Libertinage. Jaargang 3

bron
Libertinage. Jaargang 3. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1950

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_lib001195001_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.

Libertinage Januari - December 1950

Libertinage. Jaargang 3

1

Bij dit Nummer
Een nieuwe jaargang geeft gewoonlijk aanleiding tot een oud geluid. Wij zingen
meerstemmig tegenwoordig en weten niet goed meer wat wij horen: de anderen of
ons zelf? Wij zijn in elk geval genoeg geïnspireerd om voortdurend stemmen te horen
en ook wel zo hevig, dat wij ze geen hallucinatie zullen noemen.
Negen stemmen... Het is wat veel op eens. Om onze lezers te gerieven beperken
wij ons voorlopig tot het ten gehore brengen van twee contrapunctisch verbonden
melodieën, die in contrast en samenhang iets van het karakter van Libertinage
uitdrukken, te weten de ernst en de superlatief van ernst.

Eerste stem:
Wij mogen langzamerhand wel als bekend veronderstellen, dat dit tijdschrift zich op
een hooghartig en exclusief standpunt stelt. Met enige zorg zagen wij daarom in de
eerste jaargang ons abonné-aantal zo zeer groeien, dat wij vreesden in de smaak te
gaan vallen. Als tegenmaatregel besloten wij C r i t e r i u m in ons op te nemen en
Morriën redacteur te maken. Het werkte, maar het werkte niet genoeg. Ons probleem
was: hoe vergroten wij het afstotend effect van de redactie op de lezers. Wij zonnen
op radicale maatregelen. Eerst dachten wij aan W.F. Hermans, maar met hem was
de redactie van P o d i u m , altijd in vriendschappelijke wedijver, ons voor. Toen
kwamen wij op de personen, wier namen thans ons kaft versieren.
Ook leek het ons verstandig in het kader van deze plannen Van Oorschot als
uitgever aan te houden, nadat deze ons eerst had aangeraden naar een fatsoenlijker
kantoor uit te zien. Wij begrepen, dat wij wel van een andere charme van ons blad
afstand moesten doen: wij besloten n.l. om, niet onmiddellijk, maar toch spoedig, op
tijd te gaan verschijnen.
Wat de inhoud betreft, zullen wij er naar streven ons blad nog verder voor
middle-brows ontoegankelijk te maken door niet alleen ‘creatief’ werk zoveel mogelijk
te weren, niet alleen ons tot essays te beperken, maar liefst slechts die essays op te
nemen, die over andere essays handelen. Over Nederlandse literatuur mag men van
ons geen enkel gunstig oordeel meer verwachten, behalve
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natuurlijk over Ter Braak en Du Perron, met wie wij trouwens spiritistisch in
verbinding staan. Politiek scharen wij ons achter de hysterische richting van De
Kadt en gedichten nemen wij alleen op als de redactie er totaal niets in ziet.

Tweede stem:
De uitbreiding van de redactie betekent in geen enkel opzicht een koerswijziging.
Zij had ten doel een aantal van onze medewerkers nog nauwer aan ons blad te
verbinden. Bovendien stellen onze verdrievoudigde krachten ons tot een inwendige
arbeidsverdeling in staat, waardoor wij enige wat verwaarloosde gebieden beter
zullen kunnen bestrijken. Al blijven wij op het standpunt staan, dat een overwegende
aandacht voor buitenlandse literatuur de nederlandse slechts ten goede kan komen,
wij nemen ons voor op belangrijke verschijnselen in de nederlandse literatuur
regelmatig te reageren - wat wij tot dusver verwaarloosd hebben, omdat het vaak
moeite kostte een medewerker te vinden, die lust had er de nodige tijd en aandacht
voor beschikbaar te stellen.
De toetreding van De Kadt en Van Lier tot de redactie geeft uitdrukking aan onze
bedoeling om - in overeenstemming met de oorspronkelijke opzet - weer meer
aandacht te gaan besteden aan politiek-sociologische vraagstukken. Het bewaren of althans nagaan - van de samenhang tussen literaire en sociale gezichtspunten lijkt
ons noodzakelijk om in een periode waarin kunst en maatschappij steeds meer contact
dreigen te verliezen, waarin juist de kunst van de eerste rang moeilijker bereikbaar
schijnt voor het grootste deel der mensen en de positie van de schrijver steeds
benarder wordt, een continuïteit van cultuurwaarden mogelijk te maken. Deze
waarden, die natuurlijk allerminst een abstracte grond mogen vormen om rationele
sociale veranderingen te schuwen, blijven toch ook niet automatisch ‘safe’ temidden
van die veranderingen.
Integendeel. De dertiger jaren brachten de maatschappelijke realiteit binnen het
gezichtsveld van de schrijver, de veertiger jaren leerden hem, dat hij zich in die
realiteit te verdedigen heeft. In dit opzicht staat het literaire tijdschrift, hoe ephemeer
en tijdgebonden het ook is, tegenover het dagblad en de middle-brow, tegenover de
domheid en de mechanische publieke opinie, tegenover de oude neiging der mensen
om de essentieelste dingen te vergeten en de oude tendens der dingen om grauw te
worden en ‘zo
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moe dat niemand het zou kunnen uitspreken’ - tegenover de gewone gang der
ontwikkeling dus, die altijd min of meer ‘totalitair’ is. Maar ook in een engere zin
is it a fact, that these literary reviews are in the frontline
a g a i n s t t h e w o r l d - w i d e a d v a n c e t o w a r d s t o t a l i t a r i a n i s m , zoals
een der kleinste engelse tijdschriften een paar jaar geleden in een editorial zei.
Hoe moeilijk het is zich in die ‘frontline’ staande te houden, blijkt duidelijk genoeg
uit de sterfte onder de little reviews, zowel hier te lande als elders. De jaren, waarin
nieuwe tijdschriften als paddestoelen omhoogschoten, zijn voorbij en wij zien wat
men de ‘concentratie der tijdschriften’ noemt met lede ogen aan, al was het alleen
maar omdat het voor de overlevenden moeilijker wordt terzijde te blijven en zich
niet zwaarder gefronst verantwoordelijk te gaan voelen jegens inzenders en ter wille
van onze letterkunde. Wij laten echter een ‘representatieve’ taak voorlopig liever
aan onze buurbladen over, evenals het in de eerste plaats brengen van z.g. ‘creatief
werk’, wat o.i. niet anders mogelijk is dan òf op beperkte schaal òf op laag niveau,
omdat er boven een zeker niveau nog steeds weinig gecreëerd wordt.
Het overwegend publiceren van ‘essays’ lijkt ons bovendien geheel te passen in
het experimentele, waardezoekende en -bepalende, klimaatscheppende karakter van
een tijdschrift, dat, zoals reeds eerder in dit blad werd gezegd, niet de literatuur zelf
moet willen zijn, maar hoogstens het apéritif ervóór of de koffie erna. De ‘blijvende
meesterwerken’ ontstaan ook wel buiten ons toedoen.
Onze ambitie is het verschaffen of ontwikkelen van cultureel genot bij een aantal
mensen. Hoe lang nog? ‘It is closing time in the gardens of the West’ schreef de
redacteur van ‘Horizon’, toen hij in December 1949 met het laatste nummer van dit
blad zijn tuin sloot. Connolly formuleerde ‘the message of the Forties’ aldus: ‘Nothing
dreadful is ever done with, no bad thing gets any better; you can't be too serious.’
Wij stellen daar voor de nu beginnende vijftiger jaren tegenover dat wij onze
westelijke tuin nog wat cultiveren willen, niet blind voor wat er buiten gaande is en
niet bereid hem voetstoots te verlaten zolang er nog iets groeien wil.
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H.A. Gomperts
Ideologie en kunst
De relatie tussen ideologie en kunst doet mij denken aan de verhouding tussen liefde
en dood, waarvan Shakespeare in een luchthartige bui zei, ter weerlegging van de
opinie, dat men van liefde zou kunnen sterven: ...men have died from time to time,
and worms have eaten them, but not for love... Deze wijsheid variërend, kan men
vaststellen, dat mensen van tijd tot tijd de kunst hebben beoefend, kunstwerken
hebben gemaakt, maar niet op grond van een ideologie... Op grond van een ideologie
bedrijft men politiek, houdt men de mensen voor, dat zij braaf moeten zijn, of juist
niet braaf, maar hard: op grond van een ideologie gaat men ten oorlog of zendt men
andersdenkenden naar de brandstapel. Maar kunst, lijkt het, ontstaat buiten dergelijke
overwegingen om, op grond van aandriften, die aan ideologieën voorafgaan en die
zich niet tot ideologieën behoeven te transformeren, om het kunst-scheppend
mechanisme aan de gang te brengen. Aan kunst immers - het is algemeen bekend gaat de oermens zich al te buiten in zijn allereerste stadia van grottenbewoner en
hanteerder van stenen werktuigen. Men zou kunnen beweren, dat reeds in deze
primitieve omstandigheden de eerste ideologische cellen aanwezig moeten zijn
geweest. Men zou het geloof in bepaalde krachten van de op de rotswand afgebeelde
bison of de als pop of paal uitgebeelde god of totem als zulk een ideologische cel
kunnen beschouwen. Of men hier al dan niet van ideologie zou moeten spreken, is
eigenlijk afhankelijk van de betekenis, die men is overeengekomen, aan dit begrip
te hechten. Nu lijkt het mij kenmerkend voor ideologie, genomen als begrip in zijn
dagelijkse betekenis, dat zij, in tegenstelling tot deze eencellige geloven of
overtuigingen, is opgebouwd als een meercellig complex, samenhangend met het
vermogen, om ideeën te vormen, te vergelijken, te contrasteren en te verbinden,
samenhangend met het vermogen, om logisch te denken, althans met de neiging, om
het eigen denken als logisch te beschouwen, samenhangend dus ook met een groter
vocabulaire dan waarover de oermens beschikt, en dat men zich door lezen en
schrijven verwerft. Ideologie ontstaat eerst in een gecompliceerdere maatschappij,
waarin zij als rechtvaardiging kan dienen voor acties, die in de wereld van de oermens
nog
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geen rechtvaardiging nodig hebben. Toch is het van belang, in te zien, dat het
eencellige geloof, dat bij de primitiefste kunstbeoefening al te pas moet komen, niet
losgedacht mag worden van wat men in een later stadium ideologie noemt, maar het
embryonaal begin daarvan vormt.
Denkend over dit eencellige geloof van wat men de oermens noemt - een wezen,
dat op zichzelf al een denk-hypothese is - ontmoet men nog een ander eencellig
geloof, dat bij het maken van kunst in dit stadium al niet kan worden uitgeschakeld:
het geloof in de werking van de kunstdaad. Bij het geloof in de macht en de al dan
niet bovenzinnelijke betekenis van de afgebeelde dieren of goden voegt zich het
geloof in de macht van het afbeelden. Kunst maken heeft een bezwerende functie;
het boosaardige maakt men door het af te beelden minder schadelijk; het vluchtende
dier, dat men wil vangen en verslaan, wordt in zijn intenties gedwarsboomd en onder
de invloed van de afbeelder gebracht; de welmenende god wordt in de vervaardiging
van zijn portret al gediend. Het maken van kunst is magie, die men stelt tegenover
de magie van de omringende natuur. Een derde, eveneens eencellig geloof voegt zich
onmiddellijk bij de voorafgaande; het geloof in het sacrale karakter van het kunstwerk,
dat zijn object niet zozeer voorstelt als wel rechtstreeks vertegenwoordigt. Niet alleen
de kunstenaar heeft de snelle bison gevangen door hem af te beelden op de rotswand,
niet alleen de medicijnman heeft de boze god bedwongen door een pop te knutselen
naar zijn beeld, maar de hele stam heeft door het bezit van het kunstwerk blijvend
macht gekregen over de wilde dieren en de natuurkrachten. Men kan in hun
conterfeitsels de goden blijven dienen door het brengen van offers, men kan zijn
vijanden bestrijden door de hen representerende poppetjes de ogen uit te steken,
anderszins te verminken of te doden.
Er is dus, nog vóór zich ideologieën in eigenlijke zin voordoen, reeds een
drievoudig geloof aan de orde, dat de kunst vergezelt: le het geloof in de objecten
van de kunst, d.i. het geloof in de bezielde natuur, een animistisch geloof; 2e het
geloof in het bezwerende karakter van de representatie, de artistieke vastlegging, een
magisch geloof; en 3e het geloof, dat de bezieling van het object is overgegaan in
het representerend kunstvoorwerp, een sacraal geloof. Het lijkt mij, dat wij het zelfs
voor dit allereerste stadium van kunst-schepping niet met minder kunnen doen dan
met deze drie eencellige geloven. Ik zou er hier al op willen wijzen,
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dat deze drie geloofscellen zich later inderdaad tot ideologieën hebben ontwikkeld
en dat men ze tegenwoordig en tot in de modernste beschouwingen in hun volle
veelcellige wasdom kan aantreffen. Zo kunnen kunsttheorieën het zelden stellen
buiten een vergoddelijking van de werkelijkheid, van de zichtbare dingen of van het
onzichtbare, waarvan die zichtbare dingen de verschijningsvorm zijn. Verder is het
magische karakter van de artistieke creatie tegenwoordig een zo gangbare uitdrukking,
dat de rechtstreekse afstamming van deze gebruikelijke kunstenaren-ideologie van
het eencellige magische geloof van de oermens moeilijk kan worden miskend. Hoezeer
tenslotte onze hele maatschappij ideologisch gebonden is aan het sacraal geloof in
het kunstwerk, blijkt uit de musea, die wij overal hebben opgericht als ootmoedige
tempels en wijdingsvolle bedehuizen ter ere van lappen met verf en brokken steen,
die de artistieke transsubstantiatie hebben doorgemaakt.
Ik sprak tot nu toe alleen over de beeldende kunst, maar in het primitieve stadium
geldt eigenlijk hetzelfde voor woordkunst, muziek, dans en toneelspel, al moet men
de aanvangen van deze kunsten waarschijnlijk wat later stellen dan het begin van de
beeldende kunst. Maar ook voor de primitieve woordkunst, voor de muziek, de dans
en het toneel geldt de aanwezigheid van dit drievoudige geloof: de bezieldheid van
het omringende, dat tot onderwerp van de kunst wordt, het magische van de kunstdaad,
d.i. het evocatieve en bezwerende effect van het gesproken of gezongen woord, van
beweging en gebaar en tenslotte de heiligheid van formule en lied, van vastgelegde
dans en overgeleverd spel.
Mensen hebben van tijd tot tijd kunst beoefend, maar niet op grond van een
ideologie. Zij hebben het altijd wèl gedaan op grond van een geloof, dat kan gelden
als de kiem van een ideologie. En daarom moet ons ietwat boude uitgangspunt in
zoverre gecorrigeerd worden, dat in latere tijden de kunstbeoefening wel degelijk
gepaard kan gaan met het bezit van een ideologie. Men zou moeten onderzoeken, in
hoeverre ideologieën voorwaarden van kunstbeoefening worden op overeenkomstige
wijze als de eencellige geloven onmisbare begeleidingen waren voor de
kunstbeoefening van de oermens. Het is te verwachten, dat bij dat onderzoek zal
blijken, dat de ideologische gebondenheid bij de onderscheiden kunsten gaat
verschillen. Het zou mij niet verbazen, indien als resultaat te voorschijn zou komen,
dat de beeldende kunst met een minimum van ideologie, practisch niet verschillend
van het eencellige geloof van de oertijd, uitkomt, dat de dans, de muziek, de
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lyriek al heel weinig meer ideologisch fond nodig hebben dan de beeldende kunst
en dat drama en epos een ietwat grotere voorraad ideologisch materiaal, d.w.z.
begrippen en ideeën, veronderstellen. Hiermee is niet gezegd, dat schilders niet veel
meer ideologisch kunnen zijn beïnvloed dan componisten of romanschrijvers, maar
alleen, dat zij minder, - ik neem zelfs aan: in het geheel geen - ideologie nodig hebben,
om kunst-scheppend werkzaam te zijn. Hier doet zich een tegenstelling voor tussen
de beeldende en de andere kunsten, die in dit opzicht op de extreemste wijze door
de letterkunde worden vertegenwoordigd, n.l. dat de beeldende kunsten zonder
ideologie kunnen bestaan, en de letterkunde niet, omdat het materiaal, waarmee de
letterkunde werkt, de taal, niet buiten ideologieën kan worden gedacht. De
woordvorming, de betekenissen, die veelal door metaforen tot stand komen, houden
rechtstreeks verband met ideologieën. Bovendien is het onderwerp van de letterkunde,
d.w.z. de af te beelden wereld, niet, zoals bij de beeldende kunst het geval is, beperkt
tot het zichtbare, maar onbeperkt, potentiëel omvattend iedere menselijke
bewustzijnsinhoud, waarvan begrippen en ideologieën uiteraard deel uitmaken. Men
kan dus zeggen, dat er ideologie zit in de taal en niet in de verf, wel in de woorden,
maar niet in de kleuren, en tevens, dat ideologie een element is van het menselijk
leven en gebeuren, van het dynamisch beleefde en niet - of in veel mindere mate van voorstellingen, van composities in kleur en lijn, van het statisch geziene. Zo
zouden dus de verschillende kunsten trapsgewijs te rangschikken zijn, naarmate er
door het materiaal en het onderwerp onvermijdelijk meer ideologie naar binnen sluipt.
De beeldende kunstenaar alleen, zou men zeggen, is denkbaar als congruent aan zijn
collega, de holenmens. Dit theoretische inzicht kan dan nog worden geverifiëerd aan
de praktijk, omdat wij dagelijks kunnen vaststellen, dat zeer talentvolle schilders en
beeldhouwers om ons heen redeneren en filosoferen als lieden uit het stenen tijdperk.
Het ideologisch ontwikkelingsniveau voor dansers, componisten en lyrische dichters
moet iets hoger liggen, moet ongeveer gelijk zijn aan dat van het bronzen tijdperk,
terwijl het minimum-peil voor schrijvers van drama en epos in een iets later stadium
moet worden gezocht.
De ontwikkeling van mythen, die ideologische elementen bevatten, is een literaire
werkzaamheid, hoe anoniem, hoe gezamenlijk ook door velen en door vele geslachten
achtereenvolgens verricht. Voor zover in de mythe-vorming zich ook ideologieën
beginnen af
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te tekenen, is dit dus buiten toedoen van de beeldende kunstenaars, die de mythen
gaan illustreren. Men kan de schilder, die de griekse vazen versierde, crediteren met
de verdienste, dat hij de volksverbeelding heeft geconcretiseerd door aan de goden
bepaalde gestalten, bepaalde gezichten, bepaalde trekken te geven, maar de avonturen,
die deze goden beleefden, stammen uit de verbeelding van literair begaafde anonymi,
die wij gemakshalve met de volksverbeelding gelijkstellen; de ideologische
interpretatie van deze avonturen moet op rekening gesteld worden van moralisten,
dichters, filosofen, al of niet bij name bekend, die van deze beeldende kunstenaars
moeten worden onderscheiden. De schilders en beeldhouwers, die hun onderwerpen
vonden in de mythologie, hadden ideologisch deel aan hun onderwerp, zoals iedereen.
In creatieve zin hadden zij er evenmin mee te maken als Rembrandt te maken had
met de bijbelse tafrelen, die zijn onderwerpen waren. Voor het publiek, voor de
kunstconsument stonden de zaken echter heel anders. Het publiek was wel degelijk
bij het onderwerp geïnteresseerd, het publiek reageerde op de beeldende kunst
naarmate van zijn belangstelling voor de ideologische en sentimentele inhoud ervan.
De koper van de griekse vazen zocht een voorstelling uit, die hem beviel. Men mag
aannemen, dat bijvoorbeeld jaloerse echtgenoten voorkeur hadden voor de afbeelding
van Odysseus' succesvolle moord op de vrijers, een vaasschildering, die waarschijnlijk
in serie vervaardigd is, omdat wij er nog verscheidene exemplaren van bezitten.
De mensen, die een bijbel hebben, samengesteld uit platen van Rembrandt, zullen
dit boekwerk in de meeste gevallen waarderen wegens zijn onderwerp, zonder zich
rekenschap te geven van de etskunst van de vervaardiger. Het fundamentele conflict
in de kunst komt voort uit deze uiteenlopende instelling van publiek en kunstenaar.
De schilderende oermens, niet zo heel anders dan onze schilderende tijdgenoot, is
in de eerste plaats gericht op het probleem, hoe hij zijn afbeelding moet maken. Het
publiek vraagt allereerst: wat stelt het voor? en apprecieert in verhouding tot zijn
ideologische verwantschap met de voorstelling. Dit conflict is er altijd geweest. Het
anti-ideologische standpunt is het echte kunstenaarsstandpunt. Het perspectief van
de kunstenaar is gericht op een voortrekken van de vorm, ook in tijden, waarin het
belang van de inhoud door niemand betwijfeld wordt. Kunst betekende lange tijd
niets anders dan het gelijkend en dus herkenbaar afbeelden van het ideologisch
belangrijke onderwerp. Als
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Rembrandt een schuttersoptocht schildert, dan twijfelt niemand eraan, dat hij dat
zeer ‘constigh’ gedaan heeft, maar de 17de-eeuwer evenals de 18de-eeuwer zou aan
een mystificatie geloven, indien hij kennis kreeg van onze 19de- en vooral
20ste-eeuwse generatie voor een dergelijk schilderij; hij zou misschien vragen, of
Banning Cock een nieuwe godsdienst gesticht heeft, waartoe de gehele natie hals
over kop werd bekeerd. Men zou inderdaad kunnen staande houden, dat tussen zijn
tijd en de onze een revolutie zich heeft voltrokken, waarin het artisten-gezichtspunt,
het anti-ideologische gezichtspunt officiëel is geworden. Sinds de 19de eeuw betekent
‘kunst’ niet meer een vaardige imitatie van iets belangwekkends, maar de zelfstandige
expressie van de kunstenaar, waarbij het onderwerp niet alleen niet meer
belangwekkend, maar irrelevant is geworden. De weergave ervan wordt aanleiding
in plaats van doel. Voor deze revolutie, waarin ons werd opgelegd, in de vorm de
zelfstandige expressie van de artistenziel te zien en die dus de revolutie van het
formalisme mag heten, moet de 19de-eeuwse romantiek aansprakelijk worden gesteld.
Deze stroming was immers een reactie op het rationalisme, dat het gevolg was van
het stukbreken der ideologische zekerheden, dat zich door de wetenschappelijke
ontdekkingen van voorgaande eeuwen had voltrokken. Een mechanistisch wereldbeeld
stelde zich in de plaats van het traditionele. De beeldende kunst raakte in de 18de
eeuw haar ideologisch onderwerp kwijt. Van de drie oer-geloven, waarover ik sprak,
verdween plotseling het eerste, het geloof in de bezieldheid van de omringende
wereld. Daarmee ontviel de eerste, en belangrijkste voorwaarde aan het bestaan van
kunst. De magie van de kunstenaar was machteloos tegenover een onbezield gegeven.
De romantiek trok nu de lijn door, die al in de renaissance begonnen was. De
menselijke orde kwam in de plaats van de goddelijke. De kunstenaar evolueerde van
vaardig handwerksman tot genie: tot schepper van goddelijke rang. Hijzelf werd zijn
onderwerp. Wat hij uitbeeldde, was zijn eigen interessante ziel. In de Nachtwacht
zag de 19de eeuw niet meer een schuttersoptocht, maar het landschap van een
nachtelijke ziel. Rembrandt zelf was daar op dat reusachtige doek uiteengespat in
vormen en kleuren en in dat veel-betekenende clair-obscur. Nog zijn er veel
kunstminnaars, die niet kunnen verdragen, dat het mysterieus nachtelijke een laag
vuil bleek te zijn, die er zonder schade aan de schildering afgehaald kon worden.
Men ging de zelfportretten waarderen en ontdekte, dat alle schilderijen eigenlijk
zelfportretten

Libertinage. Jaargang 3

10
zijn. De levende schilders gingen onder invloed van die ontdekkingen schilderen
met dergelijke bedoelingen. Een appel of een hand of een boom, die de oude meesters
alleen als figuratie in een complexe voorstelling hadden gebruikt, werden zelfstandige
schilderijen, omdat het immers alleen ging om de manier, waarop zij schilderden en
omdat zij daarin, in de vorm, niet de inhoud uitdrukten, maar zichzelf. Het gehele
oude kunstbezit werd gereinterpreteerd en gerevalueerd. Voor onze tijd werd iedere
manier van schilderen legitiem. Als het onderwerp niet ter zake doet, is men niet
meer aan de gelijkenis gebonden. Men schildert een eigen zielestaat, die niet kan
worden weergegeven in een ronde uiterlijkheid, als men van binnen nu eenmaal
vierkant is: het cubisme is theoretisch onweerlegbaar. Maar het meest consequent is
men, als men iedere voorstelling loslaat. Waarom zou de ziel van Mondriaan lijken
op een boom, hetzij dan een vierkante boom, als zij beter kan worden weergegeven
door een telraam met rhythmisch geplaatste vierkantjes? Het publiek, dat om deze
dingen is gaan lachen, lacht om zichzelf. Het is immers zelf begonnen met te gaan
zitten zwijmelen voor die bepluimde heer Banning Cock. Ik geloof ook, dat men nu
loyaal moet zijn jegens deze niet meer ongedaan te maken revolutie. Het formalisme
in de schilderkunst is altijd - bewust of onbewust - het schildersstandpunt geweest.
Men is overgelopen naar dit schildersstandpunt, omdat de zichtbare wereld zijn
ideologische betekenis verloor. Wat visueel nog belangwekkend is om ons heen, kan
beter worden weergegeven met het procédé der fotografie. De schilder heeft inderdaad
geen ideologische grond meer onder de voeten en het is dan ook volkomen terecht,
dat hij, zoals Picasso en zijn navolgers deden, aansluiting gaat zoeken bij primitieve
en archaïsche kunstvormen, die van de periode vóór de belasting met ideologisch
materiaal dateren. De wereld is niet meer uit zichzelf bezield en wie nu een beweging
als het z.g. neo-realisme aanhangt, is in de letterlijke zin des woords reactionnair. Ik
ben overtuigd van het heilzame van de formalistische revolutie, waarin waarheden
ontdekt zijn, die altijd gegolden hebben en waarin de schilderkunst, verlost van een
haar vreemde ideologie, voor het eerst haar grote kans kreeg. Maar men moet niet
voortgaan, de uit het animistisch geloof weggevallen ideologie te projecteren op het
sacrale geloof in het kunstwerk, waardoor onze schilderijen de functie van onschatbare
nationale reliquieën hebben gekregen, van geldbelegging en van aanleidingen tot
grootscheepse speculatie en zwendel.
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Het is de verdienste van Van Meegeren en van de Van-Goghvervalsers, dat zij deze
excessen zichtbaar hebben gemaakt, al hebben er nogal wat mensen belang bij, dat
de ware implicaties van die affaires verborgen blijven. Niet alleen experts en
museumdirecteuren hebben belang bij deze excessen, maar de gehele gemeente van
gelovigen in de heiligheid van kunstwerken. Het is nodig, dat men terugkeert naar
een aesthetische appreciatie van kunstwerken en dat de ‘echtheid’ weer een secundaire
wetenswaardigheid wordt, zonder invloed op de aesthetische waarde. De door Van
Meegeren in hun hemd gezette deskundigen hebben op verschillende manieren
gereageerd: zij bleven vasthouden aan hun oorspronkelijke waardering en verklaarden
daarom Van Meegeren voor een geniale evenknie van Vermeer of zij hielden tegen
iedere evidentie in het auteurschap van Vermeer staande; een derde categorie heeft
amende honorable gemaakt en gezegd: ‘wij hebben ons deerlijk vergist’. Maar wat
zij niet zeggen, is, dat zij allen met hun echtheidscertificaten en hun hele allure van
misdienaren voortgaan, zich ertoe te lenen, een publiek te bedotten, dat niet alleen
vurig begeert bedot te worden, maar daar zelfs hoge prijzen voor over heeft. Het
succes van Van Meegeren was ook een publiek succes en daarvoor moet men de
slimheid van deze vervalser prijzen, die niet alleen tegemoet kwam aan de
museum-ideologie van de snobs, maar ook aan de oude inhouds-ideologie van het
grote publiek. Door zijn keuze van bijbelse onderwerpen bewees deze toch werkelijk
inferieure schilder een geniaal vervalser te zijn. Hij is in de gevangenis gestopt, om
ervoor te boeten, dat hij niet deelde in een universele domheid. Van Meegeren heeft
door zijn val niet alleen de waardeloosheid gedemonstreerd van de
onderwerpsideologie van onze tijd (men moet zich de reactie van onze 17de-eeuwer
van zoëven voor de geest halen, die de bestraffing van de schilder van een zo heilig
onderwerp om een onbelangrijke signatuur-kwestie schandalig gevonden zou hebben,
om in te zien, hoe onherhaalbaar de waardering naar het onderwerp voor ons is), hij
heeft niet alleen de schilderijenaanbidding aan de kaak gesteld, maar hij heeft ook
aangetoond, dat het zwaartepunt in een hedendaagse waardering van een kunstwerk
in de persoonlijkheid en de creatieve vermogens van de maker moet liggen om
houdbare appreciaties op te leveren. De technische beheersing van een vakman, van
een gladschilder, is niet voldoende, de heiligheid van het onderwerp is geen
rechtvaardiging meer: de moderne schilder moet een eigen persoonlijkheid
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hebben en een eigen gedrevenheid, om voor ons te kunnen gelden. Picasso is voor
ons de grootste hedendaagse schilder, omdat zijn persoonlijkheid en zijn gedrevenheid
zichtbaar zijn, ook waar de experimenten niet altijd slaagden.
Een schilderstuk als de Guernica zou als een weerlegging kunnen gelden van mijn
stelling over de anti-ideologische instelling van de schilder. Het lijkt mij beter, om
hier van een uitzondering te spreken. Tot de uitzonderingen behoren misschien ook
de ideologisch geladen visioenen van Blake, maar bij iemand als Jeroen Bosch lijkt
de ideologie toch al meer op een toevallige aanleiding voor hoogst persoonlijke
phantasmagorieën. Greco zou dan een tussengeval zijn, maar men kan toch wel
staande houden, dat bij de overgrote meerderheid van schilders de schilderlust primair
is en de ideologisch bepaalde mythen hoogstens als onderwerp, als stof worden
gebruikt. Maar zelfs in die functie als ideologische stof is de betekenis voor de
kunstschepping bij de beeldende kunst niet dezelfde als bij de literatuur. Guernica
had ook Berlijn kunnen heten. Er is alleen uiting gegeven aan verontwaardiging over
een luchtbombardement, dat immers met zeer verschillende ideologische
achtergronden kan worden aangericht. De schilderkunst is niet in staat, ook nog
tussen deze ideologische achtergronden te gaan differentiëren, tenzij, maar dan nog
zeer globaal, in het meer gebonden genre van de politieke prent. Een moeder met
een kind is door ons ideologisch klimaat in haar afbeelding automatisch interpretabel
als madonna, maar de schrijver, die het schildersatelier zou betreden, en op zijn wijze
het poserend model als onderwerp zou gebruiken, zou niet kunnen verhelen, dat hij
een zekere mevrouw Pieterse ontmoet heeft met haar baby, dat mevrouw Pieterse
haar best doet, er een paar gulden bij te verdienen, omdat haar man een slecht betaald
baantje heeft en dat de dokter haar het vloeren boenen heeft ontraden met het oog
op haar spataderen. Een geheel andere ideologie zou hier tevoorschijn kunnen komen,
die zou samenhangen met de maatschappelijke instelling van de schrijver. Had hij
daarentegen over de maagd Maria willen schrijven, dan zou hij zich niet tot mevrouw
Pieterse gewend hebben, omdat andere, meer theologische elementen hem zouden
hebben geïnteresseerd, dan hij bij deze vrouw zou hebben aangetroffen. Wat de
schilder van mevrouw Pieterse wil, zijn uiterlijkheden als de houding van de hand
onder het hoofd van het kind, de plooi van een borst. Zijn ideologische instelling op
de maagd Maria, die kan variëren tussen nul en de inzichten van een
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hoogleraar in de theologie, moet hij zien kwijt te raken in zijn visie op die hand en
die borst van mevrouw Pieterse.
Met de genoemde uitzonderingen en kwalificaties houd ik dus staande, dat het
verband tussen kunst en ideologie uitermate los is. Voorzover ideologie deel had aan
het onderwerp der kunst, trok zij zich zelfs daaruit weer terug. Het europese nihilisme,
zoals Nietzsche het beschreef, legaliseerde het in wezen altijd nihilistische
artistenstandpunt. De beeldende kunst vond zijn prae-ideologische onschuld terug.
Bij de muziek kan men een soortgelijke ontwikkeling als bij de visuele kunsten
opmerken. Het verval van kerk- en hofmuziek betekende voor haar, in de 19de eeuw,
wat voor de schilderkunst in de 18de het verdwijnen der ideologie betekend had. De
museum-ideologie, die in de plaats kwam van de onderwerp-ideologie, vindt men
bij de muziek terug als de concertzaal-cultus, die het functionele vacuum moest
vullen. De componist schrijft tegenwoordig voor de concertzaal, zoals de schilder
schildert voor museum en tentoonstelling. Maar doordat de concertzaal met zijn
uitvoerders, virtuozen, histrionische dirigenten, zoveel aantrekkelijker is dan het
koele museum, richtte zich de volle aandacht op de executie en de kunstschepping;
de compositie kwam nog meer in het gedrang dan de picturale creatie. Het publiek
wil steeds nieuwe virtuozen, die uit den treure afgezaagde en oude composities spelen.
In de muziek is het museum nog veel meer een woekerplant geworden dan in de
beeldende kunst, die de creatie van nieuwe werken verstikt. Ook hier is grotere
aandacht voor de kunstenaar dringend nodig, vooral in materiële zin. Dat de weinige
componisten, die wij hebben, hun tijd moeten verknoeien met het schrijven van
muziek-recensies voor de dagbladen, is een van de schandelijkste lacunes in de
nationale cultuur-politiek, die ons voor na de oorlog beloofd was.
In een beschouwing over de betrekkingen tussen kunst en ideologie zou eigenlijk
de ideologische gebondenheid van de letterkunde een centrale plaats moeten innemen,
omdat de letterkunde bij uitstek de geschiktheid bezit om ideologieën weer te geven
of ideologische nuances te registreren. Omdat één van de kenmerken van de ideologie
haar geformuleerdheid is, zou men zelfs kunnen staande houden, dat zij tot de
letterkunde behoort in de ruimste zin van het woord. Ik wil niet beweren, dat al het
geformuleerde onder de letterkunde valt, maar wel, dat de grenzen der letterkunde
niet scherp kunnen worden getrokken en dat nu eens de kwaliteit der formulering,
dan weer de aard en de strekking van het ge-
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formuleerde ertoe zullen leiden, dat men van een letterkundig werkstuk spreekt. Zo
zal men in het algemeen niet de neiging hebben wetsteksten bij de literatuur in te
lijven, maar er is ook geen enkel bezwaar tegen om een bijzonder helder en concies
geformuleerde wet letterkunde te noemen, ook al hoort zij eveneens elders thuis. Iets
dergelijks is het geval met de z.g. tendensliteratuur, die zowel onder het hoofd
literatuur als onder de categorie politiek of sociologie kan worden gebracht. Dat de
strekking niet literair, maar humanitair of sociaal was, doet niets af aan het
letterkundig karakter van het werk. Niet alleen de Max Havelaar is literatuur, maar
ook Die Wille zur Macht en Die Kritik der Reinen Vernunft. De werken van Auguste
Comte noch die van Karl Marx kan men van de literatuur uitsluiten, als men in het
algemeen verhandelingen met filosofische of wetenschappelijke bedoelingen toelaat.
De grens is niet nauwkeurig te trekken. Enerzijds lijkt het toelaten van elke dissertatie
nogal vèrgaand, maar anderzijds behoort het proefschrift van Kierkegaard over het
begrip der ironie ongetwijfeld tot de letteren en wel tot de zeer schone. Wij kunnen
dus met veel recht staande houden, dat de ideologie zelf, in de bronnen reeds, waarin
zij geformuleerd is, deel uitmaakt van de letterkunde, genomen in ruime zin.
Anderzijds is ook in de ‘belles lettres’ in veel engere zin, dus de literatuur, die zingt
of verhaalt van het menselijk lotgeval, de natuur beschrijft of in welluidendheid de
muziek opzijstreeft, de ideologie, zij het in zeer verdunde vorm, zij het zeer op de
achtergrond, nooit geheel afwezig. Er is geen literatuur zonder ideologie, omdat de
taal, waarin zij geschreven is, altijd historisch en ideologisch kan worden
gelocaliseerd. Dat Homerus en de griekse tragedies niet zonder bepaalde ideologieën
kunnen worden gedacht, waarin zij geworteld zijn, zal men, denk ik, wel willen
toegeven, maar dat ook de eenvoudigste liefdeslyriek niet zo maar van alle tijden is,
zoals zo vaak wordt beweerd, eist misschien enige nadere toelichting. Liefdeslyriek
of wel minnepoëzie veronderstelt een bepaalde cultuurvorm met een bepaalde
ideologische inhoud, die verschillend is naar tijd en plaats. Men kan van de gehele
europese lyriek zeggen, dat zij van christelijke huize is en niet zonder de christelijke
ideologie kan worden gedacht. In de liefdeslyriek, die van de troubadours uit de
Provence stamt, kan men dan nog wellicht spaanse, d.w.z. gedeeltelijk moors getinte
invloeden terugvinden. Men zou niet zonder grond kunnen beweren, dat de zeer
speciale vorm van vrouwenverering, die aan deze liefdeslyriek ten
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grondslag ligt en die overeenstemt met het smachten en dingen naar de onbereikbare
geliefde op hoge balkons of achter dikke tralies, zoals in Spanje nog steeds
gebruikelijk is, een mohammedaanse oorsprong heeft. Christelijk in zijn
oorspronkelijke betekenis is het monogame huwelijk van gewoon-doende mensen,
een kameraadschap zonder enige opgeschroefdheid van ernstige deelgenoten, broeders
en zusters in Christus, die met elkaar omgingen, zoals ik mij voorstel, dat hartelijke,
maar ernstige leden van de A.J.C. van beiderlei kunne met elkaar verkeren. Van
vrouwenverering is daarbij geen sprake. Ook nu is het A.J.C.-meisje niet gekleed als
een vererenswaardig object. Maar de vrouw in onze wereld, de vrouw in onze
literatuur en in onze voorstelling is geheel verschillend van dat ernstige, maar
onbekoorlijk geklede meisje, geheel verschillend ook van de eenvoudige vrouw uit
de eerste christengemeenschap. De vrouwen-verering met de hele conceptie van de
liefde als verterende hartstocht, de liefde als vrijwel onrealiseerbaar ideaal, die leeft
door de hinderpalen, dit alles berust op een geheel andere idologie dan de christelijke.
Dit stamt misschien uit de arabische wereld, waar de vrouw het onbereikbare ding
is, vermogensobject van vader of rijke echtgenoot, rechteloos, zielloos, maar juist
daarom zo hysterisch overschat, zo door het dolle heen geadoreerd door de smachtende
jongelingschap. De gehele europese liefdeslyriek zou, indien deze hypothese juist
is, in belangrijke mate beïnvloed zijn door een mohammedaanse ideologie en dit zou
ook verklaren, waarom perzische en arabische dichters uit de middeleeuwen veel
verwanter zijn aan onze literatuur dan bijvoorbeeld indische of chinese. Arthur Waley
heeft in de inleiding tot zijn vertaling van 170 chinese gedichten het onderscheid
tussen de europese en de chinese dichter treffend gekarakteriseerd. De Europeaan
ziet zichzelf en presenteert zich in een romantisch licht. Hij beveelt zich aan als
minnaar. De chinese dichter poseert allereerst als vriend. Hij doet zich voor als een
man met grenzenloos veel vrije tijd (wat wij het liefst willen, dat onze vrienden
bezitten), vrij van wereldlijke ambities (die de grootste hinderpaal voor vriendschap
vormen). De relatie tussen man en vrouw is een gewone, voor de hand liggende,
vooral lichamelijke zaak. De bevrediging van de emoties reserveert hij voor de
vriendschap. Europese dichters leggen de nadruk - aldus Waley - op physieke kracht
en andere kwaliteiten, die normale vrouwen bewonderen. Onze dichters stellen
zichzelf voor als te zijn blootshoofds, met wilde ogen, het hemd losgeknoopt aan de
nek,
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alsof zij vrezen, dat zij door een emotionele attaque ieder ogenblik kunnen stikken.
De chinese dichter introduceert zich daarentegen als een verlegen kluizenaar, ‘lezende
het Boek der Veranderingen aan het noordelijk venster’, schaak spelende met een
taoïstisch priester of de calligrafie beoefenend met een toevallige bezoeker. Een
andere wereld; een andere ideologie.
Ik zou U willen vragen, te bedenken, dat niet alleen onze liefdeslyriek, maar de
gehele europese literatuur met deze enkele ideologische beginselen vastligt. De
liefde is ook het grondthema van de romankunst, die in onze moderne cultuur het
belangrijkste literaire medium geworden is. Het gehele emotionele leven, dat, het
leven der ideeën overschaduwend, de hoofdmaterie van literatuur uitmaakt, is niet
minder ideologisch bepaald dan de ideeën en de wijsgerige beschouwingen zelf.
Wat deze ideeën-literatuur betreft, kan men nog opmerken, dat het 18de-eeuwse
rationalisme, dat de schilderkunst van haar onderwerp beroofde, geweldige
mogelijkheden opende voor de literatuur. Het kleine gebied van dogma's en moraal,
van de verhouding van mens en God werd onmetelijk verwijd, toen de mens zelf aan
bod kwam, zelf interessant werd, een stuurloos wezen werd op een onbegrensde
oceaan. De rebellie was in Europa altijd het gunstigste klimaat voor de
literatuur-der-ideeën. In de heidense renaissance, in de rationalistische 18de eeuw
en in de romantische 19de eeuw, die tegelijkertijd een reactie tegen dat rationalisme
en een synthese ermee vormde, kan men dan ook de bloeiperioden van de literatuur
zien. Juist in het teloorgaan van de oude ideologische zekerheden vond de literatuur
haar onderwerp. Het verdrijven van de onderwerpsideologie leidde niet tot een
formalistische revolutie, zoals bij de andere kunsten, maar dit verdwijnen werd de
kiem van het nieuwe onderwerp. De kritiek van de oude waarheden, het moeilijke
leven zonder de oude waarheden, het lijden onder het ontbreken der waarheden, de
nostalgie, de menselijke eenzaamheid - dit alles vormde de rijke mijn voor de
romantiek, waaruit nog steeds stof wordt gedolven. In de tweede helft van de 19de
eeuw voltrok zich ook in de literatuur de formalistische revolutie, die de letterkunde
losmaakte van haar onderwerp, het menselijk leven. Men proclameerde het l'art pour
l'art, alsof de literatuur inderdaad in dezelfde positie was gaan verkeren als de andere
kunsten. Dit leidde tot weinig anders dan tot verbale hysterie en aanstellenrij: de z.g.
woordkunst. De grote vergissing was, dat men meende, dat dezelfde wetten, die voor
schil-
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derkunst en muziek golden, ook toepasselijk waren voor de letterkunde. Als er één
conclusie uit dat aesthetisch avontuur te trekken is, dan is het wel deze, dat voor de
letterkunde een animistisch geloof in het onderwerp onontbeerlijk blijft. Men zag
voorbij en de aanhangers van de l'art-pour-l'art-doctrine, die ten onzent nog steeds
talrijk zijn, zien nog steeds voorbij, dat de verschillende stadia van ontgoddelijking,
zoals renaissance, rationalisme en nihilisme niet alleen ideologisch verlies, maar ook
ideologische winst opleverden. In de andere kunsten zijn de onderwerpen niet meer
primair, omdat zij ophielden, ons in de eerste plaats te interesseren. In de letterkunde
blijft het onderwerp primair, omdat het ons nog steeds om dat onderwerp begonnen
is. Het kan U betrekkelijk koud laten, hoe fraai en hoe rhythmisch mijn volzinnen
gevormd zijn. Dat is een technische kwestie, die alleen mij aangaat. Maar U wilt,
voorzover U naar mij luistert, wel weten, wàt ik nu eigenlijk te beweren heb, al is
het maar, om het er gloeiend oneens mee te zijn. Zo is het ook in de roman, zo is het
in mindere mate, ook in het gedicht. De letterkunde gaat ons aan om haar onderwerp.
Zij is, omgekeerd gedefiniëerd, de kunst, die zich bezighoudt met het ideologisch
fond van onze cultuur, die vorm geeft aan wat ons ideologisch beroert.
Dit leidt mij rechtstreeks tot een nadere beschouwing van de kansen voor de kunst
in deze nihilistische maatschappij. De niet-literaire kunst, die zonder
onderwerp-ideologie kan bestaan en die lijdt onder een exces van
kunstwerken-ideologie, heeft behoefte aan een kunstenaren-ideologie om op een
toekomst te kunnen hopen. De 19de eeuwse kunstenaar, die beroofd was van zijn
ideologisch fond, kreeg er zijn persoonlijke emancipatie voor in de plaats, terwijl de
schrijver zichzelf terug kreeg als nieuw onderwerp en voor zijn ideologie kon kiezen
uit de verbijsterende veelheid van het nihilisme. Zonder dit onderscheid te maken,
zag het z.g. ontwikkelde publiek in de kunstenaars de plaatsvervangers van de
ideologische priesters, die het verloren had. De kunstenaars emancipeerden zich
gezamenlijk als de dienaren van de schoonheid, die aan geen enkele vorm meer
ondergeschikt was. Zij werden de opvolgers van de esoterische élite, die altijd in de
christelijke maatschappij naast de regerende élite had bestaan. Deze verborgen
uitverkorenen, de door hun talenten begenadigde kunstenaars, die in het liberale
tijdperk vaak samenvielen met schooiers en landlopers, voelden zich de laatsten, die
de eersten zullen zijn. Hun verborgen éliteschap nam de vorm aan van de
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bohème, dat is de hoogmoedige congregatie van de grands seigneurs zonder een cent
op zak. Het sprak van zelf, dat deze bohémiens door het publiek niet gewaardeerd
werden. Zij waren immers esoterisch, onbekend, verborgen. Hun erkenning zou later
komen, beroemd zouden zij zijn na hun dood, als voor iedereen zichtbaar zou worden,
wat voorlopig alleen nog aan hen was geopenbaard. In dit bestaan leefden zij van de
hand in de tand, lenend, oplichtend, faillietgaand, drinkend en in het algemeen buiten
de burgerlijke moraal. De kunst had geen enkele functie meer, er was niemand, die
er nog naar vroeg. Het was dus logisch van de zijde der kunstenaars, om op dit gebrek
aan weerklank te antwoorden met die even souvereine als absurde leus: l'art pour
l'art. De kunst, dit voelde de burgerij nu ook wel, was er niet voor haar, maar voor
zichzelf. De esoterische élite werd niet gewaardeerd, maar wel erkend. Zelfs de
cynische heren van de filmmaatschappij Metro Goldwyn plaatsten die leus in hun
handelsmerk: ars gratia artis, om daarachter ongestoord niet de kunst om de kunst
maar de kitsch terwille van het geld te kunnen beoefenen. De heersende klasse, d.i.
de officiële, openlijke élite, die eens de patroons en supporters van de kunstenaars
geweest was, waste haar handen in onschuld. Wat hadden de heersers te maken met
kunst, die niet te hunner ere, of ter ere van hun instellingen, hun staat, hun belangen,
hun stelsels, maar om de kunst werd gemaakt? De houding van de heersende élite
was echter niet uitsluitend onverschillig of neutraal. Zij voelde zich toch ook bedreigd
door deze armoedige élite-pretendenten. Het maatschappelijk verzet tegen de
arrogantie van de verborgen élite werd ongeveer een burgerplicht. De houding van
de heersende élite werd bewust vijandig en deze vijandschap werd weer beantwoord
doordat de artiest zich steeds meer ging toeleggen op het épateren van de bourgeois.
De Prae-Raphaëlieten werden uitgelachen, niet helemaal ten onrechte, kan men
achteraf zeggen, maar de op hen volgende aestheten gingen tot de aanval over.
Whistler en Wilde legden zich toe op het prikkelen van brave burgers en onze
tachtigers imiteerden het een en ander uit hun houding. Het dadaïsme was geheel en
al opgezet als een mystificatie, een doelbewust treiteren van burgers en ook allerlei
daarna gekomen kunstexperimenten waren niet geheel vrij van deze tendenties. De
heersende élite intussen reageerde tweeslachtig. Zij verkondigde de belachelijkheid
en de overbodigheid van de kunst-experimenten, maar zij werd tegelijkertijd
ondermijnd door haar eigen twijfel, die door
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de élite-pretenties van de kunstenaars was gewekt. Het was vervelend, dat men niet
kon aantonen, dat dit alles onzin was en dat men het niet bij de wet kon afschaffen,
omdat men toch niet helemaal zeker wist, of men niet te dom of te bekrompen was
voor de waardering van iets, wat toch met kennelijke toewijding werd vervaardigd
door mensen, die het ook gewoon ‘mooi’ zouden kunnen. Die behoefte om de
hinderlijke noviteiten bij de wet af te schaffen kon later bij de fascisten en trouwens
ook bij de stalinisten worden bevredigd. Deze politieke machthebbers dulden niet,
dat er verschijnselen zijn, die aan hun zeggenschap en begrip ontsnappen. Maar ook
in de liberale of democratisch-socialistische maatschappij beschouwde men de situatie
als onbevredigend. Om de heersende élite van haar rancune tegen de kunstenaars af
te helpen, beloven dezen zich voortaan netjes te gedragen in ruil voor
overheidssubsidies, opdrachten en staatsprijzen. De kunstenaars, die bij de steeds
stijgende levenskosten zich een bohémien-bestaan in het geheel niet meer permitteren
kunnen, proberen een maatschappelijk bestaansrecht te kopen door zich als een soort
van sectie-voorlichting aan de heersende élite te verhuren. Degenen, die dit weigeren,
die onafhankelijk wensen te blijven, die men de derde élite zou kunnen noemen,
hebben een moeilijk bestaan in een maatschappij, die geen weg met hen weet, maar
die toch ergens beseft, dat zij de enige wetgevers, de enige zin van deze zinloze
wereld zouden kunnen zijn.
Ter verklaring van die eigenlijk moeilijk aanvaardbare situatie zou men niet alleen
de élites moeten analyseren, maar ook de massa's, die in de jongste ontwikkeling een
belangrijke, allesoverheersende rol zijn gaan spelen. Vóór de opkomst der burgerij
had de massa weinig te maken met de cultuur van de élite. Voorzover zij met de
kunst te maken had, maakte zij die zelf: volksdansen, liederen, etc. De rijkgeworden
burgers konden zich eenvoudig aansluiten bij de smaak van vorsten en adel, voor
wie de kunstenaars werkten. Een heilzaam snobisme hield die smaak gewoonlijk op
het niveau van de werkelijk ontvankelijker. Maar in de laatste honderd jaar zijn door
de geweldige uitbreiding der bevolkingen de massa's verrezen. Snel, aan de lopende
band van een halve cultuur voorzien, waren zij met te velen, te rauw, te barbaars,
om zich in een langzaam opvoedings- en selectie-proces bij de élite van de goede
smaak aan te sluiten. Zij eisten amusement naar hun eigen maat. Zij waren met
zovelen, dat zij de amusements-industrie konden stichten en dat zij hun maatstaven
aan de
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hele maatschappij konden opleggen. Zij waren niet het volk van vroeger, de
onontwikkelde ‘low-brows’, die met intuïtieve smaak hun eigen volkskunst
voortbrachten. Zij waren niet de ‘high-brows’, de intellectuele élite, die eens de
maatstaven leverden van culturele waarden. Zij waren iets daar tussenin, de
‘middle-brows’, die Nietzsche de Kulturfilister noemde. De film-industrie is hun
schepping; de radio is hun werk; de dag- en weekbladen: zij dicteren de inhoud en
het niveau; 90% van de boeken, die verschijnen, worden geschreven op hun bestelling.
Enzovoort. In de cultuur, of liever de wancultuur, heersen zij absoluut. Vorsten en
adel buigen zich voor hun smaak, de heersende élite bewondert hun idealen en de
verborgen élite, die uitgenodigd wordt zich maatschappelijk te rangeren, treedt in
hun dienst. Degenen, die dat weigeren, zijn geen bespottelijke rudimenten van een
kapitalistische orde, waarin de kunstenaars vogelvrij waren, zij zouden in het geheel
niet aarzelen om dienstbaar te zijn, indien het niet was aan deze middle-brows, die
alles wat niveau en verfijning heeft naar het leven staan. Sommigen hebben een
ogenblik gedacht, dat dit veranderen zou, zodra het ideologisch vacuum gevuld was
met een nieuwe maatschappelijke ideologie. Maar de cultuurscheppende functie van
het socialisme is tot nu toe dicht in de buurt van het nulpunt gebleven. In Rusland
heersen de low- en middle-brows met de knoet. In het Westen vindt men een mengsel
van lower en higher middle-brows, die weliswaar geen persecutie van de kunstenaars
zijn begonnen, maar ze toch in het algemeen gaarne aan hun moeilijk lot overlaten.
De amerikaanse criticus William Barrett heeft onlangs over het schrikbeeld
geschreven, dat hem beving, toen hij na de oorlog in Tunis arriveerde en Carthago
bezocht. Carthago, vernam hij daar, het beroemde Carthago, dat zo doeltreffend
georganiseerd was, dat de oude Cato niet afliet, op de vernietiging ervan aan te
dringen, had geen eigen kunst opgeleverd. Barrett vreesde toen, dat de amerikaanse
middle-brow plotseling ieder snobisme zou laten varen om te besluiten, dat zijn
beschaving er eveneens een zonder kunst zou zijn. Wij nemen als vanzelfsprekend
aan, dat beschavingen culmineren in haar kunst, maar beschavingen zonder kunst
zijn ook mogelijk. Dit zou dan de nieuwe ideologie kunnen zijn: kunst is schadelijk
voor een doeltreffend georganiseerde samenleving, waarin de mens zich na de arbeid
ontspant met eenvoudig, voor iedereen zonder inspanning begrijpelijk, op grote
schaal vervaardigd, machinaal amusement. Dit zou een van de consequenties van
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de scheiding van niet-literaire kunst en ideologie kunnen zijn.
Voor de schrijvers is als vooruitzicht moeilijk afwijsbaar: dienst aan de
middle-brows, die de werkelijke problemen trachten te negeren. Alles, wat buiten
het gezichtsveld van de middle-brows valt, bestaat niet of wordt veroordeeld als
schadelijke, decadente vuilschrijverij. De marxisten namen als vanzelfsprekend aan,
dat een nieuwe cultuur zou opbloeien uit de ideologie van de klasseloze maatschappij.
Ik geloof, dat dat een kapitale vergissing is, omdat klasseloosheid de heerschappij
van de middle-brow betekent en tot complete cultuurloosheid leidt. Men moet
toegeven, dat de kunst in het verleden onder dwingelandijen niet minder heeft gebloeid
dan in betrekkelijke vrijheid. Maar de dwingelandij van de middle-brow is een nieuw
fenomeen. Men kan niet duidelijk genoeg zeggen, dat deze heerschappij dodelijk is
voor de kunst. Ook in een systeem van democratische vrijheid is het niet zeker, of
de derde élite zou kunnen bestaan. Maar alleen met het perspectief van een
vrijheidsideologie - dàt werd intussen wel zeker - heeft de kunst nog een kans.
(Inleiding gehouden op het symposion over ‘Ideologie’ van de Sociëteit voor Culturele
Samenwerking, Scheveningen, September 1949).
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[F. Splinter: gedichten]
Bruinvis
Als ik nabijkom, vliegen meeuwen op
van 't taaie feestmaal dat de zee hun gaf;
een bruinvis, dood en met verminkte kop;
wat leeft op zee, vindt op het strand geen graf.
Een leren staart - misplaatste sikkelmaan ligt, zonder snelheid nu, een meter af.
Het leven, watervlug voorbijgegaan,
bespot eerbiedig zelfs zijn eigen graf.
Ben ik niet ook een bruinvis, aangespoeld
op 't oude land? De wintermeeuwen staan,
hun snavels wettend, klaar. Maar onbedoeld
- misplaatst ook hier - schijnt stil een jonge maan,
een woordensikkel, in mijn hart gevoeld
als leven. - Tot ook dat zal over gaan.
F. Splinter
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Het Haaienei
Een plastic buideltje, aan elke hoek
een stekel, ligt te glimmen, stil, verward
in wat losbandig wier. Een donker hart
moest hierin groeien - tot een snelle vloek.
Mijn vinger deukt het knakkend hulsel van
een dood, die, levend, veler dood zou zijn.
Maar grote gesels blijken dikwijls klein -,
opdat hun eigen storm zich wreken kan.
En wat dan nog? - Dit nodeloze ei,
- bastaard van ridders uit een sterk getij,
de spruit van een bekrompen Noordzee-haai, Ik ben het zelf; het leven liefkoost mij,
verward in groene slingers, uiterst fraai
maar uitgespoeld, - en ook míjn schaal is taai.
F. Splinter
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Vloed
Witvlammend steigeren, hoog opgericht
de vlakheid overstromen met zijn kracht!
- De zee is gek, vergeet het evenwicht
dat altijd natte desillusies bracht -.
En 't resultaat? Het zand is boos en blaast,
zeer verontwaardigd, belletjes venijn
om de brutaliteit van zo'n verdwaasd
sujet! - Voorbij -, zand mag weer nobel zijn.
Was ik ooit golf? Niet meer; althans geen vloed.
Het loont de moeite niet. Het strand mag droog
en willoos waaien zo het wil, mij goed.
Maar nu ik een mens ben, die verstandig doet,
en 't kerend tijd beschouw met critisch oog,
vraag ik, waarom ik nu nog leven moet -.
F. Splinter
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Ch.H. Wentinck
Het Duitse irrationalisme: ontwikkeling en politieke gevolgen
Indien men de marskramerij in aflaten, ten tijde van de grote Maarten Luther ijverig
bedreven door rondtrekkende monniken, ziet als een toen actuele vorm van
vermakelijkheidbelasting, die bovendien besteed werd aan de bouw van een luisterrijk
Rome wordt de aanleiding tot de Hervorming een betreurenswaardig misverstand;
betreurenswaardiger nog doordat in Luther de teutoonse rancune tegen latijnse
subtiliteiten haar kans kreeg zich baan te breken, en al wat garen spinnen kon bij de
gerezen tweespalt de zijde koos van de Augustijnermonnik. De duitse humanisten,
al tijden bezig het universele Latijn te hanteren in de strijd voor een duits
particularisme zagen hun kansen schoon; alleen Erasmus had te veel ‘Weltblick’ om
heil te zien in een nationale religie.
De kerstening van Duitsland was niet bepaald vlot verlopen. Karel de Grote voerde
drie en dertig jaar lang oorlog tegen de hardleerse Saksen, en nog na het jaar duizend
werden in Pruisen de gezanten van Rome vermoord. De Canes Domini zagen zich
genoodzaakt de oude goden op te nemen in hun generzijds; hen werd een taak
toegewezen als trawanten der Duisternis. Zo leefden zij lang en gelukkig, langer
zelfs dan de heiligen, die in legenden waren binnengesmokkeld, want al kort na de
Reformatie bleek, dat de vrome verhalen waren vergeten, maar ‘Zauber und Hexerei’
voortbestonden. Luther zelf had zijn vertrouwen opgezegd in de Roomse wonderen;
in de duivel echter geloofde hij zo kennelijk dat hij hem op de Wartburg een inktpot
naar het hoofd smeet. Ook zijn tafelgesprekken gaven blijk van een rotsvast geloof
in de kunsten van satan en zijn satellieten. Door het volk waren de oude goden nooit
in de ban gedaan; zij behielden hun rol in het leven; erg vriendelijk waren zij al van
nature niet en de diabolisering die de Kerk hen had laten ondergaan, veranderde dus
weinig. Het christendom was er niet in geslaagd wortel te slaan in het duitse volk;
het volksgeloof was evenmin verdrongen in Duitsland als de Olympische broederschap
de chtonische onderwereld in Griekenland had verdreven.
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De duitse humanisten traden in de sporen van de brave ridder Ulrich von Hutten,
wiens duitse allures Erasmus zo lijfelijk antipathiek waren, dat hij hem in Basel zeven
dagen voor zijn dichte deur liet staan. Meer en meer werd Duitsland in hun ogen de
erfgenaam van Hellas en Rome, en zou het eens eenzelfde hegemonie uitoefenen.
De droom van Hellas viel allengs samen met de droom van een nieuw Duitsland, en
het eindpunt in deze ontwikkeling is bereikt wanneer tenslotte in een Noordras de
drager van de Griekse cultuur is ontdekt. In de herinnering aan Hellas eert men dan
het groot-germaans verleden.
Het duitse humanisme en dat, wat het westen onder humanisme verstaat zijn in
de loop der eeuwen uit elkaar, en tenslotte tot elkaar's negatie gegroeid. Het westers
humanisme werd gekenmerkt door het geloof in een universele beschaving; het duitse
geloofde in de uitverkiezing van één volk, dat drager en brenger van een nieuwe
cultuur zou zijn. Wanneer het Westen sprak over een humanistische cultuur dacht
het aan Athene en Rome, aan de Renaissance, zoals die zich in Italië en Frankrijk
had gemanifesteerd, aan het oecumenische christendom, dat als katholicisme
werkelijkheid was geworden, aan de republikeinse Idee, waaruit de moderne staat
was voortgekomen. Het dacht daarnaast aan de nieuwe vormen die het humanisme
na de zestiende eeuw had aangenomen: het rationalisme met zijn intellectuele,
politieke en economische gevolgen en het socialisme als geloof in een universele
gerechtigheid. Van Griekenland erfde het humanisme de Idee der schoonheid, van
het christendom die der liefde, van het rationalisme die der vrijheid en van het
socialisme die der gerechtigheid. Tezamen vormen zij de idee van het humanisme.
Tegen dat humanisme is de duitse kultuur vereend te velde getrokken. Nadat
humanisten het duitse alleenrecht op de klassieke erfenis hadden aangetoond, nadat
een geborneerde monnik de stoot had gegeven tot een beweging die het oecumenisch
christendom voorgoed zou ontwrichten was het de beurt der philosophen. Zij hebben
het vooral als hun taak gezien af te rekenen met het westerse rationalisme. De
philosophie wees aan het verstand de taak toe, de eigen onbekwaamheid tot inzicht
te bewijzen. De voor eeuwig gehouden ideeën, die ten grondslag lagen aan het westers
humanisme loste Nietzsche op in psychologische en biologische noodzaken.
Consequent eiste hij daarop een religie, die op zulke noodzaken gegrondvest zou
zijn - ‘Moral als Triebpflicht’. Het verstandsscepticisme is in hem overwonnen door
vergoddelijking
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der driften. Ook de dichters lieten zich niet onbetuigd. Goethe, in zijn jeugd fervent
aanvoerder van de eerste grote irrationalistische beweging in Duitsland, laat Faust,
die zeer tot zijn spijt alle gebieden der wetenschap heeft doorvorst tot de ontdekking
komen dat ‘wir nichts wissen können’. Faust zoekt na deze ontdekking zijn heil in
de losbandigheid der driften: ‘des Denkens Faden ist zerrissen. Mir ekelt lange vor
allem Wissen. Lass in den Tiefen der Sinnlichkeit. Uns glühende Leidenschaften
stillen.’ Zijn skepsis leidt in de tweede scène met Mephistofeles tot een onomwonden
vervloeking van de cultuur. Als godheid blijft de natuur, die als ‘Erdgeist’ verschijnt,
en tot wet stelt ‘Stirb und werde’.
In de beide delen van ‘Faust’ is de ontwikkelingsgang van het duitse volk voorvoeld
en vastgelegd. Nadat Goethe-Faust het verstand had onttroond en verstrikt was geraakt
in het woeste spel der heksen ontkwam hij aan de Walpurgis-nacht door het beeld
op te roepen van Helena. Maar zij blijkt niet meer dan een phantoom te zijn, en
Euphorion, geboren uit de paring met die schim, verdwijnt naar het donkere rijk van
Persephoneia, waarheen Helena hem volgt: ‘Zerrissen ist des Lebens wie der Liebe
Band.’ Winckelmann, Lessing en Goethe zelf waren het die, toen in Barok en Rokoko
de laatste vormkracht was verbruikt, van uit het besef van een gemis, vanuit een
verlangen naar cultuur Helena - het duitse classicisme - hadden opgeroepen. Goethe
heeft eens gezegd, dat elk theoretiseren het bewijs is, dat de scheppende kracht
opgehouden heeft, werkzaam te zijn. De grondslag nu van de ‘Bildungskultur’, die
het classicisme is, was de theorie, het abstracte begrip. Anderhalve eeuw lang
beheerste het droombeeld Helena de duitse cultuur, werd de schoonheid
geproclameerd als einddoel van alle kunst. Wat schoonheid was had slechts één volk
geweten: de Grieken. Voor hen, die nadien geboren waren, was er maar één weg:
zich te richten naar dat volk der Oudheid. Terwijl de tijd disharmonisch was, werd
aan de kunst de eis gesteld, de harmonie, de ‘edle Einfalt und stille Grösse’ te
belichamen. Stijl groeide niet organisch, stijl werd opgelegd als norm, ontleend aan
een andere tijd en een ander volk; zo werd de duitse cultuur idealistisch inplaats van
organisch, een voorgevel, die de eerste storm zou opruimen.
Wanneer Faust Helena wil omarmen, vervluchtigt zij. Het spoor bijster geeft hij
de geest prijs en wijdt zich zonder voorbehoud aan een ‘vita activa’. Met een
verbijsterende intensiteit jaagt hij een practisch en sociaal doel na, ontziet zich niet
meer,
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geweld aan te wenden waar hij dat nodig vindt. Eeuwenoude bomen die hem hinderen,
de hut van Philemon en Baucis vallen ten offer aan het door de duivel aangelegde
vuur. Lynkeus-Goethe, die eens in zijn leven Helena had gezien, huivert nu, als hij
zich realiseert wat gebeurd is: ‘Sollt ihr Augen dies erkennen, Muss ich so weitsichtig
sein!’
Terwijl nog lang na hem het classisistische fata-morgana Duitsland beheerst, is
Goethe al tot het inzicht gekomen, dat ‘Helena's inkeer’ zich nooit in zijn tijd
voltrekken zal. Ervan overtuigd, dat de Grieken een leven hadden gekend dat nog in
het teken der schoonheid stond en beseffende dat die tijd voorgoed voorbij was koos
hij de enige weg, die bij dat besef nog mogelijk was: die der resignatie: ‘Alles was
je geschieht / Heutigen Tages / Trauriger Nachklang ists / Herrlicher Ahnherrn
Tage.’ Zo kondigt zich in Goethe het cultuurpessimisme aan dat veel later door
Spengler, door Theodor Lessing en Evola gedeeld en gedocumenteerd zal worden.
Uit de laatste decennia van zijn leven is zijn visie op de ontwikkelingsgang der
mensheid nog bekend geworden in het opstel ‘Nach Hermann's neuesten Mitteilungen’
dat gepubliceerd werd in een in 1817 uitgegeven boek. In het begin stond het leven
in het teken der verbeelding, heerste de poëzie, verbonden met het volksgeloof. Zij
ontaardde in theologie met ‘ideeller Erhebung’, die op haar beurt plaats ruimde voor
de philosofie ‘mit abklärendem Herabziehen’. Tenslotte verviel de mens tot het
proza, met zijn ‘Auflösung ins Alltägliche’. Het laatste tijdperk der mensheid mondt
uit in ‘Vermischung, Widerstreben, Auflösung, in ein Tohuwabohu, aber nicht das
erste befruchtende, gebärende, sondern ein absterbendes, in Verwesung übergehendes,
aus dem der Geist Gottes kaum selbst eine ihm würdige Welt erschaffen könnte.’
Rousseau's stelling dat een samenleving waarin de driften vrij spel hebben
natuur-noodzakelijk een volmaakte samenleving is, waarin de heerschappij van een
klasse gemist kan worden en moraal een overbodige dwang is, vindt gretig aanhang
bij de duitse romantici. Hölderlin dicht zijn Oden aan Rousseau en aan de idealen
der Aufklärung; later wendt hij zich daarvan af en blijft van de beide goden, Apollo
en Dionysos, in wier teken zijn eerste werk staat, alleen de laatste over, tot tenslotte
ook Christus, - als deze een god van dood en wederopstanding, hem als diens broeder
verschijnt.
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Hellas was het droombeeld dat zijn leven beheerste, tot aan de tegenstelling tussen
de grote voortijd en de werkelijkheid zijn geest gebroken werd. Het Griekenland van
Hölderin was in zoverre verschillend van dat der grote classicisten, dat het in
‘Hyperion’ meer de beeldgeworden droom van een diepduits wezen was dan een aan
de geschiedenis ontleend voorbeeld. Germaans verlangen had zich meester gemaakt
van het beeld van Hellas en het zo omgeschapen dat het de spiegel van het eigen
wezen was geworden.
Het germaanse heimwee uit zich in de romantiek ook als een terugverlangen naar
het rooms-katholicisme, als haat tegen het protestantisme en het rationalisme der
Aufklärung. Novalis betreurt de verloren gegane eenheid van het christelijk Europa.
De mythen en legenden der middeleeuwen worden hoog geëerd; duivelswezen, toverij
en hekserij benaderd als waarachtige uitingen van de als eeuwig veronderstelde
volksziel. Veeleer echter dan een heimwee naar het christendom sprak hier de roep
naar het pantheïsme der oude Germanen. Wat de romantici wezenlijk zochten was
de voorchristelijke religie der vaderen, en voor zover zij het katholicisme der
Middeleeuwen wilden restaureren, is dat omdat zij voelden dat juist in dat
katholicisme veel van die oude religie bewaard was gebleven.
Schlegel definieerde de romantiek als: ‘der Ausdruck des geheimen Zuges zu dem
immerfort nach neuen Geburten ringenden Chaos, das unter den geordneten
Schöpfungen, ja in ihrem Schoss sich verbirgt’. Het dionysisch-heidense karakter
van Novalis' christendom blijkt vooral uit zijn aantekening: ‘Die christliche Religion
ist die eigentliche Religion der Wollust’. Uit andere notities valt af te leiden dat hij
een diepgaande studie gemaakt heeft van het middeleeuwse gnosticisme, van magie
en alchemie. Tezelfdertijd legde Schelling het pantheïstisch geloof in een scheppende
natuur vast in zijn natuurphilosophische werk, en was hij ervan overtuigd, daarmee
de weg vrijgemaakt te hebben voor een terugkeer tot ‘het oudste en heiligste
natuurgeloof’. Hij neemt aan dat in hem de philosophie haar kringloop volbracht
heeft, en nu aan de dichters de taak toevalt, zijn natuurmystiek tot een nieuwe
mythologie te vervolmaken. De periode die dan volgt, die van het
natuurwetenschappelijk materialisme, voltooit de afbraak van het nog voorhanden
geloof aan de voorstellingen der christelijke godsdienst; daarvoor is geen plaats meer
in een wereld, die enkel kracht en stof is. In de ‘Philosophie des Unbewus-
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sten’ van Hartmann leeft echter de belangstelling voor de irrationele kant van het
leven weer op; wil en gedachte zijn voor hem gedreven door irrationele krachten: de
onbewuste wil en de onbewuste voorstelling.
De gewelddadige kerstening der Germanen had in de duitse volksziel - een met
voorbehoud gehanteerd begrip - achtergelaten, wat de psychologie een trauma noemt.
Een dergelijke verdringing van belevenissen uit de kindertijd blijft vanuit het
onderbewustzijn op de latere ontwikkeling van invloed; Freud is er zelfs van
overtuigd, dat zulke verdringingen erfelijke belasting tengevolge hebben. In het licht
van die theorie wordt het duidelijk, dat met de ontwikkeling van het irrationalisme
de wedergeboorte van het oude heidendom hand in hand gaat. De oude goden hadden
voortbestaan als ‘Triebgötter’, weliswaar onderdrukt, maar wachtend op de kans,
hun verlorengegane macht te heroveren. In zijn werk over Mozes ontwikkelt Freud
nog de stelling dat de omverwerping van de heerschappij van de oervader altijd
gepaard gaat met een machtsovername door de vrouwen en de opkomst van een
matriarchaat. Tezelfdertijd dat in Duitsland Jahweh werd onttroond groeide daar de
belangstelling voor een boek, twaalf jaar voor de ‘Geburt der Tragödie’ verschenen,
‘Mutterrecht’ van Bachofen, waarin de moedergodin Demeter en de zoongod
Dionysos hun terugkeer aankondigen.
Indien de vermelde theorie van Freud juist is, - zij werd bevestigd en uitgewerkt
door C.G. Jung - is de herleving van lang geleden ‘verdrängte’ en vergeten religieuze
symbolen psychologisch en biologisch aannemelijk.
De germanistische en mythologische onderzoekingen der Romantici hadden, tezamen
met de pantheïstische leerstellingen der duitse philosophie, een geweldige invloed
op de duitse cultuur. De Germaanse goden beleefden in de tweede helft van de
achttiende eeuw hun wederopstanding in het werk van Herder, Klopstock en Uhland.
De gebroeders Grimm stelden als eersten een germaanse mythologie samen. De
philosofie ging voort, de Ratio te onttronen. Schopenhauer gaf aan het
verstandsscepticisme een romantische wending; de drift, de Wil kreeg goddelijke
almacht en werkelijkheid; de wereld verbleekte tot voorstelling. Nietzsche lanceerde
een aanval tegen het Westen op alle fronten tegelijk. Het socratische moraalbesef,
het christendom, de politieke demo-
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cratie, het liberalisme en het socialisme worden uitgelegd als ziekteverschijnselen
van de europese geest. God wordt eindelijk ronduit dood verklaard nadat het duitse
idealisme hem door allerlei abstracties al danig had verzwakt. Nietzsche's scepticisme
vernietigt alle religieuze, politieke en sociale ideeën die de grondslag hadden gevormd
van de westers-humanistische cultuur. Zijn nieuwe wetstafelen proclameren de
dionysische Uebermensch als zin der aarde, - een schepping, die voorlopig in de
lucht bleef hangen. In dat bezwaar voorziet echter H.S. Chamberlain door hem te
incarneren in een door Duitsers blijkbaar wel reëel geacht Noordras. Wagner creëert
in dezelfde eeuw de mythe als uitdrukking van de onbewust scheppende volksgeest
uit wat hij de diepten der ‘mütterlichen Urmelodie’ noemt. ‘Wuotan’ verschijnt als
de god van het organische leven der natuur, de god van het ‘Stirb und Werde’,
tegenspeler van de joodse vader-God die een starre abstractie is. Na 1900 leeft het
irrationalisme op in de kring der Münchener ‘Kosmiker’ Klages en Schuler. Met een
enorm vertoon aan geest ontmaskert Klages de geest als ‘Widersacher der Seele’,
en gelooft, hiermee niet alleen in het voetspoor van Nietzsche te zijn getreden, maar
ook in dat van Goethe, die immers eveneens ‘im Gegensatz zur gesamten Philosophie
des Abendlandes mindestens seit Descartes’ stond. George, die zich later distancieerde
van die kring ontwikkelt in zijn poëzie een christologie, waarin Christus ‘dem
Zerstückten am Glutrausch gleich’ is.
Aan de gedachten en voorstellingen, gehuldigd binnen de kring van Stefan George,
viel hetzelfde lot ten deel dat de ideeën der duitse nihilistische philosophen
ondergingen. Termen, in Georges wereld staande voor een strikt bepaalde betekenis,
werden uit hun organisch verband gerukt en aangewend in een vlak, waar zij een
werkelijkheid moesten dekken, wier feitelijke negatie zij waren. Het nihilisme, dat
de consquentie was van een doorgevoerd denken, een resultaat van een cultuur dus,
werd vrijbrief voor degenen, die alleen nihilist waren omdat zij aan cultuur nooit
waren toegekomen. Na een aanvankelijke verwantschap vooral met het Frankrijk
der Symbolisten vertegenwoordigde Georges ‘Derde Humanisme’ tenslotte een sfeer,
zozeer vreemd aan wat het Westen onder humanisme verstaat, dat Verwey, één van
zijn vrienden, de weg tot die sfeer niet meer vinden kan, en, bij een blijvende
erkenning van Georges dichterlijk meesterschap, een volslagen breuk met diens
geestelijke wereld moet aanvaarden.
In het vreemde samenraapsel van onverteerde gedachten dat
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‘Mythus des 20en Jahrhunderts’ heet gaat dan Rosenberg, in het spoor van
Chamberlain, de Jood te lijf in alle vormen van Westers humanisme. In die
vermommingen had de Joodse geest het germaanse ras zijn vreemde wet weten op
te dringen.
De Nazi's organiseerden de in de loop der eeuwen verzamelde romantiek,
romantiseerden de organisatie, en het Derde Rijk, sluitsteen van een lange en
onafgebroken ontwikkeling, werd geboren. De ideeën, eigendom van denkers en
dichters sinds de opkomst van het irrationalisme, waren doorgedrongen tot het
onderbewustzijn van de massa; als verborgen motieven beïnvloedden zij voortaan
handelingen en uitingen van die massa. (Bijna honderd jaar ook had het geduurd,
eer de ideeën der Revolutie het onbewuste eigendom van het franse volk waren
geworden.) De natuurmystiek heeft vrijwel over de hele linie het christendom
verdrongen; in de plaats van de Ratio zijn de driften op het altaar geheven, de
‘Ergriffenheit’ is religie geworden. Zo was het onweer over Europa losgebarsten,
dat Heine in 1834 voorspeld had: ‘Der deutsche Donner ist freilich auch ein deutscher,
und kommt etwas langsam herangerollt, aber kommen wird er, und wenn ihr es einst
krachen hört, wie es noch nie in der Weltgeschichte gekracht hat, so weisst: der
deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Es wird ein Stück aufgeführt werden
in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose idylle
erscheinen möchte.’ Slechts een enkeling besefte wat er gaande was. In 1935
verscheen ‘Wodan und germanischer Schicksalsglaube’, waarin Martin Ninck de
herwonnen God beschrijft als Heer der Berserker, als stormgod en zwerver, als
krijger, heer der doden en der dichters. Wodan was de oude bedding, waar de duitse
stroom, lang gehinderd door het christelijke rotsblok, - zolang bedwongen in het
europees kanaal - weer in terugkeerde. Wat naam noch vorm had, chaos, toekomst
was, was alleen vruchtbaar. Fichte had deze roep om het mateloze en onbegrensde
al zalig gesproken en als wezenstrek van een ‘inférieur’ volk het geloof in iets
definitiefs en onveranderlijks genoemd. ‘Wanneer wij het vaderland van de chaos
redden,’ schrijft Ernst von Salomon, ‘sluiten wij de poorten van de toekomst en
leggen wij de weg open voor de resignatie’. De nieuwe mens wordt onophoudelijk
geproclameerd; jeugdbewegingen, cultuur-kringen, natuurbonden, geheime
genootschappen en ‘Männerbünde’ bereiden zijn komst voor. De klassieke inhoud
der humaniteit voldoet niet meer; een essentieel nieuw mensbeeld moet
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worden opgetrokken. Waar het geloof in een nieuw begin niet bestaat, wordt geloofd
in het Grote Einde. Ook het oud-germaanse Ragnarök, de verwachting van de
ondergang der wereld, herleeft. Tegen alle redelijkheid in voltrekt zich de duitse
daad; de catastrophe wordt als inhaerent aan het leven inbegrepen in de duitse
denktrant. Wat bewijst de geschiedenis anders dan de onbegrijpelijke
onrechtvaardigheid van een noodlot dat de overwinning aan de beste weigert?
Goebbels roept nog wel uit dat de geschiedenis zijn zin zal verliezen indien Duitsland
werd overwonnen, maar weet tenslotte geen andere mogelijkheid om aan dit blijkbare
nihilisme te ontkomen dan de vlucht in een romantisch catastrophisme: wanneer
Duitsland ondergaat, gaat heel Europa mee ten onder. In 1808 had Fichte hetzelfde
gezegd: ‘als gij, Germania, verzinkt, verzinkt de hele mensheid mee, zonder hoop
op een toekomstig herstel’.
Naar Nietzsche's mening was Duitsland van eergisteren en overmorgen en aan zijn
vandaag nooit toegekomen. De tegenstelling tot het Westen zou dan onder andere
daarop terug te brengen zijn dat het Westen zijn vandaag wel heeft gevonden.
Misschien ook ligt die tegenstelling dieper, is er een tweespalt in Europa, die bepaald
wordt door het karakter der bewoners, waarbij de vraag voorlopig onbeantwoord kan
blijven, of een volkskarakter een onveranderlijk gegeven is. Na de voorafgaande
ontwikkelingsgeschiedenis is wel komen vast te staan dat van een zeer bepaald duits
karakter gesproken kan worden; eveneens, dat eeuwen dat karakter zo gevormd
hebben. Om het te veranderen zouden eveneens eeuwen nodig zijn; al blijft die
mogelijkheid open, het heeft weinig zin er rekening mee te houden. Een term te
vinden die het meest kenmerkende in het duitse volkskarakter dekt is moeilijk. Alle
schrijvers, die tot dusverre een woord hanteerden, dat ook hier dienstig zou kunnen
zijn verbonden meestal zeer persoonlijke associaties aan die term, die het gebruik
ervan buiten het kader van hun eigen werk nogal gevaarlijk maakt. Niettemin kunnen
termen als faustisch-dionysisch, in tegenstelling staande tot klassiek-appollinisch de
bedoeling laten doorschemeren. Faustisch bezit nog het aequivalent gothisch - in die
zin gebruikt door Karl Scheffler (‘Geist der Gothik’) -; voor klassiek zou men grieks
kunnen substitueren om associatie te vermijden met de betekenis, die dat woord in
de waardebepaling van kunstwerken heeft verworven. Het is ook mogelijk twee
zinbeelden te kiezen die
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symbolisch de beide bedoelde werelden vertegenwoordigden. Dan staat de tempel
voor evenwicht en harmonie, zin voor maat en wetmatigheid, de kathedraal voor
‘Ueberschwenglichkeit’, onevenwichtigheid, mateloosheid en ‘Jenseitigkeit’ (het is
veelzeggend dat het hier niet zonder duitse termen afgaat). Een vereenvoudiging, als
hier begaan, brengt uiteraard onjuistheid mee in haar veralgemeende tendenz. Zij is
ook niet meer dan het scheppen van een mogelijkheid, zonder veel omhaal het gesprek
op gang te houden. Ook is de tegenstelling in feite niet zo absoluut als erdoor wordt
gesuggereerd. Een figuur als bij voorbeeld Adalbert Stifter - door Nietzsche
waarschijnlijk daarom zo overschat omdat hij zijn regelrechte tegenvoeter in hem
had herkend - zou op de aanwezigheid van een zeer klassiek gevoel voor evenwicht
in Duitsland kunnen wijzen. Stifter vertoont die eigenschap echter enkel door een
gebrek aan formaat; hij mist de demonie van Goethe en Jean Paul, waar hij als figuur
tussen staat. Hij representeert ongeveer het katholieke Duitsland, en is, hoe dan ook,
nooit ‘geschichtsbildende’ persoonlijkheid geweest. Hetzelfde kan gezegd worden
van de meest neo-romantici als Wiechert; hun tegenstelling tot het overige Duitsland
is even schijnbaar als die der duitse componisten. In hen zijn dezelfde krachten aan
het werk, alleen in een andere richting. De duitse mystiek tenslotte is de a-klassieke
levenshouding bij uitstek.
Vooral in de jongste vijftig jaren zijn ook in het Westen overal uitingen aanwijsbaar,
die een ondergraven van het westerse ‘vandaag’ - de bereikte stabiliteit - verraden.
Daar zijn krachten aan het werk die vallen onder de definitie die Schlegel voor de
Romantiek opstelde, de ‘geheime Zug zu den immerfort nach neuen Geburten
ringenden Chaos, das unter den geordneten Schöpfungen, ja in ihrem Schoss sich
verbirgt’. (dat zou er een bewijs voor kunnen zijn, dat wij het tijdperk der Romantiek
nog niet verlaten hebben). De jure worden norm en maatstaf - het ‘vandaag’ - nog
overal erkend; de facto openbaart zich in brede kring de tendenz der ontbinding,
vooral in de milieus die gevoelig waren voor duitse invloeden. Het best zichtbaar is
zij in de moderne kunst; terwijl eeuwenlang, te beginnen bij de Renaissance, de
schilderkunst klassiek genoemd kan worden, in de zin van statisch, evenwichtig en
bewust is zij vandaag vrijwel over de hele lijn dynamisch, onevenwichtig en onbewust.
In de literatuur wijzen verschijnselen als het expressionisme, het surréalisme en het
dadaïsme op eenzelfde ontwikkeling, al blijkt de gelukkige ge-
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bondenheid aan de werkelijkheid van het woord vooralsnog een volledige
taalabstractie in de weg te staan. De poging, het woord los te maken van zijn betekenis,
destijds ondernomen door Abbé Brémond - la Poésie Pure - trok het gedicht omlaag
naar de afgrond der romantische muziek, tot bleek, dat geen woord zich dermate liet
verkrachten. Op het sociale vlak heeft zich de vermelde ontwikkeling eveneens
doorgezet; romantische erotomanie en destructief psychologisme zijn er de tekenen
van. Het besef der rangorde, naar de mening van Henri Massis kenmerk van westerse
cultuur, is - op welk plan dan ook - volledig vervallen. Weliswaar verhindert een
onbewust en zelfs geloochend christelijk-humanisme, nog werkzaam als gevoel van
onbehagen, de terugval op het voor-cultureel nihilisme, zoals dat in Duitsland kon
gebeuren. Daar immers hadden christendom noch humanisme dieper dan oppervlakkig
wortel geslagen, terwijl vijf eeuwen lang zelfs dat vluchtig gewas nog ondergraven
werd, zodat een barbaarse opstand der rancune in vrijwel niets haar tegenwicht vond.
Toch, zelfs bij de vaststelling, dat in het Westen zelfde krachten aan het werk zijn,
die als voor Duitsland kenmerkend gesteld waren, zij zijn alleen daar aanwijsbaar,
waar de latinisering het zwakst was en de bevolking in oorsprong germaans of keltisch
was. Bovendien is niet zozeer het verschijnsel-op-zichzelf belangrijk; evenals de
duitse neiging tot mystiek en muziek koud kan laten of tot bewondering kan verleiden
kan aan de ontwrichting - gezien en benaamd vanuit de voormalige orde - achteloos
voorbij worden gegaan. Niemand behoeft er zich druk over te maken dat in de plaats
van Vermeer's klassieke kunst nu spontanisme en experimentalisme bezig zijn te
treden. Zodra echter de drift, die ik voor het gemak maar dionysisch zal noemen, de
neiging toont een politieke uitweg te zoeken is het zaak op zijn hoede te zijn. De
dynamiek die dan de prominente eigenschap der politieke romantiek (of politieke
religie) is, betekent een actuele bedreiging van al diegenen, die een dergelijk
absolutisme vreemd en vijandig is, i.c. voor het Westen. Sinds het onzalig uur dat
Bismarck de heilzame Kleinstaaterei ontwrichtte en de grootheidswaanzin in het
hoofd der braven hamerde die tevoren Biedermeier, dichter of denker waren, kan het
niemand meer koud laten dat de duitser ‘anders’ is. Want hoezeer het Westen ook
geïnfiltreerd is met een mentaliteit, die vreemd is aan zijn klassieke
(christelijk-humanistische) traditie; hoezeer die traditie ook uitgehold is tot het vage
besef van een verplichtende honnêteté, - de ‘dix siècles
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d'intelligence’ zullen voorlopig nog dat Westen weerhouden van een levensconceptie,
die in Duitsland ook nu nog algemeen in zwang is.
In het voorgaande is de ontwikkelingsgang van het duitse irrationalisme geschilderd;
welke waarde men ook wil toekennen aan de poëtische en filosofische voortbrengselen
van die stroming, momenteel is de politieke realisatie van al het gedachte en
gedroomde onafwendbaar aan bod. En het is onmogelijk, het nazisme anders te zien
dan als de zeer logische zij het zeer vulgaire consequentie van de duitse ‘Geist’ - dat
mengsel van droom en gedachte. Massale consequenties kunnen in deze tijd, waarin
de demos op drift geraakt is, niet anders dan zeer vulgair zijn. Welke dan ook de
politieke weg is die het Duitsland van nu zal inslaan, onweerhoudbaar leidt die naar
een politieke vorm die ten nauwste verwant zal zijn aan het nazisme en aan alle
narigheid daaraan inhaerent. Denazificatie, is een farce, een schertsvertoning, die
farce blijft omdat zij niet opgevat kon worden als degermanificatie. Hitler was de
aardgeest, door de duitse Faust opgeroepen en niet de Hamelnse fluitist, die argeloze
ratten achter zich aankreeg.
Het is goed, sceptisch te staan tegenover de kans, de nieuwe incarnatie van de
faustische geest te keren, vooral sinds de staatslieden blijk geven van een onnozelheid
die die van Roosevelt nog overtreft, en die zich van misdaad alleen door
onopzettelijkheid onderscheidt. Duidelijk is wel dat Massis en ter Braak, elk voor
hun partij, de rol van Demosthenes op zich hadden genomen. Er schijnt meer nodig
dan een intellectueel verweer, een nieuwe magie misschien, die die van het Kruis
zal aflossen. Of een nieuw Macedonië. In de schaduw van morgen blijft ons al niet
veel meer over dan hagedissendeugden aan te kweken: schuilplaatsjes in het puin en
zonnige plekjes op te zoeken. Op te tornen tegen de totale ‘Kermesse héroïque’ zou
een donquichotterie zijn, die meer stompzinnigheid zou vergen dan wij vermogen
op te brengen. En voor zover wij bezocht mochten worden door chtonische demonen,
stellen wij een speelser uitleven op prijs dan het gelaarsde flinkdoen. In stilte hopen
we intussen, dat de staatslieden nog eens zullen besluiten, het Rijk op te delen in
elkaar bevittende partjes, waarbij we eerlijk toegeven, echt bang te zijn, aldus de
Duitser toch iets latend, - zijn povere trots ‘être redouté par le monde comme l'un
de ses plus grands périls, n'est-ce pas là que l'Allemand met sa fierté’ (Ernst Juenger.)
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Dat alles in antwoord op Het Duitse Vraagstuk van H.A.J. Tempelman1), die, gelovend
in een christelijk Duitsland, het nationaal-socialisme beschrijft als een vergissing en
behulpzaam heroprichting van een Rijk aller Duitsers bepleit. Om de heer Tempelman
duidelijk te maken wat ik bedoel, wil ik, in aansluiting op zijn dagdromen mijn
nachtmerries neerschrijven. Als er iets niet kapotgeslagen is in deze oorlog is het
wel het geloof in de predestinatie van de duitse mens. Binnen Europa bleef het volk,
dat zich vrijwillig onttrekt aan elke assimilatie en een eer stelt in de verachting. Het
weigert opnieuw het heden te aanvaarden en stelt zijn hoop eerder op de chaos, die
naar het hoopt, de toekomst brengt. Het is al bezig, zijn Rijk als recht te proclameren,
het aanvaardt de hem gestelde grenzen niet, noch die in het Westen, noch die in het
Oosten. De voorwaarden tot een individueel bestaan zijn voor milloenen Duitsers
weggevallen. Eerder dan ons medelijden moet dat onze angst oproepen. Zo is het
ideale milieu geschapen voor de ontwikkeling van de integrale collectivisatie die
Hitler beoogde. De Ostvertriebenen bezetten vrijwel alle belangrijke functies in de
partijen; zij zijn het centrum der verbitterden. Hun enige hoop op terugkeer ligt in
een nieuwe oorlog; de kansen zijn uniek: Duitsland als begeerde bruid der slaagse
overwinnaars. Van de democratie bedienen zij zich enkel om zich te kunnen
onttrekken aan een behandeling als overwonnenen en schuldigen, en om de politiek
van het Rijk te kunnen voeren. De rijkseenheid is voor alle partijen het eerste punt
van hun programma; zij zijn bereid, daarvoor alles te accepteren, zelfs het bolsjevisme,
als de soldaat uit Die Geächteten: ‘Der Bolchevismus als Wiedergeburt der Nation?
Morgen werde ich Bolchevist!’
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Duitsland in een eventueel conflict
tussen Sovjet-Rusland en het Westen de zijde van dat Westen zal kiezen. Hun enige
uitgangspunt is de duitse eenheid en de partij, die in dat opzicht de meeste waarborgen
biedt, zal de duitsers aan haar zijde vinden. Rusland kan Duitsland ten koste van
Polen schadeloos stellen in oostelijke richting. De geallieerden hebben Duitsland in
dat opzicht niets aan te bieden. Als satelliet van Rusland kan Duitsland alles herwinnen
wat het in de laatste oorlog heeft verloren. De Duitsers denken zeer realpolitisch,
zoals zij dat noemen. Van de generaals Paulus

1) Uitg. Winants, Heerlen, 1949.
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en von Seydlitz is de achtergrond van hun handelen bekend: de Russen hebben
Duitsland nodig in hun strijd tegen het Westen. De Duitsers zullen binnen het geheel
der Slavische volkeren in twee generaties, die misschien verloren zullen zijn, de
hegemonie veroveren, dank zij hun rassische superioriteit. De beide generaals
handelen overeenkomstig de pruisische traditie. In 1894 sprak Schweinitz, toen Duits
ambassadeur in Rusland, de woorden die hen nu tot richtsnoer kunnen dienen: ‘Des
liens indissolubles relient la Russie non à l'Allemagne, mais à la Prusse ... Je voudrais
qu'on veillât bien à nos relations avec la Russie, afin que, même dans la pire des
éventualités, telle qu'un scission dans l'Empire, nous puissions conclure une alliance
russo-prussienne, aux dépens de qui que ce soit.’ De momentele afkeer van Duitsers
voor de Russen is van weinig betekenis. Zij is teveel bepaald door een tijdelijke
impressie, teveel anti-bezettingsverschijnsel om van invloed te kunnen zijn op de
russisch-duitse verbondenheid die zich in de geschiedenis manifesteert. Trouwens,
blijkens een citaat in Die Tat, Zürich, van 10 November 1947 is die afkeer geenszins
algemeen: ‘Les Russes, à leur grande surprise, ont trouvé des sympathies
singulièrement fortes dans les milieux bourgeois et nationalistes. On peut affirmer
sans exagérations que la classe supérieure dans la zone occidentale, universitaires,
artistes, officiers et même noblesse est en géneral beaucoup plus russophile ou
beaucoup moins russophobe que les ouvriers et les paysans.’ (G. van Uskull). Namens
de Duitse protestanten verklaarde onlangs de dominee Niemöller, dat hij bereid zou
zijn een bolchevistisch regime te aanvaarden indien dit de eenheid van het Rijk zou
bewerkstelligen. Voor zover die afkeer overigens bestaat zal zij de Russen overtuigen
van de noodzaak een duits kader toe te voegen aan de duits-russische alliantie om
tegen het Westen eerst de duitse en dan de europese eenheid te bewerkstelligen. De
duitse jeugd, al voor Hitler bereid zelfs ‘ohne Fahne zu marschieren’, zal, zodra zij
weer marcheren mag, ook de rode vlag wel meedragen. Bovendien trekt de
bolsjevistische orde hen meer aan de democratische ‘chaos’ en onmacht. Het enige
trouwens dat een intelligente Duitser Hitler kwalijk neemt is diens nederlaag, die zij
wijten aan het niet-gehoorzamen aan de grote pruisische imperatief, nooit vijanden
in het Oosten te hebben. Het Russische experiment moet zonder meer al veel
aantrekkelijks voor de Duitsers hebben. Hun behoefte aan nieuwe cultuur, aan een
nieuwe wereld, aan exploitatie van hun faustische onrust en
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heroïsche dadendrang wordt er grotelijks gedekt. Voor de hegeliaanse mens maakt
het niet veel verschil of zijn duitse wezen een bismarckse, een nazistische of een
marxistische ‘Ausgeburt’ vindt. Het zijn kinderen van één vruchtbare vader. In
Sovjet-Rusland vindt de Duitser de realisatie van zijn eigen geest terug. En welk een
perspectief: de duitse techniek gekoppeld aan de russische massa; het Rijk verpruist,
in het bezit van zijn eenheid, vroeg of laat meester in het bolchevistische huis.
Welke zijde Duitsland ook kiest, het Rijk is verzekerd. Ook als het een eventuele
oorlog voeren zou aan de kant der Westerse mogendheden is er grote kans op dat
het dan ontstane Europa een duitse hegemonie te zien zal geven. De enige redelijke
mogelijkheid om de duitsers te beletten, een rijk te herbouwen dat de politieke
belichaming zal zijn van hun dionysische bezetenheid zou het vasthouden zijn aan
de gedragslijn, die Charles Maurras (!) voorschreef in de Action Francaise van 27
Maart 1920. ‘Wat men in 1919 had moeten doen, wat men overmorgen doen moet,
dat is niet alleen het Duitse wezen naar buiten oplossen, maar het in zijn innerlijk
splitsen, breken, verdelen, de verschillen der religie, van de geest, van de natuur, van
het regiem, door ongelijkheid van behandeling benutten, ondersteunen, begunstigen
en tegenover dit verbrokkelde Duitsland voortdurende interventiemogelijkheden
openhouden, d.w.z. het Rijnland voor altijd bezetten.’ Tempelman brengt dit citaat
als een bewijs van Franse kortzichtigheid. Hoe jammer dan, dat die kortzichtigheid
in 1919 niet gezegevierd heeft. Maar dhr. Tempelman kan gerust zijn, Moskou noch
Washington lijden er ditmaal aan.
Duitsland wint weer, op alle fronten.

Herman Beel
De vader van zijn kinderen
Indertijd, toen ik nog in den Haag aan het ministerie verbonden was, maakte ik daar
kennis met een innemende collega die mij, als eenzaam vrijgezel, bij zich thuis
inviteerde, waar ik spoedig wel haast een lid van het kleine gezin werd. Jarenlang
leek mij het enige verschil tussen deze mensen en de duizenden gewone
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echtparen die tesamen de upper ten van den Haag vormen dat ik dit echtpaar vaker
bezocht dan de andere en deze illusie zou tot op de huidige dag zijn blijven bestaan,
als ik niet in wat zo snel mijn tweede tehuis was geworden, Eliane's hartsvriendin
had ontmoet. Zoals zo vaak leidden de bijna dagelijkse ontmoetingen, ook tussen
mensen die door geen enkele uitzonderlijke kwaliteit voor elkander bestemd lijken,
tot een onafwendbaar toenemende intimiteit. Waar wij beiden vrij eenzaam en vrij
onverschillig waren bestond er geen reden deze natuurlijke ontwikkeling ergens te
remmen en zo werd mij in één van die ondoordachte ogenblikken, die het nachtelijk
hoofdkussen in de regel sieren, het ongelooflijk verhaal verteld van Paul en Eliane's
huwelijk, dat mij sindsdien niet meer heeft losgelaten.
Zij behoorden tot die verstandig levende mensen waarop niets valt aan te merken
en die met dit verstand besloten, de eerste jaren van hun huwelijk geen kinderen te
krijgen, en daarna twee of drie. Inderdaad werd, toen zij vier jaar getrouwd waren
hun eerste kind geboren, een welgeschapen meisje dat voorspoedig opgroeide. Nadat
de kleine Eliane twee jaar oud was geworden besloten zij in hun verstandig ouderschap
tot verdere, systematische gezinsuitbreiding.
Toen meer dan een jaar na dit besluit hun pogen vruchteloos bleek bezocht Eliane
een medicus die haar verzekerde dat naar zijn mening, bij de gezonde vrouw die zij
zonder twijfel was, niets een volgende zwangerschap in de weg stond. Daarop bezocht
Paul een ander medicus en na een grondig onderzoek deelde deze hem in kiese en
troostende bewoordingen mede dat door een schandelijk verzuim van de natuur de
genoegens van het vaderschap hem steeds ontzegd zouden moeten blijven. Paul,
weinig emotioneel, ook in deze situatie, en toen al een voortreffelijk jurist, bracht in
het daarop volgend kruisverhoor aan het licht dat deze toestand niet alleen nu bestond
maar steeds bestaan had. Een derde, spoedig daarna bezochte en eveneens oningelichte
medicus bevestigde de diagnose. In de weken na deze onthulling schijnt Paul zich
gerealiseerd te hebben dat hij teveel van Eliane hield om haar iets kwalijk te kunnen
nemen, ook niet toen hij wist dat een andere huisvriend, Charles, de eigenlijke vader
was. Over de ontwikkeling der situatie is weinig bekend in die tijd omdat Paul en
zijn vrouw toen op reis geweest zijn en Eliane er achteraf blijkbaar niet veel over
heeft willen vertellen. In ieder geval is het verlangen naar kinderen zo sterk geweest,
dat een van hen beiden
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Charles heeft weten over te halen, opnieuw zijn oude rol te vervullen.
Toen ik dit verhaal gehoord had ben ik uit nieuwsgierigheid naar de gevoelens
van deze drie mensen dit gezin nog vaker gaan bezoeken dan gewoonlijk, maar
wanneer ik niets geweten had over de feitelijke verhoudingen, zou ook niets mij ook
maar een aanduiding van hun bestaan hebben gegeven. Charles kwam ongeveer even
dikwijls als ik, was charmant en hulpvaardig tegen Eliane, speelde af en toe nog al
verstrooid met de drie kinderen, sprak meestal ernstig, soms schertsend, met Paul,
en ging meestal eerder weg dan ik. Slechts een hoogst enkele maal kon ik menen dat
een onschuldige opmerking, dubbelzinnig uitgelegd, een toespeling kon zijn op wat
onder de zo onbewogen oppervlakte werkelijk in deze mensen omging. In de eerste
tijd dat ik met mijn nieuw verworven wetenschap deze mensen gadesloeg ging mijn
grootste bewondering uit naar Paul, die de positie van ‘cocu magnifique’ zo
grootmoedig innam. Langzamerhand werd mij duidelijk dat hij met zijn overwegende
verstandelijkheid en betrekkelijk gering temperament, en een verhouding tot Eliane
die mij meer en meer op bewondering leek te berusten in plaats van op liefde, deze
rol zonder veel moeite kon spelen. Eigenlijk was het Charles die in deze driehoek
de onaangenaamste plaats bezette: hij mocht slechts af en toe de vrouw bezoeken
die hij toch ongetwijfeld beminde en de kinderen waarmee toch banden des bloeds
hem verbonden, terwijl hij anderzijds een man in hun voortdurende nabijheid wist,
die in essentiele dingen niet met hen te maken had. Maar dan weer leek mij deze rol
voor een ijdele en nogal luie man als Charles toch ook weer niet verwerpelijk: hij
immers kon zich trots vleien de vader van drie kinderen te zijn en de minnaar van
een charmante vrouw zonder de dagelijkse beslommeringen en complicaties,
gewoonlijk aan beide posities - en zeker aan de combinatie ervan - verbonden. Zo
ging uiteindelijk al mijn bewondering naar Eliane, die met zoveel liefde en tact in
deze delicate situatie het evenwicht wist te bewaren op een wijze dat de buitenwereld
nimmer zelfs aanduidingen kreeg van de ware verhoudingen; en wie weet hoe deze
bewondering, die tenslotte tot een vurige verering aangroeide, geëindigd zou zijn,
wanneer haar plotseling sterven niet een einde had gemaakt aan mijn belangstelling
voor dit probleem en feitelijk ook aan mijn omgang met de overblijvende
protagonisten, die ik nog wel af en toe op een vergadering ontmoet en dan vriendelijk
de hand druk.
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Wonderlijk is dat ook zonder Eliane hun vriendschap is blijven bestaan, zij
associeerden zich, bouwden een bloeiende practijk op en gingen reeds voor de oorlog
- toen daar feitelijk geen noodzaak toe bestond - samen wonen. Zij voeden samen
de kinderen op, neem ik aan en soms als ik hun in lang niet gezien heb, denk ik wel
eens: zouden zij niet aan hertrouwen denken? Maar als ik hen weer ontmoet, komt
deze gedachte zelfs niet in mij op: er hangt een ongezonde sfeer om dit teamwork.

Brief
Het reeds ofschoon laat ik toch nog brief schrijven zal. En zoals ziet in de nieuwe
stijl. Verkoudheid plotseling over. Ik nu plekje ontveld op neus. Vreemd weet niet
wat beduidt. Zal jodium. Bij ons telefoongesprek toch maar 70 cent, omdat ik bij
tweede 70 cent ik knop niet had inknop en geld in bakje terugvond in bakje. De
tekenfilm heet ‘De Drie Caballeros’. Ogen uitkijk en mooie wals of melodie op 't
eind. Tekenfilms: Amerika op zijn best en daarin dan ook ongeëvenaard en bewonder
bewonder. O gezichten van drie Caballeros. Ook Hollandse stem deze keer heel goed.
Josje heeft kamertje versierd met stuk serpentine. Hij schat schat. Ik Jossie lief
knuffeldier met groot engeldier oog. Jeanne mij vertel jij mooie heel mooi kaart
gestuur gezonden. Allemaal op kantoor wonder gedaan kaart wondermooi aanwonder.
Zij zal mij volgende week tonen mooi kaar. Dit is de negertaal. Negers zo altijd
spreek. Stan brave tan hoektan niet. Niet de slagtan niet! Las artikel: 1 atoombom
(moderne) zou Holland tot 1 grote binnenzee maken. 20 moderne atoombom zoals
Amerika ze nu maakt onploffen aan de kust van Amerika, en op Amerika geen leven
meer ook niet van plant plant. Verder geen nieuws. Als koud wordt jij muts-pet stuur
opzend graag. Beige muts-pet. In Rusland koud koud. Maar hier misschien niet koud
wordt al bijna Februaar. En dan de vogelfluit in de blarenboom weer begin. En nog
niet eens sneeuw geweest.
J. HANLO
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[Jan Emmens: Formule voor haar]
Formule voor haar
Media voor mijn voorstellingsvermogen,
werden mijn daden door haar doen onthuld
als kleine muggen, microscopisch omgelogen
en door mijn jeugddromen goedkoop verguld.
En ik, een denneboom vol onbenulligheden,
mijzelf bekijkend, zelfgenoegzaam als de ster
die bovenop stond en angstvallig werd aanbeden,
werd rustig afgetuigd en raakte ver
van het huiskamerlijk genoegen van voorheen.
En ik hernam mijn leven wat verlegen;
kleiner, want zonder goed te leen
en groter, door een onverhoedse zegen:
verliefde krachten, plotseling ontwaakt,
zijn met mijn traagheid slaags geraakt.
Jan Emmens
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[Illustratie]

Naar een kindertekening: ‘Doden willen niet onder de grond’
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Onze bijdrage tot de Boekenweek
(N.v.d.R.: Als curiosum publiceren wij hieronder een tweetal literaire
kritieken van de hand van Arthur van Schendel; vrijwel de enige die hij
ooit schreef. Zij stammen uit 1923. De lezer zal waarschijnlijk zonder veel
moeite de meeste der in deze kroniek behandelde auteurs en titels uit die
dagen identificeren.)

Arthur van Schendel
Kronische Kritiek
Wij Nederlandsche critici hebben een syndicaat gevormd onder het motto S.B.A.,
het werd hoog tijd. De ondergeteekende is le voorzitter, B. van Gektere is 2e en
Barend Hoed 3e. Alle schrijvers van beteekenis zijn bij ons aangesloten. Heeren
uitgevers kunnen zich aanmelden als eerelid, begunstigers of gewoon donateur en
zullen daarvan voordeelen ondervinden. Voortaan zal geen kritiek erkend worden
dan die welke van de hand van één onzer leden is. Gemakshalve wordt het werk zoo
verdeeld dat ieder lid, naar alphabetische volgorde, het oeuvre van een ander te
beoordeelen krijgt, zulks in het belang van het publiek en de cultuur in het algemeen.
Een pessimist beweerde onlangs dat kritiek synoniem is met vitzucht, achterklap,
bedilzucht, laster, chantage. Een schromelijke vergissing. Vitzucht, chantage, enz.
zijn eigenschappen waarmede men zijn ondeugden lucht, met kritiek echter bedoelen
wij het welzijn onzer naasten, denk maar aan den vriend die u uw feilen toont. Kritiek
zet recht, bouwt op. Hoe zou het met de kerk gaan, hoe met den Staat zonder gezonde
kritiek? Wat bleef er over van de Pers? Het is juist onze volmaakte kritiek waarom
het buitenland ons benijdt.
Er moet ons, bij den aanvang van onzen arbeid een woord van bevreemding van
het hart. Waarom, zoo vragen wij ons af, stellen de uitgevers heden alle hunne
uitgaven in vreemde valuta te koop? Is de malaise zoo gestegen dat men onzen gulden
mistrouwt? Een ingewijde verklaarde dat er iets achter zit en dat wellicht
financie-koningen van over de grenzen hier niet vreemd aan zijn. Men knoope dit in
het oor. Wie over guldens beschikt, evenwel, kan ze gerust in Hollandsche boeken
beleggen.
Voor heden is onze le voorzitter aan het woord - U. van Lekkere, geboren 1902,
vestigde zich na voldoend onderwijs als criticus in den Haag.
Er zijn weinig zulke symphatieke, ondernemende firma's als de N.V. Phikson, 'n
dochtermaatschappij van de Koninklijke, en Edelman en Das, wier kapitaal een
ongehoord aantal nullen vertoond. De jongste aanbieding van Phikson betreft eene
serie, getiteld ‘De Libelulen’, die zoo van de beste Nederlandsche auteurs zal
opnemen. Zij maakt hare uitgaven aantrekkelijk door iederen kooper van tien
exemplaren een fraai geschenk aan te bieden, terwijl hij die 1000 exemplaren neemt
bovendien een rijwiel ontvangt. De overtollige geschenken kan men ruilen tegen
standaardwerken, doch men zie de prijscourant. - Edelman en Das tappen uit een
ander vaatje. Zij leggen zich toe op reëele uitgaven, welke zij in de eerste
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plaats naar het uiterlijk aantrekkelijk pogen te maken. Wij zagen heerlijke creaties
in de serie ‘De Booglampen,’ welke bovendien surprises biedt. De koopers dezer
serie kunnen een landhuis trekken, een stuk weiland of iets dergelijks. Heb ik terecht
gesproken van sympathieken ondernemingsgeest? Beschouwen wij thans de
verschenen werken, B. van Gektere, Dada Bakkers Triester Levensdag. Heel boxcalf,
10 m. - Hoewel men van mening kan verschillen omtrent het formaat van dit boek
(60 maal 10), mag men het gerust een wonderbaarlijke verschijning noemen. Een
boek voor ieder uur van den dag op te slaan. Welk een pen welk een diep gevoel!
Barend Hoed, ‘Mijn Pada, nieuwe gedichten. Johannes Dinges, Van Blonde Dreven,
nieuwe poëzie. Oscar M. Irtzebu, Shimmies, nieuwe verzen. Drie deeltjes gebonden
in zwaar eikenhout met koperen scharnieren en handvat, 10 m. per stuk.
Ziehier onze bekende, want knappe Hoed in gezelschap van twee kranige
debutanten in deze prachtserie. Dit is splinter-nieuwe poëzie, modern in den besten
zin van het woord, zonder eenige mooi-doenerij. Deze dichters zijn alle drie wat een
vorige generatie noemde, passie-peezen. Men moet ze lezen en herlezen.
N.N. De Bocht. In nieuwste bandcreatie, geheel cursief gedrukt, 25 m.
Een opmerking: was het juist gezien, in deze periode van bezuiniging, dit werk in
zulk een ongelooflijk kostbaren band te geven? Geheel sealskin, gecapitonneerd en
met kamgaren gevoerd. Het denkbeeld dit werk van een hangslot te voorzien achten
wij op de juiste plaats, evenwel, was het strikt noodig dit hangslot met edelsteenen
te versieren? Het is of de luxe hoogtij viert. Over het werk zelf luidt het oordeel
eenparig: dit is beslist titaniek, en daarmee uit.
N.N. heeft álles overtroffen. Slechts de titel verschaft ons een lichten huiver.
Immers, ook wij hebben het Amsterdamsch bestudeerd, doch wij zijn Hagenaar en
in den Haag wordt het z.n.w. bocht vaak onzijdig gebruikt.
M. Meyer de Derde. Gegevens betreffende de Eetbaarheid van onrijpe visch in de
grachten en weteringen onzer lager gelegen provincies, een studie. In met de hand
gekleurd omslag 5 m. - Een boeiend geschreven pamphlet, geschikt voor
feestgeschenk. Het valt te waardeeren dat de superieure lyricus en jurist die de Derde
is van zijn vrije tijd nog iets missen kon voor deze piquante studie.
Annie Gerrits, De Hemel der Letterkundigen, een onschuldige fantasie in twintig
geledingen. In dubbel rundleder met franje en tal van illustraties, portretten enz. 10
m. - Een mirakel, ik heb twintig exemplaren besteld om aan kennissen te geven. Een
geestig, levendig geschreven boek over de vergadering der Letterkundigen. Mej.
Gerrits belooft heel wat voor de toekomst ... Er staat van alles in.
Louis Pakkeres. Op een stoomfiets dwars door Bali, beschrijving van de Oostersche
psyche. Op multicolor papier, geb. in flanel met paarlemoer, 10 m. - Als altijd voelt
men de straffe hand van onzen hoofdofficier. Schaf u het boek zelf aan, het is een
sieraad voor iederen salontafel.
Wilhelm Bastensen. Alle meesterwerken verzameld en aangeteekend door Marfa
Lapidath. Scheltema, Verwey, Verleeuw, Coster, Priem en
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anderen. Folio, 8 deelen, pergament met zilveren krammen, 80 m. - Aan de groote
behoefte wordt eindelijk voorzien en voldaan door deze opvallende uitgave. Moge
de grijze dichter ons nog met ettelijke deelen verblijden ... Het succes lacht hem
immer toe.
Dv. Bitter, Hoogstaande Mannen en Vrouwen, een opvoedkundige schets. Op
geperforeerd papier met breede marges, geb. in madapolam, 5 m. - Inderdaad hoogst
verdienstelijk. Wij missen echter te veel namen, uit onze eigen omgeving zouden
wij er minstens honderd kunnen noemen.
Hato K. de Zeug en Frits Schinke, leeraren in het Maleisch en in 't schoonschrijven.
Het Vraagstuk Bacon-Shakespeare opgelost! Het vraagstuk ingeleid, toegelicht en
precies verklaard met cijfers, sleutels, loopers enz. Geb. in varkensleer, 10 m., doch
voor belangstellenden gratis. - Dit zeldzaam overtuigend geschrift, waarin eens en
vooral wordt bewezen en vastgesteld, dat Shakespeare één en dezelfde waren, doch
om een reden welke thans niet meer begrepen wordt, onder verschillende schuilnamen
geliefde te schrijven. - Iets waarvan ook wij sedert lang het vermoeden met ons
droegen -, mocht van verscheidene gekroonde hoofden instemming ondervinden. De
opper-rabijn van Bagdad zond 2.50 als bijdrage voor het monument voor de Zeug
en Schinke, dat op den Dam zal verrijzen. Dit is wel het treffendste bewijs, dat deze
noeste mannen die weleens, ten onrechte, voor gehallucineerden werden gehouden,
het bij het rechte eind hadden. Hun reuzen-arbeid is niet omsonst geweest.
U.v.L.

Het boek in 1923
Mr. Moritz Boutens, Gestema, 1e Bundel. Heel leer 1 m. ‘Wat door den grooten
Vader werd gewrocht is door den grooten zoon hier gansch volbracht.’
H.H. van Loerhuizen, Govert Pokke's Roode Kroten. Heel leer 1-5 m. Ik heb zacht
en innig genoten van Govert Pokke's roode kroten. Een zorgvuldig, ja zelfs een
verdienstelijk geschreven boek.
Kamiel de Keutelaere, Het Pitske van Madam Juul. Verlucht met ettelijke sneden
door Roub van Beneden. Alles leer, 10.5 m. Madam Juul is innig-wezenlijke, want
levend-reëele kunst. Gij hoeft dit boek voor niemand te verstoppen.
Wilhelm v. Grashoofd, Achter het Hek. Op geslagen papier met oud-Duitsche
letter. Heel leer 0.5 m. Dit boek verschijnt onder goede auspiciën, fraai en netjes
verzorgd.
Mien de Bruin, Nachtweelde. Ingenaaid 0.95 m. In dit boek, waarin een vrouw
het vrouwenhart op de snijtafel legt, druipt het hartstochtelijk vrouwenbloed. Ik heb
er van genoten zooals men een diamant bewondert.
Rosa Meyer, Langs den Binnenkant. Liedjes. Ingenaaid 0.3 m. Roza Meyer met
haar liedjes mag er zijn, dat is eenvoudig en gewoon, heerlijk en nog eens heerlijk.
Claudia Bos, Het Naamloos genot. Op gevergeerd papier, ingenaaid en doorschoten,
oblong, 1 m. Mej. Bos heeft zich onder de jongeren een vooraanstaande plaats
veroverd. Zij is echt, omdat zij zich niet schaamt over haar mensch-zijn.
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Armand van Schelven. De verloofde Reiziger, in sarongstof 1 m. - Een vorstelijk
geschenk van den dictator onzer letteren.
M. Stoke, De moderne man en zijn Deficit, in artistiek omslag, gratis. - In de laatste
jaren is er geen boek verschenen dat zoo mijn volle instemming en symphatie heeft
als dit kleine werkje met zijn gouden kern.
Aart van der Kip, Langs de Sloot, Balladen, folio ingenaaid, 1 m. - Ook in dezen
bundel spreekt zich een ziel uit zonder de minste schaamte. Een hoogst belangrijk
boek.
Bibi van Gekteren, Het nieuw geluid van Dada Bakker. Heel leer, 5 m. - Deze
kranige auteur, uit de voorhoede onzer literatuur, heeft ook met dit boek alweer met
een magnifieken schot het doel geraakt. Bravo Bibi, dat moogt gij nog eens doen!
Louis Pakkeres, De langste Lijn, gebonden in hermelijn, 12 m. - Een kostelijk
geschenk van den Groot-Officier onzer Belles Lettres. Wij mogen en behooren trotsch
op hem te zijn.
Jo Scheissels Dukdam, De kristal Karaf, een cyclus. Verschenen zijn: I Verboden
Vruchten, II In het Zog, III Het bleeke Aangezicht, IV De Tredmolen van Lust en
Leed, V Ik zal Handhaven, VI De Bergstroom van het geweten, VII Miserere. Alles
heel leer, per deel 8 m. - Men zegt dat onder den schuilnaam van Mevrouw Scheisels
Dukdam één onzer gevierdste schrijfsters zich verbergt. Hoe dit zij, de auteur mag
verwachten en het zou mij niet verwonderen, dat haar cyclus eenige aandacht trekt.
Kostelijke boeken, eenig uitgevoerd, lectuur voor groot en klein.
UBU VAN LEKKERE.

Nagekomen:
N.N., Keizer-Gebergte, Deel I Mâhabârátà, geïll. met 250 etsen, aquagraphieën en
koperkleurdiepdrukken van Braakensiek, Breitner, Jansen en andere meesters. Deel
II, Aanteekeningen en Fantasmen, geïll. met 250 zincografieën naar beroemde
meesters. In geïll. omslag van Boote en Catz, 20 nr.
Dit nieuwe meesterwerk van onzen onvergelijkelijken Titan mag in geen huiskamer
ontbreken. Een aardig boeksken gemakkelijk en vlot geschreven.
Georges Otto Pelman, De Schande van Rotterdam, opnieuw ingeleid door Ter
Wufte, oud-kolonel b.d. Heel leer, 2.5 m.
Verrassende onthullingen van den handel in blanke slavinnen, allerkeurigst
gestyleerd. Inderdaad, de heer G.O.V. heeft zich met dit prachtig boek, dat op de
Jaarbeurs den eersten prijs verwierf, een der allermooiste plaatsen onder onze jongeren
veroverd.
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Barricade
Open brief
Waarde Heer Gomperts
Aangezien ik de wijding van mijn eerste schooldag inderdaad nooit te boven ben
gekomen, en ook nooit heb willen komen, noch die van mijn eerste studentendag
(om van mijn laatste, die met een Eed gepaard ging, maar te zwijgen), zal ik moeten
voortgaan met u kapittelend toe te spreken, wanneer dit mij schikt en u niet
noemenswaard schaadt. Ik herhaal dus - om van dit punt meteen af te zijn - dat u van
de leer van Freud, al of niet moedwillig, een caricatuur hebt geleverd, en dat het niet
‘leuk’ is om daar nog prat op te gaan ook, waarbij u hoogstens op handgeklap verdacht
kunt zijn van lieden, die wij heiden verachten. Van ‘een ziektebestrijding met de
ziekte zelf’ is bij Freud geen sprake; de ziekte is de neurose; het ‘Oedipuscomplex’
is geen ziekte, aangezien alle gezonde individuen dit ‘complex’ hebben, dat alleen
in bepaalde gevallen, en dan nog veronderstellenderwijs, de oorzaak van stoornissen
kan worden. Wordt een niet-virulente bacteriesoort in uw mondholte virulent, dan
kan zij u ziek maken, maar is daarom nog niet zèlf tot een ‘ziekte’ geworden (de
bacteriën zijn dan zelfs ‘gezonder’ dan ooit). Een echte ‘homeopathische’ bestrijding
van de neurose zou b.v. zijn de neuroticus het gezelschap van neurotici aan te bevelen;
ik loochen niet, dat deze eigenaardige methode succes kan hebben, maar men vindt
haar niet bij Freud.
Ik laat mij niet wijsmaken, waarde heer Gomperts, dat u bij het gebruik van de
term ‘cafard’ alleen maar aan ‘onbestemde’ onlustgevoelens zou hebben gedacht.
Zoo ja, dan had u noch Freud noch Sartre erbij mogen halen, want kennelijk gaan
zij uit van een evident geestelijk lijden. Daarvan zijn ‘concrete pijnen, etc.’ vaak
genoeg de oorzaak, hetgeen er reeds op kan wijzen, dat een scheiding zooals u
aanbrengt volkomen irreëel is. De ‘cafard’ heeft oorzaken, die dieper liggen, ook al
ontveinst men ze zich. Door die scheiding aan te brengen en vol te houden maakt
men van de ‘cafard’ niet meer dan een onbeduidend oppervlakteverschijnsel. Het
mensdom onderhevig te achten aan cafard én aan biologisch ‘lijden’ dat nu eenmaal
onvermijdelijk is (in deze opvatting steekt ook reeds een goed deel bagatelliseering!),
zonder dat beide elementen iets met elkaar te maken hebben, lijkt mij een dwaze
constructie.
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Dat uw jager niet alleen de ‘cafard’ (in engere zin), maar ook het lijden tot een
belangrijke hoogte overwonnen heeft, blijkt uit de laatste volzin op pag. 297 van uw
boek Jagen om te leven.
Het boek van Jeanson heb ik niet gelezen, alleen zijn artikel. Het boek noemde ik
bij wijze van ‘recommandatie’ (ik trof de titel aan in Existentialisme van Redeker).
Uw argumentatie over de prettige onarrogantie heb ik niet kunnen volgen. Mijn
stelling was, dat het voor een z.g. pessimistische philosofie pleit, wanneer de schepper
ervan geen isegrim is. U maakt ervan, dat alle welgemutste lieden een onaantastbare
philosofie achter zich hebben. Wat moet ik hier wel van denken? Mijn woorden
ondergaan ware salto-mortales onder uw pen.
Dat bij u alle lezers van keukenmeidenromans geen echte keukenmeiden zijn, was
mij niet ontgaan, en ik zie niet in, in welk opzicht ik van ‘slecht lezen’ blijk heb
gegeven. De persoon van de lezer(es) heb ik geheel in het midden gelaten. Ik kwam
vooral op tegen het woordje ‘misschien’ (pag. 278 van uw boek), alsof u werkelijk
in onzekerheid verkeerde, of de beide verschijnselen soms niet op één niveau te
stellen waren.
Dat Nietzsche ‘van majeurgevoelens’ uitgaat, lijkt mij onjuist, zijn verhouding
tusschen gezondheid en ziekte, zooals u die beschrijft, twijfelachtig. Maar men kan
Nietzsche zoo gemakkelijk tegen zichzelf citeeren, dat een dispuut weinig zin heeft.
De ‘boodschap’ van Huis Clos interesseert mij niet, in het bedoelde verband. Ik
zocht alleen te bepalen wat het effect op de toeschouwer moet zijn, in
overeenstemming met uw uitgangspunt: de Grieksche tragedie. Deze geeft geen
‘tractaatjes’, maar dit doet Sartre evenmin, behalve voor degenen, die het stuk zien
met L'Etre et le Néant in de hand. Men kan het tooneelstuk ondergaan als een
zelfstandig kunstwerk.
Dat ik mijn boek gaarne zou zien vernietigen (niet: gaarne zou willen vernietigen),
en er toch voor wil vechten, berust o.a. hierop, dat ik al mijn boeken voor verbetering
en critiek vatbaar acht; d.w.z. bóven een zekere critische limiet zijn ze het vernietigen
waard, daaronder handhaaf ik ze. Dit lijkt mij een normaal standpunt, al wordt het
zelden in het openbaar beleden. Dat men het bewuste boek tot dusver niet heeft
kúnnen vernietigen, is voor mij zoowel een bron van teleurstelling als van
‘zelfverheffing’.
Waaruit blijkt, dat ik ‘alleen sexueele hartstochten op het oog heb’? U zegt omdat
ik de hartstocht voor bridgen niet au sérieux neem. Misschien was dit laatste een
fout; misschien kan men een beroerte krijgen van enthousiasme onder het bridgen.
Maar waarom heb ik niet evenzeer aan de agressieve hartstochten kunnen denken?
Dat ik op de sexualiteit doorging, was door úw toedoen, meneer Gomperts, geprikkeld
als ik was door uw orgiastische fantasieën, ik bedoel agressief geprikkeld (u van uw
kant was weer geprikkeld door mijn boek, maar dat was juist uw fout). De betrekkelijk
onbevredigbaarheid van de sexueele behoefte (voor sommige lieden) levert voor mij
alléén een argument ‘tegen de sexualiteit’ binnen de grenzen van het religieuze,
waarover toevallig mijn boek ging. De onbevredigbaarheid van de religieuze behoefte
daarentegen telt voor mij niet mee als een argument vóór de religie, in de eerste plaats
omdat ik voor de religie geen argumenten heb willen zoeken, in de tweede
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plaats omdat ik die betrekkelijke onbevredigbaarheid alleen als feit heb willen
constateeren. In deze alinea van uw artikel komen nog meer onjuiste opmerkingen
voor; de meest onjuiste is uw advies van een grootere ‘onbevangenheid’ aan mijn
adres. Ik vraag! Wie is ‘onbevangener’, de man die de vroolijke monniken van
Medmenham als religieuze ‘voorbeelden’ introduceert, of degene die het ascetisme
beschrijft, zonder de asceten coram publico toe te juichen?
‘Défaitisme tegenover de hartstochten' is een zonderlinge term ten aanzien van
een publicatie, waarin het strijden tegen de hartstochten een niet onbelangrijke plaats
inneemt. ‘Défaitisme tegenover de menschelijke relaties’ klinkt vreemd in de ooren
van iemand, die een groot gedeelte van deze zelfde publicatie wijdde aan de sociale
relaties onder het gezichtspunt van de religie.
Duurzame genegenheid, vriendschap, levenskunst en avontuur hebben in eerste
instantie niets met religie te maken, vandaar dat u ze (al of niet) in De Toekomst der
Religie zult missen. Over navelstaren heb ik niet geschreven, noch over zuurkoolstank,
onaneeren, geestelijke wellucht, ik bedoel wellust (dit is werkelijk een tikfout); en
ik zál er niet over schrijven, en ik zal ook niet zoo hinderlijk de woorden van anderen
verdraaien als u dat doet in uw repliek.
Met de meeste hoogachting,
S. VESTDIJK

Zeer geachte heer Vestdijk,
U beklaagt zich, dat uw woorden ware salto-mortales ondergaan onder mijn pen en
dat ik ze hinderlijk verdraai. Ik kan u alleen de verzekering geven, dat dit gebeurt
zonder enige opzet mijnerzijds en dat ik daarom geneigd ben aan te nemen, dat u,
die niet alleen mijn woorden maar zelfs mijn gedachten verdraait, even argeloos te
werk gaat als ik.
U laat zich niet wijs maken, dat ik bij het gebruik van de term ‘cafard’ alleen maar
aan onbestemde onlustgevoelens zou hebben gedacht. Maar dat is toch de betekenis
van het woord ‘cafard’, waarde heer Vestdijk! Ik heb het woord niet alleen in die
gangbare betekenis gebruikt, maar ik heb er mijn hele theorie op gebaseerd. Het is
uw goed recht om die theorie onzin te vinden. Het is uw goed recht om de waarde
van mijn uitgangspunt te bestrijden. Maar het is niet uw goed recht om het lijden van
een kankerpatiënt, dat niets met het begrip ‘cafard’ te maken heeft, binnen te
smokkelen en dan, als ik u terechtwijs, te verkondigen, dat u zich niet laat wijsmaken,
dat ik bij de term ‘cafard’ niet aan dingen heb gedacht, die juist niet ‘cafard’ zijn.
Dat die cafard, die het onlustgevoel is, waarmee de mens zich van het dier
onderscheidt, tóch geen onbeduidend oppervlakteverschijnsel is, zoals u nu uit mijn
gebruik van die term wilt concluderen, is juist een van de problemen, die ik
onderzocht. De cafard variëert van een klein onbehagen tot angst en wanhoop, die
ik in dit essay inderdaad ‘bagatelliseer’, om te trachten deze verschijnselen vanuit
een ander standpunt - het evolutionair-biologische - te bezien. Ik vind het best, indien
u mijn hypothese (‘aanpassingsmoeilijkheid bij de overgang
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naar het menselijk stadium’) verwerpt, - ik bewijs hier inderdaad niets - ik heb er
geen bezwaar tegen, indien u aantoont, dat mijn grondstellingen niet voldoende zijn
om tot mijn conclusie te voeren, ik kan ook een kritiek op die grondstellingen
aanvaarden, maar dat u weigert te geloven, dat ik met mijn woorden bedoel wat ik
er mee zeg, dat gaat mij te ver. Dan had u beter gedaan een polemiek niet te beginnen,
waarin men nu eenmaal op woorden aangewezen is.
Wilt u overigens, dat ik u tot in détails weerleg? Uw beroep op de laatste zin van
p. 297 van mijn boek gaat niet op: mijn jager heeft ‘het lijden’ niet overwonnen. U
moet dat zelf gevoeld hebben, want u concludeert: dat hij het tot een belangrijke
hoogte overwonnen heeft. Inderdaad, tot de hoogte van de ‘cafard’, van dat
‘geestelijke lijden’ dus, dat iets anders is dan het ‘lichamelijk lijden’.
Ik heb inderdaad van de leer van Freud een caricatuur gemaakt, maar niet zonder
daarin door de praktijk van de psycho-analyse te zijn voorgegaan. Een goede
verstaander - hetgeen u niet hebt geprobeerd te zijn - zou begrepen hebben, dat mijn
bezwaren zich tegen die praktijk richtten. Tegen de praktijk van het werkelijk maken
van alle mogelijke pijnen, zoals ik schreef. Ik ken verschillende gevallen van
jongelieden, die geen andere neurose hadden, dan het onbestemde onlustgevoel en
wier analyse het gevolg heeft, dat het beetje muziek dat in hen zat, eruit geanalyseerd
wordt en dat er even ongelukkige, maar sociaal functionnerende ambtenaartjes
overblijven. Natuurlijk bedoelde ik met het Oedipus-complex niet die hypothetische
constructie, die wij allemaal zouden hebben, maar de er op gebaseerde ‘stoornis’,
waarbij ik in het midden wil laten, waar de grens met de neurose ligt. U weet
ongetwijfeld beter dan ik, dat die grens niet altijd scherp te trekken is en u weet even
goed als ik, dat ik in dezelfde adem, waarin ik het Oedipus-complex noemde, sprak
van een neurose die men nodig heeft. Uw mededelingen over het verschil tussen
complex en neurose zijn hier dus niet op hun plaats en de bacteriën in mijn mondhoek
hebben zozeer de cafard (zonder ernstig lijden overigens) dat zij verzoeken niet in
de kwestie te worden betrokken.
Van ziekte-bestrijding met de ziekte zelf, zegt U, is bij Freud geen sprake. U kunt
met hetzelfde aplomb beweren, dat van siberische verbanningskampen bij Marx geen
sprake is. De juistheid van deze mededelingen wordt slechts geëvenaard door hun
irrelevantie.
Uw stelling was, dat het voor een z.g. pessimistische filosofie pleit, wanneer de
schepper ervan geen isegrim is. Ik maakte daarvan, zegt u, dat alle welgemutste
lieden een onaantastbare filosofie achter zich hebben. Daaruit zou blijken, dat uw
woorden salto-mortales maken onder mijn pen. Maar uw woorden maken, om te
beginnen, salto-mortales onder uw eigen pen. Wanneer was er sprake van een
pessimistische filosofie? Wij waren het toch eens over de cafard-overwinnende
werking van het sartrisme? U verdraait dus niet alleen mijn, maar ook uw eigen
woorden door nu van een pessimistische filosofie te spreken. U spreekt van een z.g.
pessimistische filosofie. Moet ik uit dit z.g. afleiden, dat U niet uw eigen opvatting
van die filosofie bedoelt, noch de mijne, maar misschien die van een derde? Maar is
dit niet de verwarring ten top voeren, dat u nu uw bestrijding van mijn stuk verdedigt
met de bestrijding van
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misvattingen van z.g. anderen? Zelfs als u zich hier weer op het brede zijpad der
irrelevantie begeven hebt, lijkt uw stelling, dat het niet-isegrim zijn van een filosoof
voor zijn filosofie pleit, tot de conclusie te leiden, dat de welgemutstheid van een
denker een criterium kan zijn voor de juistheid van zijn gedachten. U bent mij het
existentialisme gaan aanprijzen als een medicijntje, als hoedanig ik het juist
beschreven had en mijn stelling, dat het behalve een medicijntje een rammelende
scholastiek is, bestrijdt u met te zeggen, dat het zo'n uitstekend medicijntje is.
Het is mij nog steeds niet duidelijk geworden, waaraan ik uw ‘scheer je weg’ en
uw ‘godverdomme’ te danken heb. Ik veronderstelde, dat het aan slecht lezen lag en
dat u meende, dat ik u als lezer van Sartre voor keukenmeid had uitgemaakt. Dit
blijkt niet het geval te zijn, maar het is nu het woord ‘misschien’, waardoor u verklaart
dat u ‘des duivels’ geraakt bent. Alsof ik werkelijk in onzekerheid verkeerde, zegt
u, of de verschijnselen sentimentalisme en existentialisme op één niveau te stellen
waren. Inderdaad. Ik verkeer nog steeds in die onzekerheid. Het is mij zelfs nog niet
duidelijk geworden, of u dat zo boos maakt ter wille van het sentimentalisme, dat
bewonderaars had, zoals ik schreef op p. 276 onder de grootste geesten van de 18de
eeuw: Diderot, Rousseau, Johnson, Goethe, Voltaire; of ter wille van het
existentialisme dat u onder zijn bewonderaars telt. Ik geloof werkelijk niet, dat mijn
‘misschien’ denigrerend was naar een van beide kanten.
De boodschap van Huis Clos interesseert u niet. U wilde alleen bepalen wat het
effect op de toeschouwer moet zijn. Weer maken uw eigen woorden salto-mortales
onder uw pen. U schreef n.l., dat u als toeschouwer een bepaalde overtuiging kreeg
en dat u er van overtuigd is, dat dat Sartre's bedoeling geweest is (Libertinage II, 5,
p. 379). Toen vielen voor u boodschap en effect samen. Nu interesseert u de
boodschap niet meer.
Het valt mij moeilijk dit nog een eerlijke manier van polemiseren te noemen; maar
ik ga zo niet door. Het is wel duidelijk, dat uw woorden even prikkelend op mij
werken als de mijne op u; dat u even sterk de indruk hebt, dat ik met slimmigheidjes
uw woorden verdraai, als ik, dat u hetzelfde doet met de mijne. Omdat ik van mijn
eigen goede trouw overtuigd blijf, moet ik wel concluderen, dat het perspectief van
de polemiek meebrengt, dat beide partijen de overtuiging krijgen, dat de ander zijn
woorden verdraait, verkeerd leest en nog maar nauwelijks te goeder trouw is.
Het spijt mij daarom, dat dit gevecht over detailkwesties, dat ik in mijn antwoord
geprobeerd had te herleiden tot een formulering van verschillende uitgangspunten,
door u in het spoor van de detailkwesties is teruggebracht.
Ik kan dan ook over de punten, die u verder te berde brengt, alleen maar spreken
zonder mijn verbazing over de draai, die u aan deze geschillen geeft, te verhelen,
terwijl ik tegelijkertijd besef, dat de polemische trance bij mij even werkzaam kan
zijn, als zij bij u moet zijn geweest.
Dat u de vernietiging van uw boeken boven een critische limiet ‘dankbaar zou
begroeten’, terwijl u ze eronder handhaaft, lijkt mij niet het normale standpunt,
waarvoor u het houdt, maar het meest abnormale, dat zich denken laat. U moet dus,
redeneer ik voort op mijn doordrijverige ma-
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nier, verlangen naar hun vernietiging op hoog niveau; beseffen, dat zij niet deugen
op hoog niveau. Dat hoge niveau kunt u zelf niet bereiken, want anders zoudt u uw
eigen boeken op dat niveau geschreven of verbeterd hebben. U hebt ze geschreven,
neem ik aan, op uw hoogste niveau. Maar dat betekent ook, dat u het hogere niveau
niet als zodanig zoudt herkennen en dat uw verzekering, dat u ze boven een zekere
critische limiet het vernietigen waard vindt, een gratis verzekering is die tot niets
verplicht en die een aantoonbaar zelfbedrog inhoudt. Dat men het bewuste boek tot
dusver niet heeft kúnnen vernietigen, is voor u zowel een bron van teleurstelling als
van ‘zelfverheffing’, voegt u daaraan toe, blijkbaar zonder in te zien, dat Ina
Boudier-Bakker ongeveer hetzelfde zou kunnen beweren over haar ‘Vrouw Jacob’,
nadat Ter Braak had aangetoond, dat zij het grotendeels van een ander had
overgeschreven.
U was agressief geprikkeld door mijn orgiastische fantasieën, schrijft u en daarom
ging u op de sexualiteit door. Van uit mijn perspectief gezien, is dit een ergerlijke
verdraaiing van mijn woorden. Ik heb geschreven, dat er duizend maal meer
‘gezondheid’ is in phallus-cultussen en Priapus-diensten dan in de kluizenaars-trucjes
van asketen en ik heb verder opgemerkt, dat religie vaak genoeg met erotiek
samengaat. Uw volgeling Sierksma heeft gemeend, dat hij mij op die grond een
‘phallus-zwaaier’ mocht noemen en u schuift mij ‘orgiastische fantasieën’ in de
schoenen. Intussen was u het, die als eerste en enige denigrerend hebt gesproken
over dat naar de omvang te verwaarlozen onderdeel van het lichaam van de natuurlijke
mens. U was het, die beweerd had, dat deze mens zich liever met alles verenigde dan
met een vrouw. U had de vergelijking tussen de mystieke askese en de sexualiteit
aan de orde gesteld. Indien ik de sexualiteit dan duizend maal gezonder noem, betekent
dat allerminst, dat ik er zo'n belangrijke plaats aan toeken, als verdraaiers van mijn
woorden beweren. Voor deze slechte lezers verwijs ik naar p. 296 van mijn boek,
waar bij het door mij geschetste beeld van de jagers is aangetekend: ‘Zij zullen niet
kuiser zijn dan hun bezigheid vereist’, waarmee duidelijk gezegd is, dat hun bezigheid
een zekere mate van kuisheid nodig maakt.
Dat uw geprikkeldheid mijn fout was en mijn geprikkeldheid ook mijn fout, vind
ik een van de amusantste excessen van de polemische trance, waarin iemand kan
verkeren. Ook om uw argument tegen de sexualiteit ‘binnen de grenzen van het
religieuze’, nadat u in uw boek zoveel woorden hebt vuilgemaakt om uit te leggen,
hoe ‘totaal’ dat religieuze wel is, hoe het hier om de ‘totale’ mens gaat en om zijn
verhouding tot ‘Alles’, heb ik moeten lachen. Dat religieuze kreeg plotseling grenzen
en buiten het religieuze gaat een argument, dat er binnen geldt, blijkbaar niet meer
op.
Op uw vraag over de onbevangenheid kan geantwoord worden, dat niemand de
monniken van Medmenham als religieuze ‘voorbeelden’ heeft geïntroduceerd. Ik
heb deze heren genoemd als voorbeelden van het samengaan van religie en sexualiteit,
wat heel iets anders is dan ‘religieuze voorbeelden.’ U hebt de asceten niet coram
publico toegejuicht, zegt u, maar binnen de grenzen van het religieuze natuurlijk
hebt u toch wel zo iets gedaan: ‘dat de evolutie naar een wereldomvattende religie
van
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Boeddhistische stempel mij persoonlijk wenschelijk voorkomt...’ (Toekomst der
Religie, p. 319). Neem het Boeddhisme... dat sexuele onthouding hier een eerste
voorwaarde vormt tot het bereiken van het religieuze doel, daarover laten de
desbetreffende voorschriften ons geen ogenblik in twijfel.’ (T.a.p. p. 343). Tot zover
over de onbevangenheid.
‘Défaitisme tegenover de hartstochten’ vindt u een zonderlinge term, er van
uitgaande, dat ‘tegenover’ betrekking heeft op de vijand. Men kan een collaborateur
heel goed beschuldigen van ‘défaitisme tegenover het vaderland’ of ‘défaitisme
tegenover de vrijheid’, terwijl hij toch zo dapper meedoet aan de bestrijding daarvan.
‘Défaitisme tegenover de hartstochten’, d.w.z. het niet willen beantwoorden aan het
beroep, dat de hartstochten op iemand doen, is zo'n zonderlinge term nog niet. U vat
trouwens in dezelfde zonderlinge zin de omschrijving ‘défaitisme tegenover de
menselijke relaties’ op. Misschien mag ik zonder woordverdraaiing opmerken, dat
‘sociale relaties’ nu juist precies iets anders zijn? Dat u niet over navelstaren hebt
geschreven, wist ik, en ik heb het ook niet beweerd; dat u er niet over zult schrijven,
verheugt mij. Maar dat u meent, dat u de woorden van anderen niet hinderlijk zult
verdraaien, laat zien, hoe diep u in onze polemische duisternis bent verdwaald.
Met gevoelens van hoogachting,
H.A. GOMPERTS

Wentinck's wrok en Willink's werkelijkheid1)
In Libertinage II van de jaargang 1949 schreef Willink, naar ik meen op verzoek van
de redactie, iets over zijn eigen ontwikkelingsgang als schilder.
Dat is in Nederland een ondankbare onderneming, zoals wel blijkt uit de reacties
van Ch. H. Wentinck en W.J. Rozendaal in Libertinage V. Over het stukje van de
laatstgenoemde zal ik verder niets zeggen om de eenvoudige reden, dat ik er alleen
maar van begrijp hoe onbehoorlijk het is. Willink stelde een duidelijk vraag: ‘Waarom
zijn de schilders “van een nieuwe werkelijkheid” er toe gekomen het reeds erkende
nieuwe schilderen vaarwel te zeggen?’ en hij vervolgt dan: ‘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’. Wie na deze mededelingen
zegt dat Willink ‘een nadrukkelijke biografie ventileert, wanneer hij eigenlijk iets
zeggen wil over een bepaalde ontwikkeling van de schilderkunst’ geeft een
kwaadaardig vervalste voorstelling van zaken. Hierop verder in te gaan heeft geen
zin. Wentinck is tenminste eerlijk en erkent, dat hij wrok koestert. Bovendien schrijft
hij een taal, die ik min of meer versta. De uitkomst van het een en het ander lijkt mij,
wat men ook wel verwachten kon, voor Willink zeer gunstig. Het gaat daarbij

1) Een reactie van A.C. Willink zelf op het artikel van Wentinck in Libertinage V, 1949, zal te
vinden zijn in het binnenkort van zijn hand bij J.M. Meulenhoff te verschijnen boek: ‘De
Schilderkunst in een kritiek stadium.’

Libertinage. Jaargang 3

56
niet zozeer om zijn betekenis als schilder, die naar goed vaderlands gebruik door
zijn tegenstanders helemaal niet ernstig bekeken wordt, maar om zijn standpunt in
het hedendaagse intellectuele en artistieke leven, zijn geloofsbelijdenis. Dat hij niet
tot de kerk behoort is duidelijk, maar kan men nog met hem omgaan? Ondanks
zichzelf maakt de wrokkende Wentinck ons duidelijk, dat dit heel wel mogelijk is,
en dat wij door die omgang bovendien in uitstekend gezelschap zullen terechtkomen.
Volgens hem toch is Willink een schilder, die er geen genoegen mee neemt
uitsluitend en alleen zichzelf uit te drukken. Daar echter de verbinding tussen de
enkeling en de gemeenschap noodlottig verbroken is, plaatst dit ongenoegen hem
buiten zijn eigen tijd.
Zodoende heeft hij geen contact met het leven en ‘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 afschuwelijk’.
Willink lijdt aan ‘de ervaring, van een man wiens steriliteit1) hem verhindert de
werkelijkheid met leven te doordringen en wiens leven nu door hun werkelijkheid
wordt overweldigd.’ Deze ‘demonstratie van een onmacht, in een techniekje verpakt,
aan te prijzen als “magisch realisme”, is een grapje dat van slechte smaak getuigt.’
Nu, over slechte smaak valt niet te twisten en ook niet over rancuneuze grapjes,
maar laten wij eens zien, of het bovenstaande zo schandelijk voor Willink is als de
toon waarop het gezegd wordt, wil suggereren. Wat is om te beginnen het bezielde
verband waarin de dingen betrokken zijn voor de echte moderne kunstenaar, die met
beide voeten stevig in zijn tijd staat? Wentinck doet ons begrijpen, dat dit de
persoonlijkheid van de kunstenaar zelf is. Hij moet de potente man zijn, die de
werkelijkheid met zijn leven doordringt.
Men kan dit ook anders zeggen: de moderne kunstenaar maakt zijn eigen levende
werkelijkheid, waarin de dingen in een bezield verband betrokken zijn, omdat zij
allemaal betrokken worden op het Ik van hun schepper. Men kan dit ook in het Latijn
zeggen: cogito ergo sum.
Dit is het eigenaardige idealistische standpunt, dat in West-Europa het eerst werd
bepaald door Descartes en van waaruit de grote meerderheid nog steeds de
werkelijkheid beziet. Daardoor is het mogelijk geworden talloze bezielde verbanden
te leggen, wijsgerige stelsels, kunstzinnige visies, wetenschappelijke dromen ad
libitum. De goegemeente, ook die der kunstenaars en geleerden, kwam echter niet
zover. Zij stelde zich er mee levreden de werkelijkheid in te lijven. Opgewekt beweegt
zij zich - juist zoals Wentinck het voorstelt - gelijk een man met een welgevulde
beurs in een winkelstraat, waar alles hem vertrouwd voorkomt, omdat hij alles kopen
kan. Die bontjas in de étalage kan hij bezielen met zijn eigen lichaam, die ossehaas
omzetten in zijn eigen vet, dat Perzische tapijt tot leven wekken door het zachte
gevoel onder zijn pantoffels.
Het zeer ontwikkelde vermogen om van de werkelijkheid iets af te krabben tot
eigen gebruik, noemt men dan ‘doordringen met leven’; de door

1) Stilzwijgend heb ik verderop aangenomen, dat steriliteit (in verband met dat ‘doordringen
met leven’) hier een verschrijving is voor impotentie.
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een corpus humanum bijeengehouden chaos van lichamelijke en geestelijke toestanden
heet ‘bezield verband’.
Zo er echter in de verwarring van het geestelijke en intellectuele leven d.d. 1950
nog iets goeds vermoed kan worden, dan is het wel een voorlopig vaag, maar
onmiskenbaar inzicht, dat de werkelijkheid geen schepping is van de mens en geen
winkelstraat ten behoeve van de mens, maar een, ten opzichte van alle potente heren
met goed gespekte beurzen, voor zichzelf bestaand, eigenwijs en eigengerechtigd
zijn. Elke poging om Dit stelselmatig te rangschikken of, hoe dan ook, voor zichzelf
te gebruiken vereist een abstractie, die het gevaar inhoudt, dat men er juist de
wezenlijke waarde, namelijk het zijn, aan onttrekt. Drie eeuwen idealisme hadden
het vermogen om dit te begrijpen en te ervaren aangetast. Men deed met de
werkelijkheid wat men wilde en interpreteerde, exploiteerde, vivifieerde haar naar
hartelust van het ene bezielde verband in het andere. Thans lijkt het erop, dat een
oud contact wordt hersteld. Op verschillende geesten maakt dit een verschillende
indruk: men glorieert of wordt misselijk. De hoofdzaak is, dat hier een weg leidt uit
het slop, waar men met steeds minder succes Fichte's ‘Ich bin Ich’ belangwekkend
poogde te maken.
Tot degenen, die op deze weg voorgaan, behoort Willink. Zijn z.g. berooidheid
en onmacht komen voort uit een nieuwe eerbied op grond van een hersteld
ken-vermogen. Hij wil niets kopen, omdat hij weet, dat men zich daardoor niets
wezenlijk verwerft. Het komt niet in hem op datgene ‘met leven te doordringen’,
waarvan hij met zijn gehele bewustzijn het raadselachtige eigen leven ervaart. Dit
‘een demonstratie van onmacht’ te noemen is typisch voor de wrokkende Wentinck;
ongetwijfeld hebben de rancuneuze sophisten Socrates' ervaring: ‘Ik weet dat ik niets
weet’ evenzo betiteld.
Maar het is niet nodig voor dergelijke kleinerende bepalingen bang te zijn.
Ook de ‘verpakking in een techniekje’ kan Willink best verdragen. Het
verkleinwoord is hier verraderlijk.
Als ooit een Nederlander zich wil verdedigen tegen iets wat hem ergert, omdat hij
vreest, dat het groter is dan hijzelf, neemt hij zijn toevlucht tot het magische -(t)je.
Vestdijk zou zeggen: daar moest eens een dissertatie over geschreven worden. ‘Nou,
dat zonnetje brandt lelijk’, ‘Nou, daar staat een stevig windje’. Techniekje dus; en
dit is dan de kunst van Willink: ‘een demonstratie van onmacht, verpakt in een
techniekje’.
Zij staat wel eenzaam te midden van zoveel kunst, die inderdaad is: een
demonstratie van macht (o mode!) en zonder techniek.
JAN VAN GELDER

Ditmaal: Sans rancune
De verhouding van de schilder tot de werkelijkheid is minder eenvoudig dan u zich
die voorstelt. Het is niet mogelijk, dat hij haar ervaart in haar ‘raadselachtige eigen
leven’; wàt hij ervaart is zijn eigen interpretatie van de werkelijkheid. Er tegenover
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Gesetzlichen im Subjekt entspricht’ (Goethe). Hij wordt in de werkelijkheid alleen
getroffen door die facetten, die op de een of andere manier met zijn innerlijk
corresponderen. Ook bij Willink is dat het geval; hij geeft heel weinig blijk van de
door U veronderstelde eerbied voor het ‘raadselachtige eigen leven’ der dingen.
Integendeel: terwijl de heersenden tendenz in de moderne schilderkunst, die zijn
uitgangspunt heeft in Cézanne, juist er op uit is om tot een objectieve weergave van
de werkelijkheid te komen, door zelfs te schilderen wat alleen in gedachten zichtbaar
is, behandelt Willink de werkelijkheid als een verzameling requisieten, die hij bewust
opstelt om er zijn nibelungen-stemming mee te illustreren. In de verstgaande
deformatie van Cézanne is meer eerbied voor de werkelijkheid terug te vinden dan
in de zorgvuldige nabootsing waarmee Willink haar telijf gaat. Zijn kunst sluit dan
ook niet, zoals hijzelf veronderstelt, aan bij Renaissance of Barok, maar vooral bij
de duitse Romantiek, met name bij Boecklin e.a. Nu kan ik er vrede mee hebben
indien iemand in deze tijd romanticus wil zijn; ook nog, wanneer hij, als schilder,
zijn romantiek aankondigt als enige uitweg uit een veronderstelde impasse. Op
voorwaarde echter, dat hij inderdaad schìldert, -zijn theorieën en achtergronden zijn
me dan om het even. Daaraan echter mankeert het bij Willink. Ca se sent, ca ne se
dispute pas.
Het is mogelijk dat U weinig prijs stelt op van Dongen, of op Matisse. Maar als
zij één of twee vegen op het doek brengen, dan is er iets gebeurd. Wanneer van
Dongen een hand wil schilderen, voldoen soms enkele streken. Voor iemand die één
meter van het schilderij afstaat is die hand er. Willink moet haar met ijver en
nauwgezetheid vezel voor vezel nabootsen, om tot een resultaat te komen, dat met
een hand enkel het uiterlijk gemeen heeft. De magie schuilt dan in het feit, dat een
ding, dat hand bedoelt te zijn, maar het niet geworden is omdat het dood bleef,
‘vreemd en afschuwelijk’ is (Willink). Voor Willink is alles gelijkwaardige materie;
aan de hand is evenveel aandacht besteed als aan de pullover en de ogen. Dat heeft
tot gevolg, dat zijn portretten de kwaliteiten van een objectieve kleurenfoto vertonen,
- door dezelfde starheid worden gekenmerkt en dezelfde dode gelijkenis. Er is in
Willink geen scheppende voorkeur aan het werk; hij imiteert volkomen klakkeloos,
omdat elke drift, die hem zou kunnen verleiden tot de accentuering van wat wezenlijk
is in zijn object, ontbreekt. Het merkwaardige daarbij is, dat de nonchalance van
bijvoorbeeld van Dongen oneindig veel raker tot het ‘raadselachtige eigen leven’
van zijn figuren doordringt dan Willink, die zo voortreffelijk elk détail administreert.
De oorzaak ligt in het volstrekt ontbreken van elk spoor van artistieke potentie in
Willink; de werkelijkheid, op hem afkomend, stuit op niets, en laat enkel de
weerspiegeling van haar uiterlijk achter. Omdat onbevangenheid, plezier in het
schilderen, gevoeligheid voor kleur en lijn ontbreken, moest Willink wel terugvallen
op de techniek als laatste behoud. Wat velen voor zijn sterkte houden, zijn
gedisciplineerde penseel, is in feite zijn zwakte; hij heeft niets anders tot zijn
beschikking. Tot herschepping van de werkelijkheid, zoals zijn psyche die
transformeerde, is hij niet in staat. Voor de klankwaarde van de werkelijkheid is hij
volstrekt ongevoelig; van Gogh kon een hemel groen schilderen en de zon mateloos
vergroten omdat hij zó de werkelijkheid beleef-
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de. De kleur droeg de sensatie van de werkelijkheid over; niet de werkelijkheid op
zichzelf, die on-kenbaar is. Willink moest daarom naar andere middelen uitzien om
zijn romantische stemming uit te drukken; als schilder kon hij het niet, omdat kleur
noch lijn hem ter beschikking staan. Hij kon alleen registreren, en niet met hen
omgaan als middel tot expressie. Toen koos hij de litteraire weg; hij maakte van de
werkelijkheid een ‘tableau vivant’, een soort panopticum. Dat bevolkte hij met
requisieten die bij zijn Götterdämmerung pasten: verpulverende beelden, leegstaande
huizen enz. Zo kon hij, in de oude trant van Alma Tadema, rustig aan het copiëren
slaan, desnoods en inderdaad: passende prentbriefkaarten. Dat deed hij dan ook, jaar
in, jaar uit, in het gezelschap van de andere grand-guignol-artist: Raoul Hynckes.
Het zal mij altijd wel een raadsel blijven, hoe een man als Du Perron, en hoe ook ter
Braak die kitsch hebben geaccepteerd als intelligent; de literatuur die erin stak was
van Courts-Mahler-allooi en met schilderkunst had de hele bedrijvigheid niets uit te
staan. Misschien is Willink een beminnelijk man, en omdat die even zeldzaam zijn
als goede schilders heeft dat misschien hun oordeel bepaald. Helaas echter heeft
Willink aan de bewimpeling door literatoren zijn overigens getaande roem te danken,
en kon de hollandse burger zijn doeken kopen in de van hogerhand gedekte
overtuiging, hier ‘museumkunst’ te vinden
Wat het techniek-je van Willink betreft, ik gebruikte opzettelijk die kleinerende
uitgang. Het imponeert mij niet het minst, dat hij gelikt, keurig, nauwgezet en feilloos
te werk gaat. Gide beweerde, dat aan een kunstwerk losheid en nonchalance niet
mochten ontbreken. Ik zou nog verder willen gaan: de slordigheid van Matisse bewijst
zijn schilder-zijn; de onwankelbare vaardigheid van Willink alleen het tegendeel.
Uw vertoogje over het woordje ‘tje’ is waarschijnlijk een grapje: ik vraag niet om
een borrel-tje omdat ik ‘mij wil verdedigen tegen iets dat mij ergert’; noch om een
kus-je aan een lief-je wanneer ik wandel in een laan-tje of zit op een bank-je ook al
omdat ik mij verdedigend erger.
Ch. W.

De Indo's van Europa
Wanneer men de laatste twee jaargangen van Podium doorbladert valt onmiddellijk
de belangstelling op die daarin voor Libertinage aan de dag is gelegd. Men merkt
dat o.m. daaraan dat Gomperts aardig bezig is Sartre naar de kroon te steken en de
meest voorkomende naam in Podium te worden. Men merkt het verder aan de activiteit
van Podium's Proppenschieter, die niet aflaat zijn grote mond op ons gericht te
houden. Zo buiten alle verhoudingen is die belangstelling eigenlijk, dat men ten
aanzien van Libertinage bij Podium van een obsessie kan spreken.
Gelukkig heeft men van de zijde van dit laatste blad geen enkele twijfel over de
afkomst van deze obsessie laten bestaan. Alle polemiekjes tegen Libertinage hebben
dezelfde grondtoon, waarvan het karakter het duidelijkst werd uitgesproken door
Opsomer en Sierksma, toen zij Gomperts zo verschrikkelijk... hautain noemden. Er
zijn echter dingen die men zijn tegenstander niet verwijten kan zonder zichzelf op
fatale wijze
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bloot te geven. En met zoveel hele of halve vakpsychologen in de redactie had Podium
toch moeten bedenken dat men een woordje als hautain beter niet in boosheid
gebruiken kan, dat de rancune daarin wat al te nadrukkelijk doorbreekt en teveel van
zijn aard vertelt.
Hoe van de kook Sierksma door Libertinage is gebracht, blijkt heel duidelijk uit
de lange bespreking die hij in Podium XII 1949 aan Gomperts' essay-bundel Jagen
om te Leven heeft gewijd. Afgezien daarvan dat in deze bespreking elke verhouding
tussen lof en critiek zoek is, zegt hij daarin zoveel als: deze essays zijn in boekvorm
eigenlijk uitstekend, maar bij hun verschijnen in Libertinage heb ik mij stevig aan
ze geërgerd. Hij wijt die ergernis echter aan het feit, dat de kwaliteit van het Du
Perron essay en van Jagen om te Leven werd versneden omdat zij... in verschillende
afleveringen verschenen! Ongelooflijk, dat essayisten nog zulke primitieve lezers
kunnen zijn! Verder heeft hij het, in hetzelfde nummer, gepresteerd zich te verdedigen
tegen opmerkingen van Gomperts - die hij, welbewust naar hij zelf zegt, behalve
hautain ook nog perfide noemt - om in een naschrift zijn hele verdediging weer terug
te nemen, zonder daarbij genoemde adjectieven en nog ander onvriendelijks in te
slikken! Wat was er gebeurd? Gomperts, men zal het zich herinneren, had in
Libertinage van December 1948 (!) - Sierksma's repliek kwam dus een jaar later,
maar wij in Holland lijden nu eenmaal allemaal een beetje aan l'esprit de l'escalier iets gezegd over de opmerking van Sierksma als zou het een schone en wijze gril
van het lot zijn geweest dat het voor de jonge schrijvers van de Forum-generatie
alleen Vestdijk had laten leven. Sierksma constateert dan, dat Gomperts de
ambivalente betekenis van het woord gril niet heeft begrepen - waarop men had
kunnen antwoorden, dat in verbinding met de adjectieven schoon en wijs deze
ambivalentie afdoend wordt opgeheven, als niet Sierksma zelf in zijn naschrift toegaf
dat zijn formulering de door Gomperts gewraakte bedoelingen schijnbaar liet
veronderstellen en dat het evenwicht door hem werd gemist. Waarom Sierksma dan
niet volstaan heeft met de publicatie van het naschrift - een klein peccavi, waar
Wadman zo dol op is - zou dan ook voor een zinnig mens een raadsel gebleven zijn
als hij blijkbaar het eerste stukje niet tevens nodig had om een verklaring te geven
voor het feit, dat Podium een waardig zwijgen had bewaard op enkele verschrikkelijke
dingen, die Barneveld en ik nu bijna anderhalf jaar geleden over Sierksma en zijn
vrienden in de lucht hadden geslingerd. Al die waardigheid, en dat gezwijg, is
Sierksma nu toch te machtig gebleken.1) Maar na eerst wat klagelijk gezeur over het
feit, dat wij ons van alles en iedereen zouden distanciëren en ons toch als N.S.B.-ers
zouden gedragen, is het antwoord van Sierksma voornamelijk, dat Podium op zulke
scheldwoorden niet antwoordt. Het is echter nog niet zo lang geleden, dat Van
Vriesland in Podium als zeer verwaten, zeer ondemocratisch

1) Dat ik Sierksma een verzetsfarizeër heb genoemd, ontken ik overigens. Zich schuldig maken
aan verzetsfarizeïsme in een bepaald geval is duidelijk iets anders! Of gaat Sierksma er soms
mee accoord dat hij zijn opvolger in de redactie van Podium, W.F. Hermans, een landwachter
heeft genoemd toen hij op pag. 376 van de jaargang 1948 van de laatste zei dat hij zich als
een landwachter gedroeg?
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en zeer onfatsoenlijk werd aangeblaft, terwijl Gomperts een heel laf mannetje zou
zijn, en - staaltje van Podium's taal-acrobatiek - in de onmiddelijk daarop volgende
zin zelfs nóg laffer.
Hiermee zijn wij bij een mannetje gekomen: Anne Wadman. Anne Wadman heeft
zich in Podium IX-X 1949 verontwaardigd betoond over de brutaliteit van Van
Vriesland en Gomperts die er niet helemaal genoegen mee hadden genomen dat
Fedde Schurer hen in De Tsjerne grefskeinders en rotten - Fries voor ratten - had
genoemd (geen scheldwoorden, Sierksma?). Het betoog van Wadman overtreft wel
alles dat wij in de na-oorlogse polemieken aan botheid en kwade trouw te zien hebben
gekregen. Het ging hier over de in Libertinage I, 6 gepubliceerde sonnetten uit de
nalatenschap van Dèr Mouw die de redactie door diens letterkundige executeur Victor
E. van Vriesland waren afgestaan. Deze verzen waren, blijkens een voetnoot in het
betreffende nummer, nooit bestemd geweest voor publicatie in of buiten de twee
delen van de bundel Brahman, doch Van Vriesland verduidelijkte deze zin in
Libertinage III 1949 door vast te stellen:
dat Dèr Mouw nooit aan een selectie uit zijn verder werk was toegekomen omdat
hij stierf voor het verschijnen van zijn samenhangend hoofdwerk; dat Dèr Mouw de
publicatie van de drie verzen nooit verboden heeft; dat Dèr Mouw bij zijn leven Van
Vriesland uitdrukkelijk opdracht had gegeven na zijn dood met zijn literaire
nalatenschap te doen wat hem, Van Vriesland, goeddacht.
Deze verklaringen van Van Vriesland worden door Wadman wel aanvaard,
ofschoon hij zoveel duidelijk Hollands nog als dialectische hersenkronkels tracht af
te doen. Maar, zegt Wadman dan, waarom de overdrijving en de sensatie van
bovengenoemde voetnoot, waarom de lezer in verwarring brengen door hem het
idee te geven, dat de Libertinage-redactie hier iets zeer bijzonders, iets zeer
sensationeels voor hem heeft opgeduikeld? En verder: staan tegenover de morele
rechten (van Van Vriesland) geen morele verplichtingen? Wil de Heer Van Vriesland
verdedigen, hij verdedige zich met de gedichten en hun waarde en niet met
sentimenteel gesnik...
Op de eerste vraag was het antwoord al gegeven: zowel de redactie van Libertinage
als Van Vriesland hadden onomwonden verklaard de bedoelde sonnetten inderdaad
iets zeer bijzonders te vinden. En waarin de sensatie en overdrijving schuilen van
een in een 6-puntsletter gezette voetnoot die een simpele verklaring bevat, is blijkbaar
alleen voor een Fries oog na te gaan.
Ook op het tweede bezwaar lag het antwoord reeds besloten in de verklaringen
van Van Vriesland. Wel ongehoord is het dat Wadman Schurer bijvalt door Van
Vriesland naar zijn morele verplichtingen te vragen zonder dat hij, Anne Wadman,
de verzen waarover het gaat, zoals hijzelf bekent, ook maar gelezen heeft!!! Het heeft
ons bovendien verbaasd in Podium tot nu toe nog geen enkel protest tegen de
publicatie van Kafka's werken te hebben gehoord, die immers - in tegenstelling tot
de gedichten van Dèr Mouw - tegen de uitdrukkelijke wil van de schrijver zijn
gepubliceerd.
Van een eendvogel in opwinding kan men echter niet verwachten, dat
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hij zich in een stuk van drie-en-een-halve pagina tot één zo'n enormiteit zou bepalen.
Wadman's stuk vangt smalend aan met het volgende: Libertinage, het blad der
Hollandse high brow-gearriveerdheid, en tegen het einde heeft hij het nog eens
smalend over ons high-brow-verstand. Na alle blijken die Wadman dan al heeft
gegeven van in het geheel geen verstand, high-brow of andersoortig, te bezitten, is
het hem zeker niet kwalijk te nemen, dat hij de botheid van zulke opmerkingen niet
voelt.
Anders staat het met de redactie die een dergelijk artikel accepteerde, en die
rechtstreeks verantwoordelijk kan worden gesteld voor de infamie die wij bij de
bedrijver ervan alleen botheid wilden noemen. Ook hij is ten slotte maar een
‘geschovene’, zoals Vestdijk onlangs in Podium van Van Duinkerken schreef.
Laten wij vaststellen dat wij in deze tijd meer dan ooit de geuzennaam high-brow
niet zonder trots zullen aanvaarden. Wij hadden trouwens van geen enkele
intellectueel, en dus ook niet van de Podium-redacteuren, Huxley-, Ter Braak- en
Sartre-bewonderaars die zij zijn, anders verwacht. Dit High-browschap is het enige,
dunkt ons, dat intellectuelen met elkaar verbindt. Dit wordt duidelijk beseft door
allen die het niet zijn, maar het zo graag zouden willen. High-brow is bij uitstek een
scheldwoord van dagbladdirecteuren, praetvaria's en dagboekaniers, en de intellectueel
die het gebruikt, bewijst daarmee alleen spandiensten aan deze prostitué's van de
meest verfoeilijke publieke opinie die de wereld ooit gekend heeft. Men kan vaak,
in gezelschap van Nederlanders, Indo-Europeanen denigrerend over apen horen
spreken als zij... andere Indo-Europeanen bedoelen. En ik zie niet in dat zulke lieden
met meer égards zouden moeten worden behandeld dan die andere geschovenen, de
Van Duinkerkens. Temeer daar in onze dagen, om met een variatie op een bekend
maxime van Chamfort te spreken, aan de intellectuelen de eer te beurt valt de Indo's
van Europa te zijn!
H. VAN GALEN LAST
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Besprekingen
Dr. J.H. van der Hoop: Geestelijke vrijheid, deel I en II (Van Loghum
Slaterus N.V., Arnhem, 1948 en '49).
De bekende Amsterdamse zenuwarts Dr. J.H. van der Hoop kondigt zijn driedelig
werk over ‘Geestelijke Vrijheid’, waarvan thans twee delen verschenen zijn, aan als
‘een psychologische studie over de crisis der Westerse cultuur’. Hij beschouwt de
wereldcrisis met het oog van de psychotherapeut. Zoals hij de psychische stoornissen
van zijn patiënten tracht te herleiden tot aanpassingsfouten in de vroege kindsheid,
zo wil hij ook de oorzaken van de wereldcrisis opsporen door de fouten, verwarringen
en eenzijdigheden van het verleden bloot te leggen.
Dr. Van der Hoop onderscheidt zich gunstig van de meeste dieptepsychologen
doordat hij de maatschappelijke verschijnselen niet in psychologie tracht op te lossen,
maar economische, sociale en politieke factoren een zelfstandig bestaan toekent naast
de psychologische. Hij is van mening dat al deze factoren in hun onderling verband
moeten worden beschouwd en hij legt zichzelf de bovenmenselijke taak op zo'n
al-omvattend onderzoek in te stellen. In deel I geeft hij een overzicht van de
sociaal-politieke geschiedenis, in deel II van de geschiedenis der
wereld-beschouwingen. Hij verzuimt echter de grenzen tussen de verschillende
levensgebieden af te bakenen. Hij gaat niet na in hoever bij voorbeeld de economische
factoren de psychologische beïnvloeden, of omgekeerd. Hij laat ze eenvoudig naast
elkaar bestaan. Door deze vaagheid maakt hij het zichzelf en zijn lezers nodeloos
moeilijk. Hij publiceert veel meer materiaal dan bij een scherpe probleemstelling
nodig of zelfs wenselijk geweest zou zijn. Hij geeft uitvoerige historische overzichten,
vertelt massa's feiten, waarvan de lezer zelf moet uitvinden waarom ze hem worden
voorgezet, en loopt dikwijls over de gewichtige punten vluchtig heen.
In het eerste deel, dat over ‘Massa, Democratie en Staat’ handelt, beweegt hij zich
kennelijk op weinig bekend terrein. Dat is vooral merkbaar waar hij zich met de voor
zijn probleem zo belangrijke totalitaire stelsels bezig houdt. Hij put uit te weinig
bronnen en bij gebrek aan feitenkennis interpreteert hij deze soms onjuist. Dit is bij
voorbeeld het geval waar hij, met een beroep op De Kadt, een zeer geflatteerde
voorstelling van het Italiaanse fascisme geeft. Het is ook het geval bij zijn exposé
van de Russische revolutie, waarvoor hij voornamelijk uit de beschouwingen van
Berdjajew en Fülöp Miller put. Hij schrijft Lenin (waarschijnlijk door misverstaan
van Berdjajew) een soort mystiek nationalisme toe, beweert

Libertinage. Jaargang 3

64
dat hij van zijn aanhangers een blindelings aanvaarden van zijn systeem eiste en
spreekt van het Vijfjarenplan van Lenin en Stalin, hoewel Lenin in 1928 al vijf jaar
dood was. Nu is het onjuist weergeven van enkele feiten niet zo belangrijk, maar wel
erg is de verkeerde beoordeling van het hele Leninistische regiem, dat hij veel te
veel in het licht van het Stalinisme ziet, al maakt hij in een noot op blz. 170, met
verwijzing naar Koestler, terloops melding van het onderscheid. Lenin's regiem was
bij dat van Stalin vergeleken nog altijd een toonbeeld van democratie. Er was - wat
onder Stalin ontbreekt - een intens politiek leven. Over de bestaansvragen der revolutie
werden uitvoerige partij-discussies gehouden. Onder de naaste medewerkers van
Lenin waren er die op uitbreiding van de democratie aandrongen. Vooral Trotzky,
de grootste figuur van de revolutie na Lenin, wilde zeer ver daarin gaan. Zijn
voornaamste tegenstander was Stalin. En nu is het juist voor de toekomst van de
vrijheid een uiterst gewichtige vraag, waarom dat meer democratische regiem voor
het totalitaire van Stalin plaats moest maken. Lag dat aan een reeks van toevallige
en persoonlijke omstandigheden, bij voorbeeld aan intriges van Stalin, aan zwakheden
van Trotzky, of was er in de objectieve situatie iets wat ook Lenin, als hij was blijven
leven, gedwongen zou hebben de Stalinistische koers in te slaan? (Er zijn aanwijzingen
dat hij zich op het eind van zijn leven meer naar Stalin oriënteerde.)
Het is misschien te veel gevergd van iemand die zich nooit in het bijzonder met
politiek heeft bezig gehouden, dat hij zich dergelijke vragen stellen zal, maar juist
de Russische revolutie is voor het probleem van de geestelijke vrijheid bij uitstek
interessant, daar men hier te doen heeft met een beweging die zich sociale democratie
ten doel stelde en uitgelopen is op een dictatuur. Het Italiaanse fascisme en het Duitse
nationaal- socialisme kunnen nog als reactie-verschijnselen tegen de mislukte
socialistische revolutie worden opgevat, maar het bolsjewisme kondigde zich als de
voltooiing van die revolutie aan.
Wanneer het in zijn verdere ontwikkeling trekken is gaan vertonen waaruit een
treffende verwantschap met de fascistische systemen spreekt, dan is het duidelijk dat
we hier een van de kernvragen van de crisis der democratie hebben.
Ook het Duitse nationaal-socialisme behandelt Dr. Van der Hoop onbevredigend.
Zijn beschrijving is niet onjuist, maar te vlak, en ontoereikend om die ontzaggelijke
uitbarsting van massa-waanzin te verklaren die het Duitse nationaal-socialisme was.
Bij gebrek aan een diepgaande analyse spreekt het vanzelf dat ook een vergelijking
der drie totalitaire stelsels onderling niet tot haar recht kan komen. Dr. Van der Hoop
maakt hier de ‘massamens’ tot hoeksteen van zijn betoog. Hij verstaat daaronder de
mens der grote steden, die ‘de aanraking met de natuur en de eerbied voor de grote
levensmachten evenzeer verloren heeft als het gevoel van persoonlijke
verantwoordelijkheid’. Daar deze ontwortelde mens geen eigen innerlijke
doelstellingen heeft, is hij vatbaar voor iedere suggestieve beïnvloeding die niet tegen
zijn materiële belangen ingaat. Handige demagogen kunnen daar gebruik van maken
om de macht te krijgen en te behouden. ‘Bij de Bolsjewiki geschiedde dit door de
arbeider tot de enige waardevolle mens te proclameren, bij de
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fascisten werd het Romeinse Imperium aan Italië ten voorbeeld gesteld, in Duitsland
werden het bloed van het Germaanse ras en de grond van het Duitse Rijk tot mystieke
heilige waarden verklaard’. Maar het is duidelijk dat men op deze wijze alles met
de ‘massamens’ verklaren kan, zodat het onderzoek van de concrete historische
situatie overbodig wordt. Dr. Van der Hoop vraagt zich zelfs niet af waarom in de
drie genoemde landen zulke verschillende leuzen werden aangeheven, en of dit
misschien iets te maken had met de behoeften van de bevolkingsgroep tot wie de
propaganda zich wendde.
Blijkbaar onder suggestie van Fülöp Miller, die in zijn ‘Geist und Gesicht des
Bolschewismus’ sterk de nadruk op de collectieve trekken van de Russische psyche
legt, ziet Dr. Van der Hoop vooral de Russische revolutie als het werk van de
massamens. Maar hij vergeet dat de collectieve mentaliteit van het Russische volk
te danken is aan het voorbestaan van de dorpscommune, waarmee ook de
fabrieksarbeiders in de steden nauw verbonden bleven, en dat we hier dus met een
totaal ander verschijnsel te doen hebben dan met de ontwortelde massamens van de
moderne grote steden. De Russische massa is volstrekt niet ontworteld, ze heeft de
krachtigste instinctieve bindingen bewaard en is door en door vitaal. De vraag ligt
voor de hand of het misschien daaraan te danken is dat de Russische revolutie zulke
ontzaggelijke krachten van geestdrift, toewijding, zelfopoffering heeft vrijgemaakt
die zelfs het Stalinisme niet geheel heeft kunnen doden, terwijl de Duitse revolutie,
die wèl met de moderne massamens te maken had, aan de vooravond van de oorlog
in het door Rauschning gesignaleerde nihilisme dreigde dood te lopen.
Maar het voornaamste is: we vinden geen psychologische analyse van het falen
van de Kerensky-regering en de republiek van Weimar, hoewel het probleem van de
mogelijkheid van een democratische ontwikkeling hier het meest concreet te
bestuderen was. Kàn uit een revolutie geen democratisch regiem voortkomen? Heeft
een democratische regering geen middelen om de eenmaal in beweging gekomen
massa aan zich te binden? Waren Rusland en Duitsland niet rijp voor democratie
omdat ze geen sterke middenstand hadden? Of is het totalitaire managerisme
misschien de natuurlijke erfgenaam van het kapitalisme, zoals Burnham beweert?
En indien dit niet het geval is: aan welke concrete psychologische fouten en
tekortkomingen van de Russische en Duitse republikeinse regeringen is het dan te
wijten dat ze de democratische ontwikkeling niet hebben kunnen bevorderen?
Een ander onvruchtbaar gezichtspunt dat we telkens bij Dr. Van der Hoop
tegenkomen, is de tegenstelling tussen Oost en West. Ook hier missen we een scherpe
probleemstelling. Hij werkt wel niet met een Oosterse of Westerse ziel en leidt het
verschil af uit de historische ontwikkeling (het langer voortbestaan van het
familieverband in het Oosten), maar voor latere tijden neemt hij de tegenstelling als
gegeven en vrijwel onveranderlijk aan, in plaats van telkens de concrete verhoudingen
te onderzoeken. ‘Wij willen de verklaring van deze belangrijke tegenstelling in de
maatschappelijke grondslag van Oost en West verder aan meer bevoegden overlaten’,
zegt hij bescheiden, maar zonder onderzoek van het verband kan men hier alweer
niet uitkomen. De totalitaire gemeenschapsvorm is
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een schepping van het Oosten, zegt Dr. Van der Hoop; wij zien haar strenge
gebondenheid als tyrannie, maar de Oosterling voelt dat anders. Hij beleeft de vrijheid
in een algehele verbondenheid met de gemeenschap; terwijl hij zich eerbiedig en
gehoorzaam onder het gemeenschapsgezag voegt, voelt hij zich vrij van individuele
verantwoordelijkheid en van individuele eerzuchtige doelstellingen. - Het bezwaar
van deze voorstelling is dat men er een ongerechtvaardigd optimisme ten aanzien
van de ‘Oosterse’ (inclusief Russische) toestanden uit putten kan. In de Russische
dorpen heerst een sterk collectieve geest, maar de Russische intellectueel of kunstenaar
heeft, voor zover hij bestaat, even goed behoefte aan maatschappelijke en geestelijke
vrijheid als zijn Westerse soortgenoot, al kan dan ook het ijzeren gordijn de
bewustwording van die behoefte tegenhouden. Het ‘beleven van vrijheid in
gebondenheid’ is geen kwestie van Oost of West, maar kwestie van maatschappelijke
structuur en geestelijk niveau.
Dat voor het Westen de totalitaire structuur niet geschikt is, tracht Dr. Van der
Hoop aan te tonen door een vergelijking van het West- en Oost-Romeinse Rijk,
waarbij hij vooal uit Dawson's ‘Schepping van Europa’ put. Hij legt er de nadruk
op, dat Augustus en zijn opvolgers de oude staatrechtelijke vormen behielden en
zich verweerden tegen het binnendringen van Oosterse invloeden, bij voorbeeld het
vergoddelijken van de Keizer. Hij gaat zelfs zo ver te beweren dat men in de eerste
Keizers ‘de belichaming van het Romeinse vrijheidsbegrip’ zou kunnen zien (blz.
57). Nu is het wel van belang op het verschil tussen Oost en West te wijzen en de
grenzen te bepalen waaraan het despotisme in het Westen gebonden was, maar de
hoofdzaak is toch dat de in naam gehandhaafde staatsrechtelijke vormen onder
Augustus iedere democratische inhoud verloren en dat ze onder zijn opvolgers steeds
verder afbrokkelden, totdat Diocletianus het Rijk reorganiseerde naar Oosters model.
De democratie van Augustus stond ver achter bij de democratie van Lenin en onder
de latere Keizers gaat het Keizerrijk steeds meer lijken op Hitler's Derde Rijk. En al
viel dat Westerse Rijk ook veel eerder dan het Oosterse uiteen, omdat het totalitarisme
er niet genoegzaam wortel schieten kon, dat alles is een schrale troost wanneer we
er een perspectief voor onze naaste toekomst uit af willen leiden, want enige eeuwen
lang heeft het totalitaire regiem toch in het Westen geheerst.
Verreweg het interessantste gedeelte van deel I is dat over het 19e eeuwse Europa.
Reeds bij de behandeling van de Griekse en Romeinse geschiedenis heeft de schrijver
aangetoond dat de ware democratie op de basis van een aristocratie ontstaat, dat
aristocratie en democratie dus geen tegenstellingen zijn, maar elkaars noodzakelijke
aanvullingen. Hij wijst er nog eens op bij een vergelijking van de Engelse en de
Franse verhoudingen. De liberale democratie van Engeland is in oorsprong
aristocratisch. Ze is de uitdrukking van een maatschappelijk vrijheidsbegrip, dat de
individuele rechten van de burger tegenover de staat en de andere burgers verkondigt.
Wezenlijk is daarbij, volgens Dr. Van der Hoop, dat de Christelijk-humanistische
wereldbeschouwng niet wordt losgelaten. In Frankrijk daarentegen heeft de revolutie
een breuk met het verleden teweeggebracht en een rationalistisch liberalisme in het
leven geroepen,
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dat geen wortels heeft. Het is anti-aristocratisch, anti-clericaal en krijgt door zijn
identificatie met bepaalde economische opvattingen ook de volksmassa tegen zich.
Dr. Van der Hoop stelt dit liberalisme, dat uitsluitend door intellectuelen en
zakenlieden gedragen wordt, als ‘cerebrale democratie’ tegenover de in het hele volk
gewortelde ‘liberale democratie’ van de Engelsen. Deze cerebrale democratie is niet
in staat een nieuwe elite met een eigen stijl te vormen. De volksklassen, die in verzet
kwamen tegen de economische leer van het liberalisme, namen de liberale vergissing
over, dat een gezonde democratie zonder elite mogelijk is. Zo is uit de cerebrale
democratie de massa-democratie ontstaan die, samen met de drang der moderne
maatschappij naar ver-doorgevoerde organisatie, tot allerlei heilloze verschijnselen
heeft geleid.
Van belang is ook het hoofdstuk ‘Vrijheid versus Organisatie’, waarin Dr. Van
der Hoop aantoont hoe de democratie ondermijnd wordt: 1o. door het algemeen
kiesrecht, dat de meerderheden aan het roer bracht en de strijd der partijen om de
staatsmacht ontketende, waar vroeger naar een evenwicht van krachten en
vertegenwoordiging van minderheden werd gestreefd; 2o. door het optreden van de
sociaal-democratie als uitgesproken klassevertegenwoordiging; 3o. door het
uiteenvallen der wereldbeschouwingen in de verschillende klassen der maatschappij;
4o. door de versterking van het centrale gezag.
De schrijver besluit het eerste deel met een oproep aan de arbeidersleiders om, in
samenwerking met oudere partijen, die veel van het socialisme in zich hebben
opgenomen, de opvoeding van de arbeiders tot verantwoordelijke burgers ter hand
te nemen, opdat zij niet afglijden in de richting van het communistisch stelsel, dat
in haar machtsapparaat en haar propaganda-methoden zulk geschikte middelen heeft
om de massa te beheersen. Hij geeft toe, dat de socialistische leiders wel in de
gewenste richting werkzaam zijn, maar acht het nodig dat ze hun wereldbeschouwing
herzien.
Over die wereldbeschouwing handelt het tweede deel. Dr. Van der Hoop belicht
daarin de verschillende manieren waarop de mensheid in godsdienstige en filosofische
stelsels de geestelijke vrijheid heeft beleefd. Hij geeft daar dikwijls een interssante
kijk op en weet de moeilijke stof met bewonderenswaardig gemak te populariseren.
Maar het is niet duidelijk waarom hij dat omvangrijke materiaal heeft bijeengebracht,
want voor het bewijs van zijn stelling dat ‘de mechanische levensbeschouwing,
tezamen met de mechanisatie van het werk, van de samenleving en van de staat,
verantwoordelijk gesteld moet worden voor de zinneloosheid die het leven van de
Westerse mens steeds meer bedreigt’, is die voorgeschiedenis niet nodig.
Dr. Van der Hoop omschrijft ‘het geestelijke’ als ‘het gebied van de bewuste zin,
van de betekenisvolle samenhang van mens en wereld, waaruit de mens de
fundamentele richtlijnen voor zijn leven tracht af te leiden’. En het beleven van de
geestelijke vrijheid doet zich, volgens hem, in twee vormen voor: ‘als persoonlijk
gegrepen worden door een hogere macht, die het leven bezielend en scheppend
verandert, en als een verbondenheid met een geopenbaarde en vastgelegde zin,
waardoor de ge-
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ledingen van het eigen en het gemeenschappelijk leven worden getoond... Alle
geestelijk leven beweegt zich tussen deze beide psychische polen, het vermogen tot
inspiratie, tot schouwen van de zin in het gegevene en de aanvaarding van de
bestaande orde door begrip en eerbied’. Hij meent door zijn psychologische
beschouwingswijze een gemeenschappelijke taal te verschaffen, waarin Christelijke,
humanistische en natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing elkander kunnen
verstaan. Maar de terminologie van zijn definitie past, evenals de titel van dit tweede
deel, ‘De openbaringen van de geest’, uitsluitend bij een religieuse en zelfs
transcendente wereldbeschouwing. De on-religieuse gesprekspartner zou zowel de
‘inspiratie’ als de ‘geopenbaarde en vastgelegde zin’ afwijzen. En wanneer we de
definitie proberen toe te passen, blijkt dat Savonarola, Calvijn en Ignatius vrije geesten
zijn, terwijl Heine, Marx, Multatuli, Nietzsche en Freud er buiten vallen. Dat dit ook
werkelijk zo bedoeld is, volgt uit de titels der hoofdstukken. De oudere
wereldbeschouwingen worden in de hoofdstukken I t/m V als vormen van vrijheid
gekwalificeerd, maar het VIe hoofdstuk heet: ‘De onvrijheid in het
natuur-wetenschappelijk denken’. En hier wordt de eigenlijke oorzaak van de
geestelijke crisis gezocht.
Dr. Van der Hoop beschrijft hoe de mens zichzelf als een nietig stofje in de
wereldruimte is gaan zien, soortelijk het product van een mechanisch evolutie-proces,
individueel gedetermineerd door omstandigheden, drift en gewoonte. Dit heeft het
leven van waarde en zin beroofd. Ook de versterking van de staatsmacht en de
toenemende mechanisering van het leven vloeien uit de mechanische
wereldbeschouwing voort. En zelfs het nationaal-socialisme is ertoe te herleiden. De
evolutie is, onder invloed van het imperialisme, steeds meer tot strijd om de macht
geworden, waarbij het volk met de strafste discipline de grootste kans heeft op de
overwinning. ‘Door deze verschuiving werd de staatsidee in Rusland communistisch,
in Italië fascistisch en in Duitsland nationaal-socialistisch. Maar als grondslag bleef
het biologisme, dat echter een steeds grimmiger gedaante kreeg’ (blz. 23). De schrijver
bemerkt niet in hoeveel tegenstrijdigheden hij zich hier verwart. Het
nationaal-socialisme was een reactie op het natuurwetenschappelijk denken, men
kan het zelfs niet biologistisch noemen, want de mythe valt buiten het kader der
biologie. Maar ook als het dat was zou het mechanische denken daarmee zijn
doorbroken, want de biologie gaat van de levensverschijnselen uit. Er is in
werkelijkheid van een toenemende mechanisatie geen sprake. Inplaats van de kentering
die Van der Hoop na de Eerste Wereldoorlog met Bergson beginnen laat, hebben we
veeleer met een doorlopende beweging in tegengestelde richting gedurende de hele
19e eeuw te doen. Bijzonder duidelijk is die ontwikkeling in de psychologische
wetenschap zichtbaar, zoals Dr. Jac. van Dael in zijn ‘Geschiedenis der Empirische
Psychologie’ aantoont.1) In de filosofie is de ontwikkeling gecompliceerder, maar
Van der Hoop moet, om zijn stelling te bewijzen, een hele reeks filosofen overslaan,
onder wie de grote Schopenhauer, die tegenover het rationalisme het primaat

1) Ziehier de ontwikkelingslijn: mechanische associatie-psychologie, physische en physiologische
psychologie, biologische psychologie, psycho-analyse, Gestalt- en structuurpsychologie,
verstehende en geesteswetenschappelijke psychologie, personalistische psychologie.
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van de wil heeft gesteld en die zo'n ontzaggelijke invloed op zijn tijd heeft gehad
met zijn als een nieuwe religie beleefde leer, waarvan de jonge Nietzsche zei, dat
men er niet alleen bij leven, maar ook bij sterven kon.
De filosofische stelsels waardoor de 19e eeuw wordt gekarakteriseerd zijn, volgens
Dr. Van der Hoop, het Duitse idealisme van Hegel en het positivisme van Comte.
De filosofie van Hegel noemt hij de geweldigste synthetische schepping sinds
Augustinus en Thomas. Ze heeft de geestelijke ontwikkeling op twee gebieden, de
theologie en de geschiedenis-beschouwing, diepgaand beïnvloed, maar Hegel wortelde
niet in de ‘traditie, waarin de geestelijke vormen zijn gegroeid’ (lees: het Christendom)
en zijn geestelijk individualisme kwam in conflict met zijn anti-individualistisch
systeem. Meer nog dan de meester, leden zijn volgelingen aan de verstandelijke
hoogmoed van hun tijd. De mens neemt de plaats van de Schepper in en de geest
gaat als gelijkwaardig tegenspeler der natuur verloren, daar hij slechts als grondslag
van het menselijk vernuft wordt gezien. Op geschiedenis-philosofisch gebied wordt
Hegel de vader van de mythe. In zijn voetsporen treden Marx (mythe van het
proletariaat), Chamberlain (mythe van het Germaanse ras), Nietzsche (mythe van de
Uebermensch), Spengler, Rosenberg, enz.
Nu gaat het niet aan figuren als Marx en Nietzsche, die tot de grootste geesten van
hun eeuw hebben behoord, zo maar met een mythe te identificeren. Ze hebben ieder
op hun manier naar de voorwaarden van de geestelijke vrijheid gezocht. Marx meende
dat ‘de sprong uit het rijk der noodzakelijkheid in het rijk der vrijheid’ slechts mogelijk
was door de klassetegenstellingen op te heffen. Niet het utopische geloof in de
bevrijding door het proletariaat, maar de analyse van de sociale bepaaldheid der
geestelijke onvrijheid is zijn grote daad geweest.
Nietzsche's levenswerk is de strijd tegen diezelfde geestelijke vervlakking geweest,
die Van der Hoop in zijn boek signaleert. Ook hij keerde zich tegen de heerschappij
der objectieve wetenschap, die hij met het democratische egaliseringsstreven in
verband bracht, tegen het utilitarisme, het hedonisme, - ook hij verlangde een nieuwe
hierachie der waarden. De tegenbeweging, die hij wilde ontketenen, ging van het
herstel der rangorde uit. Maar hij zoekt de oorzaak van het verval precies in datgene
wat Dr. Van der Hoop als remedie aanprijst, n.l. in de Christelijke moraal. Want wat
v.d.H. in de 19e eeuw bestrijdt, drukt hij met de term ‘mechanische
wereldbeschouwing’ onadequaat uit. Tussen de regels leest men dat hij eigenlijk de
afval van het Christendom bedoelt, maar hij noemt het niet zo, omdat hij de
‘gemeenschappelijke taal’ wil spreken. In dit licht gezien worden al zijn logische
inconsequenties duidelijk. Aan de maatstaf van het geloof gemeten is er inderdaad
geen verschil tussen mechanisme en biologisme, tussen het positivisme van Comte
en de Jong-Hegeliaanse bijbel-critiek, tussen determinisme en mythe. Duidelijk wordt
het ook waarom Nietzsche niet als de grote voorvechter in de strijd tegen de 19e
eeuw, maar als exponent van haar ontaarding wordt gezien. Maar het is jammer dat
Van der Hoop zich niet ernstiger met deze tegenstander beziggehouden heeft. Want
Nietzsche valt het Christendom niet aan omdat het de geest vertegenwoordigt, maar
omdat het de geest van het lichaam gescheiden heeft. Doordat de geest ontworteld
is, zijn zin en waarde ge-
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dood. Nietzsche wil het instinct in ere herstellen om de geest te doen herleven. ‘Schrijf
met bloed’, zegt hij in Zarathustra, ‘en ge zult ervaren dat bloed geest is’.
Hoewel ons in de inleiding van deel I een onderzoek naar de fouten van het verleden
beloofd werd, missen we een analyse van de typisch Christelijke gespletenheid. Wel
worden bij Paulus, Augustinus, Thomas, Calvijn, Loyola, symptomen van verstarring,
formalisme, dogmatische bekrompenheid aangewezen, maar een algemene kritiek
op het Christendom ontbreekt. De Christelijke scheiding tussen lichaam en geest,
tussen aardse en hemelse sfeer, wordt op één lijn gesteld met de Griekse tegenstelling
tussen mens en wereld en als een eigenaardigheid van het Westerse denken behandeld,
tegengesteld aan het mystieke besef van alverbondenheid der Oosterlingen. Wat
echter het Christelijke denken van het Griekse scheidt, is de verachting voor het
aardse, de onderdrukking der natuurlijke aandriften. De instincten zijn van hun
onschuld beroofd, om met Nietzsche te spreken, en daardoor is de geest vervalst.
Het Christendom heeft meer dan enige andere wereldbeschouwing de nadruk gelegd
op de gezindheid, op het gevoel. Het heeft geëist: ‘Hebt Uw naaste lief’, het heeft
aangemaand tot zondebesef, het heeft genade tegenover goede werken gesteld. Dat
alles heeft een ongeëvenaarde psychologische verdieping en verfijning ten gevolge
gehad, waarin misschien de grootste kracht van onze Christelijke beschaving ligt,
maar het heeft ook zijn schaduwzijden. Waar gevoelens worden voorgeschreven,
wordt huichelarij aangekweekt, want gevoel kan men niet dwingen. Waar het berouw
over vroegere zonden wordt gepredikt, wordt de daadkracht verlamd; waar het geloof
boven de werken wordt verheven, komen de werken in het gedrang. In plaats van de
vraag naar iemands daden komt het gewetensonderzoek met de daaruit voortvloeiende
ketterjacht. Noch bij de Oude Grieken, noch bij de volken van het Verre Oosten is
iets dergelijks bekend, het Christendom heeft ze ingevoerd, maar bij de communisten
en fascisten zijn ze herleefd. Hun geheime politie en monsterprocessen herinneren
treffend aan de kettervervolgingen en Inquisitie-methoden der Katholieke Kerk. En
bij de communisten geschiedt dat vervolgen, martelen en doden van andersdenkenden,
evenals bij hun Christelijke voorbeelden, bovendien nog in naam der naastenliefde.
Uit deze overeenkomst volgt, dat het mechanistische denken niet de oorzaak van de
moderne chaos kan zijn.
Het belangrijkste van het boek van Dr. Van der Hoop is naar mijn mening niet
zijn kritiek op de 19de eeuw, maar zijn oriëntering naar de sociale en politieke
problemen van de 20ste. Het boek is typerend voor de geestesgesteldheid van de
hedendaagse religieuse intellectuelen. Lang hebben ze over sociale problemen
gediscussieerd, zonder tot daden te kunnen komen. De Tweede Wereldoorlog heeft
daar verandering in gebracht. Een van de belangrijkste politieke
na-oorlogsverschijnselen in Nederland is het toetreden van een groot aantal van hen
tot de socialistische partij geweest. Dat was van belang voor de partij: 1o. omdat het
verouderd klassekarakter, dat haar in een vertegenwoordigster van groepsbelangen
deed ontaarden, daardoor verbroken werd; 2o. omdat ze juist aan intellectuelen voor
de vorming van een nieuw kader de meeste behoef-
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te heeft; 3o. omdat de ethisch-religieuse wereldbeschouwing van deze mensen een
waarborg is van fatsoen, van immuniteit tegen totalitaire verleidingen. Maar ze
hebben nog geen vernieuwing van de socialistische beweging gebracht, alleen maar
verbreding van de basis. Ze blijven nog vaak steken in onvruchtbaar gemoraliseer,
met het accent op het schuldbewustzijn. Ze moeten zelf nog veranderen. Daarom is
de overgang ook van belang voor henzelf. Dr. Van der Hoop spreekt over het verval
der geestelijke elite, die niet meer als vroeger het tegenwicht vormt tegen de
overheersing van macht, bezit en willekeur. Hij schrijft dit toe aan prestige-verlies
onder invloed der heersende wereldbeschouwing en aan toenemende druk van de
staat. Dat is wel juist, maar zij die geroepen waren de elite te vormen hebben al te
vaak verstek laten gaan. Onmachtig tot partij-kiezen in de politieke strijd tengevolge
van hun tweeslachtige sociale positie trokken zij zich hooghartig terug in het rijk
van de geest. Ze verachtten de politiek en verloren de leiding over staat en
maatschappij, waardoor deze in ongeschoolde handen overging. Dat dit verandert is
van het grootste belang. Van de arbeidersleiders kan men geen bredere politiek
verwachten, zolang de intellectuelen hun eigen houding niet herzien. Ze moeten de
weg van de geest naar de stof, van de ethiek naar de daad vinden.
In het boek van Dr. Van der Hoop is nog aarzeling te constateren, onlust tegen de
politiek, onvoldoende waardering van sociaal-economische factoren, maar dat hij
politieke en sociale verschijnselen in zijn onderzoek betrekt, dat hij het partijwezen
niet zonder meer veracht, maar het tracht te kritiseren, is al veel gewonnen.
Josine W.L. Meyer.

Ivy Compton Burnett, Two Worlds and their Ways. Victor Gollancz, London
1949.
Ik zou bijna geen auteur kunnen noemen die ik zo moeilijk ‘plaatsen’ kan als Ivy
Compton Burnett, pas de laatste jaren in het buitenland en in haar eigen land in
ruimere kring bekend geworden, maar schrijfster van een reeks boeken, met bijna
allemaal titels in twee partijen: Pastors and Masters, Brothers and Sisters, Men and
Wives, etc. De drie die ik las, Parents and Children, Manservant and Maidservant,
en nu dit Two Worlds and their Ways (de wereld van het gezin en die van de
kostschool), geven geen enkele aanwijzing wat men van de schrijfster persoonlijk
denken moet, noch vind ik iemand met wie ik haar vergelijken kan. Aan de ene kant
zou men kunnen geloven - zozeer neemt zij de zondeval en passant en beschouwt
de mismaakte wezens die de mensen nu eenmaal sinds die gebeurtenis zijn, met een
wel vlijmscherpe, maar tegelijk angelieke onverschilligheid - dat niets menselijks
haar vreemd is; tegelijk is echter haar wereldje zo beperkt, dat men zich geen
denkbeeld kan vormen van wat haar persoonlijke problemen zijn, of wat zij voor
‘ideeën’ heeft.
Waarom aldoor de vergelijking met de tuin van Eden bij mij opkomt als ik deze
ver van vrolijke - hoewel door het sarcasme zéér onderhoudende - boeken lees? Een
tuin van Eden waarin de slang naar hartelust
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heeft huisgehouden, maar waarin dan Adam en Eva opgesloten zouden zijn gebleven
inplaats van de poort uit gejaagd te worden naar een wereld die wel ongelukkig is,
maar tenminste nog enige kans op verandering, of althans verschuiving van de
narigheid biedt. Zij zouden dan na een tijdje geresigneerd, onwetend immers van
andere mogelijkheden, in het kringetje van hun gewoontes hebben rondgedraaid, als
een mierensoort behept met de gave van formuleren. En ook de kleine Kain en Abel
zouden er allerminst op hun mondje gevallen zijn.
In dit huis-clos zonder metaphysica en zonder verbazing wandelt Ivy Compton
Burnett binnen en ontdekt telkens weer nieuwe reacties van de mieren op hun voor
eeuwig gegeven onvolkomenheden; na een poosje krijgt zij er plezier in de mieren
spitse woorden, dodend commentaar te souffleren. Deze boeken bestaan vrijwel
uitsluitend uit dialoog en zijn toch allerminst toneel: er zijn geen dramatische situaties,
alleen maar pijnlijke. Zij zijn eerder een bittere scheurkalender in actie. En toch speelt
zij het klaar aan deze onuitputtelijke verzameling van aphorismen (die
onuitputtelijkheid is op zichzelf een wonder, aangezien het altijd over dezelfde
mensensoorten gaat) iets geïmproviseerds te geven dat ze sympathieker maakt dan
de gebruikelijke; misschien minder door meegevoel dan door onverschilligheid (of
quasi-argeloosheid?): het is haar om het even wie zij haar wijsheden in de mond legt,
iedereen zit in hetzelfde schuitje, en zij gunt iedereen op zijn beurt wel even de
illusoire bevrijding van het woord. Want bevrijding door een handeling of besluit is
nog veel vluchtiger en bedriegelijker; het wemelt in die boeken van Marlitt-achtige
feuilleton-incidenten: onderschepte brieven, bastaarden, doodgewaande en
weergekeerde echtgenoten-en-vaders, kinderen die half-onbewust de dood van een
tyrannieke vader beramen - de schrijfster gebruikt ze, bouwt er zelfs haar verhaal
op, voorziet ze bij monde van haar personnages van commentaar, en gaat er verder
schouderophalend aan voorbij. En de lezer, verbaasd en geamuseerd, met haar. Alles
eindigt in ‘het ‘nette’, en dat nette lijkt op het rimpelige vodje dat van een luchtballon
overblijft. Maar de schrijfster doet niet of zij het betreurt.
Toch doe ik haar onrecht als ik haar alleen scherp, geestig en onverschillig noem;
zij voelt zich ongetwijfeld solidair met de kinderen. Ook een beetje met de
gouvernantes. Met de onderdrukten dus. Het personeel heeft zijn eigen middelen van
verdediging en heeft haar solidariteit niet nodig; het heeft, in de vorm van die
onnatuurlijke en griezelige gave van formuleren alweer, als wapens zelfgevoel, hoon,
hypocrisie, en - wat bij de ‘masters’ minder loont - ook nog de uitlaat van kleine,
gekke ongeoorloofde daden af en toe. Het heeft zijn eigen drama's op eigen domein;
prachtig zijn in Manservant and Maidservant het verhaal van de analphabete
kruidenierster en dat van de jongen uit het vondelingengesticht.
Maar van de kinderen, en een beetje van de gouvernantes, moet men de partij
kiezen, omdat zij géén beschermd domein hebben, omdat iedereen zich altijd met
hen bemoeit. ‘Children are always reproached for what we do ourselves. What else
could they be reproached for? They must have some bringing-up, and that consists
of reproach.’ De charme van de kinderen in deze boeken bestaat dan ook niet uit
natuurlijkheid, maar uit de hulpeloze, taaie hardnekkigheid waarmee zij hun eigen
be-
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staan verdedigen: met grote-mensen-middelen, met geheimzinnigheid, lijdelijk verzet,
en hypocrisie als het moet.
Ook zij drukken zich in correcte volzinnen uit. Zo heb ik mij altijd, maar ik weet
niet of het waar is, de 19e-eeuwse kinderboeken van miss Charlotte Yonge
voorgesteld. Kinderen met schorten en zelfkennis en met zulk bezadigd commentaar
op hun eigen daden en die van hun ‘ouderen en beteren’. Alleen de inhoud van het
commentaar klopt dan niet.
Trouwens, de boeken van Ivy Compton Burnett spelen omstreeks 1900, een
wonderlijk tijdstip om te kiezen en dat het caricaturale (door het plaatjesachtige) nog
zou accentueren als men er iets van merkte, maar men merkt er eigenlijk niet veel
meer van dan de afwezigheid van wereldgeschiedenis. Deze families van wat verarmde
‘gentry’ leven in hun wat shabby landhuizen, op hun niet geheel productieve stukken
grond, zij hebben nauwelijks buren, helemaal geen vrienden, en blijkbaar geen enkele
band noch bemoeienis met wat er in de maatschappij gebeurt. Hun huizen zijn dus
broedplaatsen van ‘familieverhoudingen’: daar ontwikkelen zich hun
schaamtegevoelens en hun strijd om de macht. Liefde is iets wat in de boeken die ik
van haar gelezen heb, alleen nominaal voorkomt, en dan nog voornamelijk tussen
ouders en kinderen, en van iedere intimiteit gespeend. Tussen man en vrouw, of
vrouw en derde, bijvoorbeeld, is het meer een soort blinde ontsporing uit de sporen
die de tweebenige insecten zich uit macht der familiegewoonte gegraven hebben,
maar blind dan vooral niet op te vatten in de zin van hartstochtelijk of instinctief.
Overigens is er duidelijk een nieuw element gekomen in Two Worlds and their Ways
vergeleken met de andere bovengenoemde romans: een werkelijke mildheid namelijk,
die zich daarin uit, dat men er minstens vier personnages in herkennen kan, die
werkelijk en voor hun eigen verantwoording eerlijk zijn, en humor bezitten in
meerdere of mindere mate naarmate zij meer of minder intelligent zijn. Zowel het
echt- en ouderpaar, als een van de schoonzusters en een stiefzoon, zijn daardoor in
de normale zin ‘sympathiek’. Tot dan toe was het altijd eerder of de mensen, volstrekt
nooit van het type der raissonneurs in ouderwetse zin, door de schrijfster waren
ingespoten met een van die middeltjes die de Amerikanen optimistisch ‘lie-detector’
noemen, zodat zij aldoor in woorden meer over zichzelf en hun gedrag wisten dan,
gegeven de types, mensenmogelijk was. En het gevaar om in de huiskamerroman te
vervallen is bij deze beschrijfster van huiskamerlief en-leed zo ten enenmale afwezig,
dat men dit ietsje meer warmte ook werkelijk als een winst voelt. Het is dan ook
geen onnatuurlijke ontwikkeling; er kan gemakkelijk iets verzoenends liggen in
zoveel scherpe aandacht voor het ondermaanse modderen. Meesterlijk is het hoofdstuk
waarin de kinderen hun schoolvriendjes en vriendinnen op bezoek krijgen, met al de
gêne van zo'n prettig dagje waarop plotseling de ouders, de kleren, de familiegrapjes,
het eten, het huis, voor de kritische blikken van ‘de anderen’ komen te staan. - I
except the apology for home, zegt een van de minder lucide grote-mensen aan het
eind van de dag, ‘comes from a sort of pride in it.’ - No, antwoordt de sympathiekere,
- it comes from a sort of shame. The simplicity of life is inescapable.’ - The two
feelings probably have the same source’, probeert de eerste nog. Maar nee: - They
have opposite sources. Life is as simple as that.’
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Voor vele van haar personnages vraagt zij niets dan afkeer, die er niet beter op wordt
door het caricaturale van hun altijd parate formuleerlust - en het zijn formules met
twee aangezichten: zij doen de schrijfster des te brillanter, de personnages des te
stijver en stunteliger schijnen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat een uit haar eigen
jeugd overgebleven haat dit onvermoeibare algebraïsch formuleren inspireert. Bij
allerlei conventionele wendingen die wij verontschuldigend gebruiken - ‘voor het
gemak,’ zeggen wij dan, ‘maar eigenlijk onzinnig’ - steekt Ivy Compton Burnett
onmiddellijk een vinger uit en wijst (bij monde van een ander personnage) terecht:
‘o nee, er steekt wel degelijk een waarheid in, maar voor die waarheid schaam je je.’
Als dit alles al onverschillig is, geheel koud is het toch niet; daarvoor heeft zij
teveel gezien: (- Your father does not suspect me. It makes me feel I have sailed
under false colours.’ - We could not sail under our true ones. It would mean sailing
under too many’). Ik zou graag willen weten of de beperktheid haar enig mogelijk
terrein of haar keuze is, en in het tweede geval waarom, maar ik kan het niet zien.
Het zou mij spijten wanneer ik, al beschrijvende, had verdoezeld hoe ‘gek’ deze
boeken zijn - hoe boeiend daardoor, en, zonder enige parade, hoe knap. Ik geloof
niet dat er sinds Oscar Wilde iemand met zo'n aphoristisch talent is geweest, maar
het plezier in choquante waarheden is heel anders, en geen sociale ambitie boetseert
de maskers, maar (zo maar, of toch om die appel en die slang?) schaamte. - ‘I suppose
it is really false shame’, zegt iemand, en de ander: - ‘That is what it is called. It is
shame in its strongest form.’
ELISABETH DE ROOS.

Joyce Cary, A Fearful Joy, Michael Joseph, London 1949.
Dat Joyce Cary in de Engelse pers juist naar aanleiding van deze twaalfde roman
veelal tot een groot schrijver is uitgeroepen, zal wel voor een deel aan dat getal liggen
en aan de gedachte dat men iets heeft in te halen. Het lijkt mij dat zijn speciale
capaciteiten in dit boek niet geheel uitkomen. Dat is eerder het geval in The Horse's
Mouth. Daar laat hij de schilder Gulley Jimson aan het woord, die ons laat meeleven
in zijn passie voor zijn werk, de strijd met de geordende maatschappij, die van zijn
kant met veel gusto gevoerd wordt, zijn uitputtende verhouding met Sara Monday,
die in vitaliteit en boefachtigheid wel aan hem gewaagd is; zonder een woord teveel
en in een ononderbroken tempo en spanning. Ook A Fearful Joy bevat, zoals al Cary's
boeken, een groot aantal figuren, die meestal in hevige actie of emotie verkeren, en
het is zelden vervelend en nooit sentimenteel, maar het mist de eenheid van dat
vroegere boek, het is wat rommeliger; misschien wel omdat de heldin Tabitha de
gebeurtenissen meer over zich ziet komen dan dat zij ze zelf maakt, terwijl Cary
meer thuis is in het beschrijven van actieve personages; en omdat hij hier soms zijn
figuren en hun verhoudingen gaat uitleggen, in plaats van deze door hun woorden
en daden te tekenen; het schijnt wel dat
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Cary's personen over een krachtiger, beeldrijker taal beschikken dan hij zelf - Gulley
Jimson was in dat opzicht onovertreffelijk. In A Fearful Joy daarentegen komt men
zelfs generaliserende commentaren tegen als ‘Husband and wife are bound by ties
which, like creepers on old walls, as they grow stronger also make deeper wounds
and a greates weight’. Zoiets spreekt immers al uit het verhaal, als dat (zoals hier)
goed verteld is, en het effect wordt geschaadt door het nog eens uitdrukkelijk mee
te delen.
Cary heeft echter geen tijd om veel te filosoferen, want hij vertelt in 380 bladzijden
het veelbewogen leven van Tabitha Baskett, beginnend onder de regering van Victoria
en eindigend in de tegenwoordige tijd. In vijftig bladzijden is ze al opgegroeid, verleid
door de patser-oplichter Dick Bonser, verlaten omdat haar financiën onvoldoende
zijn, weer door hem opgepikt en weer verlaten als het blijkt dat ze een kind verwacht.
Zij wordt dan maîtresse van de halfzachte halfmillionair Sturge, laat hem een decadent
literair tijdschrift, The Bankside, oprichten, drijft dit zelfs voor hem, evenals de
bijbehorende salon, nadat ze in een minimum van tijd over de nieuwste modes op
dit gebied heeft leren meepraten. Na Sturge's dood trouwt zij met de grootindustrieel
Gollan, die tijdens de Wereldoorlog een belangrlijke rol speelt; Bonser vertoont zich
als O.W.er; haar zoon John gaat naar Oxford en groeit op tot een onduidelijk
filosofisch iemand met enig didactisch idealisme. Na de oorlog sterft Gollan, zijn
millioenen smelten weg, Tabitha ontmoet Bonser weer, die ook aan de grond zit, en
met haar laatste geld richten zij een hotel op. John trouwt met een onmogelijk
wetenschappelijk-progressieve vrouw, en ze krijgen een onmogelijk stuk cocktailjeugd
van een dochter, die haar grootmoeder om de vinger windt en exploiteert, maar zelf
ten offer valt aan een soort gemoderniseerde uitgave van Bonser, die zich tot zijn
voorloper verhoudt als een stalen meubel tot een pluche stoel en daardoor een
anti-pathieker schoelje is.
Moeten wij de flap van de omslag geloven, dan geeft de achtergrond van dit verhaal
een fascinerend overzicht van de ontwikkeling van de maatschappij in de laatste
zeventig jaar.
Ik weet niet of dat Cary's bedoeling is geweest. Hoe dan ook, hij geeft slechts zeer
beperkte aspecten van die geschiedenis, en daar meestal nog een parodie van: het
literaire millieu uit de negentiger jaren, waar uitsluitend gekken of zwendelaars, of
combinaties van beide, rondlopen; de bureaucratie en demoralisatie van de vorige
oorlog; de demoralisatie van de laaste oorlog, en de evacuees die in hun slums nooit
veel moraal geleerd hadden. Ook de tijd tussen de twee oorlogen is niet eenvoudig
te karakteriseren door bomende jongelieden en geverfde meisjes die samen stout
doen. Dit is echter geen bezwaar tegen het boek, maar tegen de omslag; ik wil slechts
hen waarschuwen die misleid zouden worden om het voor lering te kopen in plaats
van voor plezier. Want dat laatste kan men wel hebben met deze beschrijvingen,
vooral in de eerste helft van het boek, met de boef Bonser en met Tabitha, die zich
zo vitaal aan hem en alles aanpast. A fearful joy ook voor hen die verlangen naar
een schrijver die nu eens JA tegen het leven roept.
J.O. KALFF.
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W. Somerset Maugham, A Writers notebook. Heinemann, London 1949.
Niet erg boeiend was de lectuur van Maugham's Notebook. Het bevat aantekeningen
die hij sedert zijn achttiende jaar gehouden heeft, en niet op een andere manier heeft
kunnen verwerken. Zij die veel belang stellen in de boeken van deze schrijver, zullen
het interessant vinden de ontwikkeling van zijn geest als het ware uit de werkplaats
te leren kennen. Anderen zullen hier en daar wel eens iets aardigs vinden, eerder nog
dan in zijn romans, omdat het rauwe materiaal iets fris heeft dat het klaargepolijste
werk mist. Er zijn beschrijvingen van mensen die hij ontmoet heeft (van
willekeurlingen, niet van literaire of andere grootheden), gebeurtenissen die als
intrigue voor een verhaal konden dienst doen, stukken reisbeschrijving,
beschouwingen over het leven, een enkele keer over literatuur, aphorismen. In een
in- en een uitleiding vertelt hij hoe op zijn leeftijd alles hem niet zoveel meer kan
schelen, ook niet wat men van hem denkt of van zijn werk.
In 1916 schreef hij: ‘My native gifts are not remarkable, but I have a certain force
of character which has enabled me in a measure to supplement my deficiencies. I
have common sense. Most people cannot see anything, but I can see what is in front
of my nose with extreme clearness; the greatest writers can see through a brick wall.’
De opvattingen die hij in dit boek neerlegt getuigen inderdaad vaak van common
sense, soms ook van common prejudice. En hoe kan iemand zelfs maar een groot
schrijver zijn als hij, en die indruk kreeg ik hier, denkt dat een karakter uit een aantal
eigenschappen bestaat, en dat de mensen eigenlijk pas interessant zijn als ze iets
verrassend doen?
J.O. KALFF.

Bertrand Russel, Authority and the Individual, Allan and Unwin, London.
6/De oude filosoof Bertrand Russell heeft naast z'n vakwerk op filosofisch en
mathematisch gebied minstens een dozijn boeken geschreven die maatschappelijke,
politieke, ethische en opvoedkundige onderwerpen behandelen. Men kan niet zeggen
dat hij alle Engelse tradities voetstoots heeft aanvaard. Integendeel hij is altijd een
rebel geweest tegen Victoriaanse preutsheid, tegen imperialistische roofzucht en
wreedheid en tegen alle soorten van ‘cant’. Maar één van de beste Engelse tradities
heeft hij steeds hooggehouden: hij spreekt over de moeilijkste kwesties van
kennistheorie, van ‘geest’, van ‘stof’, of over morele en sociale vraagstukken, op
een heldere, begrijpelijke, en, waar het te pas komt luchtige en lichtelijk spottende
wijze.
Deze zes radio-lezingen over ‘Authority and the Individual’ behoren niet tot het
belangrijkste werk van Russell en ze geven degenen die ‘Principles of Social
Reconstruction’ of ‘Roads to Freedom’ kennen, weinig nieuwe gezichtspunten.
De jongere Russell was, als men hem moest rubriceren, een anarcho-
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socialist, of, als men bij het woord ‘anarchist’ te veel aan bommenwerperij en
bandeloosheid denkt, en bij het woord ‘socialist’ te veel aan een stelsel dat van de
hele wereld één grote, gecentraliseerde fabriek zou willen maken, de jonge Russell
was een uiterst vrijheidslievend voorstander van een zo effectief mogelijke organisatie
der maatschappij.
Bij de oudere Russell is de vrijzinnigheid vooral niet verzwakt. Dat de mens veel
en veel belangrijker is dan de machine, ook dan de staatsmachine of de economische
machine, en dat de bloei van het individu het doel moet zijn van alle maatschappelijke,
economische, politieke organisatie, dat is voor hem nog vanzelfsprekender en nog
noodzakelijker geworden na onze ervaringen met totalitaire staten. Maar zijn
individualisme heeft in de loop der jaren een meer bezonken en constructief karakter
gekregen. Niet langer staat bij hem ‘dienstweigering’ in het middelpunt, zoals dat
tijdens de eerste Wereldoorlog het geval was, maar de vraag hoe men kan dienen,
hoe men z'n taak in de gemeenschap kan vervullen, zonder daarbij zichzelf te verliezen
en de dienst der gemeenschap tot een eredienst van stompzinnigheid, sleur en geweld
te maken.
Zonder individueel initiatief, zo is zijn stelling, is het de dood in de pot; en zonder
sociale samenhang is algemene ontreddering en chaos onvermijdelijk. ‘The problem
is ... to combine that degree of security which is essential to the species, with forms
of adventure and danger and contest which are compatible with the civilized way of
life.’
Russell is dus in 't geheel niet een sociaal hervormer die alleen aan ‘zekerheid’ en
‘welvaart’ denkt. Een van z'n grote bezwaren tegen onze maatschappij is dat
‘spontaneous delight is no longer felt as something which it is imporant to be able
to enjoy’. Ons leven nu en hier moet tot z'n recht toe kunnen komen en mag niet
opgeofferd worden aan ouderdomspensioen op zeventigjarige leeftijd of aan het
socialisme voor de volgende of verdere generatie.
Met een toestand die ‘de gemeenschap’ meester van alles en nog wat maakt zijn
we in werkelijkheid niet veel opgeschoten. ‘So long as democratic control is remote
and rare, while public administration is centralized and authority is delegated from
the centre to the circumference, this sense of individual impotence before the powers
that be is difficult to avoid.’
Aan de ene kant hebben wij in onze tijd een wereldregering nodig om de gevaren
van oorlog, onderdrukking en honger te bedwingen, aan de andere kant het grootst
mogelijk persoonlijk initiatief, opdat de scheppende krachten in de wereld niet
opdrogen en onderdrukt worden.
‘The sphere of individual action is not to be regarded as ethically inferior to that
of social duty. On the contrary, some of the best of human activities are, at least in
feeling, rather personal than social.’ Dit is Russels diepste overtuiging, die, naar zijn
eigen opvatting ‘is in close harmony with Christian ethics’ ofschoon ‘it is not
dependent upon any theological belief’, en evenzeer aanwezig bij Socrates of Boeddha
of de profeten van het Oude Testament als in het Christendom.
Is dit de ethische grondslag van Russels levenshouding, in het sociale vloeit hieruit
voort een toestand waarin zelfbestuur zowel in politieke als in economische zaken
zoveel mogelijk aanwezig dient te zijn. Wat door
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een kleine gemeenschap kan worden gedaan moet niet overgenomen worden door
een grotere gemeenschap. Russell is dus een volbloed federalist, en hij zou accoord
gaan met het Katholieke ‘subsidiariteitsbeginsel’ indien de Katholieken dit óók van
toepassing verklaarden in geestelijke zaken.
Als wetenschapsman en filosoof heeft Russell terecht een grote autoriteit. Dat die
gebruikt wordt tegen de autoritaire krachten in de stoffelijke en in de geestelijke
sfeer, zonder dat de behoefte aan organisatie van de maatschappij wordt ontkend of
aangetast, is de grote verdienste van deze radio-toespraken, die een uiting zijn van
de beste Westerse geestesgesteldheid.
J. DE KADT.

Arthur Koestler, Insight and Outlook, An Inquiry into the common
Foundations of Science, Art and social ethics, Macmillan London 1949.
De titel zou al aanstonds grenzeloos dilettantisme doen verwachten als de auteur niet
Koestler was, wiens magistrale essays' in the Yogi and the Kommissar op elke lezer
grote indruk maakten, juist door hun deskundigheid en hun redelijkheid. Maar in dit
boek schiet de deskundigheid te kort, en de redelijkheid maalt lucht. Van het zeer
vele vakken omvattend materiaal heeft Kostler voorbarig een eenheid gemaakt, die
er dus geen is. Om een voorbeeld te noemen: het is hem ontgaan dat de ‘Ganzheitliche’
richting in de biologie niet geheel parallel loopt met de Gestalt-theorie van de
psychologen. Bovendien volgt zijn eigen drift-theorie geenszins logisch uit wat hij
van eerstgenoemde theorieën ter staving aanhaalt. Op Freud brengt hij een aantal
correcties aan die op geen enkele feitelijke vondst berusten, doch slechts op
moraliserende préconçu's. Zijn denk-psychologische vondsten gaan impliciet van
het associationisme uit, dat hij expliciet verwerpt. Zij berusten op veronderstellingen,
en niet op experimenten.
Het boek is een uiterlijke imitatie, naar de vorm zowel als naar de toon, van een
bepaald soort meer algemene beschouwingen, die de lijn doortrekken van de vondsten
die een onderzoeker op zijn eigen gebied gedaan heeft, naar andere gebieden. Freud's
Totem und Tabu bijvoorbeeld en zijn boek over Mozes worden niet meer gelegitimeerd
door zijn ervaringen achter de analyseersofa, en zij hebben slechts waarde als
aansporing voor de ter zake geinteresseerden, ook eens in die richting te zoeken. Ook
Köhler's The Place of Value in a World of Fact gaat veel verder dan de competentie
van de auteur eigenlijk reikt.
Van dit soort werken nu is Koestler's boek een nabootsing, maar het kan geen
nieuwe gezichtspunten brengen, zelfs geen aanvechtbare, omdat het uitgangspunt:
een vruchtbaar experimenteel onderzoek, ontbreekt.
In de vergroving van Freud's opvattingen over de humor, zoals die zijn neergelegd
in Der Witz, waarmee Koestler een groot deel van zijn boek vult, verdrinkt helaas
de enige goede vondst die hij gedaan heeft. Het lukt hem, terwijl het Freud niet is
gelukt, het lachen te verklaren van
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iemand die gekieteld wordt. Kietelen zou n.l. zijn: een mock-aggression, een
fop-aanval. De afweer, die bij de gekietelde aanhoudend wordt opgewekt, wordt in
statu nascendi als overbodig of onmogelijk herkend, en als lachen afgevoerd. Koestler
zou verstandiger hebben gedaan door deze trouvaille afzonderlijk te publiceren.
L.M. TAS Jzn.

H. Schulte Nordholt: Het beeld der renaissance, een historiografische studie,
Querido, Amsterdam, 1948.
Het uitgangspunt van dit boek over de Renaissance, en de pool, waaromheen deze
historiografische studie zich blijft bewegen, is Burckhardt's nog altijd fundamentele
Kultur der Renaissance in Italien. Dit grote boek recht te laten wedervaren, is het
allereerste doel van Dr. S.N. En daarvoor laat hij allereerst de lange reeks aanvallen
de revue passeren, die vooral in de eerste decennia van deze eeuw de grondstelling
van Burckhardt ongedaan probeerden te maken. Was de Renaissance niet al eigenlijk
in de Middeleeuwen begonnen? Had Italië daarin werkelijk de eerste rol gespeeld
(en niet veeleer het ‘middeleeuwse’ Frankrijk)? Is de Renaissance werkelijk een
vernieuwing geweest? Was het niet eerder een terugkeer tot de volmaakte bronnen
van de Oudheid? En ging de werkelijke vernieuwing van de Europese Mens niet
eerder uit van de Hervorming (al, of niet, teruggrijpend naar de Middeleeuwen), of
begon de Emancipatie van de Mensheid eigenlijk eerst met de Verlichting?
Al deze theoriën worden door de Schrijver critisch besproken, zo systematisch en
nauwkeurig, als nog nooit is gebeurd, en ieder die belang stelt in de Renaissance, en
in de Europese kultuurgeschiedenis, zal hiervan kennis moeten nemen. De slotsom
van de schrijver is, dat Burckhardt's centrale idee overeind blijft staan: dat in Italië
het nieuwe vrije Ik is geboren, ‘de zich vormende autonome persoonlijkheid, die de
staat schept als een kunstwerk, die zichzelf en de wereld ontdekt, wiens mythe de
Oudheid is en die zijn zeer bizondere stempel op zijn gehele omgeving drukt’. De
schrijver wijst hier verder op het belang van de Italiaanse historici, in ons land nog
altijd weinig bekend, die naast Burckhardt de R. als een geheel hebben gezien, en
daarin de creative persoonlijkheid op de voorgrond hebben geplaatst. Hieraan verbindt
de S. een kennistheoretische beschouwing. De historicus moet niet 'n soort fotograaf
zijn, maar eerder een kunstenaar. Om over de Renaissance iets van belang te schrijven,
moet hij iets van de geest van de R. bezitten. Zo alleen kan hij op de juiste manier
‘resoneren’. Maar het is ook niet voldoende, dat hij alleen maar resoneert; dan blijft
hij te veel ‘in de stof gevangen’. De geschiedschrijver heeft niet alleen te zien, hoe
alles geweest is; hij heeft daarin naar voren te brengen wat van belang geweest is,
en wat ook voor ons nog van belang is: de zin van het verleden voor het heden.
‘Daarom komt er, als de mensen van een andere tijd nieuwe vragen stellen, een ander
boek te voorschijn, een andere zingeving, een ander beeld’. En: ‘Zo ligt er in het
proces, dat van resonantie tot herschepping voortschrijdt, een pijnlijke
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tegenstrijdigheid’. De oplossing hiervan ziet de S. aldus: alle partiële beelden van
de geschiedenis, onvolledig en eenzijdig, zullen elkaar aanvullen, en zo zal toch een
min of meer objectieve resultante het eindresultaat zijn. - Dit lijkt wel een zeer
aanvechtbaar standpunt. Men zou kunnen vragen, of ook hier misschien niet ‘het
dialectisch princiep van de vooruitgang’ van toepassing is. Het gecombineerde
resultaat van al dergelijke beelden zou wel eens het grootste beletsel kunnen worden,
om tot juiste en vruchtbare nieuwe probleemstellingen te geraken. Misschien zal het
vrij wat beter zijn, eerst nog veel meer materiaal te verzamelen dan we nu hebben
(wat de R. betreft: gegevens omtrent het ‘denken’ van de R.; nauwkeurige studies
van de filosofische en literaire geschriften van de R. - waar nog zowat alles aan te
doen is -; en verder ook nauwkeuriger studies van het politieke en het rechtsleven:
een gebied dat in de lange rij door S.N. behandelde schrijvers zo goed als ontbreekt),
en dat materiaal volgens geheel nieuwe gezichtspunten te bewerken. Een goed
voorbeeld daarvan geeft de S. trouwens zelf; in zijn laatste hoofdstuk over de
‘emancipatie van de burgerij’, waarin vooral Von Martin's bijdrage tot het
Renaissance-onderzoek uitvoerig besproken wordt. Over de sociologische achtergrond
van de R. had zich, behalve Sombart, nog niemand bekreund. En nu blijkt het, dat
men zo tot 'n frisse en belangrijke visie kan komen op tal van R. verschijnselen. Als
men dit leest (ook de interessante consequenties die de S. hieruit voor onze eigen
tijd trekt), vraagt men zich af, of niet heel veel nieuw en vruchtbaar werk zou kunnen
voortkomen uit een meer geregelde en nauwere samenwerking tussen de historici en
de sociologen (misschien ook: de psychologen? - de studie van het individualisme
in de geschiedenis is, volgens Dr. S.N. ‘nog niet aan het beginstadium ontgroeid’,
en tegelijk is dit volgens hem het allereerste, dat verder onderzocht zou moeten
worden!)
Het lijkt me, dat de kultuurgeschiedenis van de Renaissance (en niet alleen van
de R.!) rijker en, vooral: objectiever kan zijn, naarmate men het gehele beschikbare
licht van de wetenschap daarover zal laten schijnen; het Beeld zal aan objectiviteit
winnen, naarmate men de authentieke uitingen van de tijd zelf daarin meer direct
naar voren zal laten komen, o.a. de filosofische en literaire.
M.D.E. DE LEVE.
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F.W. van Heerikhuizen
‘Trouw, bezonken uit zoo lange ontrouw’
Het verschijnen van de Verzamelde Werken van A. Roland Holst1) is voor mij eindelijk
aanleiding geworden mij opnieuw te verdiepen in een oeuvre, dat vóór deze vier
mooie delen er waren slechts met vrij veel moeite bijeen te halen viel. Ik kan voor
deze hernieuwde en ‘totale’ kennismaking alleen maar dankbaar zijn, omdat ze mij
vóór alles voor een mens heeft geplaatst, en niet voor een stel ‘mooie’ of minder
mooie gedichten en prozastukken, of voor een ‘wereldbeschouwing’. De
eerstgenoemde zaken stopt men al of niet in het vakje van zijn kostbaarheden, en
een wereldbeschouwing kan men aanvaarden, zo zo vinden of verwerpen, maar
tegenover een levend mens staat men anders. Die kan men alleen maar ontmoeten,
en bij geen ontmoeting is men er ooit; men blijft steeds in gebreke. Er valt dan ook
nooit een sluitende boekhouding van te maken in wereldse zin. Van de belangrijkste
dingen kan men hier hoogstens getuigenis afleggen, zoals ik hier getuigen moet in
Roland Holst een man te zien van zeldzame oprechtheid en integriteit, die ik niet
alleen als dichter bewonder (d.w.z. als schrijver van ‘mooie verzen’), maar vóór alles
als de mens voor wie die verzen het middel zijn geweest om zich te verwezenlijken.
Want zijn werk is voor Roland Holst nooit doel geweest, evenmin als voor welke
dichter van enige betekenis ook. Ik geloof dat híer uitsluitend het verschil ligt tussen
de echte en de would-be dichters, een verschil dat doorgaans onmiddellijk in het oog
springt. Gedichten zonder hun maker (of datgene dat door die maker spreekt) bestaan
eenvoudig niet, al worden er ook nog zo veel geschreven.
Het was een eigenaardige en zeldzame gewaarwording, hoe bij deze herlezing de
ontmoeting met de mens veel belangrijker voor mij werd dan de ‘fouten’ in zijn
wereldbeschouwing - en dat terwijl ik die nu nauwkeuriger dan ooit kon registreren,
en ook een goed deel van dit opstel met die registratie zal vullen. Roland Holst - en
daarmee ziten wij meteen in medias res (let op dit ‘res’, waarde lezer) - zal hier zelf
direct heftig gaan ontkennen überhaupt een wereldbeschouwing te hebben; men zie
zijn eerlijke

1) Bij Van Dischoeck-Stols.
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poging zich voor dat ‘gevaar’ te hoeden in ‘Eigen Achtergronden’ (V.W. IV 239).
Dit is echter juist één van de kenmerken die zijn wereldbeschouwing als typisch
romantisch stempelen. De romantici zijn namelijk totnutoe de enige soort mensen
geweest die zich steeds nadrukkelijker hebben verzet tegen de aantijging een
wereldbeschouwing te bezitten, ofschoon juist zij, met hun hyperscherp bewustzijn,
een heel duidelijke tentoonspreiden. Zij vallen trouwens voortdurend in kuilen die
zij zelf graven, terwijl ze zoveel mogelijk het tegendeel beweren; Roland Holst vormt
daarop ook in het algemeen geen uitzondering. De hoofdinhoud van zijn werk en
alle tegenstrijdigheden daarin zijn zeer typische uitingen van een bepaalde tijd, die
nu achter ons begint te liggen. Juist dàt element in zijn werk dat meestal - ook door
hemzelf - voor ‘eeuwig’ wordt aangezien, is, hoe boeiend het ook mag zijn, het meest
aan tijd gebonden, maar gelukkig is daarmee het laatste woord over hem nog volstrekt
niet gezegd. Zijn persoonlijkheid in haar geheel blijft onmeetbaar, en valt ook niet
op te lossen in (en af te doen met) de ideële, half-zintuiglijke projecties waaraan hij
zijn leven verpand heeft.
Alleen wanneer wij Roland Holst zo ‘totaal’ beschouwen, hebben wij dunkt mij
enig recht het woord ‘mystiek’ te gebruiken, tenminste als wij daar behoefte toe
gevoelen; tegenover zijn bewuste beschouwingswijze, waar dit woord om de haverklap
wordt gebruikt, moet het echter met grote beslistheid van de hand worden gewezen.
Dat hij zelf in bescheiden mate en te goeder trouw met het misbruiken van dit woord
is begonnen, doet daarbij allerminst ter zake: wij behoeven hem toch niet na te praten!
En het doet ook niet ter zake dat het woord ‘mystiek’ niet in een definitie is te vangen.
De meeste woorden zijn dat niet, en ze hebben daarom niet minder een duidelijke
kern, die wij beter een bron van licht of energie zouden kunnen noemen dan een
meetbare grootheid. En het is juist de kern van het woord ‘mystiek’ die men
opzijschuift ten bate van enige perifere overeenkomsten, wanneer men Roland Holst
klakkeloos als ‘mysticus’ gaat betitelen.
Zijn bewuste houding komt ongetwijfeld dichter bij het begrip ‘mysticisme’,
voorzover dat in het Nederlands van ‘mystiek’ wordt onderscheiden (wat niet altijd
even scherp gebeurt). Hij gelooft immers in een geheimzinnige ‘andere wereld’
‘achter’ of ‘voorbij’ déze wereld, terwijl de mysticus pur sang (dus afgezien van de
mysticistische bijmengsels in de historische mystiek) geen vage geheimzinnigheden
kent, maar alleen een heldere
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tegenwoordigheid, even onbetwijfelbaar, nuchter en direct als de zintuiglijke
waarneming. Verlangen, hartstocht, heimwee, verte, vlagende ondergangen en
wanhoop, alle in overstelpende mate bij Roland Holst aanwezig, zijn typisch
romantische trekken, en even typisch niet-mystische. De rol die het verlangen bij
mystici speelt is slechts voorlopig; het is voor hen een gevoelsbijmengsel dat verdwijnt
zo gauw en zo vaak de vervulling intreedt. Het romantisch verlangen dat ‘zichzelf
belijdt’, en zich dus als een raket steeds verder zoekt voort te zetten, is hun geheel
vreemd, en angst en wanhoop kennen zij alleen maar weer als voorlopige obstakels,
als zij zich te bewust op het verkrijgen van ‘ervaringen’ hebben gericht. In de
mystische ervaring zelf is geen sprake meer van ruimte of beperktheid, eeuwigheid
of tijd, boven of onder; ze wordt dan ook niet aangeduid met gedragen of ‘verheven’
taal, maar met een scherp en helder op elkaar stoten van als lege hulzen
achterblijvende tegendelen, dat dichter bij de humor staat! ‘Tao is gapende leegte en
onuitputtelijke volheid. Al het bestaande vindt een plaats in Tao, en toch blijft het
peil zijner diepte ongewijzigd. Tao is subtiel, gecompliceerd, schitterend, rein en
eeuwig, en tegelijk alledaagsch, simpel, dof en gelijk aan het laagste der dingen’
(Lao-tse, vert. E.J. Welz). ‘The Spirit, without moving, is swifter than the mind; the
senses cannot reach Him: He is ever beyond them. Standing still, He overtakes those
who run. To the ocean of His being the spirit of life leads the streams of action. He
moves and He moves not. He is far, and He is near. He is within all, and He is outside
all’ (Isa Upanishad, vert. J. Mascaró).
Deze wereld van vrije tintelende rust verschilt wel hemelsbreed van de wereld der
romantiek, met haar krachtens innerlijke noodzaak steeds stijgende spanning en
steeds sterieler en fictiever bewegingsdrang. Verten waarachter weer nieuwe verten
lokken zijn er even onbekend als ‘de storm van de groote ondergangen’, en er behoeft
zelfs niet gezegd te worden: ‘de wereld is voorbij1).’ Als Roland Holst schrijft dat
wat hij de ziel noemt ‘van

1) Het kerkgeloof is een persoonlijke onsterfelijkheid is een al-temenselijk bijmengsel, een
projectie van aards genot die met de romantische (en rationalistische) projecties in de toekomst
en tenslotte in de lucht te vergelijken valt. ‘To the question “Where does the soul go, when
the body dies?” Jacob Boehme answered: “There is no necessity for it to go anywhere”’
(geciteerd hij Huxley, The Perennial Philosophy, p. 242-243).
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de lichte machten van droom en verlangen de wrekende keerzijde van ontzetting en
wanhoop door haar gezondenen over ons ontketent’ (III 117), plaatst hij zich geheel
buiten de kern der religieuze ervaringen zoals die de eeuwen door in Oost en West
een opvallende constantheid vertoont. Niet buiten de ‘religieuze’ practijk, getuige
de brandstapels en godsdienstoorlogen; maar al te gauw zijn immers de wezenlijke
ervaringen telkens weer geconcretiseerd, half grijpbaar gemaakt tot dromen van een
alom zichtbare, logisch afgeronde ‘volmaaktheid’, en daarmee was dan het hek van
de dam voor een verbeteringszucht die ook voor de meest rigoureuze middelen niet
terugdeinsde. Idealisme en immoralisme hangen nauw met elkaar samen. En zonder
enige aarzeling dient ook de romantiek in dit gezelschap van ‘wereldse’ strevingen
te worden geplaatst, hoe dun en vluchtig ze in haar laatste stadium ook wordt en hoe
krampachtig ze dan ook tracht zich van ‘de wereld’, haar eigen voedingsbodem, te
distanciëren.
De romantiek is de ‘moderne’, op ‘aards geluk’ gerichte zusterbeweging van het
rationalisme. Het nauw verband tussen beide, dat bij alle groeiende onderlinge
vijandschap ondergronds steeds bewaard is gebleven, valt met de feiten aan te tonen.
Het verstand en de wil, die door de romantici hartstochtelijk worden bestreden,
verdwijnen bij hen niet, maar worden ook bij hen hartstochtelijk aangewakkerd. Ze
richten zich met steeds groter felheid op principieel ongrijpbare, lokkende maar altijd
weer ontwijkende beelden en daarna op schimmen daarvan, inplaats van, zoals in
religie en mystiek, van binnenuit overwonnen te worden, en op een bepaald moment
niet meer als afzonderlijke krachten te bestaan. Die beelden zijn ‘aardse’, zintuiglijke
visioenen van geluk en schoonheid, die zwevend zijn geworden, en zodoende de ziel
in ruimtelijke, hartstochtelijke beweging zetten, terwijl die beweging toch nooit tot
een doel of een vervulling komt. Want de romantiek bereikt niet alleen nooit een
doel, maar ze wil dat ook niet bereiken; ze is verslaafd geraakt aan de expansie, de
beweging, de te veroveren ruimte vóór zich. De ‘werkelijkheid’ is haar te min; ze
zoekt de ‘verbeelding, edeler dan werkelijkheid’ (Aart van der Leeuw), dat wat bij
Roland Holst gewoonlijk de ziel heet, en daarmee verliest ze elke voeling óók met
de kern der werkelijkheid; ze gedraagt zich, evenals het rationalisme, dat zich met
dezelfde blinde expansiedrift voortbeweegt, consequent centrifugaal, tegenover de
middelpuntzoekende mystiek. Iedere rust wordt de romanticus ontzegd, en iedere
tragiek die daaruit voortkomt wordt
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door hem tot een nieuwe prikkel, een nieuw ‘vlijmend’ genot gedenatureerd: de
romanticus geniet ook van zijn smart! ‘Ook bevond ik het eigen wezen als zulk een,
dat in licht of donker het genot wil als zijn eenig openbarende wijze van zijn,’ staat
er in ‘De Afspraak’ (III 174), en op dezelfde bladzijde wordt nog geconstateerd dat
‘het vermogen tot genot, vaak zelfs verhevigd, mij bijbleef in het duistere vergaan
van het verschenen leven.’ Doordat hij zich zo een volstrekte vrijheid en
vrijblijvendheid wil garanderen, vervalt de romanticus in een steeds onduldbaarder
slavernij - die zijn vrijheidshartstocht opnieuw aanwakkert. Daar vreugde en leed
hoe langer hoe meer (tot een bepaalde, verborgen grens tenminste) hun eigen karakter
voor hem verliezen, voelt hij zich ‘in bloemen gekneveld’ (II 175), maar hoort hij
ook ‘met heimwee hoe de vijanden zingen’ (II 22), die in hun ‘heillooze
droomschepen’ onder een ‘onzalige maan’ (II 67) schijnen te naderen om ‘jubel en
verschrikking’ (II 49) te brengen. Hij verliest zich in een warwinkel van
dubbelzinnigheid die hij ‘volledigheid’ noemt, een ‘volledigheid’ die hij terecht
onderscheidt van de ‘volkomenheid’ van held of heilige (IV 166, 194, 196, 211-212),
want deze laatste berust op een keuze zonder welke geen cultuur, in het klein of in
het groot, kan bestaan. Hij wil ‘heilige en beest’ inéén zijn,, een ideaal dat1) nog nooit
is voorgekomen vóór de structuurloze moderne tijd, en dat dan ook feitelijk identiek
is met het ideaal der realistische ‘volle levers’ - op wier hoofden de romanticus
Roland Holst niet toevallig zo vaak de fiolen van zijn toorn uitgiet.
Want de gehele afkeer van deze dichter ten opzichte van ‘de wereld’ richt zich in
laatste instantie tegen het eigen ik. Het gebrek aan structuur dat bij de tegenwoordige
wereld (niet ten onrechte natuurlijk) verwijt, zit minstens even sterk in hemzelf en
wordt ook door hemzelf nog aangewakkerd; vandaar zijn zeer onmystische felheid
en zijn stereotype algemeenheden, waarin zorgvuldig iedere poging om tot een reëel,
zij het vijandig, contact met de tegenstander te komen wordt vermeden. Dan zou hij
zich immers op het ‘ethische’ terrein begeven - dat hij minacht als de vos de zure
druiven. Is één van zijn grieven tegen ‘de wereld’ niet, dat zij haar dichters dit contact
onmogelijk heeft gemaakt - maar ligt de ‘schuld’ van zo'n splitsing ooit aan één kant?
(ze ligt natuurlijk ook niet uitsluitend aan de kant van de

1) Als bewust ideaal wel te verstaan.
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dichter). Meer nog: de illusies van een hervorming der wereld naar het model van
ideale droombeelden, illusies die in zijn jeugd ook op hem nog enigszins vat hebben
gekregen (zie hierover vooral ‘Het Elysisch Verlangen’, III 75-78), zijn steeds in
hem blijven leven, in eschatologische vorm als wonderlijke vervulling nà de catastrofe
(op de manier waarop men vrij algemeen tijdens de twee Wereldoorlogen wonderen
heeft verwacht), maar ook in eenvoudiger vorm als een niet te onderdrukken
hartsbehoefte tegen al zijn theorieën in (wij komen daar nog nader over te spreken).
Dat ook de ‘ethiek’ zich in de moderne tijd soms op steriele wijze heeft gespecialiseerd
staat buiten kijf - maar daarmee is het laatste woord ook op dit gebied nog lang niet
gezegd. En Roland Holst richt zich ook hier vooral tegen zichzelf. Tevens moeten
wij ons voortdurend bewust blijven van het feit dat de romantische kunstenaar alles
wat hem van binnen of van buiten bedreigt ook weer ‘liefheeft’: ‘hem (d.i. de
“Sirenische kunstenaar”) is de verbeelding vaak een stille samenzwering aangegaan
met de belagende macht’ (IV 168). Wij spitsen dan ook wat het verband tussen ik
en wereld betreft extra onze oren als wij hem, in een van die talrijke heldere
ogenblikken die o.i. het ware peil van zijn werk bepalen, horen vragen:
Der volkren sombre maren
luiden tot in dit land
- 't hare eens - en evenaren
wat het inwendig oor
opvangt, tot een verband
mij beangst. - Vond wie doorgrondde
wat hart en volk te loor
doet gaan, eenzelfde zonde?
(Een Winter aan Zee, II 61)

En wat de dubbelzinnige houding betreft kunnen wij o.a. terecht bij het slot van ‘De
Afspraak’, een slot dat juist daarom zo grandioos is, omdat hier de twijfel wie wie
en wat wat is niet meer te stuiten blijkt. Er staat daar, na een kort visioen van de
uiteindelijke vervulling: ‘En toch, - als de bede, dat het zoo moge gebeuren, eens
werkelijk niet anders ware dan een verzwijgen van den angst voor een einde binnen
die dreigende steenen koortswereld, binnen het eenige, dat op zijn donkere wijze van
macht en weedom zich hier even ontembaar voordoet als het hel-
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dere heimwee zelve! Angst, onheilspellend, omdat hij ademt en leeft van somber
hunkeren daarnaar’ (III 196). Dit is dunkt mij wel duidelijk genoeg, ook al zoekt
Roland Holst daarna weer een uitweg uit dit voor hemzelf onbegrijpelijk hunkeren
in eschatologische richting. Het feit ligt er: hij hunkert óók naar die ‘steenen
koortswereld’, naar de veelheid en de roes die zij biedt, want háár koorts en de zijne
zijn tenslotte kinderen van één tijd. Hoe hij voor het eerst naar de stad toe is gezogen
heeft hij meer naar voren in zijn biecht verteld; het is via de vrouw geweest, en er
blijkt een nauw verband te bestaan tussen Roland Holst's sexuele problematiek en
zijn maatschappelijke.
De woorden ‘ziel’ en ‘bloed’ komen opvallend vaak naast elkaar bij hem voor; ze
duiden tegendelen aan die volstrekt onafscheidelijk blijken, en daarom tenslotte ook
(terwille van de ‘volledigheid’) samen worden gezocht, nadat de pijnlijke spanning
tussen hen geheel is blootgekomen. Reeds in de vroege bundels komt de
verontrustende verwantschap tussen beide herhaaldelijk ter sprake, een verwantschap
die zeer begrijpelijk wordt als men bedenkt dat ‘ziel’ bij Roland Holst uiteindelijk
ook ‘roes’ betekent, en tussen een ‘hogere’ en een ‘lagere’ roes zijn nu eenmaal geen
grenzen te trekken; slechts keuze en zelfbeheersing scheppen grenzen. Roland Holst
lijdt onder dit samengaan van ‘hoog’ en ‘laag’ - een lijden dat hem natuurlijk ook
weer tot lust wordt, waarna het proces zich in telkens heviger mate herhaalt. In ‘Minne
en Dood’ (uit ‘Voorbij de Wegen’, de hier bedoelde passage I 229-230) wordt de
‘ideale’ liefde nog als een stralend visioen tegenover de afzichtelijke ‘kuilen’ der
lust gesteld, maar ook die ideale liefde is juist zo schoon in haar - vergankelijkheid,
en onthult zich daarmee als een in wezen ‘aardse’ projectie; de beginregels van het
hele gedicht luiden trouwens: ‘Er is in alle minne groot / het donker zingen van den
dood’ en daarmee komen wij nog duidelijker in de buurt van de negatieve pool. ‘De
kuil des lichaams,’ zoals het elders ettelijke keren heet, is de val waarin iedere
‘huiver-zalige duizeling’ vanzelf weer terechtkomt, want het is ook de lokkende
grond ervan, de opwindende ‘grote ondergang’ waar zij heen voert. In ‘De Afspraak’
vertelt Roland Holst hoe zijn dromen hem ook en als vanzelf een ‘tusschengebied
der buitenste duisternis’ binnen-voerden, ‘een gebied van schaduwen en somber
ruischen,’ waaruit hij zich later slechts vage voorbijtrekkende gedaanten kon
herinneren. ‘Ik begon te vermoeden dat dit de verlorenen waren, die
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eenmaal in de hoogte der vervoering het jubelen hoorden van de overzijde des lichts,
doch die, omdat zij zich zonder liefde daarheen waagden, ontredderd werden door
de droomen des ondergangs in dat onstuimig tusschengebied, waar toen hun baan
teruggedwongen werd, doch neerwaarts naar waar zij voortaan blijven, trotsch en
zonder hoop’ (III 176). Hier wordt, tegelijk met de erkenning van de verwantschap,
nog even de distantie gehandhaafd tussen het donkere gebied van het ‘bloed’ en het
stralende rijk der ‘ziel’ - maar ook de ‘verkorenen’ van dit laatste zijn onmenselijk
starre poppen geworden, en het tegen alles in handhaven van het onderscheid kan
alleen maar weer tot zelfverwijt voeren. Overduidelijk wordt de wederzijdse
verwantschap van beide gebieden1) op de volgende bladzijde onthuld: ‘Want ook van
die anderen was het niet enkel een tegenkomen2), doch zij zagen mij aan alsof ook
zij van mij wisten,’ een geheime en onbegrijpelijke zielsverwantschap dus. En even
veelzeggend is de zin waarmee dan het vervolg wordt ingeluid: ‘Duister en
onverzadigbaar, uit schaduwen onheugelijk als het licht zelve, zingt de lust, die geen
liefde vraagt.’ De cursivering is van mij; vergelijk het boven gegeven citaat over de
‘steenen koortswereld’, ‘het eenige, dat op zijn donkere wijze van macht en weedom
zich hier even ontembaar voordoet als het heldere heimwee zelve.’
Het vervolg leidde Roland Holst ook vanzelf die ‘steenen koortswereld’ binnen;
behalve ‘De Afspraak’ hebben wij hier het prachtige en veel te weinig bekende vers
‘Lilith’ (uit ‘Onderweg’, II 152-153), een vers dat door zijn zeldzame kwaliteit
verscheidene gedichten van Roland Holst overbodig maakt, om nu maar te zwijgen
van de honderden ontboezemingen van andere dichters die erbij verbleken. De ziel
stort hier, juist in de vervulling van wat haar diepst verlangen leek, grondeloos
omlaag,
En dan, ontwaakt uit zwaarder slaap dan die van dieren,
wetend hoe, eenzaam in den geest, ik nu dien tocht
hernemen moest, zag ik door der gordijnen kieren

1) Die ook al eerder is blootgelegd: III 165 noemt hij ‘het zingende vermogen’, dat toch zeker
van de ‘ziel’ is, ‘het mij ingeboren vermogen het leven van het bloed verhoogend voort te
zetten in het leven van woorden.’
2) In de V.W. staat ‘tegengekomen’; deze mooie uitgave bevat vrij veel ernstige, en soms heel
verraderlijke, drukfouten, die het uitgeven van een blaadje met errata wenselijk maken.
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de avond, en hoorde zonder luistren enkel nog,
- nu in haar oogen, die tot dof ontwaken kwamen,
geen verre stem meer zong de stad, die aanging als een zee en druischte en drong buiten de ramen.

In die ‘kater’ wordt de stad, evenals de vrouw, hem tot een wanhopige beklemming;
hij voelt hoe hij slechts gered kan worden door prille zuiverheid- in ‘De Afspraak’
vertegenwoordigd door het helder stromend water, dat dan echter kenmerkend genoeg
weer wordt afgelost door schreeuwerige, steedse en - roesverwekkende
draaiorgelmuziek. Ons is het intussen in de eerste plaats om een overpeinzing te doen
die bij hem opkwam toen hij zijn ‘ondergang’ in het stadsleven herdacht:
‘En nu nog, als ik mij starend buig over het diepe donker van den gevreesden
spiegel van dien tijd, is geen der beelden waarvan ik het opkomen en het overtrekken
of weer onderzinken waarneem, een weergave van eenig afzonderlijk voorval dat ik
toen zelf beleefde, doch veeleer zijn het innerlijke gezichten, en zelfs als ik overweeg
hoe deze dan toch eerst door wat mij in dien tijd gebeurde in mij ontdekt konden
worden, dan nog aarzel ik om in zulke gezichten al te zeer het wezen van de stad
ontraadseld te zien, en aan een eenzaam einde van het starend nadenken kom ik er
dan wel toe mij af te vragen wat wellicht elkeen, die zich denkend in der dingen
spiegelbeeld verdiept, vroeg of laat zich af gaat vragen: of zelfs de luidste en machtigst
heerschende waarneembaarheden van dit leven anders zijn dan, binnen dit tijdelijk
bestek, de gebroken weerschijnselen van wat, verrukt of somber, traag of bevlogen,
plaats greep of wellicht nog geschiedt in een leven, waarvan de sterker en volstrekter
toedracht, hier onwaarneembaar, dit leven bepaalt. Wat hiervan dan ook moge zijn,
zeker is het, dat in het verloop der beelden, die als droomen in den nachtelijken slaap,
uit die spiegeldiepte tot het donker oppervlak omhoog komen, mij de duistere mare
bereikt, hoe op een door hen verraden ster steeds1) dichter menigten van ontvleugelden
met de zielskracht van het leven, dat zij ademen, in al norscher en onheilspellender
tegenstrijd komen door een zich dreigend en labyrinthisch uitbreidende steenen
wereld, waarbinnen zij zich inbouwen. Donker en dreunend van wezen, maar ruw
of verrader-

1) In de V.W. staat ‘reeds’!
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lijk verlicht en uitgevierd hier en daar tot krijschende of wulpsche muziek: een wereld
van hoovaardij en pijn, waarheen van een uitstervend geloof een gansche bewoonde
omtrek de laatste droomen van het groote heimwee uitlevert, schatting, den
zieltogenden afgeperst, om binnen dat steenen labyrinth - die schrijnende dragende
wond, geslagen in het groot lichaam van de ster - gezet te worden op den woeker,
het zweren, der ontzielde begeerte’ (III 180-181).
Wij behoeven dunkt mij dit stuk niet tot in bizonderheden te gaan ontleden, om
te zien hoe'n direct verband hier tussen de ‘donkere’ gebieden in eigen ziel en de
bestreden ‘wereld’ wordt gevoeld1). Natuurlijk betekent dit niet dat het ene nu geheel
tot het andere te ‘herleiden’ zou vallen, en ook niet dat Roland Holst in zijn bestrijding
van de huidige civilisatie niet tot op zekere hoogte ‘gelijk’ zou hebben. Maar het
betekent wèl dat zijn even felle als generaliserende vijandschap tegen de stad in direct
verband staat met zijn zelfbeschuldigingen, en met de volstrekte innerlijke onzekerheid
die het noodwendig gevolg is van zijn geestelijke constellatie. ‘Objectief’ vermindert
dit de waarde van die bestrijding in buitengewone mate, en dit te meer, daar Roland
Holst in later jaren zijn vijandschap tamelijk eenzijdig juist in deze richting heeft
ontwikkeld, en tegenover het ‘bloed’ meer en meer (maar nooit geheel!) tot een
baldadig aanvaarden is gekomen. Dit werd nu immers nodig voor de reeds vermelde
romantische ‘volledigheid’; zo'n aanvaarding van het felle tegendeel van ‘het schone’
komt in bizonder typische vorm ook bij Rilke voor, en iets dergelijks beheerst
trouwens de gehele kentering van ‘zingende’ naar ‘sprekende’ en ‘anecdotische’
poëzie. Door het afnemen van de verbeeldingsillusie met de jaren (en ook de groei
van de wereld buiten schiep wel nieuwe obstakels) werden de mogelijkheden tot
‘gevaar’ en ‘genot’ ook aanzienlijk beperkt, of althans omschreven; vandaar dat ze
zonder verder onderscheid in ere gehouden moesten worden, en de ‘schandelijke
kuil’ van vroeger tot een oord werd waar het ik zich bewust in moest begeven (IV
196; dit is eigenlijk precies dat ‘verdrag der zinnen’ dat hij IV 175-176 de ‘volle
levers’ verwijt!). Een disharmonische en niet religieus ‘gezuiverde’ menselijke ziel
kan echter niet zonder openlijke contrasten, vandaar dat bij Roland Holst

1) Vgl. ten overvloede de vereenzelviging van ‘hart’ en ‘wereld’ in hun ondergang, III 190.
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tegelijk met deze wapenstilstand een verhevigde, geconcentreerde vijandschap tegen
‘de wereld’ te voorschijn komt. In het latere werk is zo op veel plaatsen een subjectief
toegespitste schijnobjectiviteit ontstaan, verwant aan die welke b.v. uit veel moderne
schilderkunst spreekt, maar de chaos der dubbelzinnigheden is daaronder precies
dezelfde gebleven. De oorlogsdreiging gaf aan Roland Holst's ondergangswensen
nieuw voedsel; hij zag vervoerd hun vervulling naderen ... maar daarmee bewees hij
opnieuw zijn identiteit met deze wereld die het gericht over zichzelf opriep. Dat deze
wensen en visioenen bij Roland Holst al lang aanwezig waren voordat de Tweede
Wereldoorlog ook voor feitenzieners in kannen en kruiken was, valt dan ook niet
aan een bizonder ‘profetisch vermogen’ bij hem toe te schrijven, maar aan het feit
dat zijn chaotische innerlijke toestand nauwkeurig tot in onderdelen toe overeenkomt
met die van onze gehele wereld. Evenals het karakter van een mens uit zijn handschrift
valt af te lezen, staat het innerlijk van een cultuur in haar geestesproducten te kijk.
Dit is op zichzelf wonderlijk genoeg, al is het geen speciaal wonder zoals de kermis
die brengt.
In het werk uit de jaren dertig valt inderdaad een neiging tot afronding en
systematiek op die vroeger niet in die mate te zien was geweest (natuurlijk gaan de
sporen ervan veel verder terug). Het gebeurde ‘uit zelfbehoud’, hoezeer het in strijd
was met de romantische principes. Maar tegelijk bleef toch, in overeenstemming met
die principes, alles ook weer op losse schroeven staan. Ik moet bekennen dat ik dit
laatste in die tijd niet duidelijk genoeg heb gezien, en dat ik daarmee Roland Holst
in datgene waar het op aankomt heb onderschat. Ik zag het vast worden der
romantische dogma's in ‘Uit Zelfbehoud’ - waar ik des te gevoeliger voor was daar
ik mij toen juist van de romantiek zocht te bevrijden -; ik zag zijn verbeelding nog
stereotyper worden dan ze in beginsel (tegenover die van wat oudere dichters
geplaatst) al steeds was geweest, en ik zag hoe ze binnen een zeer bewuste vorm,
waarin een ook weer bewuste schijn van openheid was bewaard, werd opgesloten
(Een Winter aan Zee); kortom voor de open ruimte van vroeger kwamen hier overal
hoekige ruimten in de plaats die op kamers geleken. Maar ik kon niet zien hoe dit
alles slechts wapen en noodweer was in een nooit aflatende, zeer persoonlijke strijd
van een man met zijn lot. Het werk van de laatste jaren heeft dat trouwens weer
openlijker aan het licht doen komen, al is het bij herlezing overal duidelijk genoeg.
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Een sterk voorbeeld van die verder durende onveiligheid biedt het slot van ‘Helena's
Inkeer’, het gedicht dat als geen ander de relativiteit van de periodenonderscheiding
in het werk van Roland Holst demonstreert, en m.i. verreweg het mooiste is van de
tijdsgedichten1). Wij lezen hier na de beschrijving van het eindelijk gekomen
vergeldingsuur:
Zou dat uur
het duister uur van ook uw inkeer blijken,
als, na dit woest treurspel der wereldrijken,
de zin der wereld zelve leegte bleek?

Het hier gebruikte woord ‘inkeer’ komt ook in de titel van het gedicht voor; het moet
dus wel een centrale betekenis hebben. En het moet stellig zijn gewone, innerlijke
waarde bezitten (die oorspronkelijk aan de mystiek is ontleend!); enkele andere
plaatsen in het gedicht bevestigen dit2). Na de vervulling in uiterste bewogenheid
komt dus de ‘inkeer’, en die brengt - ‘leegte’? Ofschoon dít woord bij Roland Holst
evident dubbelzinnig is, overweegt hier toch duidelijk de negatieve gevoelswaarde.
De bewogenheid slaat om in haar tegendeel, en dan volgt de slotstrofe, die juist in
haar (niet toevallige!) syntactische gewrongenheid veel onthult:
Traag, moeizaam, woord voor doodzwaar woord, bezweek
van uw verkeer met hoop en lot der volken
het aangeleerd vermogen tot vertolken,
waarin zoo menigmaal
- zich sterkende aan den waan van te openbaren
met den hoogmoed der wanhoop - norsch mijn taal
smeekbede of aanklacht van het hart ontweek.
Want zoo verstreek
in luid uitstel van ingekeerd ervaren
weergalmende een kwart eeuw...

Men lette in de eerste plaats op r. 5-7 van dit fragment. Over de tegenwerking van
het ‘hart’ bij Roland Holst3) zullen wij

1) Het ‘persoonlijker’ herdenkingsgedicht voor Ter Braak en Du Perron zonder ik hier natuurlijk
uit.
2) Ook het gebruik elders: zie bv. II 99 (Een Winter aan Zee).
3) Meestal (niet altijd) kunnen wij dit woord bij hem met ‘normaal menselijk gevoel’ weergeven,
terwijl ziel de romantische vervoering uitdrukt en het platonische ‘beeld’ waarop deze is
gericht.
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verderop nog komen te spreken; het komt er nú op aan dat dat ‘hart’ hier gelijk krijgt,
zij het maar tijdelijk. Roland Holst erkent in klein bestek héél veel, een ‘waan’, een
‘hoogmoed’ en een ‘wanhoop’, die hij gewoonlijk alleen aan ‘de wereld’ toeschrijft
(al ontbreekt het bij hem op het laatste punt niet aan vrij talrijke tot zichzelf gerichte
vermaningen om toch niet gelijk aan ‘de neerslachtigen’ te worden!)1). In het eindelijk
ten volle hebben kunnen uiten van zijn trots (dit gedicht moet in een veel grotere
vervoering geschreven zijn dan de meeste eraan voorafgaande tijdsgedichten) is het
vermogen om die trots te vertolken ‘bezweken’, d.w.z. de vervulling van zijn
verlangens, die door de romanticus niet geheel ten onrechte altijd wordt gevreesd,
is ‘leegte’ gebleken. De kwart eeuw die ‘weergalmende’ (een zeer onthullend woord!)
verstreken is, heeft slechts ‘luid uitstel van ingekeerd ervaren’ gebracht. Zelden heeft
een dichter zo meedogenloos, en zo ontoegankelijk voor alle hem toegezwaaide lof,
recht gesproken over zichzelf, en daarbij zo flitsend scherp gezien dat hij op het
totaal verkeerde paard had gewed. Een dergelijk zelfgericht is omstreeks 1930
herhaaldelijk bij Roland Holst voorgekomen (daarover zo aanstonds nog nader); de
resultaten waren toen minder definitief dan dit hier lijkt, want wij moeten bij dit
laatste niet vergeten dat het niet alleen om het voltooien van een gedicht2), maar
vooral ook om het reëel beleven van de oorlog ging die de romantische ondergang
en verlossing moest brengen. Het zou mij niet verwonderen wanneer ook dit punt in
Roland Holst's ontwikkeling later weer het begin van een nieuwe periode zou blijken;
er zijn tekenen die hierop wijzen, maar waar een dergelijke indeling ook altijd slechts
relatieve waarde heeft, is het thans stellig te vroeg om hier meer over te zeggen.
Romantische kunst sluit zich op in een eigen illusionnaire ruimte, die hoe langer hoe
nauwer en beklemmender wordt. Maar de verslaafdheid aan de eindeloos lijkende
stoet der eigen verbeeldingen is moeilijk te genezen, ook als de bron van die
verbeeldingen, de jeugd, zich terugtrekt en de ziel een steeds schreeuwen-

1) Het woord ‘wanhoop’ bezit elders een grotere dubbelzinnigheid dan in déze context.
2) ‘Voltooien’ in betrekkelijke zin: Roland Holst heeft zich hier zo zeer de mindere gevoeld
van de krachten die zijn leven beheersen, dat hij ook het gedicht in zijn tegenwoordige vorm
nog ‘een fragment’ heeft genoemd.
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der behoefte krijgt aan vastere substantie. ‘Hij weende dikwijls, snikkend over zijn
betoovering. De bloem van zijn verbeelding leek door hartebloed gekleurd. Gedaanten
die bij wekte, leefden van zijn polzenklop; de eigen droomen sloot hij in de armen;
hij sprak en lachte enkel met de schepsels van zijn geest. Hij verhongerde van de
spijzen en dorstte bij den dronk. Zijn rijkdom maakte arm, en langzaam werd hij
ouder - van jaren die slechts schaduw waren van den tijd’ (Aart van der Leeuw in
het verhaal ‘De Toovergave’). Bij Roland Holst was de verbeelding van het begin
af al op ijlere en in ruimte en tijd verder liggende gebieden gericht dan bij de iets
oudere dichters, en toen de afkoeling kwam kristalliseerde ze zich in een aantal vast
optredende symbolen, die een zekere hanteerbaarheid moesten geven aan wat tegelijk,
en nu bewust, zo onbegrensd mogelijk werd gehouden. Daar is in de eerste plaats
het ook van elders zeer bekende spiegelsymbool1), een toonbeeld van
dubbelzinnigheid: het schept een nieuwe ruimte, maar die is afgesloten en men
ontmoet er zichzelf in, in de beklemmende verdubbeling die het romantisch
zelfbewustzijn maar al te goed kent. De ruimte, hoe onbepaald ook, wordt er tegelijk
in omlijst; daarin is de spiegel weer verwant aan het vers en het water (de ‘kleine
waterplek’ bij Roland Holst, ‘die zoo stil den wilden avondval weerkaatste’); vgl.
bv. III 167 (De Afspraak): ‘Zoo was het dan ook, wachtend bij de rimpeling van een
afgelegen water of nagebleven in een koel vertrek en kijkend in den spiegel naar het
beeld der weinige wolken buiten, dat het besef van hier een vreemdeling te zijn zich
niet door afzonderlijke vervoeringen meer openbaarde, doch mij vervulde als het
eenzelvig en onverwonderd beleven van een ballingschap, die, bijna geleden, niet
langer meer zwaar valt.’ Beslotenheid en ruimtegevoel schijnen hier tot een milde
verzoening gekomen; later echter (III 190) wordt de uiteindelijke bevrijding als ‘één
plotseling brijzelen van den spiegel’ beschouwd, wat reeds op een gevoel van
beklemming wijst (vgl. ook III 197, waar de verhouding tussen mens en spiegel weer
dubbelzinnig is). Deze beklemming bereikt dan haar hoogtepunt in het stuk ‘Kristal
tegen Spiegel’ uit ‘Voorteekens’, al verloopt het visioen daar ook als in een droom,
zonder werkelijke beslissing, of al valt er als men wil slechts een spiegelbeslissing,
waardoor de verbrijzeling van de spiegel slechts schijn

1) Zie mijn ‘In het Kielzog van de Romantiek’ blz. 78 en daaromheen.
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blijft1). Het tweede symbool dat hier optreedt, het kristal, en dat zover ik weet alleen
door Roland Holst wordt gebruikt, is in zoverre aan de spiegel verwant, dat het
eveneens de oneindige ruimte en de onmetelijk opwindende gebeurtenissen die daarin
plaatsvinden in hanteerbare vorm samenvat; ook de tijd valt erin samen, en het kristal
wordt zo voor de dichter (daar het zich niet, zoals de spiegel, ook direct tégen hem
keert), tot een soort magisch wapen om de ‘andere wereld’ op te roepen tegen déze
wereld. Dubbelzinnig is het kristal alleen in zoverre, dat het hanteerbaar maakt wat
tegelijk principieel onhanteerbaar wordt gehouden; daarin is het weer ten nauwste
verwant aan het romantische vers. Soms spreekt de ruimte spontaan uit het kristal
tot de dichter (II 11), soms heeft het slechts een samenvattende functie wanneer hij
zit te peinzen (II 32, 53, III 168), soms dient het als wapen tegen eigen innerlijk
gevaar (Kristal tegen Spiegel), dan weer als wapen tegen ‘deze wereld’ (II 163, 165,
193). Tenslotte zijn ook ‘Helena’ en ‘Troje’ zulke tegelijk ruimtescheppende en
ruimtebeperkende symbolen geworden voor het beangstigend èn verrukkend
schijngebeuren waaraan Roland Holst zijn ziel heeft verpand. Ook zij zijn voor een
goed deel tot begrippen verstard; als zodanig fungeren zij echter als schaakstukken
van niet goed te onderscheiden kleur in de felle strijd die Roland Holst te voeren
heeft, en soms komt ineens de gevoelslading weer met volle kracht naar buiten
(Helena's Inkeer). Zelfs dàn blijkt echter niet minder duidelijk hoe ‘Helena’ slechts
een versmald spiegelbeeld binnen het romantische ik is van de werkelijke, tragische
Helena-figuur die wij bij Homerus en Euripides vinden, en hoe beperkt Roland Holst's
dichterschap is als wij hem naast déze dichteres stellen2). Wat hij mist is afstand,
kritiek; hij heeft bewust de afstanden weggenomen tussen aan de ene kant het centrum
van zijn ik en aan de andere kant schoonheidsroes en verschrikking, en daarmee ook
tussen de beide laatste onderling. Hij heeft ze alle drie moedwillig laten samenvallen,
terwijl juist de afstanden de tragische spanningen scheppen die een werkelijk groot
dichter-

1) Ik kan dit stuk hier niet in détails gaan ontleden, maar wil er alleen even op wijzen dat het
boordevol dubbelzinnigheid zit (de rook bv. die zich na de slag ook buiten de spiegel verbreidt,
en zo de overwinning van het kristal feitelijk opheft).
2) Onze gehele kritiek op Roland Holst loopt merkwaardig parallel met die welke hij eens, in
een moment van helder doorzicht, op Shelley heeft geleverd!
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schap mogelijk maken, een dichterschap zoals de gesmade Vondel dat nog heeft
bereikt.
De romantiek, die altijd het hardst om een groot dichterschap heeft geroepen, en
tevens het pijnlijkst eigen tekort in deze heeft gevoeld (ook Roland Holst is in dit
laatste zeer eerlijk), heeft zichzelf steeds uit alle macht de weg daarheen helpen
versperren. Roland Holst is hierin een typisch kind van zijn tijd, véél typischer dan
men doorgaans vermoedt. Hij is juist in díe dingen waarin men hem graag voor
‘eeuwig’ verslijt, alleen maar van zijn tijd, een tijd, die nu, bij zijn leven, al hard
bezig is voorbij te raken. Van oude tijden, hoeveel hij daar ook over praat, heeft hij
hoegenaamd geen begrip, eenvoudig omdat hij zich buiten de realiteit heeft gesloten
waarvan die tijden evengoed deel uitmaken als het heden. Evenals zijn Helena maar
een schijn-Helena is, is zijn Deirdre maar een schijn-Deirdre, die met de zeer
menselijke vrouwenfiguur uit de Ierse sage niet veel heeft uit te staan. Roland Holst
laat zíjn Deirdre zich overgeven aan de ruisende ondergang:
‘Want zij voelde het einde naderen, en zij wist, dat het groot zou zijn en donker
als de aarde. En alles in haar werd opgenomen in den verheven drang dit einde
waardig te zijn.
Want als zij, die der liefde zelve zijn, de stem hooren van den aardschen dood,
doen zij de dingen der wereld af. En zij komen te staan in de hooge ernst, en, in hun
laatste dagen, bereiken zij de verre schoonheid van bergtoppen in avondlicht.
Oneindig grooter dan de beminden, zijn zij, die beminnen.
Al verhevener en eenzamer boven de armzalige verheugdheid van wie bemind
wordt, ontstijgt van wie der liefde zelve is de suizende bedwelming’ (III 33).
Dit is niet alleen vreemd aan het oude verhaal, maar met het karakter ervan geheel
in strijd. De mensen waren toen, zelfs in het verbeeldingrijke Ierland, nog erg veel
nuchterder, al waren ze niet vies van een avontuur. Maar het is direct verwant met
de volgende uitspraak van Gide in ‘Les Nourritures Terrestres’: ‘Il y a profit aux
désirs, et profit au rassasiement des désirs - parce qu'ils en sont augmentés. Car, je
te le dis en vérité, Nathanaël, chaque désir m'a plus enrichi que la possession toujours
fausse de l'objet même de mon désir... Pour bien des choses délicieuses, Nathanaël,
je me suis usé d'amour. Leur splendeur venait de ceci que j'ardais sans cesse pour
elles. Je ne pouvais pas me lasser. Toute ferveur m'était une usure d'amour, une usure
délicieuse.’ En het is even verwant aan deze beschouwing
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van Rilke in de Malte Laurids Brigge: ‘Schlecht leben die Geliebten und in Gefahr.
Ach, dass sie sich überstünden und Liebende würden. Um die Liebenden ist lauter
Sicherheit. Niemand verdächtigt sie mehr, und sie selbst sind nicht imstande, sich
zu verraten. In ihnen ist das Geheimnis heil geworden, sie schreien es im ganzen aus
wie Nachtigallen, es hat keine Teile. Sie klagen um einen; aber die ganze Natur
stimmt in sie ein: es ist die Klage um einen Ewigen. Sie stürzen sich dem Verlorenen
nach, aber schon mit den ersten Schritten überholen sie ihn, und vor ihnen ist nur
noch Gott.’ Al deze dingen zijn in hun extreme, hyperbewuste en innerlijk
tegenstrijdige vorm alleen maar twintigsteeeuws, en in het midden van die eeuw zijn
zij al totaal onhoudbaar geworden!
Een kras bewijs van Roland Holst's gebrek aan enig historisch besef (tenminste
zolang hij zich in zijn verbeeldingen verliest) vinden wij nog in ‘Van Erts tot Arend’.
In dit (in andere opzichten mooie) stuk creëert hij, onder de indruk van een
lentebezoek aan de Atheense Acropolis, dus van een zeer individuele
stemmingsindruk, een foute cultuurhistorische tegenstelling tussen een licht Hellas,
dat zich in een tijdelijke ‘volkomen vervulling’ niet bewust werd dat er ‘in het
menschelijk leven duistere gebieden zijn, die in deze vervulling onbestreden bleven
en waarop de smartelijke zege eerst later met de doornenkroon beloofd kon worden’1),
tussen deze zwaarteloze lichtwereld dus en die latere (verwenste maar noodzakelijke!)
bewustwording. Men vraagt zich hier wel even in stomme verbazing af, of Roland
Holst dan nooit van de Griekse tragedie heeft gehoord, of van de Atheense politiek
zoals die door Thucydides is beschreven. Het hele werkelijke leven van dit volk,
datgene waardoor het nu nog zó intens leeft alsof wij met tijdgenoten te maken
hadden, wordt hier maar eventjes buiten beschouwinggelaten! Als ergens de ‘duistere
gebieden’ in het menselijk leven overtuigend aan het licht zijn gebracht, dan is dat
toch wel bij de Griekse tragici gebeurd! Roland Holst blijkt zich hier

1) Een veelzeggende uitlating wat betreft Roland Holst's ambivalente verhouding tot het
Christendom; hierover verder beneden. - Er is wèl een tegenstelling tussen het klassieke
Hellas en de laat-Hellenistische tijd waarin ook het vroege Christendom opkwam; dit is
echter geen kwestie van bewustwording van duistere gebieden, maar van een ‘failure of
nerve’, zoals Gilbert Murray het heeft genoemd. Roland Holst staat als romanticus duidelijk
aan de kant van die latere tijd, die óók vol was van sombere stemmingen en zwevende
heilsverwachtingen!
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weer geheel te hebben ingesponnen in de irreëel-romantische sfeer zoals wij die ook
uit Schiller's ‘Götter Griechenlands’ kennen, een gedicht dat tal van uitspraken bevat
die zó uit zijn koker hadden kunnen komen. Schiller's gedicht heeft echter op Roland
Holst's visie voor: 1ste, dat het niet zo evident in strijd was met de stand van het
toenmalige weten, en 2de, dat het zich niet compromitteert door een al te nauwkeurige
localisatie, zoals Roland Holst dat met zijn Acropolis wèl doet. Wat het eerste punt
betreft, in Schiller' tijd, toen de eerste grote romantische golf over Europa ging, was
de ‘naïeve’, prae-wetenschappelijke verhouding tot de dingen dezer aarde wel snel
op haar retour, maar nog verre van dood, terwijl Roland Holst het meeste van wat
zijn tijd scherp en helder weet, en waarvan niet aan te nemen valt dat hij het zelf niet
weet, bewust moet verdringen; ook hierin is zijn strijd tegen de tijd een strijd tegen
zichzelf, en wel tegen zeer noodzakelijke en positieve kanten in zichzelf! Wanneer
de Grieken en Kelten van eilanden der zaligen in het uiterste Westen droomden, was
dat geenszins in strijd met wat zij wisten, vandaar ook hun veel nuchterder toon en
de veel geringer plaats die deze verbeeldingen, al waren ze ook nog zo levendig, in
hun totale gevoelsleven innamen1). Roland Holst weet maar al te goed dat ver in het
Westen het land van de dollar ligt, en daarom vindt zijn vertedrang, die hoe ook
vervaagd en ‘vergeestelijkt’, steeds haar ‘aards’, locaal karakter heeft behouden,
geen vrije uitweg meer. Hij moet die uitweg zoeken in de direct als zodanig kenbare
illusie, en die brengt nooit bevrijding, maar slechts de steriele gevoelsophopingen
die juist weer koren zijn op de molen der romantiek - tot ze eraan te gronde gaat2).
Roland Holst zal voor mij altijd een van de meeslependste dichters blijven van de
jeugd en de nog ongeremde romantische vervoering. Dat is de dichter die in ‘Voorbij
de Wegen’ zijn hoogte punt en feitelijk ook al zijn eindpunt heeft gevonden (‘De
Wilde Kim’ is al stroever en meer openlijk problematisch). Maar van die dichter kan
men toch alleen maar houden als van een heel

1) Wij vinden in die oude verbeeldingen dan ook nog maar kiemen van de moderne romantiek
- en tevens kiemen van onze geografie!
2) Hoe zeer een dergelijk zichzelf ladend illusionisme ook buiten de ‘romantiek’ in engere zin
kenmerkend is voor de gehele tijd die vlak achter ons ligt en nog niet voorbij is - bv. in
politiek en economie - moet hier onbesproken blijven.
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dierbare herinnering, iets dat van grote en directe betekenis is geweest in een vorig
bestaan, dat toch nooit helemaal voorbij raakt voor wie er eens in heeft geleefd. De
latere Roland Holst betekent nu voor mij veel meer. Dat komt o.a. door de pijnlijke
en door hemzelf ongewilde doorbraken van de realiteit in de romantische
spiegelruimte, waardoor die realiteit, die hier immers ongewoon is, opeens fel verlicht
staat. Voorlopig alleen nog maar in angst en verschrikking, maar daar hier een uiterste
grens is bereikt, kunnen die niet langer met vreugde en vervoering worden verwisseld.
Een begin van orde dus, opgedrongen door de uitputting der wanorde. En een aan
het licht komen van andere, verdrongen krachten.
Problematiek en een scherp besef van eigen tekort zijn in het werk van Roland
Holst van het begin af aanwezig geweest. Ze werden daar overstemd, en als negatieve
prikkels mee in de stroom der verbeelding opgenomen, maar ze zijn er desondanks
in karakteristieke vorm te vinden. Zo staat in de bundel ‘Verzen’ (I 77) als een sonnet
waarin van een nog verre vrouw medelijden wordt gevraagd ‘voor hen die eenzaam
staan,’ want: ‘zij zelven weten van hun trots de waan.’ Deze laatste woorden lopen
al vooruit op het slot van Helena's Inkeer, dat wij boven hebben geciteerd, en dat
meer dan dertig jaar later is geschreven. In de mooie ‘Voorzang’ van ‘De Belijdenis
van de Stilte’ worden de afzijdige dichters, waartoe hij voelt dat hij zelf behoort, in
hun verrukking, maar ook heel scherp in hun tekort getekend, tegenover
de waarachtig grooten,
die, 't eeuw'ge hoorend, toch door 't leven worden
gestuwd tot daad, en zich naast de andren gorden...

Van de eenzelvigen wordt gezegd:
Zij zijn niet groot, geen helden en hun smarten
geen trotsche puinen van vergeefsche daden;
en toch zullen de grooten hen niet smaden
om het oud noodlot van hun vreemde harten.

In de drie laatste van deze regels rechtvaardigt hij zichzelf alweer, maar dat maakt
de eerste regel niet ongedaan. Ik kan hier uiteraard slechts enkele punten even
aanroeren van de vele die bij een uitvoeriger bespreking naar voren gehaald kunnen
worden. In het algemeen echter nog dit, dat de negatieve gevoelens waaraan Roland
Holst zich mede exalteerde, ontsprongen aan de in ver-
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drukking geraakte delen van zijn zieleleven, speciaal aan het menselijk
gevoelscentrum dat bij hem ‘hart’ heet, en dat de inspinning ervan in de illusie der
ruisende ondergangen, uiterlijk gerepresenteerd door het vers, daarom wel schijnbaar
vrij goed kon slagen, maar nooit zó dat hij ook binnenin werd bevredigd. Hij zocht
die bevrediging dan weer in een opvoering der exaltatie. Een karakteristiek gedichtje
is ‘De Schuld’ uit ‘Voorbij de Wegen’ (I 250), waar hij het ‘ritselend verwijt’ van
‘de ziel’ niet alleen op ‘de mensch’ in het algemeen betrekt, maar ook heel direct op
het eigen ik, dat hier weer de bron van zijn kennis wordt ook wat die anderen betreft,
en dat vereenzelvigd wordt - met één van de slapende jongeren in Gethsémane. ‘De
ziel’ wordt hier dus vereenzelvigd met Christus, en het schuldbesef, dat bij Roland
Holst altijd al sterk Christelijk aandoet, hoe anti-Christelijk hij in theorie ook is,
werpt in dit fel moment zijn bewuste minteken weg om een diepst symbool te zoeken
waarin het zich kan uitdrukken. Een anti-Christelijke houding impliceert trouwens
altijd een vastzitten aan het Christendom, waarbij de Christelijke symbolen vanzelf
tot kernen worden waarom het schuldbewustzijn zich kristalliseert. Wij constateerden
reeds een dergelijke uitlating in ‘Van Erts tot Arend’; wij zullen er ook vinden in
sommige van de latere gedichten waarin de strijd een verbitterder karakter gaat
aannemen.
Deze zijn verdeeld over de bundels ‘De Wilde Kim’ (verschenen in 1925) en
‘Onderweg’; in deze laatste bundel dateren ze van omstreeks 1930, en daarbij sluiten
zich, ook in tijd, de beide verhalen ‘Voorteekens’ aan. Een (eerste) kritieke periode
dus, althans naar buiten, want innerlijk moet de situatie sindsdien steeds kritiek zijn
gebleven. Een vroeger ongekend realiteitsgehalte, dat in het statisch einde zelfs geheel
overheerst, bezit meteen al ‘Het Onweer’ uit ‘De Wilde Kim’, waar alle waan
verschrompelt in schuldgevoel tegenover een dode, en de dichter tevergeefs probeert
dat gevoel in te bedden in een romantische ondergangsstemming. Een nog grootser
gedicht is ‘De Nederlaag’ (de titel, later ook door Bloem voor een bundel gebruikt,
is karakteristiek voor Roland Holst's eerlijkheid). Hier treedt voor het eerst duidelijk
de figuur van de dubbelganger op, een uit de literatuur sinds de Romantiek welbekende
figuur, die verwant is aan het eigen spiegelbeeld. Bij Roland Holst vertegenwoordigt
hij meestal het ideale ik, op momenten dat het reële ik daar ver beneden blijft, en hij
is dan ondanks alle verschil in uiterlijk rechtstreeks te ver-
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gelijken met de engel bij Rilke1). In ‘De Nederlaag’ verwijt de dubbelganger Roland
Holst, dat hij ondanks zijn romantische gezindheid in ‘neerslachtigheid’, ‘berouw’
en ‘lust’ gelijk geworden is aan het vulgus dat zij beiden verachten. De consequentie
inderdaad van elke romantiek, hier door de dichter meedogenloos blootgelegd, maar
natuurlijk zonder dat hij er de oorzaak van doorziet. Het uiterlijk sterk romantische
tweede gedeelte van het gedicht dankt zijn grootsheid juist weer aan deze onwrikbare
achtergrond, die hij hals over kop ontvlucht (zelden is een bezeten vlucht zó
meeslepend beschreven!), tot hij er in de spiegel opnieuw vlak vóór wordt geplaatst.
Onderweg passeert hij - en in zijn verachting klinkt duidelijk de magnetische
aantrekkingskracht door - de ‘vluchtberg van de zielsbevreesden’, Golgotha; die
ongewenste lotgenoten trachten hem een ‘keuze’ op te dringen die hij niet wil doen,
vandaar het bijna waanzinnig einde voor de spiegel. In ‘Van den Droom’ uit
‘Onderweg’, waarvan het slotgedeelte hiermee parallel loopt, spreekt hij van een
‘laatste keus’ die verlies of opstanding kon brengen, en die het hem onmogelijk bleef
te doen: ‘de Spiegel of het Kruis.’ D.w.z. hij heeft gekozen, en wel ‘de Spiegel’, dat
blijkt ook uit het hele verband hier, en hij zegt alleen maar, typisch romantisch, dat
hij geen keus heeft gedaan omdat hij in zijn keus nooit heeft kunnen berusten, die
immers nooit vrede heeft gebracht, doch slechts verdere verwarring. Onthullend in
dezelfde zin is ook het slot van ‘Het Gouden Plein’, het tweede verhaal uit
‘Voorteekens’ (III 214-215): ‘Denkend aan hoe ik hem vroeger gekend had, een wel
onstuimig, maar bezield en als zichtbaar gezegend wezen, zag ik naar hem zooals
hij daar bij mij zat, een uitgeworpene, door eigen daden verwoest, en verschroeid
door de onmogelijke droomen, die de bedreven daden hadden opgeroepen. Zijn
trekken waren verteerd, uitgebeten inderdaad als door dat bitter goud waarvan hij
had gesproken, maar zijn lange lippen trilden soms als bewogen door een leed, dat
de vernieling van zijn hart overleefd scheen te hebben, een laat leed

1) Met dit ‘ideale’ karakter is het uiteraard niet in tegenspraak, dat deze figuur aanvankelijk
een ‘reële’ grondslag kan hebben, die zijn uitwerking in de ziel verhevigt; de ontmoeting als
kind, zoals die in het begin van ‘De Afspraak’ is verteld, en bij Rilke de Katholieke engelen
uit zijn jeugd, benevens zijn vader. Daarnaast komen ook bij Roland Holst andere ik-projecties
voor: een neutrale als hoofdpersoon in ‘Kristal tegen Spiegel’, en, niet als dubbelgangers
aangeduide, ongunstige bv. in ‘Achtergelaten’ uit ‘Tusschen Vuur en Maan’ (de broer van
de koning, de achtergelaten vriend), en in ‘Het Gouden Plein’ uit ‘Voorteekens’.
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wellicht van de ziel, hemzelf nog nauw bewust, maar waarvan ik mij afvroeg of het
hem eenmaal, ten doode vermoeid en weerloos als een stervend kind, niet neer zou
leggen bij het Kruis, dat met de deernis van zijn open armen zoo velen den weg
verspert naar dat voormenschelijk gebied, waar hij in doordrong, en dat hem
uitwierp’1). Zulke aangrijpende, steeds weer op dezelfde wijze mislukkende pogingen
om met zichzelf af te rekenen en zo aan de kerker van zijn ik te ontsnappen, vinden
wij ook nog in ‘De Uitspraak’ uit ‘Onderweg’, in het prachtige slot van ‘De Afspraak’,
in ‘Lilith’; ja de gehele bundel ‘Een Winter aan Zee’ is eigenlijk een langgerekte en
in ‘vorm’ ingesponnen poging tot rekenschap, en juist de allerlaatste tijd zijn
dergelijke pogingen weer in volle felheid te zien, in korte verzen gepubliceerd in
Libertinage (Sept.-Oct. 1949) en De Gids (Jan. 1950).
De hierboven uitvoeriger besproken passages uit ‘De Nederlaag’, ‘Van den Droom’
en ‘Het Gouden Plein’ worden volgens de gangbare ‘mystische’ opvatting behandeld
door Victor E. van Vriesland in het boekje dat ter gelegenheid van Roland Holst's
zestigste verjaardag is uitgegeven. Waartoe deze opvatting leidt wordt hier scherp
gedemonstreerd; V.V. zegt o.m.: ‘Men late zich echter niet misleiden: een passage
als deze2) wijst allerminst op een verstandelijken twijfel of een tweestrijd in de practijk.
Zij beteekent voor Roland Holst slechts een hulpmiddel tot de bewustwording van
zijn mystieken gevoelsinhoud. Zij is geen werkelijkheid doch symbool eener diepere,
onzichtbare werkelijkheid. Wie haar te letterlijk neemt, vergeet dat het er, voor een
zuiver inzicht in Holst's werk, niet op aankomt, de toevallige, individueele
voorwaarden te kennen - voor ieder anders - die hem tot de waaktrance brengen,
welke hem aan zichzelf ontrukt.’ Dit laatste zou ongetwijfeld juist zijn, als Roland
Holst de mysticus was die Van Vriesland met alle geweld in hem wil zien. Waar hij
er ongeveer het tegendeel van is, is een nagaan van zijn handel en wandel (natuurlijk
niet van onbenullige particularia) dringend geboden, niet alleen terwille van een juist
begrip, maar ook uit zuiver menselijk oogpunt. Van Vriesland's3) wegplatoniseren
van juist de

1) Op eenzelfde manier bevindt zich ‘de waarheid en de verheven weedom van het Kruis’ tussen
het ik en het droomgebied in aan het slot van ‘Het Elysisch Verlangen’ (III 80).
2) Hij heeft zojuist het slot van ‘Het Gouden Plein’ geciteerd.
3) Hier worde nog even uitdrukkelijk herhaald, dat zijn mening slechts een kras voorbeeld is
van een vrij algemeen verbreide misvatting.
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menselijke kanten in Roland Holst's dichterschap komt (nog afgezien van verdere
onhoudbare consequenties) eenvoudig op een ontmannen van dit dichterschap neer.
Gelukkig spreekt ieder woord van Roland Holst zelf een andere, ruigere, taal, die
aangrijpender wordt naarmate men er meer naar luistert; het is mij, nu ik eenmaal
uit de romantische traditie ben getreden, een raadsel, hoe men die stem juist in
passages als de bovengenoemde, waar ze zó schor van wanhoop klinkt, eenvoudig
niet hoort doordat de roep van het eigen verlangen sterker is.
Overal waar Roland Holst's trots in angst en pijn wordt gebroken, klinkt zijn stem
als een die groter is dan die van één mens alleen. Een ‘groter’ dat met geen enkele
maat te meten valt, misschien zou men ook ‘onmiddellijker’ moeten zeggen of
‘intenser’, veel doet dit er niet toe; ik weet alleen dat er maar heel weinig verzen in
onze taal bestaan die te vergelijken zijn met de simpele gedichtjes ‘In de Trein’,
‘Onverhoord’ en ‘Na Jaren’1). Breêro's ‘Geestich Liedt’ hoort daartoe, en enkele
verzen van Henriëtte Roland Holst; er zijn nog wel enige voorbeelden, maar men is
toch erg gauw uitgepraat. Roland Holst's heroïek, en ook het formaat van zijn
dichterschap, liggen niet in zijn weidse gebaren, maar in deze capitulaties, waarin
men voor het eerst een ‘genade’ van buiten aanwezig voelt. Een allesbehalve
‘genadige’ genade, en een die hem tegen wil en dank is opgedrongen, maar hij weet
haar eerlijk en onbevangen te registreren. Hij heeft dan ook nooit regels geschreven
die dieper in ons doordringen dan ‘O, hou mij vast vanuit de verte - ik ben toch
immers niets alleen,’ met dat pijndoende rijm dat steeds maar als een hamerslag
wordt herhaald; een gericht over zijn hele leven, waarin meteen dat leven al op een
raadselachtige manier ‘voorbij’ is. En dan die andere: ‘tot er een glimlach om haar
mond gaat komen / om trouw, bezonken uit zoo lange ontrouw;’ is het daar ook niet
of er een heel leven in één punt samenvalt? En dat ‘voorbij’ en dat samenvallen zijn
hier echt, geen romantische wensdromen.
‘Trouw, bezonken uit zoo lange ontrouw’ klinkt al niet meer als een herroeping,
maar als een verrassende conclusie. Inderdaad heeft Roland Holst als romanticus
steeds ‘ontrouw’ moeten zijn aan alles wat hij liefkreeg op zijn weg, ook aan de
vrouwen die hij

1) Ik noem hier alleen de allermooiste; er zijn meer verzen die tot deze groep behoren.
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ontmoette. Met zijn leven heeft hij hier volkomen ingestaan voor zijn werk; hij is
steeds, in al de hopeloze tegenstrijdigheden waar hij in verward raakte, consequent
geweest, een man uit één stuk; is dit geen vorm van ‘trouw’? En zou die ‘trouw’
mogelijk zijn geweest zonder een trouw die nog dieper lag, en waarop deze versregel
zinspeelt, een trouw van het hart, een morele integriteit, die nooit geschokt werd,
welke verre banen hij door zijn eerlijkheid zelf ook werd opgedreven? Is zijn ‘ziel’
geen droom geweest van datzelfde ‘hart’ dat daarna zo onder dit najagen van de ‘ziel’
heeft moeten lijden? Onder deze gezichtshoek komt er ineens een treffende
overeenkomst bloot tussen hem en Henriëtte Roland Holst, die de directe gevoelens
van haar hart ook zo lang onder de voet heeft doen lopen door de uit datzelfde hart
voortgekomen geluksdromen met hun consequenties. ‘O, hart op de vreemde zee golf, die niet kan breken...’ heet het in ‘Oud Lied’ uit ‘Voorbij de Wegen’ (I 199),
en in het in 1942 geschreven ‘Oud Verhaal’ (II 157-159) staat over een in zijn
onmenselijkheid geschilderde ideale dubbelganger:
Want hij vond in mijn bloed behagen,
in mijn wilde ziel gewin Maar mijn hart kon hij niet verdragen
om de murwe mensch erin.
‘Op dat hart na zijn wij gelijken’
zoo sprak hij, die laatste keer.
Toen ik in den morgen ging kijken
was hij er niet meer.
Daarom is mijn hart nooit ontloken,
maar in zijn woord verstard.
Nu kwam zij, door hem gebroken,
met haar beroep op dat hart.

Van die verstarring is veel waar, maar het is gelukkig niet waar dat het ‘hart’ bij
Roland Holst ‘nooit ontloken’ is; het is in de verdrukking altijd blijven leven, al
kwam het ook niet vaak meer zo weerloos aan de oppervlakte als in de bundel
‘Verzen’, waar de ‘ziel’ zich immers pas begon af te scheiden. En er is niet alleen
meer normaal menselijk gevoel, maar ook meer argeloze wijsheid in de beknelde
romanticus Roland Holst overgebleven dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.
Hij verlangt niet alleen naar het kind terug dat hij is geweest - aan dat algemeen
romantische verschijnsel hebben wij bij hem een aantal van de mooiste gedich-
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ten te danken - maar hij is ten dele ook kind gebleven in die zin, dat enkele direct
sprekende wonderen nooit geheel voor hem verloren zijn gegaan. ‘Iedere boer weet,
dat een boom niet alleen uit den grond komt maar ook uit het licht en uit de wolken,’
zegt hij aan het begin van een betogend stuk (IV 135), en hij geeft daarmee een stuk
wijsheid prijs die bij hem dieper zit dan het betoog en ook dan de romantische exaltatie
- en die hem zijdelings met zijn medemensen verbindt, inderdaad met iedere boer.
Aan het slot van een stuk waarin hij tot zeer pessimistische conclusies inzake de
mens en zijn levensmogelijkheden is gekomen, staat: ‘Doch wellicht zal alles wat
hier geen zinnen, of geen bewuste zinnen, heeft - alles wat geworteld is en het
landschap maakt - een macht blijken te bezitten die geneest, en is er, op onbegrijpelijke
wijze, een troost, een hoop misschien, in het beeld van een onwetend kind, dat onder
een boom, in gras en bloemen, met de dieren speelt’ (IV 174; vgl. ook het prachtige
middenstuk van het gedicht op Du Perron en Ter Braak). Ondanks het ‘wellicht’ en
het ‘misschien’ waarin hij ook elders vaak zijn twijfel doet blijken, is in het hier
geciteerde fragment wel degelijk een reële troost aan het woord, een grond van zijn
wezen die wij als het uitgangspunt van zijn romantische gevoelens mogen
beschouwen, maar die ook het uitgangspunt vormt van iedere verstandelijke
ontwikkeling die in mensen mogelijk is. Hoe dichter men bij die voedingsbodem
blijft of die weer weet te benaderen, hoe zuiverder en ‘opener’ de gevoelens worden,
en hoe gezonder en nuchterder het oordeel. Roland Holst toont herhaaldelijk een
eenvoud van gevoel en een instinctieve zuiverheid van oordeel die uit die grond
moeten voortkomen; meestal worden ze gauw weer verdrongen door romantische
gevoelens en redeneringen, maar ze zijn er onmiskenbaar. Zijn hele heimwee naar
een tijd waarin dichter en gemeenschap nog in een organisch verband met elkaar
stonden verwijst, hoe romantisch verwrongen het ook is, tenslotte naar deze basis.
Een prachtig voorbeeld van een geheel ongestoord blootkomen ervan biedt zijn nog
vrij recente stukje ‘Na een bezoek aan Totius’, 2 1/2 bladzijde waarvoor ik graag de
hele Deirdre cadeau zou willen geven, hoe mooi ik die in zeker opzicht ook vind.
Een stille, onopzettelijke eenvoud plaatst hier alles in een helder, koel en toch mild
licht, en de schrijver komt tot de vanzelfsprekende, voor hemzelf niet eens pijnlijke
conclusie: ‘Het was mij als het gegeven teeken van een inkeer, waarin de barre wereld
niet ontvlucht was, maar bezworen.’ Natuurlijk komt hij dan ook
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even tot de vraag: ‘Zou een evenwaardige inkeer in mijn land nog mogelijk zijn voor
een, die het geloof van dezen dichter niet meer kan deelen?’ Een vraag die hij al
tientallen keren vol wrok ontkennend had beantwoord, maar die hij toch nooit had
kunnen ophouden te stellen, en die hier zichzelf stelde, meer als verwondering dan
als vraag, en al bijna als een vervulling. ‘Blij dat God weer zonder wrevel kan
beminnen / kijkt de vriendelijke maan naar binnen,’ heeft Roland Holst vroeger eens
in een dergelijk moment geschreven, toen hij een kind zag slapen (I 203). Hij heeft
alleen maar niet, zoals de mystici, ontdekt, dat God altijd ‘zonder wrevel kan
beminnen’ als de mens zijn wrevel en zijn trots maar thuis weet te houden; langs de
weg van ‘Het Gebed van den Harpspeler’ bereikt men hem evenmin als door het
daar verworpen ‘vermetel streven ten zetel’: er zijn ook subtieler vormen van
‘wereldsheid’ dan die welke ‘koningen’ eigen zijn, en Roland Holst's verbeelding
zwerft niet voor niets zo graag bij ‘koningen’ in de buurt! Toch hielden wij in het
begin van dit opstel, bij onze categorische ontkenning dat deze dichter een ‘mysticus’
zou zijn, een kleine slag om de arm. Rilke laat zijn Malte Laurids Brigge zeggen:
‘Nur ein Schritt, und mein tiefes Elend würde Seligkeit sein. Aber ich kann diesen
Schritt nicht tun.’ Zo is het met Roland Holst ook, en af en toe doet hij ook die stap
onbewust en vanzelf. Er is hierin niets dat hem principieel van de meeste gewone
stervelingen onderscheidt. Het lijkt ons dan ook de vraag of wij hier wel van ‘mystiek’
moeten spreken, al kan het desnoods, en ook of wij in de toekomst dat woord
überhaupt nog wel moeten gebruiken, dat door zijn verleden altijd een lichte bijklank
van geheimzinnigdoenerij behoudt, terwijl de zaak waar het om gaat niet vreemder
is dan wat ook in het leven.
Wij hebben vroeger al gezegd dat de echte mystiek niet ver van de humor afstaat.
Een plechtig bezwerende toon, die in het werk van Roland Holst vrij veelvuldig
voorkomt1), past er niet bij. Volgens het getuigenis van zijn vrienden bezit Roland
Holst in het

1) Deze toon is bij de gehele generatie van 1910 min of meer sterk aanwezig. Dirk Coster is
hier later de zondebok geworden, en het getuigt weer van Roland Holst's ‘trouw’ en integriteit,
dat hij zijn stuk ‘Een Geestelijke Ontmoeting’, een uit 1920 daterende hulde aan Coster, met
wie hij inderdaad trekken van verwantschap vertoont, in het vierde deel van zijn Verzamelde
Werken heeft opgenomen. ‘Mag dat eigenlijk wel, na Du Perron's afrekening?’ zullen sommige
angstige leftrappertjes misschien stiekem vragen. Maar ja, Roland Holst is nu eenmaal Roland
Holst...
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dagelijks leven heel wat humor, en af en toe komt die ook in zijn werk wel even om
de hoek kijken, bv. in ‘Borrelpraat’ (Libertinage Jan.-Febr. 1949). Ook dan is hij in
de buurt van zijn levensbasis; ja zelfs late en heel mooie verrassingen van
prilromantisch karakter, zoals ‘Een Winterdageraad’ en ‘De Eenhoorn’, moeten aan
dat ondanks alles levend gebleven contact met de eigen oorsprong worden
toegeschreven. Alleen al het feit dat wij leven maakt trouwens dat wij het nooit
helemaal kunnen verliezen, en daarom heeft Roland Holst ook nooit in het minst
identiek kunnen worden met de plaatjesachtige caricatuur die zijn romantisch gezinde
bewonderaars van hem hebben gemaakt. De romantiek heeft ook hier weer in haar
doorwerking een averechts resultaat opgeleverd!
Wij hebben een paar maal over Roland Holst's trots gesproken, en zojuist de
‘plechtig bezwerende toon’ genoemd die zijn werk vaak eigen is. Dit zijn
eigenschappen die passen bij een profeet van enigszins verdacht allooi, en daar heeft
Roland Holst in zijn werk inderdaad iets van; het is dan ook geen wonder dat hij is
gestraft met een schare volgelingen die in hem een soort Krisjnamurti zien, en die
een verspreide ‘leerzaal’ van de ergste soort vormen. Het is echter eigenaardig dat
deze profetenhouding bij hem beperkt is gebleven tot zijn werk (en dan nog maar
tot een deel ervan, waar men tenslotte ook doorheen leert zien); ze is nooit
overgeslagen naar zijn leven, zoals bij Stefan George, en daardoor heeft hij persoonlijk
veel van zijn ‘onschuld’ weten te bewaren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij
de laatste zal zijn om met de bewieroking in te stemmen, waarvan de geuren toch
wel af en toe zijn neus moeten bereiken. Hij is daar ronduit te goed voor, evenals
voor valse bescheidenheid. Franz Werfel zegt in zijn ‘Zwischen Oben und Unten’:
‘Das echte Talent erkennt man weniger in seinen erstaunlichen Anlagen als in der
selbstlosen Fähigkeit, die überlegene Leistung eines Andern glühend zu verehren.
Das ist die Noblesse der Ebenbürtigkeit.’ Juist deze gave om met onvertroebelde
vreugde naar anderen te kunnen luisteren bezit Roland Holst in buitengewone mate.
Daardoor is zijn stuk over Leopold, afgezien van de zwaar romantische inleiding,
tot een van de ontroerendste getuigenissen geworden van wat een dichter ooit in een
andere dichter heeft gevonden, en tevens tot een van de beste analysen van dit werk.
Maar hij bepaalt zich in dit opzicht niet tot wat hij als ‘groter’ ziet dan zichzelf, want
hij voelt heel zuiver dat ‘groot’ of ‘klein’ hier niet de
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belangrijkste onderscheiding is (IV 271). Het gaat er voor hem tenslotte om, of een
dichter het vermogen heeft ‘bij zijn papier met zichzelf alleen te zijn,’ of hij
‘wezenlijk’ is, en wat hij daarmee bedoelt heeft hij helder en principieel onaantastbaar
uiteengezet in ‘Drie Gedichten’ (IV 200-201). En directe verwantschap met eigen
werk, bij zovelen helaas een criterium, doet voor Roland Holst dan ook weinig ter
zake. In ‘Eigen Achtergronden’ tekent hij zichzelf als een ‘gelovige’, maar hij
constateert daarbij meteen: ‘Ook de ongeloovige kan dichter zijn; hij is het dan door
wat hij niet bewust ervaart, en bewust ontkent: ten spijt dus van zijn zelfbewustzijn.
Daarom is hij het soms zo goed.’ Deze ondogmatische argeloosheid heeft stellig ook
zijn vriendschap met Ter Braak en Du Perron mogelijk gemaakt, die bezegeld is met
het onvergetelijkste herdenkingsgedicht dat in onze taal is geschreven. Ook het stukje
over Totius getuigt ervan, en zijn recente getuigenissen bij het jubileum van Henriëtte
Roland Holst. Wij wezen reeds op de innerlijke verwantschap, ondanks de zeer
evidente tegenstelling, tussen hem en zijn tante; in háár zag hij ook de strijd om een
verzoening van droom en daad, die hijzelf in verbittering vroeg had opgegeven, maar
waarnaar hij steeds het heimwee had behouden, voortgaan: ‘Zij bracht de tijd, waarin
zij werd geboren, het offer van haar eigen ruimte: zwaarder offer kan liefde niet
brengen’ (Het Boek van Nu, Dec. 1949). Het klinkt half als een stil verwijt, en half
als een bekentenis van eigen tekortschieten. Ook deze strijd zal tenslotte wel in hem
voortgaan tot het bittere - of zachte - einde.
Roland Holst heeft zich dunkt mij het recht verworven met Rilke te zeggen: ‘Ich
habe den Ehrgeiz gehabt, mein ganzes Vermögen in eine verlorene Sache zu stecken,
andererseits aber konnten seine Werte nur in diesem Verluste sichtbar werden,’ en:
‘Diese Aufzeichnungen, indem sie ein Mass an sehr angewachsene Leiden legen,
deuten an, bis zu welcher Höhe die Seligkeit steigen könnte, die mit der Fülle dieser
selben Kräfte zu leisten wäre.’ Het is de vraag of die ‘Seligkeit’ ooit in Roland Holst
zal doorbreken, want ze mag alleen van binnenuit komen (zij het misschien als
antwoord op tekenen van buiten); dit is de kale maar fundamentele les die ook uit
zíjn werk te leren valt. In de grond van zijn ziel is ze aanwezig, en daar zijn
‘mislukking’ en ‘vervulling’ tenslotte ook identiek.

Libertinage. Jaargang 3

109

Ton van Oudwijk
De Onevenwichtige
August Roberts staat voor de spiegel en zeept zich in. Halverwege houdt hij op en
bukt zich om zijn schoenen uit te trekken. Als de ene schoen uit is komt hij overeind
en grijpt opnieuw de scheerkwast. Het is zijn eigenaardigheid om zich altijd op zijn
sokken te scheren. Gewoonlijk namelijk trekt hij het laatst zijn schoenen aan, dat is
door de een of andere omstandigheid vandaag niet gebeurd en daarom voelt hij zich
nu een beetje onwennig. Dat is niet erg, iedereen heeft zo zijn eigenaardige gewoonten.
Maar dat hij, na de ene schoen te hebben uitgetrokken zich verder gaat inzepen, dat,
èn de vraag waarom hij dat doet is waarmee hij zich gaat bezighouden onder het
scheren. Hij zegt zachtjes tegen zichzelf in de spiegel - ja hij praat tegen zichzelf,
dat doet hij wel vaker als hij alleen is, hij zegt nu: August wat betekent dat? Ben je
onevenwichtig, of wispelturig, of ga je uit principe met je vaste gewoonten breken?
Omdat hij in elk geval niet onevenwichtig wil zijn bukt hij zich nog eens en trekt
de andere schoen ook uit. Dat is een zoethoudertje voor het ogenblik maar helpt het
pas opgekomen probleem niet uit de wereld. Als hij zich dat realiseert wordt hij
kwaad want hij had zich nu de moeite kunnen besparen. Voor de zesde keer in één
week overweegt hij of hij nu meteen dat snorretje er ook maar af zal halen. Deze
keer doet hij het werkelijk, voor een gedeelte uit nieuwsgierigheid naar wat er nu te
voorschijn zal komen. Hij heeft nog nooit zijn gezichtslijnen op onevenwichtigheid
bestudeerd - dat gaat hij nu doen. Maar hij ziet in dat hij daar vandaag niet veel verder
mee komt. Voor dat plotseling vreemde gezicht is hij wat verlegen, daar durft hij
niet alles tegen te zeggen. Morgen, of overmorgen, als het weer zijn eigen gezicht
is, zal het ongetwijfeld beter gaan. Opgelucht door dit uitstel doet hij zijn overhemd
dicht en zijn das om, en vermijdt daarbij zoveel mogelijk om naar zijn gezicht te
kijken. Zijn vrouw schrikt even als hij beneden komt met zijn kale gezicht en daarom
doet hij alsof het juist als een verrassing voor haar bedoeld was.
- En gisteren zei je nog dat je het toch maar niet zou doen -.
- Nou dan is de verrassing des te groter hè? Het gaat hem nog wel af om het vriendelijk te zeggen maar hij
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voelt dat hij, waarom weet hij niet eens precies, min of meer kwaad wordt op zichzelf.
Een man wordt echter niet graag kwaad op zichzelf en daarom wordt hij het op haar.
Slaande ruzie wordt het overigens niet, daarvoor is Joan te lakoniek en kent ze hem
te goed en verder is er ook geen tijd voor, want hij moet weg. Hij haalt zijn jeep uit
de garage en rijdt de laan uit, bij de hoek keert hij weer terug om het bij te gaan
leggen met Joan.
- Ik zal hem wel weer laten groeien - zegt August kinderachtig.
- Nee laat maar voorlopig, het zal wel wennen. Ik zou alleen wel eens willen weten
waarom je het nu toch gedaan hebt. Kan hij het nu zeggen - Omdat ik er achter wou zien te komen of ik bijgeval een
onevenwichtig mens ben - Neen dat kan hij niet. Al ben je nog zo goed getrouwd,
dan zeg je zoiets nog niet gemakkelijk tegen je vrouw.
Als hij het kazerneplein op rijdt herkent de wacht hem eerst niet. Dat vindt hij echter
niet zo belangrijk, ook niet dat de overste later op de dag tegen hem zegt dat hij nu
op een geciviliseerde aap lijkt. Het is ook immers niet belangrijk. Belangrijk is alleen
dat en waarom hij het gedaan heeft.
- Sommige mannen hebben beslist een snor nodig - zegt de overste hatelijk.
Daar schrikt August even van, voor hij zich realiseert dat de overste alleen maar
hatelijk heeft willen zijn en niet scherpzinnig. Met een strakke blik op de gladde
bovenlip van de overste zegt hij:
- Dat hebben sommige mannen zeker. Omdat de overste overste is en August Roberts zijn mindere in rang, wordt er
hierna een hartig woordje gezegd waarbij de man van standing en de soldaat in de
overste, een beetje met elkaar in het gedrang komen.
Als August op zijn bureau terug is gaat hij voor de spiegel staan. Hij kijkt niet
naar zijn haar, niet naar zijn das of zijn uniform, hij kijkt naar zijn gezicht, zomaar
naar zijn gezicht. Het is jammer dat hij August heet want daar ziet hij niet naar uit.
Misschien is hij een rare vent, misschien ook niet. In elk geval zegt hij - Francis als hij zijn eigen gezicht in de spiegel ziet. Francis is de naam van zijn eerste vrouw
waar hij van gescheiden is. Waarom noemt hij de naam van zijn gescheiden vrouw
als hij zichzelf ziet. Misschien omdat dit vreemde gezicht dat toch van hemzelf is
hem doet denken aan de tijd dat hij en Francis nog bij elkaar
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waren. Tot nog toe is het zo geweest dat hij, als hij aan Francis dacht, dit meestal
deed als Joan bij hem was. Dan moest hij, al vocht hij er wel vaak tegen,
vergelijkingen maken. Niet dat ze altijd in Francis' voordeel uitvielen, daar ging het
ook niet om, dat kwam en ging vanzelf.
Waarom is hij feitelijk bij haar weggegaan. Toen hij dat deed indertijd waren er
redenen genoeg, nu kan hij er opeens geen enkele doorslaande vinden. Hij stopt zijn
pijp en gaat aan zijn bureau zitten. Hij moet een route en een plan voor een
nachtoefening uitstippelen; hij neemt een kaart voor zich en doet niets. Dat is te
zeggen, hij doet wel wat, maar niet iets waarvoor hij door het rijk betaald wordt.
Het is niet goed om, na twee jaar van je eerste vrouw weg te zijn, ineens niet meer
te weten waarom je het eigenlijk gedaan hebt. Het zou eenvoudig zijn als hij kon
zeggen: - omdat ik niets meer om haar gaf -. Maar dat kan hij juist niet zeggen omdat
hij het niet weet en het toen ook niet wist. Er is nog wel meer wat hij zelf niet weet.
Bijvoorbeeld dat hij inderdaad onevenwichtig is. Iemand kan ook te goed zijn.
Misschien was Francis dat wel, te goed van vertrouwen, te argeloos, te trouw, en te
weinig geraffineerd. Voor een rustig evenwichtig mens was het waarschijnlijk ideaal
geweest, voor hem was het te rustig. Te rustig en te veilig, om precies te zijn. Had
ze, al was het maar zo te hooi en te gras zich nu en dan eens voor een andere man
geïnteresseerd, dan had August bij wijze van afwisseling eens de jaloerse echtgenoot
kunnen uithangen, en wat veel aantrekkelijker is, uiteindelijk de grootmoedige kunnen
wezen. Hij heeft het ook wel eens nodig om zich de edele superieure man te voelen,
net zo goed als ieder ander. Voor zijn gevoel van eigenwaarde was het zeker beter
geweest als hij Francis, door haar af en toe eens wat te moeten vergeven bijvoorbeeld,
had kunnen laten zien hoe ruim en vrij hij van zijn kant kon zijn, terwijl dat nu
allemaal van haar kant had moeten komen.
Lang niet alle mensen weten op het moment zelf waarom en waardoor ze op een
gegeven ogenblik een ingrijpende verandering in hun leven gaan brengen. August
Roberts heeft het toen zeker niet geweten en als Francis hem indertijd al beter
begrepen en gekend heeft dan hij zichzelf, heeft ze daar toch niets van laten merken
en zonder veel commentaren in een scheiding toegestemd.
Omdat hij Joan toen al kende en zich voor haar interesseerde en wat misschien
nog wel meer zei, Joan zich voor hem interes-
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seerde, heeft hij een en ander wel gemakkelijk gevonden en er zich verder niet al te
veel in verdiept. Francis legde zich er nogal rustig bij neer dus schofterig hoefde hij
zich niet eens te voelen.
August tracht nog eens zich te concentreren op zijn nachtelijke oefening maar het
lukt nog steeds niet. Dan haalt hij de telefoon maar naar zich toe en belt Joan op,
wellicht in een onderbewuste behoefte naar een soort rehabilitatie voor Joan. Feitelijk
heeft hij haar niets te zeggen maar hij wil haar stem wel eens horen, waarom niet? daar heeft hij toch zeker recht op en bovendien ligt hij met zichzelf overhoop.
Diezelfde avond rijdt hij naar het flatje waar Francis nog steeds woont. Sinds hij met
Joan getrouwd is gaat hij nooit uit zonder haar eerst gezegd te hebben waar hij heen
gaat. Hij verzint nu een uitgekookte smoes en Joan is er trots op dat hij háár nooit
iets op de mouw kan spelden.
Francis begrijpt niet wat hij komt doen hoewel ze dat niet zegt. Zelf weet hij het
ook niet maar hij zegt dat ze er aardig uitziet. Mijn god wat 'n opmerking voor 'n
man die voor twee jaar is weggegaan en haar sindsdien enkel nog zakelijk een paar
keer heeft opgebeld of geschreven. In stilte vraagt hij zich af of zij nog geen
trouwplannen heeft maar dat vraagt hij haar niet; ze mocht er immers eens iets achter
gaan zoeken en hij is nog een voorzichtig man ook. Verwachtingsvol loert hij onderuit
als Francis wat staat te rommelen in het kastje waar het glaswerk staat. Zij is altijd
'n vlotte meid geweest en wist altijd van een pijnlijke situatie een min of meer
dragelijke te maken. En als hij maar eerst 'n borrel heeft gehad zal hij zich meer op
zijn gemak voelen. Ze komt terug met een pakje sigaretten en August wendt zijn
teleurgestelde blik naar buiten.
- Je woont hier toch wel aardig - zegt hij omdat hij het gevoel heeft dat hij nu iets
zeggen moet. Het klinkt onnozel en hij hoort het jammer genoeg zelf ook.
- Och jawel - zegt Francis. Ze spuugt een draadje tabak uit en August herkent
onmiddellijk het oude gebaar, ze rookte vroeger trouwens ook altijd kwasten aan
haar sigaretten. - Niet aardiger dan vroeger trouwens - voegt ze er dan nog aan toe.
Hier weet hij niets op te zeggen. In deze flat hebben ze samen vroeger gewoond. Hij
kan dus moeilijk zeggen: - O nee? - of iets dergelijks. Overigens is het helemaal niet
zeker dat ze verwacht dat hij hier iets op zeggen zal; waarschijnlijk zelfs niet. Het
zal wel zo'n
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onplezierige deprimerende opmerking geweest zijn waar je bij moet gaan denken
zonder iets terug te hoeven zeggen als dat bij geval beter zou uitkomen. August drukt
zijn sigaret uit en stopt meteen zijn pijp. Zoveel sigaretten zal Francis niet hebben
en hij weet dat ze er zelf niet goed buiten kan. Hij gooit de lucifer door het
openstaande raam naar buiten en legt zijn benen op de vensterbank. Dan valt hem
plotseling de onwennige manier op waarmee Francis op haar stoel zit.
- Voel je je niet op je gemak? vraagt hij vriendelijk. Francis kijkt hem even verbaasd
aan en begint te grinneken. Dan dringt het pas tot hem door dat hij hier zo'n beetje
zit als de een of andere oude vent die een kind van de buren op visite heeft. Francis
vouwt haar benen dubbel onder zich en zwijgt. Ze kauwt op een lucifer en bedenkt
dat het jammer is dat ze geen kinderen hebben, dan konden ze tenminste dáár over
praten. Ze weet immers nog steeds niet waarvoor hij gekomen is en zolang hij dat
niet zegt weet zij niet waar ze over praten moet. Als August haar ogen strak op de
knoop van zijn das voelt rusten weet hij niet dat zij zich met 'n plotselinge felle
interesse afvraagt of hij bij Joan een kind heeft of krijgen zal. Nooit heeft zij daar
iets over gehoord, nog minder moeite gedaan in die richting iets te weten te komen.
Hij is vrijwillig weggegaan, hij ging zijn eigen leven leiden en zijn kinderen zullen
nooit de hare zijn.
- Waar kijk je naar? Francis steekt 'n nieuwe sigaret aan. Ze schudt haar hoofd. - Nee - zegt ze. - Niets
-.
August neemt zijn benen van de vensterbank en buigt zich naar buiten om te kijken
of zijn jeep er nog staat. Hij heeft hem wel niet weg horen rijden maar je kan nooit
weten per slot. De jeep staat er nog maar hij blijft toch nog even naar beneden de
straat in kijken. God weet waar Francis aan zat te denken en hij kan het haar niet
eens vragen. Je kunt nog veel beter bij een wildvreemde op visite gaan dan bij de
vrouw waar je mee getrouwd bent geweest. Nergens kun je over praten, nergens kun
je naar vragen.
- Had je soms thee willen hebben? Ja stom, daar heb ik helemaal niet aan gedacht
-.
August glimlacht vertederd tegen de straat beneden. Ze is dus wel ondersteboven
geweest omdat hij gekomen is. Nee kind, voor hem geen moeite hoor, hij geeft er
niet veel om, echt niet. Zijn antwoord ontgaat Francis trouwens, de onuitgesproken
vraag van
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straks houdt haar weer bezig en laat haar nu niet meer los. Omdat hij nu toch met
zijn rug naar haar toe staat vraagt ze:
- Hoe gaat 't met Joan? Hoe gaat 't met Joan! Zou ze eigenlijk bedoelen: hoe gaat 't met Joan en jou; hoe
is 't tussen jullie?
Verdomme wat ben ik begonnen - geen woord kan er gezegd worden of je kan er
iets achter gaan zoeken. Niet dat ik er ondanks alles veel voel om nu al weg te gaan
maar het lijkt me toch wel verstandiger. Het dringt vaag tot hem door dat wat hij nu
doet misschien erger is tegenover Joan dan dat hij met een of ander los vriendinnetje
een schaamteloze flirtation op touw zou gaan zetten. Hier wordt niets gedaan wat in
de verte op flirten lijkt. Maar hij vindt dit, hoe krankzinnig ook omdat het zo pijnlijk
is, toch op een ondefinieerbare manier prettig.
Francis is uit de andere vensterbank gaan leunen. Ze kijkt ook naar de straat en
naar de jeep. - Hebben jullie een kind? - vraagt ze nu toch. Ze vraagt het hem immers
niet rechtstreeks al lijkt het er veel op, ze vraagt het via de straat en via de jeep.
Misschien kunnen ze zich nu wel gaan suggereren dat ze zo'n beetje ins blaue hinein
staat te praten.
- Nee - zegt August alleen.
- Vindt ze - Vinden jullie het jammer? August doet een paar stappen de kamer in en neemt nu toch maar een sigaret uit
het pakje. Daarna buigt hij zich weer uit de vensterbank en zegt weer, nog steeds
zonder opzij naar Francis te kijken:
- Nee -.
Wat Francis nu denkt kan ze niet zeggen - vroeger vond je het wel erg dat wij er
geen hadden. -.
Na een poosje zegt August:
- Joan geeft er niet om -.
Hier zegt Francis niets op, en omdat hij het wonderlijke gevoel heeft dat er toch
iets gezegd moet worden, voegt hij er dan bij:
- En ik ben er achteraf wel blij om. Ik zou het niet eens graag meer willen -.
Weer heeft hij het gevoel, maar nu sterker, dat dit allemaal niet goed is tegenover
Joan. Toch doet hij niets anders dan de vragen van Francis die feitelijk in 't minst
niet intiem of indringerig genoemd kunnen worden, beantwoorden.
Aan de overkant van de straat gaat het licht aan in een slaapkamer. daarna gaan
de gordijnen dicht. - De mensen gaan naar
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bed - denkt August. - Het is misschien al laat -. Nu wendt hij zich pas weer
rechtstreeks naar Francis.
- Ik ga -, zegt hij. - Me bezatten - denkt hij er achteraan. Pas als hij de jeep in
beweging zet gaat hij zich afvragen wat Francis van dit onverwachte bezoek waarvan
zij noch de reden, noch de drijfveren kent, moet denken. Hij denkt dat hij zich daar
niet druk over maakt; hijzelf weet immers niet goed waarom hij gegaan is, wat had
hij haar dan moeten zeggen? Toch staat hij vijf minuten later weer voor de stoep.
Nog net met zijn ene been in de wagen kijkt hij naar boven en als hij dan ziet dat in
de zitkamer het licht al uit is laat hij zich haastig, met het gevoel alsof hij zich
belachelijk gemaakt heeft weer achter het stuur vallen.
- Jenever - denkt hij. - Veel jenever en weinig mensen, neen, geen mensen, dat is
nog beter -.
Als hij de stad achter zich heeft gelaten weet hij pas dat de nacht stil en koel en
weldadig is, en bereid alle problemen in zich op te bergen, al is het voor een enkele
nacht.
August Roberts staat voor de spiegel en zeept zich in. Halverwege houdt hij daarmee
op om nauwkeurig zijn snor te bekijken. Twee maanden geleden heeft hij hem
afgeschoren, nu staat hij er weer. De vraag of hij onevenwichtig of wispelturig is
heeft hij zich voor kort vele malen gesteld, hij doet dat nu niet meer. Van zichzelf
komt men dat niet zo gemakkelijk te weten. Het is niet uitgesloten dat dit feit er iets
mee te maken heeft dat hij nu die snor weer heeft laten groeien; aan onopgeloste
problemen en aan zichzelf gestelde onbeantwoorde vragen wordt hij liever niet
herinnerd. Dat hij nu ook van Joan is weggegaan, hij kan er, ook voor zichzelf, geen
andere motieven voor vinden dan dat hij aan zijn innerlijke onrust heeft willen
ontkomen.
Hij stropt zijn das. Hij praat niet meer hardop tegen zichzelf, hij fluit. Hij constateert
bovendien met genoegen dat het een uur is in de nacht. Dat kan hij zich permiteren,
om in de nacht wakker te zijn zonder met zichzelf overhoop te moeten liggen. De
nacht is er om uit te rusten; hij ziet momenteel niet in waarom dat slapend zou moeten
gebeuren. Ook ziet hij niet in waarom hij zich overdag zou scheren als hij zin heeft
om het 's nachts te doen. Zijn schoenen die hij voor het scheren heeft uitgetrokken
doet hij weer aan, daarbij verliest hij de geraniums die in het open venster staan bijna
geen moment uit het oog. August Roberts, hij is niet eens dronken; toch gaat hij zich
te buiten aan gedachten die voor hem
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sinds lang ongewoon waren. - Hoe lang is het geleden dat ik zag dat geraniums zo
rood zijn? Wat is hij onbeholpen in zijn denken, en wat benijdenswaardig sober. En achter
die geraniums is de nacht, ook die nacht heeft hoe donker ook een kleur. In deze
nacht gaat August wandelen - hij gaat niet alleen, hij neemt zijn gemoedsrust met
zich mee.
Hij praat niet meer hardop tegen zichzelf, hij fluit -.
December 1949.
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Jan van Gelder
De Straat der Jeugd
Bijdrage tot een reconstructie van La belle Époque
Ici-bas tout passe, casse, lasse... (Valse lente 1904)

1
Wanneer een gentleman uit la belle époque iemand was, die in welstand leefde zonder
dat hij daarvoor behoefde te werken en die bij zijn toilet, 's morgens en 's avonds,
werd bijgestaan door een servant, die zijn kleren klaar legde, de zeep aangaf en zijn
schoenen aantrok, dan waren mijn broer en ik tot ons zesde jaar zulke gentlemen.
Toen had onze machtige moeder ons de vaardigheid bijgebracht om dergelijke dingen
zelf te doen en bovendien moesten wij naar school, ten einde lezen, schrijven en
rekenen te leren. Daarvóór echter konden wij ermee volstaan te léven en nooit
ontbraken ons de zorgen van de trouwe dienares van het huis, die zich beroemde te
luisteren naar de naam Jet.
Ik was vijf jaar en mijn broer vier; hij was wat kleiner dan ik, maar hij had een
zodanig stevig postuur, dat vrienden en bekenden hem nooit anders aanspraken dan
met de titel Bobbetje Vet. De lezer moge niet uit de gemoedelijkheid van deze
aanspraak afleiden, dat mijn broer iemand was om de gek mee te steken. Integendeel,
wanneer hij aan de hand van onze machtige moeder onder de acacia's voortwandelde
op zijn stevige rechte beentjes, een wit kanten muts sierlijk op het hoofd, dan liep
daar iemand, als u mij begrijpt. En zo hij de tekenen van zijn waardigheid en stand,
als daar zijn, behalve de reeds vermelde muts: een net geplooid rokje en hoge
schoentjes, met vorstelijke berusting droeg, dan was dit niet zonder eerst op
mannelijke wijze geprotesteerd te hebben tegen de eisen der conventie. Gemeenlijk
toch moest de trouwe Jet of onze machtige moeder hem twee of drie maal kleden
alvorens hij geschikt was om op een wandeling mee te nemen, daar de witte
feestuitrusting bij hem een onbedwingbare lust scheen op te wekken naar de geneugten
van een modderbad. De vindingrijkheid waarmede mijn broer, nadat het een maand
niet geregend had, in de luttele ogenblikken dat Jet en moeder naar
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een paar handschoenen zochten (die daareven nog op het kastje gelegen hadden) een
modderige plas vond vlak bij ons huis en daar bedaard in ging zitten, is voor mij tot
op de huidige dag een bron van bewondering.
Mijn broer was, zoals de lezer wel begrepen heeft, iemand van weinig woorden.
Op deze wijze bespaarde hij zichzelf en anderen veel moeite, daar immers de woorden
alle menselijke zaken ingewikkeld voorstellen en de daad ze onmiddellijk in hun
wezenlijke verhoudingen laat zien. Meesterlijk bijv. was de manier waarop mijn
broer eens en vooral een eind maakte aan de pijnlijke en tijdrovende situaties die
plegen te ontstaan ten gevolge van een half opgegeten bord pap. Inplaats van te
zeuren, te dreinen en zich om de vijf minuten nóg een hapje in de mond te laten
stoppen, omdat het zogenaamd ‘de grote toren’ is of ‘een hooiwagen’, pakte hij met
beide handen het bord stevig vast en plaatste dit, zeer bedaard, omgekeerd op zijn
blonde krullen. Slechts tweemaal heeft mijn broer dit behoeven te doen. Met angstige
blikken bestudeerden de volwassenen daarna zijn gebaren en nauwelijks had hij met
een onschuldig gezicht zijn lepel neergelegd of iemand griste het bord van hem weg.
Op zo jeugdige leeftijd had Bobbetje Vet die sfeer van onberekenbare zelfstandigheid
om zich heen geschapen, waarin een man alleen maar ongestoord kan gedijen en
werkelijk een man worden en blijven.
Ook mij was hij menigmaal de baas en zeer goed herinner ik mij de volgende situatie.
Wanneer het weer te slecht was om ons naar buiten te begeven, plachten wij na het
ontbijt enige tijd met onze blokken te spelen op een tafel voor het raam. Eerst had
onze machtige moeder de blokken, die door elkaar in een grote kist lagen, eerlijk
verdeeld. Ieder had zijn evenredige portie van ‘langen’ en ‘korten’ en ‘pilaren’ en
‘bogen’ en ‘dakjes’ gekregen; dan gingen wij aan het werk, waarbij tussen ons een
gentlemen's agreement tot stand was gekomen, dat wanneer ik mooi vond wat mijn
broer gebouwd had, hij mooi zou vinden wat ik had gebouwd. Terwijl ik nu aan een
groot paleis begon met een echte trap erin en een dak erop, legde mijn broer eenvoudig
wat blokken achter elkaar, zette op de voorste een klein blokje recht op en verklaarde,
dat dit geheel ‘een trein’ was. Daarop staarde hij zeer tevreden naar buiten en
beschouwde nu en dan uitermate kritisch mijn werkzaamheid. In mij ontwikkelde
zich inmiddels een gewetens-conflict. Ik kón het klungelige treintje
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van mijn broer niet mooi vinden; het wás ook niet mooi; het was idioot en
kinderachtig. Maar ik wist ook, wat de consequenties zouden zijn van een
veroordeling. Mijn eigen paleis zou ontluisterd worden door een vernietigende kritiek.
Meestal bezweek ik. Wanneer ik klaar was, vroeg ik mijn broer: ‘Hoe vind je mijn
paleis?’
‘Hoe vind je mijn trein?’ vroeg hij.
‘Mooi; en hoe vind je nu mijn paleis?’
Hij bekeek het nog een poosje en zei dan met iets van aarzeling en toegevendheid
in zijn stem: ‘Mooi.’
Maar dan kwam de trouwe Jet binnen met een kopje chocolade en lange beschuitjes.
Zij assisteerde mijn broer bij het consumeren van deze versnapering, opdat hij niet
zichzelf en de wereld onder de chocolade zou smeren. Als zij weer weg was en wij
onze machtige moeder ook niet in de buurt ontwaarden, gingen wij naar buiten in de
kou en in het slechte weer.

2
Zo passeerden wij de dagen van het winterse seizoen. Na het ontbijt met de blokken
spelen; vervolgens onszelf in de sneeuw of in de regen nat en miserabel maken; van
top tot teen verkleed worden; boterham eten; rusten; met Jet wandelen, als het
tenminste droog was. Deze wandelingen bevielen ons niet zo heel erg goed en ik heb
er een enigszins melancholieke herinnering van overgehouden. De trouwe Jet was
verloofd met een schippers-knecht en wanneer zijn schip in onze stad lag, wachtte
hij haar bij een zijstraat op. Met zijn vieren wandelden wij dan verder, mijn broer
aan de hand van meneer voorop, ik aan de hand van mejuffrouw daarachter. Het lijkt
mij achteraf voor de jong-verloofden een degelijk, maar ietwat eentonig vermaak.
De schippers-knecht kocht in een hoekwinkeltje een rol pruimtabak en presenteerde
ons jongelui ook een blaadje; ik kauwde er heroïsch op en spuwde naar best vermogen,
maar ik heb er toch nooit de ware smaak in kunnen krijgen. Bij de rivier begon het
al donker te worden en de lichtjes van de schepen - in mijn herinnering zijn het er
duizenden - maakten op mij een feestelijke en tegelijk droevige indruk. Als ik 's
avonds in mijn bed lag, zag ik ze achter mijn gesloten ogen voorbij glijden en in het
duister verdwijnen.
Wanneer wij thuis kwamen zat moeder onder de lamp te naaien en om ons tot het
eten zoet te houden, zong zij. Zij zong een lied van ‘zomer’ en ‘zomer’ leek mij een
oneindig landschap met
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groene bergen, waarop bloeiende bomen stonden, wier zware takken langzaam heen
en weer waaiden. En zij zong van de nachtegaal, ‘nachtegaal, nachtegaal zing veel
en zing lang’; ik zag door de schemerdonkere kamer heen een tuin, verlicht door de
maan, die hing op de plaats van onze lamp, en op een takje juist voor de maan zat
een kleine vogel die zong en ik had wel kunnen huilen van treurigheid. Dan gingen
wij eten en na het eten bracht de trouwe Jet ons naar hed. Ik keek nog even naar het
nachtpitje dat hoog op een kast sputterde en flakkerde en sliep in, terwijl de lichtjes
van de rivier achter mijn ogen voorbij gleden.
Maar Zaterdag was het allemaal heel anders, omdat vader thuis kwam en wij in bad
gingen. De trouwe Jet legde een zeil in de huiskamer vlak voor de snorrende kachel
en daarop kwam een zinken teil te staan. Deze vulde zij met warm water, dat ze in
koperen kannen aandroeg. Onze machtige moeder had ons inmiddels van top tot teen
ingezeept en zo glibberden wij de teil in. Nadat onze hoofden waren afgespoeld
mochten we nog een poosje in het water spelen met eendjes van celluloïd, die even
dik en roze waren als mijn broer. Wij werden afgedroogd vlak voor de kachel met
zachte, warme handdoeken en daarna kregen wij een hansop aan die geurde naar
zeep. Tegen de tijd dat alles was opgeruimd en wij onze pap hadden gegeten, kwam
Vader thuis. Hij nam Bobbetje Vet op zijn knie en ik stond bij hem, terwijl wij zijn
zakken nazochten. Hij had een portefeuille met echt geld van papier en een
portemonnaie met zilveren en gouden geld. Hij had een horloge dat liep en een rood
étui met een schaartje en een knijpertje voor sigarenpuntjes en een zakmes en een
potlood dat in een zilveren houder zat en daaruit en daarin kon schuiven; en hij had
in de laatste zak een plak chocolade voor mijn broer en mij, die we moesten bewaren
voor Zondagmorgen, om in bed op te eten. Als we dit alles bekeken hadden, bracht
Jet ons naar boven en dan begon het feest. Want ze liet de lamp branden wanneer
wij in bed lagen en kwam even later terug met een kopje thee en een dik beboterde
krentenbol. En zoiets beleeft men later nooit weer, dat men zo schoon in bed ligt,
terwijl Vader en Moeder beneden zijn en de trouwe Jet naast het bed zit en de lamp
brandt en men de warme thee drinkt en de boter in zijn mond voelt smelten met de
zoete krenten en het zachte brood.
Op Zondag scheen natuurlijk de zon en gingen wij met
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Vader wandelen. Vader droeg een zwarte geklede jas en op het hoofd een zwarte
bolhoed; hij had een wandelstok en grijze handschoenen en hij rookte een sigaar, die
heerlijk geurde in de zonnige morgen. Eerst gingen wij naar de kapper. Daar was in
een zijkamer, naast de ‘salon’, een panorama, een rij kijkglaasjes als patrijspoorten
langs een van de muren. Onder elk kijkglaasje stond een stoel; als wij daarop knielden
konden wij door de ronde venstertjes kijken en dan zag je, in perspectief en in kleuren,
taferelen uit de Boerenoorlog. Wij zagen de ‘kopjes’ waarop de boeren zaten en de
‘roodbaadjes’ die naarboven stormden. En we zagen de ‘moordenaarskampen’, waar
de ‘arme vrouw en kinderen’ omkwamen achter het prikkeldraad. Vader en moeder
waren in Transvaal geweest en mijn broer en ik sliepen onder bontgestreepte dekens
met wel twintig verschillende kleuren erin, paardedekens, die nog afkomstig waren
van een commando van generaal Christiaan de Wet. Als Vader geschoren was,
wandelden wij in het Park, onder de waterval door en langs de eenden. Op de terugweg
kochten wij grote gele roomhorens. Thuis had Moeder koffie gezet; mijn broer en
ik dronken chocolade en Vader hielp Bobbetje Vet met zijn roomhoren, want de
kunst van het zelfstandig eten beheerste hij nog niet in alle onderdelen.

3
De gedachte, dat onze machtige moeder toen een mooie jonge vrouw was van zes
en twintig jaar, een wezen dat mij, zoals ik nu ben, enigszins spottend en medelijdend
‘een oude heer’ zou noemen, deze gedachte, welwillende lezer, kan mij duizelig
maken en is wel geschikt om ons een ogenblik te doen nadenken over het
vergankelijke der menselijke aangelegenheden. Zij had vele talenten en ideeën; niet
alleen maakte zij haar eigen kleren, maar zij ontwierp ook onze meubelen. In een
zijstraat van de straat waar wij woonden had de timmerman Van der Ka zijn
werkplaats, die voor ons, jongelui uit de buurt, de functie vervulde van een sociëteit.
En menigmaal bekleedden mijn broer en ik een bijzondere rang in het gezelschap
dat zich daar verzamelde, omdat Van der Ka bezig was met een wonderlijke kast of
bank of tafel, die wij daar hadden besteld. Mijn moeder had hem de tekening geleverd
en hij verbaasde zichzelf over het werkstuk dat onder zijn handen op grond van haar
phantasie ontstond.
Toch maakte het op mijn broer en mij nog meer indruk, dat onze machtige moeder
beschikte over het vermogen om door het
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plafond heen te kijken. Wij konden het haast niet geloven, maar herhaalde
experimenten deden nooit anders dan het bevestigen. Onze slaapkamer lag boven de
huiskamer en soms, als moeder beneden zat te naaien, slopen wij de trap op met de
bedoeling haar op de proef te stellen. Er waren namelijk twee dingen die wij vooral
niet doen mochten, te weten: op de bedden dansen en uit het open raam hangen.
Bobbetje Vet en ik liepen dus op onze tenen de slaapkamer in; wij sleepten een stoel
naar het raam, klommen daarop, gingen op onze buik over de vensterbank liggen en
staarden in de afgrond onder ons. Daarna zetten wij de stoel weer zeer listig op zijn
goede plaats en kwamen onschuldig lachend beneden.
‘Jullie mógen toch niet uit het open raam hangen’, zei onze machtige moeder.
Wij keken elkaar aan: zij kán het, dachten wij.
Met de vindingrijke Odysseus had mijn moeder de gave gemeen ten allen tijde
gepaste woorden te kunnen vinden tegenover levenden en doden, koningen en
bedelaars, grijsaards en kinderen.
Zo had zij - vertelt men in onze familie - in haar ouderlijk huis de geest van een
vroegere bewoner, die daar rondwaarde en iedereen zenuwachtig maakte, voor altijd
tot rust gebracht door hem, toen ze hem voor de tweede keer op de trap ontmoette,
beleefd maar vastberaden toe te voegen: ‘Mijnheer, uw plaats is niet meer hier.’
En zo herinner ik mij, dat er eens een groot gezelschap ooms en tantes bij ons op
bezoek was. Aan tafel kwam het gesprek op de dood en het sterven. Deze onderwerpen
leken mij zeer belangwekkend, zolang ik in de vrolijke kring zat, in de veilige warmte
der levenden en de geuren van hun wijn en sigaren. Maar toen ik daaruit werd
weggehaald en in mijn bed lag, des te eenzamer omdat mijn broer sliep, leken de
dood en het sterven mij zo verschrikkelijk, dat het mij benauwd om het hart werd.
Gelukkig had onze machtige moeder ook dit door het plafond heen gezien en
plotseling stond ze naast mijn bed.
‘Ik kom je nog even instoppen’, zei ze.
‘Moeder, ik ben zo bang om dood te gaan.’
‘Die idioten’, zei mijn moeder. ‘Kind, dat is onzin. Je hoeft niet bang te zijn om
dood te gaan, want zolang als je er nog bang voor bent, ga je niet dood. Het leven is
als een dag. Als je 's morgens prettig aan het spelen bent, vind je de gedachte, dat je
naar bed zal moeten gaan om te slapen, verschrikkelijk. Je hoeft dan
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ook helemaal nog niet naar bed. Maar wanneer je 's avonds moe bent, vind je het
helemaal niet erg om naar bed te gaan en te slapen. Zo is het ook met de dood; als
je eens heel veel geleefd hebt en er moe van bent geworden, zul je net zo rustig op
je bed gaan liggen om te sterven als nu om te slapen en je zult het helemaal niet
akelig vinden.’
Had Odysseus verstandiger kunnen spreken tot de kleine Telemachus? Alle
demonen werden door de woorden van mijn moeder verjaagd en ik viel onmiddellijk
in een droomloze slaap.

4
Mijn broer en ik hadden een sociabele inborst; ofschoon wij ons samen uitstekend
konden vermaken en van tijd tot tijd de eenzaamheid zochten, bewogen wij ons toch
gaarne in een kring van bevriende families. Tot de huizen die wij min of meer geregeld
frequenteerden, behoorde Tante, tegenover ons; de dames Van Gigh, naast ons; Tante
Cor Tak, die wat verder weg woonde; de Oude Heer en zijn Dochters; en ten slotte
Theo Been. Deze laatste was een glanzend bleek jongetje van mijn leeftijd, dat de
afschuwelijke eigenschap had op een of andere onverklaarbare manier zoet te ruiken.
Het was de lucht van het huis waarin hij woonde. Wij kwamen er maar een enkele
keer en mochten dan in de voorkamer zijn kast met speelgoed zien. Wat daar allemaal
in stond, herinner ik mij niet meer, maar wel weet ik nog heel goed, dat achterin
enige grote boeken lagen met fel gekleurde plaatjes van wapens en soldaten. De
harde kleuren tezamen met de zoete lucht om ons heen en het bleke, glanzende gezicht
van onze gastheer maakten op mij een vreselijke indruk, die ik niettemin apprecieerde
om het gevoel van bevrijding daarna, als we weer op straat stonden. Theo was
katholiek en had in de straat enige vriendjes van datzelfde geloof. Soms speelden zij
‘kerkje’ en dan mochten mijn broer en ik als ‘protestanten’ niet mee doen. Nu, wij
protesteerden volstrekt niet en terwijl de jeugdige geloofsgenoten met zeer ernstige
gezichten allerwonderlijkste gebaren maakten, neerknielden, opstonden, wat om
elkaar heenliepen enz., voelden wij onder onze benen een krachtig paard groeien;
wij gaven het de sporen en galoppeerden als twee generaals de avontuurlijke verte
in, tot voorbij de hoek van de straat.
Een gunstiger indruk dan de huize Been maakten op ons de Oude Heer en zijn
Dochters. Als wij daar passeerden, gebeurde
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het wel, dat een der Dochters op het raam tikte en ons wenkte, dat wij binnen mochten
komen om een koekje te halen. De Oude Heer zat met een kalotje op het hoofd en
een zilveren baard onder de kin aan het uiteinde van een grote tafel. De drie Dochters
zaten ieder aan een kant om dezelfde tafel heen. Deze was bedekt met karton, scharen,
lijmpotten en vellen gekleurd papier en goud en zilver sterretjes-papier. De familie
vond namelijk een nette bijverdienste in het vervaardigen van apothekers-doosjes.
Het geheel maakte op ons nogal een aangename indruk, al waren de koekjes die wij
er kregen wat slap, maar later heb ik wel eens gedacht, dat men de pen van een Guy
de Maupassant zou moeten hanteren om deze gemoedelijke hel recht te doen. In mijn
dromen zag ik de drie maagden, wier haren al grijs werden, om de tafel zitten met
de kalotdragende baardman, die zij 's morgens hadden gewassen en aangekleed en
onder wiens waterige ogen ‘zij hadden geleerd’, zoals Homerus zegt, ‘de
dienstbaarheid te verdragen’.
Bij de dames Van Gigh, te weten Ma van Gigh, Rosalie en Jeannette, was het vrolijker.
Zij woonden in de meest eigenaardige kamer die ik ooit heb gezien. De muren waren
behangen met de voorstelling van een tropenlandschap, waar orchideeën bloeiden
en apen naar bonte vlinders graaiden. Midden in dit oerwoud stonden talrijke étagère's
en kasten met glazen deuren vol kleine poppetjes, huisjes, bootjes, rijtuigjes enz. van
zilver, koper en porselein. In een hoek van de kamer schreeuwde een groene papagaai
in een koperen kooi. Een andere kooi herbergde twee roze vogels, maar deze werden
ook wel losgelaten en fladderden onrustig door het hele vertrek, terwijl de jonge
dames met veel gewapper van haar fel-kleurige japonnen meefladderden en Ma,
naast de papagaai in een grote stoel gezeten, glimlachend toekeek. Naar dit
verbijsterende milieu werden wij soms door onze machtige moeder afgevaardigd om
een of andere boodschap over te brengen. Ma van Gigh nodigde ons allerhartelijkst
uit om plaats te nemen; een der jonge dames gaf ons een kopje thee; de ander
presenteerde een taartje. Ik weet niet, lezer, of ge wel eens in de jungle hebt gezeten
met een kopje thee in de ene hand, een schoteltje met een taartje erop in de andere
hand, om u heen alleen maar tafeltjes die zo vol staan, dat men er niets meer op kwijt
kan, terwijl twee roze vogels om uw oren vliegen en drie paar vrouwenogen
vriendelijk naar u kijken. Het was natuurlijk mijn broer die
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deze ietwat gecompliceerde situatie met zijn gewone savoir-faire oploste. Hij begon
met, tot vermaak van de dames, zozeer van de vogels te schrikken, dat hij zijn kopje
thee liet vallen. Vervolgens zette hij zijn tanden krachtig in het gebak, wat ten gevolge
had, dat - tot steeds groter vermaak van de dames - de room hem om de oren spoot.
Zij hadden er oneindig veel plezier in deze met een lepeltje van zijn blozende wangen
te scheppen en hem dan op te voeren. Het zal de eeuwige roem van de mannen van
de daad blijven, dat zij niet alleen zichzelf helpen, maar tegelijkertijd, juist doordat
zij iets doén, hun familie en vrienden. Zo kon ik van de omstandigheid, dat alle
aandacht op mijn broer was gericht, gebruik maken om eerst mijn taartje op de grond
te zetten en mijn thee te drinken; vervolgens het lege kopje onder mijn stoel te plaatsen
en mijn taartje op te eten, waarna ik weer het kopje in de ene hand nam, het schoteltje
in de andere, en zeer correct de loop der gebeurtenissen afwachtte. Onbedaarlijk was
het lachen van de vrolijke dames Van Gigh, toen zij mij, nadat ze met Bobbetje Vet
klaar waren, zo zagen zitten.
‘Op mijn woord’, zei Ma van Gigh, terwijl de tranen over haar wangen rolden,
‘hij is een net jongmens! Op mijn woord, een sieraad voor elke salon.’
Rosalie en Jeannette bevrijdden mij van het servies en mijn broer en ik verdwenen,
niet ontevreden met het genotene, maar wel enigszins verwonderd.
Tante Cor Tak woonde het verst weg van alle families die wij bezochten, inderdaad
in een geheel andere straat. Zij was een vriendin van mijn moeder en wij noemden
haar met achternaam en al, ter onderscheiding van onze echte Tante Cor, een zuster
van moeder. De tocht naar haar toe was op zichzelf al een avontuur. Ongetwijfeld,
erudiete lezer, hebt ge u wel eens een winteravond onledig gehouden met de lectuur
van The Journal of Julius Rodman, een werkje van de 19de eeuwse Amerikaanse
auteur E.A. Poe. Mr. Rodman was de eerste blanke die, aan het hoofd van een kleine
posse, de Rocky Mountains overtrok en de kust van de Stille Zuidzee bereikte. Welnu,
ik verzeker u, dat onze tochten naar Tante Cor Tak niet minder avontuurlijk waren.
Wanneer ik u vertel, dat wij eerst een weide moesten oversteken, waarin een los
paard liep te grazen; dat wij vervolgens een huis passeerden uit welks voordeur soms
een hond naar buiten kwam; dat wij ten slotte een weg moesten oversteken, waar wij
nog niet lang daar-
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voor een automobiel hadden zien rijden - dan kunt u zich wel indenken, dat iets van
de geest van Mr. Rodman ook in ons vaardig werd, wanneer wij ons opmaakten tot
zo'n tocht. Deze schreef op de morgen dat hij zijn expeditie begon en de Missouri
voor zich zag, die hij wilde opvaren:
Als ik naar de rivier keek (die zich hier uitstrekte in westelijke richting,
totdat de wateren schijnbaar de hemel ontmoetten in de verte) en nadacht
over het onmetelijke territorium dat deze wateren waarschijnlijk hadden
doorstroomd, een territorium tot nu toe volkomen onbekend aan enige
blanke, en misschien wel overvol van de heerlijke werken van God, dan
voelde ik een innerlijke opwinding zoals ik nimmer daarvóór had ervaren
en besloot bij mijzelf, dat het geen kleine hinderpaal moest zijn om mij te
verhinderen deze grootste rivier verder op te varen dan enige vroegere
reiziger had gedaan.
Behalve de gewone genietingen als kopjes chocolade, koekjes en glazen limonade,
bood een bezoek aan Tante Cor Tak ons de gelegenheid kennis te maken met de
vooruitgang der techniek in de vorm van een vaste wastafel. Nooit hebben mijn broer
en ik zo dikwijls onze handen gewassen als daar. Na elk koekje dat hij gegeten had
voelde Bobbetje Vet de behoefde om de bak vol te laten lopen en zijn handen af te
spoelen.
Maar men kon nog grotere wonderen bij Tante Cor Tak beleven. Zij speelde piano
en componeerde geloof ik ook wel. Op de vleugel lagen althans behalve stapels
muziekboeken vellen muziekpapier die grotendeels met potlood waren volgeschreven.
Ik mocht er een leeg vel uitzoeken en daarop uit een boek muziek copiëren. Op
zichzelf was dit al een interessante bezigheid. Dan echter zette Tante Cor Tak het
vel dat ik, waarde lezer, beschreven had voor zich op de vleugel en speelde echt al
die nootjes die ik getekend had. Het leek wel tovenarij en het vervulde mij met grote
bewondering voor haar en voor mijzelf.

5
Hoezeer nu ook de in het vorige hoofdstuk genoemde personen bijdroegen tot de
gezelligheid van ons leven en de ontwikkeling van onze persoonlijkheid, zij werden
daarin alle tezamen overtroffen door die éne dame, die vlak tegenover ons woonde
en die wij eenvoudigweg Tante noemden. In mijn herinnering zie
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ik Tante als een vriendelijke, gemoedelijke vrouw, veel ouder dan onze machtige
moeder. Later heeft deze mij wel verteld, dat Tante, wat haar burgerlijke staat betreft,
een weduwe was, en, wat haar karakter aangaat, hoogst zelfzuchtig, bijzonder
onbetrouwbaar, hinderlijk nieuwsgierig en verzot op kwaadspreken. Voor mijn broer
en mij vertegenwoordigde haar huis in de eerste plaats het café, dat home front home,
waarover Dr. Johnson zo terecht zeide: No, Sir; there is nothing which has yet been
contrived by man, by which so much happiness is produced as by a good tavern or
inn. Het was nog wel niet zo, dat wij bij Tante konden binnenlopen, aan een tafel
gaan zitten en naar hartelust spijzen en dranken bestellen, maar wij mochten er
aankloppen zo vaak wij wilden. Zij deed onmiddellijk open, nodigde ons in de
voorkamer en maakte dan, al naar de tijd van de dag, een drank voor ons klaar waarbij
grote koeken werden gepresenteerd. Soms, in de late namiddag, stookte zij de kachel
nog wat op, nam Bobbetje Vet op haar schoot en vertelde een sprookje. Nu vertelde
onze machtige moeder ook wel sprookjes; zij had echter een theorie, dat men kinderen
niet zenuwachtig moet maken met griezelverhalen. Tante was geen volgelinge van
deze moderne paedagogische richting en zo hebben wij, dank zij haar, het griezelen
in onze jeugd niet gemist. Vooral het verhaal van Blauwbaard kon zij zo levendig
voordragen, dat ik nog het glinsterende gouden sleutelt]e in het trage, geronnen bloed
zie vallen. En wanneer wij 's avonds in bed lagen, hoorden wij Blauwbaard trede
voor trede de trap opkomen en de stem van zijn vrouw, fluisterend en hees van angst:
‘Zuster Anna, ziet gij nog niets komen?’
De onbegrijpelijke beleefdheidsvorm van het pronomen personale maakte daarbij
nog de meeste indruk. Wat moest dat wel niet voor een ontzettende zielestaat zijn,
waarin men zijn eigen zuster aanspreekt met gij?
Tegen Pasen kwam een broer van Tante, die een chocoladefabriek in Duitsland had,
bij haar logeren. Hij nam zijn dochtertje mee en na het eten verscheen dit meisje, stil
en blond, in ons huis om de complimenten van haar vader over te brengen en Bobbetje
Vet en mij een paasei te presenteren. Het waren reuzen eieren van chocolade met
een venstertje erin; daarachter zag men de paashaas met zijn familie aan tafel zitten.
Het venstertje was omrankt met rode en witte rozen van suikerwerk. Uit een
sprookjeswereld leken deze eieren te komen en misschien ook wel het meisje dat
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ze bracht. Speelden wij de volgende dagen met haar? Ik weet het niet meer; alleen
herinner ik mij haar vertrek. Het was al avond en de lantarens in de straat brandden.
Ik stond in de donkere kamer met mijn neus tegen de vensterruit gedrukt. Een rijtuig
rolde de straat in en stond stil voor het huis van Tante. De deur ging daar open en in
het licht kwamen de chocoladefabrikant en zijn dochter naar buiten. Ik kon verder
niet precies zien wat er gebeurde, maar na een poosje klapte het portier dicht; het
rijtuig zette zich in beweging en rolde de straat uit. Ik hoorde het nog in de verte. Ik
dacht er aan dat de paaseieren stukgeslagen en opgegeten waren. Toen draaide ik
mij om en ik was alleen in de donkere kamer.
Meen niet, welwillende lezer, dat wij slechts de eerste kennismaking met het café
aan Tante te danken hadden; of dat zij alleen maar uit Hades' voorhuis de Vrees voor
ons naar boven haalde; of er zich mee tevreden stelde, door middel van haar nichtje
en chocolade-eieren, de schone Melancholia in ons leven te brengen. Neen, deze
merkwaardige vrouw had voor Bobbetje Vet en mij nog geheel andere vermaken en
ervaringen in pectore. Wat zal ik u vertellen van de uitslaande brand, die zij ons
aanbood door de nachtkaars te dicht bij de gordijnen te zetten; toen zij, slechts gekleed
in nachtgewaad en mantel en met een slaapmuts op het hoofd, in onze huiskamer
thee met cognac dronk, terwijl de wakkere mannen van de brandweer bij haar de
boel nat spoten; en wij de volgende morgen in onze straat die zoete lucht roken van
roet, verbrande steen en water, die wij later beter zouden leren kennen? Wat zal ik
u verhalen, lezer, over de ziekte van Tante; toen er stro op de rijweg voor haar huis
werd gelegd, opdat de passerende wagens haar niet zouden verontrusten; en men een
kamer voor aan de straat ontsmette en met witte lakens behing, vast van plan om
haar daar ter plaatse de buik open te snijden? Niets scheen deze vrouw te veel te zijn
om ons jongelui bezig te houden en ten slotte trad zij zelfs voor de tweede keer in
het huwelijk.
Haar nieuwe echtgenoot was apotheker en hij droeg net zo'n baard als de vervaardiger
van apothekers-doosjes een paar huizen verder. Natuurlijk was hij jonger en in
overeenstemming daarmede was zijn baard niet grijs, maar levendig bruin geverfd
- aldus onze moeder. Hij kwam bij tante wonen en toen het bruidspaar van het stadhuis
terugkeerde, stonden mijn broer en ik, in
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het wit gekleed, bij de voordeur en strooiden bloemen uit kleine witte mandjes.
Overigens herinner ik mij van het daarop volgende feest alleen nog maar een
reusachtige peer, die ik helemaal mocht opeten en die mij in de mond vloeide als
suikerzoet sap. Toen ik er voor de helft mee klaar was, smaakte hij mij, tot mijn eigen
verbazing, niet meer en ik gaf de rest aan Bobbetje Vet, die zijn peer al op had. Hij
nam nog een klein hapje en stak toen het overige stuk bedaard in de zak van zijn
eerste echte jongensbroek. 's Avonds vond Jet het daar en wilde het weggooien, maar
mijn broer greep het haar uit de hand en begon ervan te eten. Ik had er nu ook wel
weer trek in en het speet mij, dat ik de halve peer niet zelf had bewaard. Maar toen
Bobbetje er een paar flinke happen van genomen had, gaf hij het overschot aan mij.
Zo was hij: een vooruitziend man en een goede broer.
En toen ging Tante's nieuwe man dood. ‘Hij was altijd gezond geweest’, zei onze
machtige moeder, ‘maar het huwelijk met Tante overleefde hij slechts twee maanden.’
‘Tut, tut’, zei Vader.
Bij ons werden op de dag van de begrafenis de gordijnen gesloten. Door een spleet
zagen mijn broer en ik de kist naar buiten dragen en in de lijkwagen plaatsen.
(Lijkwagen, een woord als koude hand in de nek). Bobbetje Vet en ik bleven die
verdere dag stil en rustig en 's avonds lagen wij eerst een poosje zwijgend in bed.
Toen zei ik:
‘Je hoeft niet bang te zijn om dood te gaan.’
Mijn broer zweeg.
‘Het leven’, zei ik, ‘is als een dag. Als je 's morgens prettig aan het spelen bent,
vindt je de gedachte, dat je naar bed zal moeten gaan om te slapen, verschrikkelijk.
Je hoeft dan ook helemaal nog niet naar bed. Maar wanneer je 's avonds moe bent,
vind je het helemaal niet erg om naar bed te gaan en te slapen. Zo is het ook met de
dood; als je eens heel veel geleefd hebt en er moe van bent geworden, zul je net zo
rustig op je bed gaan liggen om te sterven als nu om te slapen en je zult het helemaal
niet akelig vinden.’
‘Maar hij was helemaal niet moe’, zei mijn broer.
Ik zag Oom Apotheker voor mij. Nog een paar dagen geleden had hij met ons
krijgertje gespeeld en ik had hem op zijn baard getikt. Moe was hij toen zeker niet...
Op dat ogenblik kwam de duizelingwekkende Doodsangst voor
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het eerst aan mijn teel zitten. Ik was nog maar een klein jongetje en zij, in
overeenstemming daarmee, een klein meisje, dat er niet zo heel vervaarlijk uitzag.
Maar zij groeide voorspoedig met mij op en ontwikkelde zich op den duur tot een
lastige gezellin.

6
Op een kwade morgen werden mijn broer en ik vroeg wakker. Zonder een woord te
spreken stonden wij op en slopen in het half duister de trap af, ten einde uit de
suikerpot te gaan eten. Wij hadden hiervoor geen afspraak gemaakt; wij zeiden zelfs
toen nog niets tegen elkaar; wij werden onfeilbaar zeker en willoos geleid in die
eigenaardige trance, waarin, naar mijn psychologisch onderlegde vrienden mij
verzekeren, misdadigers dikwijls verkeren. De huiskamer zag er vreemd uit met de
gordijnen nog dicht en de suikerpot stil en eenzaam op de theetafel. Ik pakte hem
eraf; wij gingen ermee onder de tafel zitten en Bobbetje en ik namen om de beurt
een hap. Zo werden wij verrast door Jet, die hoogst verontwaardigd was en ons
lachend naar boven stuurde.
Ik herinner mij niet, dat onze machtige moeder, die toch zeker door Jet op de
hoogte werd gebracht, direct op ons vergrijp reageerde. Maar er gebeurde het
volgende. Het liep tegen St.-Nicolaas en wij mochten zo nu en dan 's avonds onze
schoen bij de schoorsteen zetten met een kopje water en een stukje brood voor het
paard. Toen wij dit een paar avonden later weer hadden gedaan en de daarop volgende
morgen gingen kijken, wat voor heerlijks de Sint wel gebracht zou hebben, vonden
wij tot onze ontsteltenis in elke schoen een heibezem zonder stok: wij hadden van
de alziende Heilige een gard gekregen! Na het ontbijt was onze schrik in zoverre
voorbij, dat wij met onze heibezems de straat opliepen, onzeker, wat wij er mee
moesten doen. Juist toen ik de mijne weg wilde gooien, gaf Bobbetje Vet mij een
hand en ik liep verwonderd met hem mee naar de timmerman Van der Ka. Even later
had die onze bezem van keurige stelen voorzien en - io triumphe! de straf was
plotseling veranderd in een groot vermaak. Het had een beetje gesneeuwd en wij
veegden met onze bezems de stoep voor ons huis schoon en toen de stoep voor het
huis van de dames Van Gigh. Ma van Gigh zag dit toevallig en zij riep haar dochters
om van onze ijver mede getuigen te zijn. Deze lachten er hartelijk om en wij werden
uitgenodigd om binnen te komen en als beloning een bijzondere lekkernij in ontvangst
te nemen, een marron glacé, die werd gepresenteerd uit een houten
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kistje met zilverpapier. Toen vroegen zij, hoe wij aan die bezems kwamen en toen
ik dat verteld had, lachten de vrolijke dames Van Gigh zo onbedaarlijk, dat de
papagaai ervan begon te schreeuwen en wij kregen nog een marron glacé. Zij lieten
ons uit en wij stapten naar huis, trots en voldaan, de bezems als lansen over de
schouder. De gard had ons niet kunnen verslaan; wij trotseerden de straffen uitgedacht
door moeders en Heiligen en herschiepen die tot ons eigen vermaak. Zo waren wij
twee broeders, tezamen onoverwinnelijk, twee mannen, in trouwe, o lezer, twee
koningen van het leven. Ook ervoeren wij toen voor het eerst, wat wij later nog wel
vaker zouden ervaren, dat een man altijd vrouwen zal vinden, die bereid zijn hem
marrons glacés te presenteren voor daden die zijn moeder ergeren of zijn wettige
echtgenote.
Soms speelden mijn broer en ik met de wolken, niet ongelijk aan de Franse dichter
Charles Baudelaire.
Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis? ton père, ta mère, ta soeur ou
ton frère?
...................
J'aime les nuages,... les nuages qui passent... là-bas,... les merveilleux nuages!
Wij echter stelden ons er mee tevreden de wolken voor ons te laten vechten. Op het
balcon aan de achterkant van ons huis zagen wij ze aankomen. Een leek er bijv. op
een leeuw en een ander, daarnaast, op een hond. Ik nam de leeuw en Bobbetje Vet
nam de hond en wij deden, wie het winnen zou. De leeuw kon groot worden en de
hond verslinden of de hond kon een geweldig schip worden, terwijl de leeuw
vervluchtigde tot niets of de leeuw kon de hond vooruitsnellen of beiden konden
verdwijnen in andere voortjagende wolken. Als de wolken boven ons huis kwamen,
renden wij naar het balcon aan de voorkant en wij zagen ze dan, soms onherkenbaar
veranderd, weer over ons heen snellen. Het was meestal nogal moeilijk uit te maken,
wie het gewonnen had.
Maar welk wonderlijk voorgevoel bracht ons er toe, of welke aenigmatieke
convergentie leidde er toe, dat wij een enkele keer, als er een bijzondere dreigende,
inktzwarte wolk aankwam, riepen: ‘Europa! Europa!’ en, spelend dat wij doodsbang
waren (en in werkelijkheid een beetje bang), haastig wegschuilden in
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een kast? Na enige tijd slopen wij eruit, zo opgelucht, of wij aan een groot gevaar
waren ontsnapt. Wij gingen naar de voorkant en zagen het gruwelijke Europa in de
verte verdwijnen.
Zowel mijn broer en ik hebben hieraan moeten denken, wanneer wij in de oorlog
voor een bombardement schuilden. Toch is hij niet geneigd enige bovennatuurlijke
of parapsychische praefiguratio futurorum malorum in ons kinderlijk spel te zien.
Hij voelt meer voor een rationele verklaring. Wij zouden eens, zonder dat wij het
toén meer wisten of nú meer weten, Vader iets hebben horen voorlezen of zeggen
in deze trant: ‘Donkere wolken pakken zich boven Europa samen.’ Ik vind het niet
onaardig bedacht en wat mij betreft, kan het wel zo zijn.

7
Mijn moeder zong van ‘zomer’ en veel later
Liepen wij onder de acacia's.
‘Nu is het zomer’, zei mijn moeder. ‘Zomer?’ vroeg ik,
‘Waarvan u zong? Is het nu zomer, moeder?’
Zij zeide ‘Ja’; en de herinnering
Aan wat zij zong, verbond zich met de vormen
Der ingeschulpte blaren boven mij;
En 't was mij, of ik in een liedje ging.
Zo was het inderdaad en mijn verhouding tot de dingen begon in die dagen te
veranderen. De zomer werd voller en voller - ik kan mij niet beter uitdrukken, goede
lezer, - en vervulde mij geheel; de kastanjebomen met hun roze en witte kaarsen, de
zoet geurende linden, de torenhoge beuken vol bladeren en schaduw en de acacia's.
Ik zag voor het eerst leeuwenbekjes. Nooit had ik gedacht, dat er zoiets wonderlijks
kon groeien. Zij leken mij van goud en ik durfde ze niet te plukken; het zou diefstal
geweest zijn. Door de zomer heen begon een langzame, droevige wals te spelen;
waar ik die muziek voor het eerst hoorde, herinner ik mij niet meer, maar ik denk
achteraf, dat het was bij gelegenheid van een vliegerwedstrijd. Op onze ontbijttafel
stond een koektrommel en op de deksel daarvan was een voorstelling geschilderd,
waarvan het herinneringsbeeld voor mij is samengesmolten met de herinnering die
ik nog heb aan die vliegerwedstrijd, zodat het mij nu toeschijnt, dat wij liepen in een
laan met zware, hoge bomen vol donkergroene en bruine bladeren. Opzij was een
ruiterpad en
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‘elegante dames en heren te paard’ passeerden ons. Daarachter schemerden witte
villa's in warme, zonnige tuinen. En links van ons was een weide, waar de jongens
hun vliegers oplieten. Mijn broer en ik hadden er een zien maken bij Van der Ka;
dat was een lichtblauwe met zilveren sterren en een zilveren maan. Wij zagen hem
tussen de anderen in. Er zal wel ergens een harmonie gespeeld hebben, want toen dunkt mij - hoorde ik voor het eerst die langzame wals uit de verte, een treurige,
meeslepende melodie van zomer. Missschien zag ik toen ook de vrouw op het balcon.
Het was in de laan met de acacia's. Het huis zie ik nog duidelijk voor mij en wat
vreemder lijkt, ik weet precies hoe het er van binnen uit zag, ofschoon ik er nooit in
ben geweest. Het stond in een rij en het was tamelijk smal, maar heel hoog. Toch
was het enigszins gebouwd als een chalet met veel bruin glanzend hout om de ramen.
Boven de voordeur was een matglazen koepel, gesteund door houten pilaren. De
voordeur gaf toegang tot een hal, waarop de deuren van de benedenkamers uitkwamen.
Een brede trap leidde naar boven, naar een gang, waar een rode loper lag en palmen
stonden in koperen potten. Daar geurde het naar reseda en deze geur was nog sterker
in de voorkamer, die met openslaande deuren uitkwam op een balcon, waar die vrouw
stond in een roze japon en luisterde naar de droevige walsmuziek uit de verte - ici-bas
tout passe, casse, lasse - terwijl ik aan de hand van onze machtige moeder beneden
voorbij wandelde.

8
In diezelfde tijd deed voor het eerst de vijand zijn intrede in het leven van mijn broer
en mij. Het was een nieuwe jongen, die op een kwade morgen onverwacht uit een
huis kwam, een eind verder in de straat, en ons tegen hield. Hij deelde ons mee, dat
hij niet van plan was ons te laten passeren, tenzij wij hem onze namen zouden zeggen.
Natuurlijk konden wij dat niet doen en wij trachtten een doortocht te forceren. Maar
de knaap, die ons groot en gevaarlijk leek, nam zo'n dreigende houding aan, dat ik
tot mijn schande moet bekennen, dat mijn broer en ik retireerden en ons terugtrokken
op de basis van het ouderlijk huis. Nu wilde het ongeluk, dat onze machtige moeder
een boodschap voor ons had bij de kruidenier, die juist voorbij het huis van de vijand
woonde. ‘Maar daar is een jongen die ons niet door wil laten’, zeiden wij. ‘Onzin’,
zei moeder. Daar stonden wij tussen een moeder die ‘onzin’ zei en een knaap die
onze namen wilde weten. Er zat niets
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anders op dan oorlog, dat voelden wij wel, en wij maakten een plan de campagne en
verzamelden onze krachten. Wij besloten om eerst rustig door te wandelen, of er
niets aan de hand was. Als de vijand weer op ons toe trad, zouden wij zwaaiend met
onze armen langs hem heen rennen en trachten de winkel te bereiken. Wat er daarna
moest gebeuren, daarover dachten wij nog maar niet. Het leven is soms niet
gemakkelijk. Mijn broer en ik hadden er ons op voorbereid de grote en gevaarlijke
jongen te zien - goed; wij stelden ons zijn vuisten voor, dreigend tegen ons opgeheven
- goed; maar daar zagen wij tot onze ontsteltenis, dat hij zich in de tussentijd voorzien
had van een tak met bladeren. Tijd om de consequenties van dit nieuwe gevaar onder
de ogen te zien, hadden wij niet meer. Hier was een snelle beslissing nodig. Wij
besloten: avanceren! tot den aanval! tataratá! Serrezs vos rangs! tataratá! Nooit zal
ik echter de ontzetting van mijn broer en mij vergeten, toen wij zagen tot wat voor
een verschrikkelijk middel de vijand nu zijn toevlucht nam. Op de weg lag een plas
en de meedogenloze knaap haalde vlug zijn tak met bladeren een paar keer door het
modderwater en kwam met dat vies druipende ding op ons af. Een paniek maakte
zich van ons meester en wij hólden terug, luid roepend: ‘Hij slaat met natte takken!
Hij slaat met natte takken!’ Maar onze machtige moeder zei ten tweede male ‘Onzin’,
en weer stonden wij op straat. Wij bleven een poosje rondhangen, keken elkaar
zwijgend aan, zetten ons eindelijk in beweging. Wij trokken uit niet zozeer om te
strijden, als wel om te sterven.
En toen was de straat leeg. Wij konden ongehinderd doorlopen en traden even
later, uitermate verbaasd, de kruidenierswinkel binnen. Er waren veel klanten en wij
moesten een poosje op onze beurt wachten. Ik stond naast een vat met petroleum;
het was bruin geschilderd en zo groot, dat ik maar net over de rand kon heenkijken.
Ik zag de heldere, lichtblauwe olie en snoof de lucht diep op. ‘Griekenland’, dacht
ik, ‘die olie ruikt naar Griekenland’. Waarom Griekenland en wat was Griekenland
voor mij? Ik had er nooit een plaatje van gezien of een verhaaltje over gehoord. Ik
zág ook geen blauwe zee met lichtbruine, goudgerande bergen aan de horizon. Maar
mijn borst werd ruimer en stroomde toen vol met een blijdschap, zoals men wel zou
kunnen gevoelen, als men uit een kruidenierswinkel wegvoer over een blauwe zee
naar lichtbruine bergen in de verte - o tovergeur, en droom, o Griekenland...
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Zo was de droom in mijn leven gekomen die liefelijk lijkt als men vijf jaar is en die
men op zijn vijftigste jaar naast zijn stoel op de grond ziet zitten als een magere hond,
die te veel heeft opgevreten, te veel geld en te veel bloed. Maar dat kon ik toen nog
niet weten en ook onze machtige moeder wist dat niet. Zij wilde mij opvoeden tot
een net en kundig man, die kon lezen en schrijven. En wanneer ik dan tot de jaren
des verstands gekomen zou zijn, mocht ik mij verdiepen in de boeken door nette en
kundige mannen geschreven en onbevooroordeeld mijn antwoorden uitdenken op
de vragen, die het bevattingsvermogen van een kind te boven gaan: ‘Bestaat God?’
enz.
De mens wikt, God beschikt.
En hij achtte het beter in Zijn wijsheid om een kind, ofschoon het nog onnozel
was, niet alleen te laten met:
DROEVIGE MUZIEK,
ROZE VROUWEN,
de GEUR VAN PETROLEUM,
de VREES,
de DOODSANGST,
de MELANCHOLIE
en NOG ZO WAT.
Daarom, waarschijnlijk, gebeurde het, dat ik op een avond na het eten nog even de
straat op liep en Theo Been tegenkwam. Hij rook zo akelig zoet als altijd en zijn
gladde gezicht glansde zo wit. Wij spraken ik weet niet meer waarover en toen
noemde hij ‘Onze Lieve Heer’.
‘Onze Lieve Heer?’, zei ik, ‘wie is dat?’
Verbaasd keek hij mij aan.
‘Onze Lieve Heer!’, zei hij, ‘weet je dat niet? Die in de Hemel woont.’
Meer uitleg heeft een kind van vijf jaar niet nodig. Ik wist het ineens. Natuurlijk.
Onze Lieve Heer, Die in de Hemel woont. Ik zag de hemel aan het eind van de straat,
zacht blauw met schitterende wolkjes erin, die langzaam voorbij dreven.
En ik wilde graag geloven, dat daar Iemand woonde, Die heel vriendelijk was en
goed, zoals Vader.
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Bij het opschrijven van mijn herinneringen heb ik geprobeerd eerlijk te zijn. Toch
is het mij niet gelukt de werkelijkheid weer te gegeven. Dat zegt althans mijn moeder
die deze bladzijden gelezen heeft. Op enkele belangrijke plaatsen zeide zij: ‘Onzin’.
Met name was er geen laan met acacia's in het stadje waar wij toen woonden. Wel
herinnert zij zich, dat ik van de kruidenier terugkwam en gezegd had, dat de petroleum
rook naar Griekenland. Zij had er nog met mijn vader over gesproken, maar die was
van mening geweest, dat zulke dingen vanzelf wel overgaan. Vooral echter
protesteerde mijn moeder tegen de voorstelling, dat ik pas van Theo Been gehoord
zou hebben wie Onze Lieve Heer was. Want ofschoon vader en zij niet bij een
kerkgenootschap waren aangesloten, hadden wij wel een kerstboom gehad. Bij die
gelegenheid had zij ook het Kerstverhaal getrouwelijk verteld. Bovendien was de
gedienstige, Jet, katholiek en nooit had moeder haar verboden om met ons over haar
godsdienst te spreken en bidprentjes te laten zien. Op een keer was zij in de bijkeuken
gekomen en had mij daar op een stapel vuile was zien staan, terwijl mijn broer met
neergeslagen blikken voor mij lag neergeknield.
‘Wat moet dat betekenen?’ vroeg moeder.
‘Onze Lieve Heer op de wolken’, zei mijn broer eerbiedig.
Zo ziet u, lezer. Misschien mogen wij deze conclusie trekken, dat de herinnering,
die wij aan onze prille jeugd hebben een product is èn van het werkelijke verleden
èn van ons latere leven. Wij zijn geneigd om in die allervroegste tijd de verklaring
te zoeken van wat wij later deden en leden. En naarmate wij in de chaos der
gebeurtenissen nu eens dit en dan weer dat patroon zagen, veranderde voor ons ook
het patroon der herinnering. Zodat de kindertijd ons altijd voorkomt te zijn het
verzamelpunt en het uitgangspunt van de krachten die ons bestaan hebben gevormd.
Meer dan de werkelijkheid van toen zouden deze bladzijden dan inhouden de waarheid
van nu.
Ik heb er vrede mee en zo moge het dan zijn.
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Paul Citroen
Introvertissimento
Een schilder schrijft zijn herinneringen en notities gedeeltelijk uit plezier in het
grafische. De zwart-wit werking, de grappige lettervormen amuseren hem.
Het is vervelend met een kunstenaar te maken te hebben, die zichzelf overschat. Ik
raad je aan, ontzie hem niet. Zeg hem in z'n gezicht, dat hij de grootste schepper aller
tijden is. Hij zal het zonder blikken of blozen slikken.
Ieder slecht kunstenaar is een a-sociaal element (als je wilt). Alleen: wie zal uitmaken
wie goed of slecht is? De gewone man houdt nog altijd het meest van het hertje van
Van Meegeren en de kattenschilderijen van Raaphorst.
De kunstsoort die nooit het contact met het volk verliest, is de Kitsch. Als het er
werkelijk alleen op aankwam kunst en massa bij elkaar te brengen, zou men de Kitsch
moeten propageren.
Curieus is dat juist de abstracte schilders (Mondriaan vooraan) alles in het schilderij
hebben willen uitschakelen wat toevallig, individualistisch-emotioneel, vertellend
is en op die manier, door toepassen van de zuiver schilderkunstige middelen tot de
grote gemeenschapskunst hebben willen komen, (zij droomden van een esperanto,
een volapuk der kunst) en dat juist van hen de massa niets wilde weten, dat ze hun
kunst vreemd en onbegrijpelijk vindt. Wat logisch volkomen juist leek, heeft in de
praktijk tot nu toe gefaald.
Vermogensspreiding om de economische spanningen te verminderen. Spanningen
opheffen, in ieder opzicht, een sociaal beginsel.
De artist is altijd tot op zekere hoogte a-sociaal, omdat hij het juist hebben moet
van spanningen.
Wat er zo bij de kunst bijhangt: ten eerste de vrouwen van de artisten. Hun
kinderen. Hun vriendinnen. Hun modellen. Verder de verhandelaren en lijstenmakers,
de kunsthandelaren. De kopers. De opdrachtgevers. De critici. En ten slotte hangen
de meeste artisten er zelf ook maar zo'n beetje bij.
Kunstcritici zijn meestal mislukte artisten. Net als de meeste artisten.
Dat Fanny vlugger loopt dan Danny, dat de blauw-gele truien meer goals maken dan
de groene, dat P verder gooit dan M, dat is voor iedereen duidelijk (nadat de jury
beslist heeft). Je mag dus onbeschroomd en van harte applaudisseren, je mag je
helemaal laten gaan in je enthousiasme. Er zit geen risico aan vast.
Maar of een Van Gogh echt of vals is, of Jan Sluyters groter is dan
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Kees van Dongen of andersom, of Schumacher beter is dan Hynckes, of het abstracte
zin heeft, of Mondriaan dood is of onsterfelijk, of Willink meer karakter heeft dan
Charley Toorop, of haar schilderijen lelijker zijn dan die van Van Konijnenburg, of
de kunst aftakelt of vooruitgaat of stilstaat, daar kom je niet zo makkelijk achter.
Geen wonder dat wij intellectuelen altijd met een slecht geweten rondlopen, bang,
het niet bij het rechte eind te hebben en ons verkeerd te vermaken.
Tekenonderwijs.
Het enige wat ik werkelijk getracht heb mijn leerlingen bij te brengen is dat ze
onder iedere tekening de datum moeten zetten. Maar de meesten vertikken het omdat
ze de zin er van niet snappen.
Het is een genot om te zien hoe weinig zich de leerlingen van mijn lessen
aantrekken. Anders zou men mij nog voor hun werk verantwoordelijk stellen ook.
Toch merk je met verbazing en beklemming af en toe, dat er iets is blijven hangen.
Ah! De opvoedkunde!
Wij kweken in hoofdzaak kleine kunstparasieten, onvolwaardige dilettanten. De
enkele begaafden zouden het ook zonder ons klaarspelen. Alleen wij zelf, enkel en
alleen wij zelf, zouden zonder ons nooit en te nimmer iets kunnen beginnen.
Als men ‘kunst’ leert, kweekt men epigonen, als men het ‘vak’ leert, schoolmeesters.
Maar gelukkig vergeten ze het meeste weer.
Nuanceverschillen zijn van dichtbij bekeken grote verschillen, van uit de verte gezien
helemaal geen verschillen meer. Zelfs heel grote verschillen verdwijnen op een
behoorlijke afstand. De tijdsafstand geeft de oude tijdperken voor ons oog en begrip
die ‘geestelijke eenheid’ die zo hoog nodig is voor het ontstaan van ‘werkelijk grote
kunst’. Daarom prijzen de mensen de geestelijke eenheid van vroegere tijden, die ze
in hun eigen tijd missen. Maar zolang als er mensen met hersens rondlopen is er
verschil van mening en de kopstukken van een tijdperk waren meestal elkaars
geestelijke tegenstanders.
In hun eigen tijd was het verschil tussen Delacroix en Ingres, tussen Vermeer en
Rembrandt, tussen Greco en Velasquez onoverkomelijk en nu hangen hun werken
in de musea naast elkaar, zijn ze een ‘geestelijke eenheid’ geworden en
vertegenwoordigen zij gezamenlijk hun land en tijd.
Laat je niet beduvelen over dat eeuwige gezeur over hoeveel beter het vroeger
was of dat ze het vroeger (geestelijk) makkelijker hadden (of dacht je dat ze vroeger
idioten waren, of zoveel wijzer dan wij?).
In zover de kunst voortdurend op vormgeving aandringt, heeft zij een uitgesproken
neiging tot het onmenselijke. De vorm, waaraan door de artisten het hof gemaakt
wordt, vertoont de tendens haar eisen op te schroeven. Er is dan van eigenbelang van
de vorm sprake, vorm om der vorm wille, die zich niet meer aan het menselijke
ondergeschikt wenst te maken. Het menselijke zoekt dan zijn heil in de Kitsch. In
het werk
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der Zondagschilders zit veel menselijks, in het werk der beroepsschilders, der
vorm-liefhebbers, der door de vorm gefascineerden, meestal heel weinig. Bij hen is
pas weer van het menselijke sprake als hun werken een hoog niveau bereiken.

Willink
Omdat men mij het bespottelijke boek ‘Ontaarde kunst’ in de schoenen wil schuiven,
zeg ik, dat ik boeken in schoenen niet op hun plaats vind, dat me Hynckes en Koch
niet erg veel kunnen schelen, en dat ik Willink een van ‘de groten’ van Nederland
vind, niettegenstaande alle enthousiaste geblinddoekte literatoren. Ik heb de indruk,
dat hij ‘iets’ is, ook al hebben zijn schilderijen weinig met schilderen te maken. Hij
kan niet schilderen en hij komt daar voor uit. Hij heeft een eigen, pijnlijk-fatale
manier van niet-schilderen gevonden, waartegen het geschilder van vele anderen
onbenullig lijkt.

Mondriaan
Mondriaan is een idee. Hij is de meester van het minimum, van het haast niets. Zijn
laatste ontwikkeling: van vlakindeling tot leg-puzzle. Een dwaas, een heilige. Zijn
werk is van een hemelse onschuld, van de diepste overtuiging. Wat bij ieder ander
kinds, blasfemisch, bespottelijk zou zijn (Trafalgar Square,
Broadway-Boogie-Woogie), bij hem klopt het.
Zijn grote daad, om welke men hem geniaal zou moeten noemen, is juist deze nog
nooit vertoonde zelfbeperking. Ook andere schilders hadden reeds in de richting der
beperking gewerkt. Maar geen één zou een beperking, zoals Mondriaan die toont,
als levensuitdrukking bevredigd hebben. Men moet wel een volkomen dwaas zijn
om hiermee genoegen te kunnen nemen. En dat is Mondriaan dan ook geweest, zoals
anecdoten, die de vrienden van hem vertellen, bewijzen. En daarom past dan ook
zijn schilderwijze bij hem. Maar alléén bij hem.
Aangemoedigd door zijn voorbeeld hebben een boel mensen, die vroeger nooit
aan schilderen hebben gedacht, ook strepen en kleurvakken aan elkaar gezet en
gemeend dat zij schilderijen maakten. Maar ze zijn er weer van af gekomen.
Alleen Mondriaan, bij wie die manier van doen in overeenstemming met zijn
innerlijke gesteldheid was, heeft deze manier nog verder ontwikkeld en tot het eind
toe volgehouden. Wij, die onze onschuld allang kwijt zijn, die een uitgesproken
gevoel voor de betrekkelijkheid van al het menselijke doen, en zin voor de daaruit
voortvloeiende humor hebben, die daarenboven van kindsbeen af geboeid zijn door
de ‘gewone’ schilderkunst, kunnen voor een dergelijke naïeve, onschuldige, onnozele,
en zuivere verschijning als Mondriaan alleen eerbiedig salueren.

Mac Beckmann
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Ik was 15 of 16 toen ik de grote Meyerheim bezocht. Meyerheim, de in Duitsland
van die tijd beroemde dieren- en genre-schilder, leerling, vereerder en vriend van A.
von Menzel, een krasse oude heer met een grote grijze baard. Ik liet hem een
impressionistische tekening van mij zien en dat gaf hem aanleiding om op het
impressionisme af te geven
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als een schilderkunst der luiheid, waarin niets behoorlijk afgewerkt werd. En om aan
te tonen dat hij al lang vóór de impressionisten ‘en plein air’ gewerkt had, wees hij
mij een van zijn schilderijen, dat een bossage in de Berlijnse Tiergarten voorstelde,
waar een meisje aan mussen broodkruimels voerde. Een schilderij zonder verhaal
was voor hem niet compleet, ook al was hier een stuk natuur quasi neergeschreven.
Meyerheim begreep niet, dat hij uit een geheel andere geest werkte dan die, waardoor
de impressionisten voor de wereld zo veel betekenden.
Aan deze jeugdbelevenis moet ik soms denken als het mij niet lukt, de betekenis
en roem van zekere schilders of schrijvers te begrijpen en deze beroemdheden zelfs
minderwaardig vind, zoals Meyerheim de impressionisten.
Daar hebben we bijvoorbeeld Max Beckmann, de grootste Duitse schilder sinds
eeuwen volgens Dr. L., de grootste schilder van deze tijd volgens hemzelf. Hij schijnt
het summum van het Duitse expressionisme, dat door Heckel, Kirchner, Felix Müller,
Nolde, Pechstein, gecreëerd en reeds zo overvloedig geëxploiteerd werd. Een
afschuwelijk, krampachtig, gewild-barbaars ‘boche’-dom, een lawaaierig, wellustig
zielsuitstorten. Deze mensen hebben, schijnt het, een bijzonder diep innerlijk leven,
dat zij moeten uitbraken, omdat zij het niet verwerken kunnen. Dit braken is juist
hun manier van verwerken.
Wat ik zie is dit: dat Max Beckmann begonnen is met impressionistisch te werken,
een begin, dat hij overigens, nu hij zijn expressionistische orgieën viert, verloochent.
Dat het expressionisme niet op zijn eigen mest gegroeid is, maar bij de schilders van
de Brücke in Dresden. Dat hij een erg grote kracht is, maar dat een kracht, die in
hoofdzaak lawaai maakt (en wat voor een lawaai!) en weinig te zeggen heeft, mij
tegenstaat. Dat hij een hoerencomplex heeft, dat hij hoeren geweldig diepzinnige
wezens schijnt te vinden (waard om er een soort Wagneriaanse walkurensymboliek
aan vast te knopen) en stompzinnigheid erg opwindend, dat hij geweldig dom is (bij
hem is alles geweldig) en dat hij zijn domheid in zijn schilderijen op een wilde
krachtpatserige manier demonstreert. Dat ik dit soort kunst, ook al is ze dan
allemachtig krachtig (en verkrachtend) zo stom vind als een barstende granaat (maar
van een granaat verwacht je dan ook niets anders). Dat, als ik naar zijn schilderijen
kijk, ik het gevoel heb, toeschouwer te zijn bij een coïtus van de heer Beckmann,
waar ik nu juist niet wild op ben.
Maar anderen schijnen het geweldig te vinden. (Het is geweldig). Ze vinden hem
demonisch, en daarmee houdt natuurlijk álles op. Want zodra een artist demonisch
is, is hij voor de kunst in orde.
Beckmann: monumentaliteit plus domheid plus symboliek plus zinnelijkheid. Een
Duitse bestie, verdwaald in een beschaving met boorden en dassen en van
gedécollecteerde vrouwen. Als Beckmann's schilderijen kunst zijn, dan staat vast dat
kunst ook ongelofelijk stom kan zijn.

Bonnard
De grondslag van zijn werk is kleurenverliefdheid. De hele wereld door een
kleurenprisma gezien, waar hij de zeldzaamste nuances uit puurt. Zestiende tonen
in de muziek, zestiende kleuren bij Bonnard, combinaties,
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zo oververfijnd en trillend, dat je verbaasd, gefascineerd staat te kijken. En nadat de
wereld uit elkaar geprismaad werd, houdt hij haar decoratief bij elkaar, hij raapt de
brokstukken, al de duizend nuances bijeen en maakt er een decoratief geheel van.
Hij is geen natuurkracht, zoals de zeer grote scheppers - hij is een overgevoelig
in kleuren vibrerende. Anderen eindigen met trillen, met bibberige penseelstreken
(ouderdom: Titiaan, Rembrandt, Liebermann), Bonnard begint er mee en blijft erbij.
Van vormbeheersing is bij hem nauwelijks sprake. Kleurslingertjes en -vlekjes
wriemelen als gekleurde bloedlichaampjes door elkaar en vormen het lichaam van
zijn schilderijen. Vrouwelijk zoet, mistekend, Jugendstil-achtig opgebouwd zijn zij.
Een burgerlijk-intieme artist-schilder, die heerlijke kleurboeketten, feesten voor het
oog, levert. Onvast, stuntelig, altijd vibrerend.
Op zijn laatst foto lijkt bij een geplukt kippetje. Een bijzonder sympathieke
vervalsverschijning, stralend en toch mild. Een 16de-kleurenmeester. Bonnard:
Vuillard = Debussy: Ravel.

Van Gogh
Als men Van Gogh met Velasquez vergelijkt, kan men zeggen dat, wat de
vormbeheersing, de penseeltechniek betreft, Van Gogh in de verste verte niet bij
Velasquez haalt. Velasquez betekent een der hoogtepunten van het schildershandwerk,
zijn meesterschap is dat van de grand-seigneur, hij is een vorst onder de schilders.
Van Gogh is daarbij vergeleken een onbehouwen boer, een knoeier. En men kan zich
indenken dat mensen, die de kunst van Velasquez bewonderden en zich een
ontwikkeling en voortzetting van de schilderkunst alleen in de lijn ener nog grotere
volmaaktheid konden voorstellen (maar een grotere volmaaktheid dan die van
Velasquez bestaat niet) door de primitieve prutserijen van Van Gogh gewoon ontzet
waren.
Wat echter Van Gogh aan de schilderkunst toegevoegd heeft, dat is de expressiviteit
van kleur en lijn. Hierin is hij ‘verder’ dan Velasquez. De betekenis en kracht van
Van Gogh's kleur en lijn is inderdaad iets, wat we vóór hem nog niet kenden en men
mag gerust zeggen, dat tegenwoordig, meer dan een halve eeuw na zijn dood, nog
geen 20% van de schilders in hun kleur zo ver zijn als Van Gogh was. Dat daarnaast,
naast dit nieuwe, dat hij als pionier ontdekken en veroveren moest, voor hem geen
tijd overschoot om ook zijn vormkundigheid en penseelvaardigheid op een hoog
niveau te brengen, is bij zijn opleiding, zijn laat begin en vroeg einde, begrijpelijk.
Hij zelf voelde dit als een tekort en was van plan, op den duur verbetering hierin te
brengen. De schilders na hem hebben echter tegelijk met zijn kleur veelal ook zijn
tekorten als nieuwe kunstvorm overgenomen. Maar daar mag men Van Gogh geen
verwijt van maken.

Het eigen klimaat

Libertinage. Jaargang 3

Rembrandt's schilderijen moet je bij mistig weer bekijken; bij zonlicht lijken ze op
toneelspelers die bij klaarlichte dag gecostumeerd en geschminkt over straat lopen.
Rembrandt moet met zijn eigen licht stralen, een Noorderling, uit duisternis en
waterdamp geboren en alleen ten volle
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in de Hollandse atmosfeer te begrijpen. Naarmate het buiten duisterder is spreken
zijn eigen kracht en licht sterker. Zijn zelfportret in de Ufficiën te Florence is een
verdwaalde vreemdeling.
Velasquez daarentegen en de Italianen kunnen best zonlicht verdragen. En ik heb
de plastieken van Michelangelo en Donatello pas onder de stralend blauwe hemel
van Florence begrepen.
Het eigen klimaat geeft pas het laatste uitsluitsel over de kunstwerken, omdat het
het levensgevoel bepaalt, waaruit ook de grote daden ontstaan.

Hoe men schilder wordt
Ik ben al van 't begin af gek geweest. Alleen zo is het te verklaren, dat ik een beroep
gekozen heb, waarin men mooi wit papier met een of ander zwart goed bevuilt of
schoon doek, lekker opgespannen op een spieraam, met verf besmeurt. Ik heb het
nooit kunnen begrijpen, dat er mensen gevonden worden, die hiervoor geld betalen.
Maar dat is hún zaak. Mij kan het alleen maar aangenaam zijn.
Gelukkig ben ik niet de enige dwaas op de wereld; er zijn er, die zich net zo
aanstellen als ik. Wij noemen elkaar collega's. Anders zou ik me met mijn tic ook al
te eenzaam voelen.
Wij hebben n.b. een lange traditie in ons vak. Ik heb van alle schilderijen geleerd,
die ik ooit gezien heb. Ik heb ± 50.000 leermeesters. Van enkele leerde ik hoe men
het doen moet; van de rest hoe men het niet doen moet. En zo doe ik het meestal.
Dat is ook de reden waarom ik met deze dwaasheden door blijf gaan: misschien
krijg ik het nog eens te pakken. Want ook al is het een gekken-bezigheid en b.v. het
nabootsen van de natuur apenwerk: er is één reden die voor dit gedoe als
verontschuldiging kan gelden: als je van binnen gek bent, mag je ook naar buiten
mal doen. Ik bedoel: de innerlijke relatie.
Als je dwaas verstandig doet, dat is het ergste wat je doen kunt. Dan wordt het
alsmaar erger met je. En om als verstandig iemand idioot te doen, dat hou je op de
duur niet uit zonder werkelijk je verstand kwijt te raken.
Dus als iemand bij ons komt, en vraagt, of het goed is, dat hij schilder wordt, dan
vraag ik altijd of hij gek is. Dit is het voornaamste.
Er zijn mensen die denken, dat het op het talent aankomt, op de vaardigheid in het
besmeuren. Dat is een vergissing. Het komt er op aan dat we een innerlijke verhouding
hebben tot dit gekkenwerk. Anders is het erger dan slavenarbeid.
Maar omdat het meestal moeilijk is om uit te maken of iemand wel of niet getikt
is, laat ik de beoordeling hiervan aan de mensen zelf over. Men wordt schilder op
zijn eigen verantwoordelijkheid; te verwachten is er echter niets van, behalve
misschien: innerlijke bevrediging.
Wat mij betreft, ik raad het iedereen af.
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Barricade
Jeremiah in Holland
In ‘Vrij Nederland’ - dat ‘Elsevier’ van de progessief-angehauchten - van 11 Maart
1950 heeft H.M. van Randwijk zijn wekelijkse klaagzang aangeheven n.a.v. een
artikel van een man die al meer een steen des aanstoots is geweest in dit land van
Jeremiahs, J. de Kadt. Nu moet direct erkend worden, dat De Kadt het ook wel eens
te bont maakt: al dat kwellen en sarren van goedmenende lieden, vaak nog
progressieven, door steeds maar gelijk te hebben en dat nog te zeggen ook, is ten
slotte om hels van te worden. En wat hij nu heeft uitgehaald...
In ‘Socialisme en Democratie’ van Februari 1950 schreef hij een artikel over de
nieuwe situatie in Indonesië, dat behoort tot het beste wat van hem verscheen. Men
had de laatste tijd dikwijls de indruk, dat De Kadt zich de domheid van zijn
tegenstanders te veel aantrok, en het zo druk had met het aan de kaak stellen van die
domheid, dat hij te weinig toekwam aan het ontwikkelen van zijn eigen ideeën. Wat
hij echter in bovengenoemd stuk over de nieuwe verhouding tussen Nederland en
Indonesië zegt, lijkt mij zo onomstotelijk juist, dat ik zijn voornaamste stellingen in
het kort zal proberen weer te geven:
1.

De Nederlands-Indonesische Unie is een
fictie. Hoe eerder wij onze relaties op een
zakelijke basis stellen - en dus zonder een
kostbaar en inefficiënt Unie-apparaat hoe beter, want ‘de samenwerking tussen
Nederland en de R.I.S. berust uitsluitend
op wederzijdse belangen. Het is
Nederlands belang in Indonesië zoveel
mogelijk zaken te doen, kapitaal te
investeren voor zover
winstmogelijkheden aanwezig zijn, bij
de import en export betrokken te zijn, en
Nederlanders in Indonesië
werkgelegenheid te verschaffen, op
economisch, technisch, organisatorisch,
administratief, wetenschappelijk en
cultureel gebied. Het is een Indonesisch
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belang van de Nederlandse kapitalen en
talenten gebruik te maken, indien dit voor
de R.I.S. voordelen oplevert. Deze
verhouding is door de verdragen en door
een normale vertegenwoordiging, zo
uitgebreid op alle gebieden als in
overeenstemming is met de reeks van
betrekkingen, volkomen te
verwezenlijken.’
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2.

De toekomst van Nederland ligt in het
eigen land, in een Verenigd Europa,
eerder dan in Indonesië en ‘het slagen van
een XYZ-plan, dat de inwisselbaarheid
der Europese valuta tot stand zou
brengen, betekent méér voor de
Nederlandse toekomst dan alle
Indonesische zaken.’

3.

De Regering van de R.I.S. moet nog laten
zien dat zij in staat is Indonesië op te
bouwen. Feit is alleen dat het Nederlands
gezag sinds '45 de chaos in de hand
werkte, ‘het moest weg, wilde er kans
voor orde komen’.

4.

Alleen als de R.I.S. ‘de eigen
mogelijkheden blijkt te begrijpen, een
politiek van zelfbehoud, consolidatie en
verbinding met het Westen voert, is het
een nationaal Nederlands en een
algemeen Westers belang om zoveel
mogelijk en zo nauw mogelijke
betrekkingen met de R.I.S. te
onderhouden.’

Op dit uiterst zakelijke program nu gaan Van Randwijk's armen in de lucht, en
wij horen de bekende toon van de morele verontwaardiging in zijn stem. Nu is Van
Randwijk iemand wiens stem in de Indonesische zaak tot de symapthiekste behoorde,
omdat zij, ofschoon wat zalvend, een volkomen oprechte indruk maakte. De Kadt's
artikel echter heeft een andere Van Randwijk uit zijn tent gelokt. Opnieuw blijkt dat
wij ons vergissen als wij denken dat overtuiging en integriteit steeds samen gaan,
want wat het polemiekje tegen de Kadt zo onfris maakt is de oneerlijkheid achter die
morele verontwaardiging.
Het is n.l. oneerlijk om juist De Kadt te verwijten dat hij van Indonesië een
Nederlandse modelboerderij zou willen maken en te suggereren dat hij tot die
progessieven zou behoren die teleurgesteld zijn door de gang van zaken in Indonesië.
Met het volkomen verdraaien van De Kadt's intenties krijgt v.R. zodoende gemakkelijk
gelijk voor de lezers van ‘Vrij Nederland’, terwijl hij bovendien nog de edelmoedige
overwinnaar kan uithangen door De Kadt's vermeende aberraties toe te schrijven aan
diens teleurstellingen als goed progressief. Wat dit laatste betreft, iedereen die evenals
Van Randwijk ‘De Indonesische Tragedie’ gelezen heeft, weet hoe goedkoop Van
Randwijk's welwillendheid hier is. En het is iedereen, die het stuk van De Kadt kent,
duidelijk dat Van Randwijk met het eerste verwijt helemaal mee gaat met het betoog
van De Kadt, die immers precies het tegendeel gezegd heeft van wat Van Randwijk
hem in de schoenen wilde schuiven!
Daarmee is meteen het voornaamste argument in dit aan argumenten zo zwakke
stukje weggevallen en blijft alleen nog over, dat Van Randwijk vindt dat wij ‘ons
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van dit probleem eigenlijk met één zin zouden kunnen afmaken en zeggen: heb geduld
en geef Indonesië het vertrouwen’.
Nu twijfel ik er niet aan dat iedereen die het vertrouwen van Van Randwijk
meekrijgt al een heel eind op weg is, maar ik ben toch bang dat bijv. de Indonesische
economie daarin niet helemaal met mij meegaat. Van Randwijk schijnt trouwens
zelf ook zo iets te voelen, waar hij een paar regels verderop toegeeft, dat men zich
op deze wijze wat al te gemakkelijk van het probleem ontdoet ... om zich echter
onmiddellijk
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daarop weer tegen elke criliek op Indonesië te keren. ‘Bewijst men deze jonge natie
een dienst’, zo roept hij uit, ‘door bij de start al te gillen: het gaat verkeerd?’ Het lijkt
mij dat, áls het verkeerd gaat, men zo'n jonge natie hij de start niet hard genoeg toe
kan gillen. Wat afschuwelijk perfide om haar dan maar door te laten hollen!
Overigens, nergens is het bij De Kadt te lezen, zoals Van Randwijk beweert, dat
hij het in Indonesië uitsluitend een rommeltje vindt, waarin in het geheel geen
toekomst zit. Zeker, hij ziet een aantal bedenkelijke tekenen en vele gevaren - en wie
zou die niet zien? - maar hij zegt ook nadrukkelijk dat de regering van de R.I.S. een
redelijke indruk maakt. En bovendien, als De Kadt het over Indonesië heeft, doet hij
dat op de enige manier waarop men als vreemdeling over de politiek van een ander
land, dat men als volwaardig beschouwt, kan spreken: door zich te verplaatsen in
het gezichtspunt en de belangensfeer van dat andere volk. De Kadt schrijft over
Indonesië zoals hij het ook over San Salvador, Turkije of Engeland tracht te doen.
Betweterij? Voor mijn part, maar dan is dit in ieder geval een houding die meer
respect voor Indonesië veronderstelt dan het ‘vertrouwen’ en het ‘geduld’ van Van
Randwijk, dat zo onaangenaam smaakt naar het ook door hem zo verfoeide
neo-ethicisme. Maar, zegt Van Randwijk dan nog, Indonesië is een Aziatisch land
en het zal zijn problemen dus op zijn eigen manier moeten oplossen en niet op de
onze ‘en de enige wijze om daarbij als Nederlanders behulpzaam te zijn is hen te
onderwijzen door onze mislukkingen, ons lijden en onze tekortkomingen...’
De Indonesische problemen waarover De Kadt het heeft, zijn echter politieke
problemen van algemeen, geenszins specifiek Aziatisch karakter en áls het al typisch
Aziatische problemen waren - die dus niet door onze West-Europese betweterigheid
kunnen worden opgelost - hoe zouden dan onze niet minder West-Europese
mislukkingen, lijden en tekortkomingen helpen?
Overigens, als het Van Randwijk menens is met zijn oplossing, dan kan dat een
aardig hoekje worden binnenkort in ‘Vrij Nederland’. Juist iets waar de Heer Winkler
op gewacht zal hebben. Maar moeten wij nu voor Indonesië hopen dat de confessies
van Van Randwijk over zijn falen en zijn lijden schier onuitputtelijk zullen zijn?
H. van Galen Last
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[S. Vestdijk: Lehmann in Doorn]
Lehmann in Doorn (anno 1941?)1)
Als 'k mijn vulpen laat bewegen,
Hunker 'k nimmer naar een neger,
Want terstond denk 'k dan aan Lehmann,
Die, ruwweg vermomd als zeeman,
Zich naar Doorn eens heeft begeven, Handjes geven, voetjes vegen, En zich in 't salon bekwaamde
In de kunst van het beamen
Of 't negativistisch zwijgen.
Gastvrouw ging er wat van krijgen,
Hond wou blaffen, poes niet spinnen...
Wat te doen: Lehmann was binnen.
Toen opeens, op mijn begeeren,
Want ik wou wat van hem leeren,
Ging hij, voor suggestie open,
Onverwijld hallucineeren.
Al de thee, die hij gezopen,
Alle opgeknaagde koekjes,
Deden negers hem zien loopen
In de tuin, waar knusse hoekjes,
Dennen, sparren, slingerpaden,
Zwaar met ebbenhout beladen,
't Zwarte werelddeel verbeeldden.
Hoe die Lehmann negers teelde!
't Duurde lang: ik wou gaan schrijven.
Lehmann wou alleen maar blijven,
Tot hij mij met negenhonderd
Psychopathisch had bedonderd.
En 't is waar: die inboorlingen,
Die sindsdien mijn tuin verpesten,
Die 'k niet eens kan laten zingen
Als de slaven van het Westen,
Moet 'k wel als een beul regeeren.
Dat kon 'k óok van Lehmann leeren,
Die na handje, voetje vegen
Zich twee uur niet wou bewegen
En met thee en koek verteren
Blanken kon tyranniseren.
S. Vestdijk.
Welke neger dichtte mee
Aan dit vervolg op ‘les casse-pieds’?
L.Th. L.

1) Zie Libertinage 1949 no. 6, pag. 427.
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Besprekingen
L. Vroman, Gedichten - Vroegere en Latere, Querido, Amsterdam 1949.
De poëzie van de in Amerika wonende L. Vroman, die met zijn Gedichten het
belangrijkste na-oorlogse debuut op zijn naam vestigde, vertoont overeenkomst met
de strekking van een opmerking van Paul Valéry die de wereld ergens omschrijft als
een smet op de zuiverheid van bet het-zijn; een overigens allerminst originele of
nieuwe, maar zo langzamerhand juist populaire opvatting. Aan deze paradox ontleende
Valéry's kunst haar dubbelzinnige karakter. Hij veroorzaakte bij deze dichter een
soort van verstandelijk dromen, hetwelk zich nooit zo vast aan de levenssmet wilde
hechten, dat het de gedachte van ontrouw aan het zo veel grotere en schonere
luchtledig zou kunnen doen postvatten. Het werk van de Fransman is o.a. hierdoor
interessant, dat het de strijd tussen aardse gehechtheid en onwereldse geborgenheid
laat zien als een worsteling tussen verstandelijke formulering of precisie en
gevoelsmatige of intuitieve verruiming, een worsteling die heel wat wantrouwen,
weifeling, melancholie, minachting en zelfs schaamte loswerkte. Men ziet de poëzie
van Valéry zich dan ook, ondanks haar classicistische, op lettergrepen en versschema's
berekende formalisme, voortdurend in grensgebieden bewegen, waar de gevechten
nu eenmaal altijd geleverd worden. Maar Valéry bestreed een vijand met wie hij zich
verwant voelde en aan wie hij onophoudelijk, onder de dwang van een onontkoombare
geboeidheid, zijn mooiste omschrijvingen, als zijn beste wapens, uitleverde. Aan de
schoonheid van het niet-zijn ontlenen de dingen in Valéry's gedichten hun relief.
Met een gerust geweten bijna, en zeker met een hautaine voldoening, liet deze dichter
alles waar wij prijs op stellen en waar onze kunst haar zegel aan heeft gehecht, in
het niet verdwijnen als in een spel dat slechts kortstondig wordt onderbroken.
De houding die Vroman, blijkens zijn Gedichten, tegenover het niet-zijn inneemt,
verschilt in zo verre van die van de Fransman, dat er bij deze Hollandse dichter
minder sprake is van een besef van schoonheid en tegenstrijdige rechtvaardiging dan
wel van een gevoel van beklemming en machteloosheid. Het niet-zijn inspireert ook
Vroman zo nu en dan tot bewondering, maar het is een bewondering die moet worden
afgedwongen en die met de klacht van een verslagene wordt geuit. De dichter Vroman
nam in zijn eerste bundel vrijwel van vers tot vers posities in tegenover, voorbij of
boven het leven en de wereld, hoewel de vluchtigste aanraking, zoals de vaderlijke
vingertik in het lange gedicht Landing, in staat was hem op de begane grond te doen
terugkeren. Eerlijkheidshalve
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moet men er aan toevoegen, dat deze terugkeer de duizeligheid van een ontwaakte
slaapwandelaar vertoont. Het niemandsland, waar Vromans poëzie zich in bevindt,
ontleent beelden en motieven aan de beide gebieden van leven en dood, waardoor
het wordt begrensd, zonder dat het, zoals in het geval van Valéry die toch zo moeilijk
kiezen kon, een beslissende keuze doet en de ontoereikendheid van het ene domein
met de schoonheid van het andere rechtvaardigt. Deze ‘zweverigheid’, die letterlijk
het onderwerp van enkele gedichten uitmaakt, veroorzaakt angsttoestanden, een
uiterste sensibiliteit en een zintuig voor situaties waarin het levensgevoel zich zo
volkomen isoleert, dat licht in donker, geluid in stilte, leven in dood (of in zijn
bedriegelijk surrogaat: droom) overgaat. De isoleringsdrift laat niets onaangetast.
Alles wordt opgedeeld. Het zwevende gezichtspunt ziet slechts onderdelen, zodat
zelfs een hand ‘armloos en ikheidsloos’ wordt.
Het zingen van Vroman is verwant aan zwijgen, niet in de gewone betekenis die
men daar, wat de poëzie betreft, aan hecht, de betekenis van aanduiden, verwijzen,
kortom van verzwijgen, maar in de volstrekte. Vromans verzen herinneren aan een
regel van Lao Tse: Zij die weten spreken niet (een uitspraak die door Po Choe I tegen
de vijfduizend woorden van Lao Tse zelf werd gericht). Vroman spreekt nog (stellig
omdat hij niet weet wat waarschijnlijk de moeite van het weten niet waard is), maar
zijn woorden hebben de neiging hun betekenissen tegen elkaar uit te spelen, elkaar
te neutraliseren, zodat er een ‘dreunende stilte’ ontstaat. In de zwevende situatie
waarin deze dichter zich bevindt, worden de gewone dingen en levensverschijnselen
onzinnig. Het contact met het dagelijkse leven, met de natuur, de jeugd, de
medemensen, de erotiek, vindt langs uiterst dunne verbindingslijnen plaats. De
zintuigen registreren wel is waar, met een buitengewone scherpte zelfs, maar het
verband, waardoor ons lichaam zijn instinctieve compromis met de werkelijkheid
sluit, is zoek. De indrukken krijgen iets van een wanhopige objectiviteit. Een
dergelijke houding zou een gevaar vormen voor verderzingen, verderleven zelfs,
wanneer dichten nu eenmaal niet een pose was, zodat het de mogelijkheid van geheel
andere poses, op andere niveaux en andere gebieden, openlaat.
In Vromans tweede bundel kan men de ontwikkeling van de hierboven
geconstateerde ‘zweverigheid’ van 1935 tot 1948 volgen. De verzen hebben over
het algemeen een persoonlijker accent, d.w.z. spreken zich vaker, of althans openlijker,
over menselijke relaties uit. Maar zij zijn, vooral in de eerste helft, ook zwakker. De
belangrijkste oogst werd kennelijk in het debuut binnengehaald. Merkwaardig is dat
in de vroegere gedichten de naam van God nog al eens wordt genoemd, als een
steunpunt, een macht die voorlopig de verantwoording draagt, of tenminste het
raadselachtige levensprogramma heeft vastgesteld. Later wordt ook God subjectief,
onderworpen aan het perspectief der ‘zweverigheid’. De rollen tussen God en de
dichter worden zelfs een maal omgekeerd. In plaats dat Vroman zich op Gods hand
installeert, zoals Aafjes dat eens in het gezelschap van zijn beminde deed, voert God
zijn schepping voor de tweede maal in het klein uit op de handpalm van de dichter
Vroman, die grootmoedig belooft op Gods werk nooit te zullen zijn uitgekeken. Een
dergelijke omzetting
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kan men als een grapje zien, een speelse inval, zoals deze dichter er meer heeft. Maar
hij is ook kenmerkend voor de ‘zweverigheid’, of de betrekkelijkheid, die niet als
iets vanzelfsprekends, inherent aan de menselijke staat, maar als een noodtoestand
wordt ondergaan. Vroman heeft, het blijkt ook uit deze bundel, weinig hoop uit deze
noodtoestand te geraken. Geen vingertik doet hem op de begane grond terugkeren.
De geliefde, die hem, of hij haar, aanraakt, is in de eigen zweeftoestand opgenomen.
De angst voor de dood vergalt 's dichters smaak voor het leven, die in zijn
gevoeligheid, zijn intelligentie, zijn bizarre voorstellingsvermogen toch zulke sterke
troeven bij de hand heeft. De ivoren toren (beter zou men misschien kunnen zeggen:
de glazen toren), waarin deze dichter zich met zijn bloemen, vlinders en geliefde
heeft opgesloten, wordt een enkele keer verlaten, maar alleen om een klemmender
motief te vinden zich opnieuw terug te trekken. Ik ben de laatste om dat Vroman
kwalijk te nemen. Ieder heeft recht op zijn eigen angsten, zeker wanneer zij zich met
zoveel talent in een zo eigenzinnige taal laten omzetten. Het zijn ook een beetje mijn
angsten, mijn zweverigheid. Maar de mate waarin zij van de mijne verschillen, geeft
tevens de graad van mijn verwantschap, misschien niet van mijn bewondering, aan.
De beste gedichten uit deze tweede bundel werden in Indonesië en Amerika
geschreven. Het zijn m.i. Amputatie, Anonym, Regen, Over Mensen, Een Boot en
Eens.
Adriaan Morriën

Filosofie van het laatste woord
R.F. Beerling, Onsocratische gesprekken, J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
Een van de vermakelijkste herinneringen uit mijn filosofische leerjaren heeft een
troublante jaarvergadering opgeleverd van een voornaam vaderlands gezelschap, dat
zich Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte noemde. De ernstige
heren, die zich daar gewoonlijk aan een stemmig filosoferen overgaven dat hoofd
noch hart ernstige schokken bezorgde, zagen zich toen - het moet aan het eind der
dertiger jaren zijn geweest - tegenover een nonchalante jongeman geplaatst, die hen
vanaf het spreekgestoelte over de existentiefilosofie beleerde (de echte, welteverstaan,
niet het boulevardaftreksel van St. Germain des Prés). Deze jongeman, toen nog
slechts vaag bekend door een bundel filosofische opstellen, trad daarbij uitdagend
buiten de naar norm en traditie kenniskritisch bijeengeharkte paden en enige
verontruste heren begonnen daardoor dusdanig gepassioneerd te protesteren dat men
zich allengs eerder op een vismarkt dan bij een platonisch symposion waande. Van
een volgens de regels der kunst te voeren debat kwam niets terecht doordat enkele
kopstukken van het gezelschap met naar salon en aula riekende namen hun wild
geraas niet meer konden staken en de vrijmoedige spreker als een verdoemde ketter
welhaast achter de katheder wegjouwden.
De man die een - nog van Karl Jaspers geleende steen - in de vooroorlogse
filosofische vijver waagde te werpen, was mij toen sympathiek, ook omdat de
roodaangelopen achtbare heren - ze mochten dan De Sop-
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per of Wynaendts Francken heten of andere nu al vergeten namen dragen - mij al zo
vaak meel en zemelen in plaats van het zo vurig verlangde filosofische brood hadden
opgedist. En nu dezelfde man van gewoon maar R.F. Beerling in prof. dr. R.F.
Beerling is getransformeerd en ik zijn jongste boek ‘Onsocratische Gesprekken’
onder ogen krijg, blijft die eerste kennismaking me door het hoofd spelen.
Beerling is inmiddels hoogleraar aan de Universiteit van Indonesië geworden en
de jonge Indonesiërs, die vóór de oorlog gevaarlijk met de neo-thomistische en
neo-calvinistische strooppot werden benaderd, hadden een slechtere gids op het
glibberige pad der Europese wijsbegeerte kunnen krijgen. Beerlings denken heeft
een zeker persoonlijke consequentheid en lenigheid, die ongebruikelijk zijn voor de
schoolfilosoof en hij heeft ook door zijn andere schrifturen terecht naam gemaakt
als een degelijk kenner van de jongste filosofische stromingen. Hij vertegenwoordigt
een stuk moderne wijsbegerige problematiek, de Nietzscheaanse problematiek met
haar uitlopers in het existentialisme (het adjectief ‘onsocratisch’ verwijst al naar
Nietzsche). Hij heeft de geklede filosofenjas uitgetrokken en staat af en toe in
Schillerhemd bezorgd maar fris in de wind. Soms naar het schijnt in de zeewind,
maar dan op de valreep van het Europese schip dat hij zinkend weet. In een dergelijke
positie verkoopt men geen knollen meer voor citroenen en ik geloof dat de
Indonesische jeugd daar baat bij zal hebben.
Beerling mag dan de schoolfilosofie als een esoterische bezigheid van min of meer
fossiele zonderlingen dóór hebben en erkennen dat deze in de traditionele vorm
volstrekt dood is, toch staat ook hij - misschien maar met één voet - soms weer op
de katheder. Niet dat hij pedant doceert, want de charme van deze vijf dialogen over relativisme en radicalisme, over absurditeit en nihilisme, over verveling en
vooruitgang, over zin en zekerheid, over filosofie, politiek en macht, dit alles
voorafgegaan door een proloog over de dialoog - is dat ze oprechte uitingen van
innerlijke spanningen willen zijn en dat ze ook in hun speelse formuleringen de man
doen waarderen, die geen ‘kettingganger van het denken’ is. Maar mijn bezwaar
tegen dat denken, hoezeer ik ook een eind weg mee kan gaan met Beerlings radicaal
relativisme, is juist die ene voet, die de bedrijver op de katheder blijft houden, de
nostalgie waarmee hij nog eens naar de toga kijkt, die in het museum Europa aan de
kapstok hangt.
‘Vom Nützen und Nachteil der Philosophie’, dit had met een variant op Nietzsche
het motto van Beerlings beschouwingen kunnen zijn en deze relatie van het denken
als persoonlijke ervaring en van de wijsgerig-wetenschappelijke traditie is voor mij
het probleem achter zijn problematiek. Voor wat zich op de voorgrond (een voorgrond
met nog genoeg diepte!) afspeelt, heb ik alle waardering en in zover kan Beerlings
denkend jongleren niet genoeg worden aanbevolen voor hen, die de strikken
vanwetenschap en wijsbegeerte wensen te ontlopen. Maar op de achtergrond zie ik
voetangels en klemmen, ook voor wie de filosofie ‘existentieel’, of wel de diepste
expressie van de menselijke verontrusting is geworden, voor wie de skepsis erkent
als de diepste krachtbron van het filosoferen, voor wie het moderne subjectieve
pessimisme aanvaardt om het dóór te durven denken.
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Waarom filosoferen wij nog, wij verachters van de katheder, wij spotters met de
objectiviteit, wij tegenstanders van loze formules en ‘handwoorden’? Zijn we weer
prae-filosofisch geworden, zoals Beerling zegt, ten volle bevangen in het katastrofale
fenomeen dat de zin uit de wereld is weggeblazen? Hebben we de leuze van Nietzsche
om terug tot vóór Socrates te gaan zo blijmoedig overgenomen dat onze opmars naar
het verleden niet meer te stuiten is? Of zijn we nu eenmaal met Cusanus (en zijn
naneef Gomperts) de jagers, die het niet kunnen laten te jagen, ook al weten ze dat
het wild dat ze zoeken nooit kan worden geraakt?
Het komt me voor dat Beerling in al zijn existentiële bevangenheid een heel
traditionele ezelsbrug op wil en dat mét de gespaarde kool en geit. Hij wil geen
krachteloos relativisme, hij veroordeelt het nihilisme als een slecht soort romantiek,
hij aanvaardt het pessimisme alleen als een ethisch-intellectuele waakzaamheid.
Allemaal accoord, maar wat stelt Beerling daar tegenover? Een relativisme ‘van
steeds andere geaarde absolutismen’, die dan afhangen van het radicalisme waarmee
wij onze situatie doordenken. De ‘dienst aan het leven’, die we getrouw uitvoeren,
juist omdat wij er geen loon van verwachten. Onze verlamming opheffen, niet door
een nieuw normenstelsel, maar door ‘een combinatie van wijsgerige distantie en
existentiële toetsing aan concrete situaties’.
Met deze ‘oplossing’ ben ik bij de voetangels en klemmen terecht gekomen. De
voeten, die nog zo graag het houvast der katheder onder zich voelen en het vrije veld
der denkende ervaring nog maar nauwelijks gewend zijn, - ook een valreep is van
hout - moeten hier vastlopen. Hier is nog de bevangenheid door het woord en het
systeem, een laatste roestige erfenis van twintig eeuwen Europees denken. Ik geloof
niet in dat relativisme waaruit volgens Beerling ‘de geest’ zich dan absoluterend
bevrijdt. Ik geloof niet aan die ‘Sklavenmoral’ vermengd met laatchristelijke
passiviteit, die mij tot diensten aan het leven moet verlokken. Ik geloof misschien
in distantie en toetsing van concrete situaties als het om politieke stellingname gaat,
maar waarom zo dik doen als het mijn stelregel is dat ik mijn buurman niet lastig
val, tenzij er bij hem brand is en ik me gedrongen voel zijn kind uit zijn huis te halen.
De mens is het extatische wezen par excellence en het bewustzijn van een tekort
is zijn diepste impuls, zegt Beerling. Goed, maar honger is ook een tekort en een
impuls. Ik vul dat tekort aan met eten, goed toebereid en verfijnd eten als het kan,
droog brood als het moet. Of ik ‘het leven’ (hypostase van het godsbegrip in modern
sportcostuum?) daarmee al dan niet ‘dien’, is voor mij niet van belang. In mijn
existentiële postscholastieke situatie is het denken ook eten en ik kan er ‘de geest’ zo socratisch, o onsocratische Beerling! - buiten laten. Ik wil dat ‘ontvouwen’ en
‘bevrijden’ niet aan mijn geest overlaten, maar het als een mogelijkheid van mijn
totale zelf ondergaan. Zo relativeer ik als een voor mij bevrijdende mogelijkheid, zo
is mijn ervaring en mijn door die ervaring geprikkeld denken (die op zichzelf weer
ervaring is), voedsel, voedsel, dat ik, om het met Nietzsche te zeggen, moet
‘einverleiben’. Zie ik de kansen groot genoeg om aan het stillen van mijn honger een
portie plezier te verbinden, dan heb ik tegen de jacht geen bezwaar en ik wil zelfs
eventuele metgezellen een opgewekt ‘weidmannsheil’ toeroepen. Maar
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een gezonde spijsvertering is belangrijker en als ik op wild moet jagen dat ik nooit
kan raken, blijf ik thuis en eet de rauwe wortels uit de grond.
Ik wil noch het woord noch het systeem bij voorbaat weggooien. Integendeel, ze
behoren ook tot mijn voedsel, maar men moet na de spijsvertering zijn faecaliën niet
willen bewaren. Ik wil noch de wetenschap noch de wijsbegeerte negéren, ook niet
als we de humbug en de valse pretenties ervan doorzien. Maar ik eet kadavers voor
zover ik ze nodig heb en laat er hoogstens voor de curiositeit één opzetten. Verder
gaat mijn bekommernis niet. Laat de doden hun doden begraven.
De hoogleraar Beerling - in de verte aan de familie Hegel verwant - is nog
bekommerd om synthesen, b.v. van particularisme en totalitarisme, van existentiële
bezinning en mundiaal gezichtspunt. Hij ziet een wijsbegerig gefundeerde
fenomenologie van de macht in het verschiet. Hij waarschuwt er voor - de in de
vallende schemering nakoutende humanist - daarbij het normatieve gezichtspunt niet
te verontachtzamen.
Hij heeft het nog nodig dat hij ‘se trompe selon les règles’, zoals Valéry zegt dat
‘un homme compétent’ doet. Ik bestrijd zijn competentie niet en ik benijd hem zelfs
het vermogen tot persoonlijke en elastische verwerking van zoveel lectuur. Maar
voor mijn relativisme en mijn skepsis doen de synthese en de toekomstige
anthropologie er weinig toe. Ik heb dat resultaat niet nodig als fetisjen om mijn blik
te richten. Mijn gezondheid is mijn maatstaf en wie gezond is, heeft vanzelf de impuls
gezond te blijven.
Eerst als we zo ‘prae-filosofisch’ zijn geworden, kunnen we weer oprecht
filosoferen, d.w.z. onbevangen onze ervaring in woorden, beelden, desnoods systemen,
uitdrukken. Een uitdrukken dat zelfs een ethos en een pathos niet hoeft te ontberen
- een tekort zoekt compensatie - maar dat zowel het een als het ander buiten de
bibliotheek zoekt.
Naast veel waardering voor Beerlings ‘onfilosofisch’ filosoferen, mis ik bij hem
de laatste consequenties, de consequenties die zijn denken volledig onsocratisch
zouden maken, iets wat hem voor het - ook onsocratische - Oosten een nog nuttiger
figuur zou doen zijn. En wat de vorm van zijn verhandeling betreft, hij zou dan Plato
ook op zolder hebben kunnen laten en de klassieke schimmen Luctantius en Emergius
niet in het colbert van de moderne filosoof hebben doen optreden. Want deze bleke
heren uit Beerlings dialogen mogen zo nu en dan het toneel wat verlevendigen, ze
komen niet buiten het décor van de studeerkamer, hoezeer hun demiurg ook op de
drempel mag staan, waar hij het laatste woord tussen deze late gasten van het Europese
wijsgerige gastmaal heen en weer doet balanceren. Ik meen dat Beerling met een fris
van de lever geschreven persoonlijke uiteenzetting meer zou hebben bereikt, zelfs
al valt bij hem het laatste woord aan zijn diepste onrust nog niet ten offer.
J.H.W. Veenstra

Olivia, by Olivia, The Hogarth Press, London 1949.
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‘I am not indifferent to the revolution that has caught us in its migthy skirts, to the
enormity of the flood that is threatening to submerge us. But what could I do? In the
welter of the surrounding storm,
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I have taken refuge for a moment on this little raft, constructed with the salvage of
my memory. I have tried to steer it into that calm haven of art in which I still believe.’
Als het waar is dat Olivia in 1919 werd geschreven, dan is het alsof de licht
verontschuldigende toon van deze woorden vooral bestemd was voor toekomstige
lezers; alsof de schrijfster vermoedde dat zij op de drempel stond van een tijdperk
waarin het niet ‘bon ton’ meer is die kalme haven van de kunst op te zoeken; waarin
de wanhoop dwingende mode is geworden. Iemand zei mij eens, dat wie niet als
meesters Kierkegaard en Kafka had, in deze tijd beter deed geen pen op papier te
zetten, zonder er blijkbaar een ogenblik aan te denken dat hij, had hij 100 jaar geleden
geleefd, vermoedelijk Hegel en Béranger had gezegd. Dat meesterwerken altijd
ontstaan uit een persoonlijke ervaring en een persoonlijke problematiek en dus
dikwijls op de tijdgenoten de indruk maken niets meer met de ‘Zeitgeist’ uit te staan
te hebben - Kierkegaard is daar juist zo'n sprekend voorbeeld van - is een waarheid
die een gemeenplaats is geworden bij de ‘ontwikkelde’ middenstand, maar die
blijkbaar steeds weer vergeten wordt door de ‘scheppende’ kunstenaars - of zelfs
iemand als André Gide zou zich deze waarheid niet zo dikwijls hebben voorgehouden
in zijn dagboekbladen en critische notities. Was nu het schrijven van ‘Olivia’ in 1919
al een daad van onafhankelijkheid, het 30 jaar later uitgeven ervan getuigt zowel van
een grote zekerheid als van een terughoudendheid die passen bij het beeld dat men
zich na lezing van dit boekje van de schrijfster vormt1).
Het boekje heeft intussen in Engeland en Frankrijk een onverwacht groot succes
gehad en men heeft het onmiddellijk vergeleken met ‘La Princesse de Clèves’ en
‘Adolphe’. Ofschoon m.i. ‘Olivia’ niet tot zulke uitzonderlijke toppen stijgt - maar
heeft ‘Adolphe’ eigenlijk wel een serieuze concurrent in het genre van de korte
romans? - is hiermee in ieder geval duidelijk aangegeven tot welke soort het behoort.
‘It is informed with a single motive, tends to a single end, moves quickly and
undeviatingly to a final catastrophe’, maar het heeft tegelijk een nostalgische toon
die aan die van de vroege Gide herinnert en die waarschijnlijk niet uitsluitend
verklaard kan worden door het heimwee dat de schrijfster bij het opschrijven van
deze jeugdherinnering naar het fin-de-siècle moet hebben gehad. Veeleer komt dat
nostalgische gevoel bij haar, als bij Gide, mee aan het puritanisme dat doorbroken
is door the life of the senses met het besef tegelijkertijd hoeveel daarvóór reeds werd
gemist, dat niet meer te achterhalen is.
‘Olivia’ is het verhaal van een Engels meisje, puriteins opgevoed, dat op haar
zestiende jaar op een Franse kostschool gaat. Alles werkt daar samen om in de kortst
mogelijke tijd het puritanisme in haar op te blazen: haar ontvankelijke leeftijd, Parijs,
de Franse levensstijl - hoe juist heeft de schrijfster gezien dat de eerste maatregel
om een puriteins opgevoed wezen te ontkerstenen is hem aan een goed voorziene
tafel te

1) Men zal langzamerhand wel weten wie zich achter het pseudoniem Olivia verbergt: de ruim
80-jarige Dorothy Bussy, bekend uit Gide's ‘Journal’, Française door haar huwelijk, maar
Engelse van geboorte en verwant aan de familie van de Strachey's.
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zetten - geïncarneerd in Mlle Julie, die door het voorlezen van Racine haar sluimerend
maar potentieel heel sterk schoonheidsgevoel weet te wekken. Evenals een ander
werk dat in dezelfde traditie thuishoort, ‘Confidence Africaine’ van Roger Martin
du Gard - die trouwens goed bevriend is met Mme Bussy en de Franse vertaling van
haar boek bezorgde - wordt in ‘Olivia’ het thema behandeld van een verboden liefde,
zonder dat de ‘slachtoffers’ eigenlijk goed beseften hoe zij tegen de geldige moraal
zondigen. In ‘Confidence Africaine’ heeft Leandro een verhouding met zijn zusje,
terwijl Olivia liefde opvat voor Mlle Julie. In beide boeken lopen deze ‘abnormale’
verhoudingen echter op catastrophes uit. Het is de schrijfster van ‘Olivia’ nooit
duidelijk geworden waarom Mlle Julie haar ondubelzinnige blijken van liefde nooit
beantwoord heeft. Was het omdat Olivia voor Mlle Julie toch nooit meer haar grote
liefde - de mysterieus om het leven gekomen Mlle Cara - zou kunnen doen vergeten
of was het het gevoel tenslotte dat op zulke ‘complete’ verhoudingen tussen lesbiennes
nu eenmaal een fatum rust? Men is geneigd dit laatste te geloven, want dat Olivia
voor Mlle Julie iets anders betekent dan de Italiaanse lerares met wie zij ten slotte
naar Canada gaat, staat wel vast: hoe compleet ook de onderworpenheid van de
Italiaanse lerares aan Mlle Julie, de laatste heeft voor Signorina onmiskenbaar de
genegenheid die een andere vrouw voor haar poes zou hebben. De belangrijkste
sleutel tot dit mysterie is de schrijfster, en wordt dus ook ons, onthouden: waardoor
kwam er een verwijdering tussen Mlle Julie en Mlle Cara? Is Mlle Julie, die in al
haar verhoudingen steeds het ‘mannelijke’ element vertegenwoordigt, begonnen met
ontrouw te worden, of is de verhouding langzaam verstikt en zijn de ontrouw van
Mlle Julie en het succes van Fräulein Riesener alleen de gevolgen, niet de oorzaken
van die verkoelde verhouding?
Het boekje laat dus vele vragen onbeantwoord, doch het ontleent zijn betekenis
dan ook niet daaraan dat het een bijdrage levert tot onze kennis van lesbische
verhoudingen. Wel belangwekkend in dit net van relaties tussen leraressen en
leerlingen is de figuur van Signorina, een uitstekend getroffen portret van de ideale
‘passieve’ kant in dat soort liefdes lijkt mij. Een zo volledig opgaan in de geliefde,
een zo volledig uitschakelen van ‘eigen’ gevoelens is misschien alleen bij
homosexuelen mogelijk - stonden bij de Grieken al niet de homosexuele paren bekend
om hun toewijding en opofferingsgezindheid in de oorlog? - en Olivia wordt zich
dan ook spoedig het verschil duidelijk met Signorina, haar vriendin en ‘rivale’ tegelijk,
maar zonder ook maar een spoor van afgunst of valsheid. ‘Yes, I knew that with her,
passion had obliterated every other feeling - jalousy even had been burnt up in the
white heat of her adoration’. Maar het verschil wordt nog duidelijker aangegeven
door dit: ‘And there was also in me a curious repugnance, a terror of getting too near.
I should not have liked to help Mlle Julie at her toilette, to brush her hair, to put on
her shoes for her’.
Met zulke trekjes zit het boek vol, genoteerd met de vanzelfsprekendheid van hen
die werkelijk intens geleefd hebben. En er is nog meer: de sfeer van Parijs, van een
verdroomd fin-de-siècle, en de poëzie van dat proces waardoor een kind tot adolescent
wordt. ‘Olivia’ is een meesterlijk en

Libertinage. Jaargang 3

156
meeslepend liefdesverhaal, intelligent en toch poëtisch, gaaf en geserreerd en toch
niet ‘droog’, met die onverwachte spanning die het gegeven tegen het einde nog gaat
krijgen.
H. van Galen Last.

Merkwaardige mislukking
Simone Weil: l'Enracinement. (Prélude à une déclaration des devoirs envers
l'être humain). Collection Espoir - NRF - Gallimard, Paris.
In de verzameling ‘Espoir’ die onder leiding staat van Albert Camus en die zich
bezig houdt met het ‘nihilisme’ van onze tijd, met pogingen om het te beschrijven,
te doorgronden en te overwinnen, zijn deze beschouwingen van de merkwaardige
figuur die Simone Weil was, in de loop van 1949 verschenen. Ze behoren tot haar
nagelaten werk, want Simone Weil is in de loop van de oorlog overleden. Ze was
toen nog betrekkelijk jong, maar had reeds veel beleefd, uiterlijk en innerlijk. Dochter
van welgestelde Frans-Joodse intellectuelen voelde ze zich als studente aangetrokken
tot de socialistische arbeidersvereniging waarmee ook haar ouders verbindingen
hadden.
Zij débuteerde in het maandblad van de oude onafhankelijke syndicalist Pierre
Monatte, het nog steeds bestaande tijdschrift ‘la Révolution prolétarienne’ waaraan
toen nog velen die tussen de communistische en de sociaal-democratische partijen
instonden meewerkten. Haar artikelen trokken de aandacht, omdat Simone Weil,
veel meer dan in die kringen de gewoonte was, de nadruk legde op morele krachten
en ethische factoren. Maar ook, omdat ze, uitlopend in de bekende
anarcho-syndicalistische veroordeling van de staat en het georganiseerd geweld, blijk
gaven van een in dit milieu zelden voorkomende klassieke vorming en van een zeer
critische houding ten aanzien van de meeste, in de revolutionnaire beweging
overheersende mythen.
Ze kwam tot zeer pessimistische conclusies voor de toekomst, en ofschoon er toen,
omstreeks 1933, voor dat pessimisme alle aanleiding was, herinner ik me nog heel
levendig hoe de Duitse emigranten in Parijs, vanuit de hoogte van hun marxistische
zekerheden op Simone neerkeken, verklaarden dat ‘bei uns’ artikelen als de hare
geen kans van publicatie zouden hebben gehad, en dat het overigens volgens Freud
en Marx vaststond dat een zeer kleine en zeer onaantrekkelijke vrouw pessimistische
artikelen moest schrijven.
Leo Trotzky die, illegaal in Parijs, in de appartementen der familie Weil een
bijeenkomst had met zijn aanhangers en met groeperingen als de O.S.P. uit Nederland
en de S.A.P. uit Duitsland, die toen nog, ten onrechte, meende dat ze met de
Trotzkiïsten zouden kunnen samenwerken, voegde Simone in mijn bijzijn toe, dat
ze reactionnair en contra-revolutionnair was. En aangezien ik, een uur van te voren,
zonder enige ontroering, hetzelfde visitekaartje van de afgezette Russische autocraat
in ontvangst had genomen, vertelde ik Simone dat haar artikelen, waartegen ik ernstige
bezwaren had, natuurlijk alleen van belang waren voor mensen die tot een discussie
in staat waren, een opmerking die zij meer
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waardeerde dan Trotzky. Het was m'n laatste ontmoeting met Trotzky en m'n laatste
met Simone Weil.
Toen de burgeroorlog in Spanje uitbrak was Simone weldra te midden van de
anarcho-syndicalisten van Catalonië. Ofschoon ze fysiek niet in staat was aan de
strijd deel te nemen, was ze toch te vinden bij de anarchistische strijdgroepen, en
met het geweer in de hand. Ze wilde haar volle aandeel in de actie hebben en ze
verzette zich tegen pogingen om haar als verpleegsters of kookster te laten meedoen.
De bevoorrechte positie die ze als welgestelde en intellectueel begaafde vrouw in
de maatschappij had, voelde ze als een zodanige last dat ze steeds zocht naar
mogelijkheden om te dienen en een moeilijk bestaan te voeren. Afkeer van de
bourgeoisie en eredienst van het proletariaat leidden er toe dat ze als arbeidster in
de fabrieken ging werken, iets waartegen haar lichaam niet bestand was.
Toen de oorlog uitbrak wist ze Engeland te bereiken, maar in dienst van de
verzetsbeweging werkte ze daarna weer in Frankrijk, totdat ze, kort na de bevrijding
van haar land, doch nog voor het einde van de oorlog, als gevolg van de doorgestane
ontberingen overleed.
In de laatste periode van haar leven, dat altijd een pogen was om alle vraagstukken
zowel met het intellect als met het hart te benaderen, vond haar overgang naar het
Katholicisme plaats. In de Roomse Kerk vond zij, met haar vurig verlangen om te
dienen en met haar verlangen naar zekerheden, die ze langs de critische weg niet
gevonden had, blijkbaar een bevrediging.
Uit die periode van overgang naar het Christendom komen deze beschouwingen,
die zich bezig houden met het probleem: hoe men een ontworteld volk een nieuwe
inspiratie kan toevoeren.
Het begint met een beschouwing over verplichting en recht, waarbij de plicht als
het primaire wordt gesteld en het recht als het ondergeschikte en afgeleide. De
verplichtingen t.o.v. de mens, spruiten voort uit de behoeften van de mens. De
lichamelijke behoeften liggen voor de hand, maar wat zijn de behoeften van de ziel?
We krijgen dan een beredeneerde catalogus van die behoeften: de orde, de vrijheid,
de gehoorzaamheid, etc. etc.
Het 2e gedeelte van het boek houdt zich bezig met de ontworteling van arbeider
en boer en met het verband tussen ontworteling en natie.
In het 3e deel wordt dan de ontwortelde mensheid geconfronteerd met de waarheden
van de religie, die voor Europa de Christelijke waarheden zijn.
Als al deze dingen niet geschreven waren door een vrouw met nobele bedoelingen
en een grote eruditie, zou dit boek volkomen onleesbaar zijn. Nu is het slechts met
inspanning, als een getuigenis van een geestelijke verwarring door te werken.
Al lezend denkt men herhaaldelijk aan de Hindoe-anecdote die er verteld wordt:
Een asceet komt na 14 jaar eenzame overpeinzingen bij z'n familie terug. Wat heb
je bereikt vraagt z'n broeder. De asceet gaat naar de rivier en wandelt over de golven
van de ene oever naar de andere. De broeder roept een veerman, betaalt een stuiver,
en komt aan de andere kant. ‘Moet je nu 14 jaar in eenzaamheid, overdenking en
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onthouding leven, om te doen wat ik voor een stuiver gedaan kan krijgen?’, vraagt
hij zijn ascetische broeder! Die houding getuigt van gezond verstand, merkt Simone
Weil op.
Maar helaas de 14 of meer jaren die zij doorbracht met diepgaande studie, met
onderzoek van de maatschappij, met deelnemen aan acties en meeleven van het
arbeidersleven, met religieuze overpeinzingen tenslotte, hebben weinig anders
opgeleverd dan een soort christen-anarchisme, waarmee men de problemen van onze
wereld niet kan raken, laat staan dat men ze er mee zou kunnen oplossen.
Wil dat nu zeggen, dat zij gelijk hadden, die reeds in de jaren dertig de schouders
ophaalden voor Simone Weil? Zo is het niet. Wat toen haar kracht was, dat was haar
scherpe critische geest, haar gebrek aan eerbied voor de mythen van de socialistische
theorie. Wat toen reeds haar zwakte was, dat was haar behoefte aan een nieuwe
mythologie en haar zich vastklampen aan de anarcho-proletarische traditie.
Haar schipbreuk is veroorzaakt door een koers zetten naar de gebieden die zij voor
haar persoonlijk leven nodig had, maar die weinig vruchten leveren bruikbaar voor
maatschappij en politiek.
Niettemin, voor degenen die menen dat er geen andere waarheden zijn dan
maatschappelijke en politieke, is l'Enracinement, dat telkens herinnert aan het
menselijke, het individuele en het morele, eigenlijk een noodzakelijke lectuur. Ook
in haar mislukkingen en dwalingen is Simone Weil interessanter en vruchtbaarder
dan de meeste geslaagden in hun zorgvuldig opgebouwde, algemeen gewaardeerde
middelmatigheden.
J. de Kadt

S. Vestdijk, Astrologie en wetenschap, Van Loghum Slaterus, Arnhem 1949.
Dat de astrologie zoveel jaren verlichting heeft overleefd, is wel voldoende grond
om nu eens op wetenschappelijke wijze te onderzoeken in hoeverre haar beweringen
in overeenstemming zijn met de feiten. Tot nu toe hebben officiële beoefenaars der
wetenschap zich meestal achter hun minachting teruggetrokken, de astrologen achter
hun geloof; voorzover het tot een discussie kwam werkte men aan de ene kant met
de ‘onwaarschijnlijkheid’ van de astrologie, in die zin dat haar stellingen niet elegant
in het natuurwetenschappelijk systeem pasten; aan de andere kant voerde men veelal
‘sprekende feiten’ aan, die voor die astrologische stellingen pleitten; zonder te
bedenken dat zulke feiten pas bewijs worden, als men ze ziet in verband met de
‘zwijgende’ en ‘tegensprekende’ feiten, d.w.z. als men statistiek beoefent.
Het is misschien goed in het kort het onderwerp te omlijnen waarmee wij te maken
hebben. Men moet daarbij in het oog houden dat men, op grond van ervaring, een
of meer van de verifieerbare stellingen van de traditionele astrologie kan accepteren,
zonder de verklaringen die zij voor de gestelde feiten geeft of zelfs een hele
wereldbeschouwing te hoeven aanvaarden. Die stellingen meen ik in hoofdzaak als
volgt te kunnen weergeven: er bestaat een nauwe relatie tussen karakter en
lichaamsbouw van een persoon, en de stand op het moment van zijn geboorte (weerge-
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geven in de horoscoop) van de onderdelen van ons zonnestelsel t.o.v. elkaar en vooral
t.o.v. de zodiak, de baan die de zon jaarlijks (schijnbaar) aflegt. Deze wordt verdeeld
in twaalf gelijke stukken, die de zon dus in een maand doorloopt, de ‘tekens’, die de
namen dragen van sterrebeelden, en ieder hun karakter hebben, dat men kan
beschrijven zoals men een mens beschrijft. Aan de hand van de gegevens van een
horoscoop kan de astroloog een beeld van het karakter ontwerpen; een dergelijk
rapport wordt ook vaak als ‘horoscoop’ aangeduid.
Op grond van de geboortehoroscoop en van nadere berekeningen kan verder de
astroloog uitspraken doen over iemands levensloop. Voorspellingen van deze aarde
geven meestal slechts tendenties aan, zijn minder exat dan de mededelingen over het
karakter, die ook altijd een zekere speling laten.
In het hier besproken boek geeft Vestdijk duidelijk de verhouding tussen ‘astrologie
en wetenschap’ aan; hij bespreekt verschillende vormen van onderzoek die men kan
toepassen, en hoe daarbij de mogelijkheden tot bedrog en zelfbedrog af te snijden;
hij geeft tenslotte een verslag van een proefonderzoek, door hem gehouden. Het
laatste is beperkt tot de vraag of er overeenkomst bestaat tussen het karakter van de
mens en dat, wat uit de stand van de zon bij zijn geboorte door de traditionele
astrologie wordt afgeleid: volgens haar leer een van de belangrijkste elementen van
de horoscoop. De verdere hemelverschijnselen worden bij dit onderzoek dus buiten
beschouwing gelaten, en astrologische voorspellingen worden ook in de rest van het
boek niet behandeld. Deze lenen zich inderdaad veel minder voor statistische
verificatie (daarvoor zijn wel het best geschikt de zeer meetbare lichamelijke
kenmerken; maar hier staat men voor de vraag in hoeverre men, volgens de astrologie,
verband moet leggen met de stand van de zon dan wel met de ascendant, het
zodiakteken dat aan de horizon rijst).
Dat een wetenschappelijk werk helder en overzichtelijk is, zoals dit, mag men
eisen (wat het nog niet tot regel maakt); de leesbaarheid is een extra plus, vooral
voor hen die zich niet, zoals verschillende soorten vaklieden, ex officio voor het
onderwerp interesseren. Men wordt verder getroffen, aan de ene kant door het gezonde
wantrouwen tegenover eigen objectiviteit, dat in dit boek wordt vertoond, aan de
andere kant door het begrip en de fantasie waarmee de schrijver zich heeft ingewerkt
in de astrologische typologie; al is het wellicht onvoorzichtig te zeggen dat zelfs de
astrologen hiermee tevreden zullen zijn. Over détails van interpretatie blijft altijd
verschil van mening mogelijk, zoals de schrijver zelf al opmerkt; zo leek het mij dat
de lieden met Zon in Gemini er beslist ongunstig afkomen, vergeleken met de rest,
wat in strijd zou zijn met de zodiakale indeling, die geen waarde-oordeel inhoudt zelf tot deze categorie behorend, wil ik hier graag even een uiterst objectieve stem
tegen verheffen. Belangrijker lijkt mij dit: de twee eerste onderzoekingen, (een
enquête- en een biografisch onderzoek) die Vestdijk beschrijft, betreffen
vergelijkingen van telkens twee broers of twee zusters (ter uitschakeling van
erfelijkheids- en milieufactoren.) Maar onder astrologen wordt, zoals hij zegt, niet
zelden beweerd dat de erfelijkheid zich in de horoscoop weerspiegelt; en als dit juist
is, zou, wanneer twee broers de
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zon in verschillende tekens hebben, de rest van hun geboortehoroscoop (stand van
maan en planeten etc.) de tendentie vertonen om deze verschillen te neutraliseren,
en men zou in minder gevallen tot een de-astrologie-bevestigend resultaat komen
dan bij vergelijkingen van niet-verwante personen. Dat de astrologische erfelijkheid
‘a priori uiterst onwaarschijnlijk’ is, doet er niet toe, dat is de hele astrologie immers,
die in dit boek, zoals zij gegeven is, aan een onderzoek wordt onderworpen. Een
onderzoek naar de ‘astrale heriditeit’ is vrij eenvoudig, omdat men daarbij slechts
de geboortehoroscopen vergelijkt en zich niet met psychologische quaesties hoeft
bezig te houden; Paul Choisnard heeft verschillende boeken over het onderwerp
geschreven en vermeldt een onderzoek1) (positie van de maan in de horoscoop van
600 personen uit 130 families) waarbij hij tot een duidelijk positief resultaat is
gekomen - in hoeverre betrouwbaar en bewijs wil ik in het midden laten, maar zeker
meer dan een ‘bescheiden poging’. Dat Vestdijks's derde onderzoek, dat geen
vergelijking van broers betreft, positiever resultaat oplevert dan het eerste en tweede,
is een kleine aanwijzing voor het bestaan van astrologische erfelijkheid - klein, want
klein is ook het aantal der gevallen, in dat derde onderzoek behandeld.
Hoe het ook zij, Vestdijk maakt reeds duidelijk dat tekorten van het onderzoek,
die niet voortkomen uit een bewuste of onbewuste neiging tot vervalsen (ten gunste
van de astrologie), in de regel slechts zullen leiden tot resultaten, meer in
overeenstemming met wat statistisch te verwachten valt. De onvermijdelijkheid van
zekere fouten, of een zekere willekeur, vooral bij het vastleggen van het karakter
van een persoon of een zodiak-teken, doet dus niet af aan het resultaat van Vestdijk's
onderzoek, dat wel geen volledig bewijs, maar toch een zeer sterke aanwijzing geeft
voor de (tenminste gedeeltelijke) juistheid van de stellingen der astrologie, voorzover
het gaat om de relatie tussen het karakter en de stand van de zon bij de geboorte. De
vele reserves die de vorige zin bezwaren komen voort uit de beperkte resultaten die
een beperkt onderzoek nu eenmaal geeft. In ieder geval geeft het voldoende grond
om een uitgebreider onderzoek te rechtvaardigen; daar zijn bijvoorbeeld de
psychotechnische instituten, die al grote hoeveelheden materiaal opgesneden en van
etiketten voorzien klaar hebben liggen.
Van wetenschap en astrologie tot wetenschappelijke astrologie. Indien, zoals
Vestdijk vermoedt, alleen de ‘invloed’ van de zon zou komen vast te staan, krijgt
men slechts een indeling van de mensheid in twaalf hoofdgroepen, die veel geringer
waarde heeft dan het gedétailleerde karakter-beeld, dat de astrologen zeggen te
kunnen ontwerpen. Dat sommige horoscopen een veel groter hoeveelheid juiste
détails geven dan door deze twaalf-indeling en een gelukkig toeval verklaarbaar is,
zou men dan (met Vestdijk) moeten verklaren uit telepathische en soortgelijke gaven
van de betrokken astroloog. Worden ook de verdere stellingen der astrologie
bevestigd, dan krijgt men een andere situatie; maar voorlopig is het nog niet zo ver,
en hoeft men zich nog niet af te vragen welk gunstig of ongunstig resultaat een
horoscopie-in-algemeen-gebruik zou kunnen hebben.
J.O. Kalff

1) in L'Influence Astrale et les Probabilités.
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[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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[Remco Campert: gedichten]
Te hard geschreeuwd?
Nu Roland Holst oud geworden is
en vierregelrijmen wisselt met Vestdijk,
weggelopen demonen tracht terug te roepen,
en men Voeten een belangrijk dichter vindt,
wordt het tijd dat wij iets laten horen,
een stem dwars door puinstof heen,
die glipt door de spijlen van het bedskelet,
die nooit de baard in de keel wil hebben,
die wil bevechten een groot geluk of ongeluk
(een klein geluk is geen geluk),
die door schade en schande
nooit wijzer wil worden.
Een stem, die door alle huizen zingt
het water doet overkoken en
de stoppen der berusting doet doorslaan.
Een stem, waarvan het geluid zich voortplant
door de buizen onder de vermoeide stad
en die antennedraden op maanlichtdaken
doet trillen, trillen, trillen ...
Zo'n stem; eerder rusten wij niet.
Remco Campert.
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When we were very young
verkoolde en verroeste brokken
van neergeschoten bommenwerpers
zijn de onheilstekens
waaronder ik jong nog speelde
tussen afgeknotte bomen
en verschroeid struikgewas
boven mij zonsverduisteringen
zat ik in de cockpit
om het verstoorde spinneweb
van het nieuwgeurend stuur
mijn handen die onwetend
contact zochten met de dood
in dikke stukken kogelvrij glas
ving ik het schaarse licht op
dat uitliep op de grond
in een lauwe, bleke plas
later ging ik verward naar huis
ik vond ook die dag het spoor nog niet
de sleepteen der tijd
in het rulle zand
Remco Campert
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Los werk
al ben ik eeuwig bezig
met beginnen en opnieuw beginnen
al houdt het vruchtvlees nooit op groen te zijn
al blijft mijn linkervoet zoekend
zweven in de lucht
en grijpen mijn handen nooit voorgoed ...
liever dat dan trots maar beurs te zijn
of steeds weer het spoor
van dezelfde schoenenmaat
van de voet die niet meer groeien wil
of spierkramp in de handen
die naar niets anders staan
Remco Campert
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Impasse op de heide
een kempse zon schijnt hier
de wereld ontdaan van de franje
der stadse bijgeluiden
ligt als een hersenloos zoogdier
eeuwen te herkauwen
ver van de ijle bomen
der gedachten, eronder
ligt de weg op mij te wachten
wat doe ik in dit niemandsland
ik loop over het dier
dat niet beweegt maar
het speeksel van de uren
van haar kaken druipen laat
ik denk niet meer dan:
pierre laat de zon weer stevig branden.
Remco Campert
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Ik in elk geval wel
mijn verleden moest zijn
als de jeeps
in de jungle
van Nieuw-Guinea
Mac Arthur taalt er niet meer naar
of als de sporen
van fietsbanden
op nat strand
de zee wist hen met één golf uit
maar het is
als een blok
aan mijn been
toch
zelfs dan kan men verder gaan
Remco Campert
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J. de Kadt
Léon Blum en Harold Laski
Beschouwingen over socialistische politiek en socialistische
wetenschap in onze tijd
Twee zeer bekende persoonlijkheden uit de kring van het democratisch socialisme
zijn onlangs, zeer kort na elkaar, gestorven. De ene was de nog betrekkelijk jonge
Harold Laski, professor, en schrijver van een twintigtal boeken, waarvan de titels:
‘A Grammar of Politics’, ‘Liberty in the Modern State’, ‘The Rise of European
Liberalism’, ‘The American Democracy’ ‘Reflections on the Revolution of our
Times’ (om de voornaamste te noemen) voldoende aangeven op welk terrein zijn
belangstelling lag. Maar behalve ‘theoreticus’ was hij ook, tot op zekere hoogte
‘partijleider’, spreker en propagandist van de Labour Party, wier voorzitter hij was
in dat merkwaardige jaar 1945 toen Labour Churchill versloeg.
De andere was de hoogbejaarde Léon Blum, aanvankelijk letterkundige,
tijdschrift-redacteur, essayist en kunstcriticus, tegelijkertijd bekwaam jurist en
hooggeplaatst departementaal ambtenaar, doch na de eerste wereldoorlog uitsluitend
politiek leider van de Franse sociaal-democratie, politiek hoofdredacteur van het
partij-blad, de ‘Populaire’, en enige malen minister-president of minister zonder
meer, een van de belangrijke figuren in de Franse en in de internationale politiek,
man van de practijk dus in hoofdzaak, terwijl Laski altijd in hoofdzaak schrijver en
spreker bleef.
Het is natuurlijk een puur toeval dat die twee zo kort na elkaar stierven, en het zou
dus een volkomen kunstmatig procédé zijn, als men dit gelijktijdig overlijden tot
uitgangspunt nam voor een vergelijking van de twee figuren, die niet veel meer met
elkaar gemeen hadden, dan dat ze alle twee van Joodsen huize waren, alle twee uit
de welgestelde bourgeoisie afkomstig waren en allebei over een meer dan gewone
eruditie beschikten.
Samen beschikten ze over die deugden en talenten die de sociaal-democratie tot
eer strekken, maar ze vertonen ook in zeer duidelijke mate de eigenschappen die tol
het falen van de socialistische beweging, zowel in het jongste verleden als thans
hebben bijgedragen, en die nog altijd beletten dat het socialisme een beweging
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is die op de hoogte van de problemen van onze tijd staat, zelfs in die landen waar
dat socialisme een belangrijke politieke factor is.
Nu kan men het tekort van het democratisch socialisme niet geheel overzien door te
kijken naar figuren als Blum en Laski, die weliswaar samen een belangrijk deel van
de intellectuele capaciteiten en tekortkomingen van dat socialisme vertegenwoordigen,
doch die bepaalde terreinen van de intellectuele arbeid der socialisten nooit bestreken
hebben. Geen van beiden had iets gemeen met die nieuwere socialistische
intellectuelen, wier werkzaamheden liggen op het economisch terrein, en wier
bezigheden zich uitstrekken van economische plannen tot bedrijfsleiding, van
financiële en monetaire regelingen en belastingsystemen tot en met de statistische
en wiskundige manipulaties die nodig zijn om op economisch gebied de nodige
exactheid te bereiken. Voor een deel betreft dit alles specialisaties en technieken die
met intellectuele leiding in de eigenlijke betekenis slechts zijdelings verband houden,
maar voor een ander deel kan men de werkelijkheid niet hanteren en er zelfs niet
zinvol over praten, als men de betekenis van deze economische en de gang der
productie beheersende factoren niet volledig tot gelding laat komen en als men, in
het groot gezien, niet weet wat de mogelijkheden en de eisen op deze gebieden zijn.
Een van de grootste verdiensten van het Marxisme is indertijd geweest, dat het de
socialisten uit de fraseologische sfeer heeft gehaald en ze als het ware met de neus
op de economie gedrukt heeft. Marx zelf heeft uit de concrete economie van ongeveer
1860, met behulp van de Hegelse filosofie, een aantal theoretische gevolgtrekkingen
gemaakt. En een groot gedeelte van de marxistische economen heeft zich nadien
bezig gehouden met het verder doorredeneren over die theorie, zonder de concrete
economie van hun eigen tijd de aandacht waardig te keuren. Anderen hebben het
grootste deel van hun tijd besteed om te bewijzen dat de verschijnselen der concrete
economie in de marxistische schema's konden worden ingepast, en ze hebben dus
de algemene wenk van Marx, dat men ‘de dingen hun eigen taal moet laten spreken’,
uit slecht begrepen eerbied voor Marx, volkomen in de wind geslagen.
Nog weer anderen, en daartoe behoorde de kwasi-marxist die Harold Laski was,
hebben de hele concrete maatschappij, economisch, sociaal, psychologisch, historisch
en politiek, nimmer ernstig bekeken en hebben hun hele leven gejongleerd met enige
marxistische abstracties over klassenstrijd, bourgeoisie, kapi-
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talisme, imperialisme (dit laatste dan ontleend aan Lenin), de rol van ‘de Staat’, van
de ‘dictatuur van het proletariaat’ en van ‘de democratie’. Door deze marxistische
en leninistische abstracties te confronteren met de abstracties der burgerlijke juristerij,
kan men eindeloze verhalen over Recht, Vrijheid, Democratie en Staat componeren.
En als men dit alles dan nog aanlengt met het gemiddelde gepraat over de politiek
van de dag, zoals men dat in de parlementen, de kranten, en de huiskamers te horen
krijgt, en men doet er wat scheuten schoolse geschiedenis bij, dan kan men vele
boekdelen vullen met beschouwingen die in de wereld der juristen en der
rechtsfilosofen doorgaan voor erg knap en die gerekend worden tot de wetenschap
der politiek te behoren.
Op z'n best heeft de buitengewoon vlijtige en werkzame man die Laski was, uit
de talloze boeken die hij gelezen had feiten bijeengebracht die op zich zelf vaak heel
erg aardig waren; en zo kan men, als men bv. zijn beste boek, ‘The American
Democracy’ leest, heel wat interessante mededelingen aan zich zien voorbijgaan.
Maar zodra men komt aan de gevolgtrekkingen die Laski uit al die boeken,
mededelingen en feiten maakt, zijn het altijd weer de vooroordelen en de
bekrompenheden die in ‘A Grammar of Politics’ voor het eerst in al hun verbale
volheid en innerlijke holheid zich aan den volke vertoonden en die in alle andere
boeken, anders gedrapeerd weer ten toon worden gesteld. Wat bij Marx één enkel
en onvoltooid, maar geniaal en sterk marmeren beeld was, is bij Laski geworden tot
een museum vol grotere en kleinere groepen van gips.
Het erge is natuurlijk niet dat iemand zich een leven lang bezig houdt met het
ontplooien van een dergelijke academische vlijt waarin zijn epigonen-talenten hun
uitdrukking vinden, het erge is, dat iemand die zulke dingen doet, beschouwd wordt
als een geleerde voor wie men diep respect moet hebben en als een theoreticus die
heel wat heeft toegevoegd aan de ideeënschat van het socialisme.
Zoals ik al opmerkte, het zou onrechtvaardig zijn, de intellectuele prestaties van het
socialisme in onze generatie af te meten naar het soort theoretische bijdragen dat
door Laski geleverd werd, zoals het ook onrechtvaardig zou zijn, in de werkzaamheden
van Laski en Blum te samen, het geheel van de politieke capaciteiten der
sociaal-democratie te zien. Wil men dat geheel overzien, dan moet men ook rekening
houden, niet alleen met wat de
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groep der kenners van de concrete economie, van het bedrijfsleven, van financiën
en belastingen, van conjunctuur en van plannen en projecten heeft gepresteerd, doch
ook met wat tot stand werd gebracht of werd uitgesproken door al die socialisten die
het concrete maatschappelijk leven uit eigen ervaring kennen. Deze groep, die van
de vakverenigingsleiders, van de bestuurders der massaorganisaties op politiek,
economisch of ‘cultureel’ (men gebruikt dat woord ‘cultureel’ gewoonlijk om er de
gezelligheids-organisaties op het gebied van radio, gezang, sport e.d. mee aan te
geven) terrein, heeft, samen met de groep van gemeentelijke en landelijke bestuurders
en met die van de socialistisch gezinde hoofdambtenaren, in vele Europese landen
een uiterst verdienstelijk werk geleverd. En we danken het voor een zeer groot deel
aan deze groep, waarop door ‘intellectuelen’ en ‘artisten’ vaak van uit de hoogte
wordt neergezien, dat het herstel in het naoorlogse Europa een redelijke omvang
heeft bereikt, en vooral: dat de arbeiders in een aantal Europese landen het
communisme duidelijk hebben afgewezen.
Maar hoe groot ook de verdiensten van deze organisatoren en deskundigen mogen
zijn, zij zijn het niet die de politieke lijn van het socialisme bepalen. En zij zijn het
ook niet die ideeën en gevoelens naar voren kunnen brengen die aantrekkingskracht
uitoefenen op die nieuwe bevolkingsgroepen die nog voor het socialisme gewonnen
moeten worden. Zij kunnen, wat eenmaal gewonnen was, bijeenhouden, zij kunnen
de voorhanden krachten zo effectief mogelijk aanwenden, maar zij kunnen niet een
toekomst-perspectief geven dat geestdrift verwekt en dat wervend werkt. Bovendien
is hun blik zo onafgebroken gevestigd op de directe welvaarts-organisatie, dat ze
voor de wereldpolitiek en voor de wereld der ideeën en gevoelens, bijna geen
belangstelling hebben, terwijl ze bovendien over onvoldoende kennis op deze gebieden
beschikken. Nieuwe ‘problemen’, niet voortspruitend uit persoonlijke
ongebalanceerdheid, maar voortspruitend uit de veranderingen in de maatschappij,
concrete problemen dus, zien ze niet eens, omdat routaniers altijd geloven dat de
technieken die zij beheersen, onder alle omstandigheden met resultaat kunnen worden
toegepast. Zij kunnen de kaart van het bekende landschap lezen, maar zij kunnen
niet een nieuw landschap in kaart brengen. Zij kunnen niet een nieuwe politiek
ontwerpen. En als ze, door een samenloop van omstandigheden, voor de taak komen
te staan politieke leiding, in de grote betekenis van het woord, te moeten geven, dan
weten zij niet beter
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te doen dan de adviezen te volgen van de ambtenaren hunner departementen, die
alleen maar beperkt-deskundig zijn, of van gepatenteerde geleerden die door hun
oudbakkenheid en middelmatigheid algemene waardering en gecatalogiseerde
beroemdheid bij de suffe gemeente hebben verworven.
De behoefte aan mensen die algemene politieke leiding kunnen geven, hetzij dat
ze in staat zijn te vertellen wat er aan de hand is en wat er nu eigenlijk gedaan
behoorde te worden, hetzij dat ze bovendien nog in staat zijn hun gedachten over
deze zaken, in organisaties, in bestuurscolleges, en zelfs misschien ook aan de grote
massa, te ‘verkopen’, blijft dus bestaan.
En het democratisch socialisme heeft in de gevaarlijke periode waarin we thans
leven, een periode waarin het enige gebied waarin het socialisme een factor van
betekenis is, Europa, in hulpbehoevende toestand verkeert, waarin Rusland een
wereldmacht is geworden die Europa wil bezetten en die het socialisme met wortel
en tak wil uitroeien, en waarin de U.S.A. ofschoon potentieel de sterkste macht ter
wereld, nog steeds in inzicht, vastberadenheid en operatieve macht te kort schiet,...
het democratisch socialisme heeft in een dergelijke periode leiderschap méér nodig
dan wat dan ook.
Uit wat ik reeds over hem schreef is het wel duidelijk dat iemand als Harold Laski
in geen enkel opzicht behoorde tot degenen die in staat waren dit Europese socialisme
leiding te geven. Zelfs niet in de meest beperkte zin, van het naar voren brengen van
enkele ideeën die meer inzicht zouden kunnen geven, in, wat hij zelf, met een
volkomen verkeerde kijk op de dingen ‘the revolution of our times’ noemde. Zelfs
niet in de nog veel beperktere zin van het bijeenbrengen van kennis en feiten omtrent
toestanden en ontwikkelingsmogelijkheden van onze periode.
Indien er iemand was, die de naar inzicht en kennis hongerenden, stenen voor
brood gaf, dan was hij het, met dat ondiepe radicalisme waaraan zelfs de
vastberadenheid en het niets ontziende gangsterisme der communisten ontbrak,
waardoor dergelijke radicalismen in ieder geval uitwerking, zij het dan ook
verderfelijke uitwerking kunnen krijgen. Bij de dóór en dóór fatsoenlijke Labour
Party had dit radicalisme alleen maar de uitwerking, dat het een aantal brave
sympathiserenden de stuipen op het lijf joeg en afschrikte, wat dan numeriek weer
goedgemaakt werd doordat een aantal liefhebbers van de onverzoenlijkheids-frazen
zich daardoor
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tot Labour aangetrokken voelden en met veel fanatisme aan het werk deelnamen.
Maar die fanatici moesten weldra teleurgesteld worden, als ze merkten dat Labour
niets anders kòn zijn, en niet anders wilde zijn, dan een hervormingspartij. En in de
plaats het probleem dan zo te stellen, dat er verschil is tussen een hervormingspartij
die inzicht en energie heeft, en een partij die meer naar het suffe en het domme
overhelt (wat eigenzinnigheid niet behoeft uit te sluiten), gingen de Laskianen dan
het tekort van de partij zien in het ontbreken van die onverzoenlijkheden die Laski
op papier gebracht had en op vergaderingen verkondigde.
Voor zover dat in zijn macht lag, heeft hij de geestelijke verwarring en onklaarheid
binnen de Labour Party vergroot. Men kan dat niet beter illustreren dan door tegenover
elkaar te stellen: het geweldige misbaar dat hij en z'n naaste geestverwanten maakten
tegen de, opzichzelf heel erg domme en minne politiek die Bevin voerde ten aanzien
van Palestina, een politiek die echter slechts een heel klein onderdeel van de
buitenlandse aangelegenheden betrof en die voor de toekomst van de wereld van
ondergeschikt belang was; en de verzoeningsgezindheid en het vredesduif-gekoer
dat uit diezelfde groep opsteeg ten aanzien van de Russische agressie. Als Bevin,
alweer op volstrekt onvoldoende wijze, zich tegen Rusland wendde, vonden zij altijd
dat hij veel te ver ging. En toen het eindelijk zover was, dat Engeland, dat bij gebrek
aan kracht nooit een vuist had kunnen maken tegen de Russische dreigingen, een
steun in de rug ging krijgen, doordat Amerika zich met Rusland ging bemoeien,
vonden de Laskianen dat de allerbelangrijkste bezigheid gelegen was in het blazen
tegen ‘het kapitalistische Amerika’ en in het wijzen op de gevaren die in de
Marshall-hulp besloten lagen.
Voor de Engelse practijk wees Laski het Russische systeem en de Russische
methoden af, maar voor Rusland vond hij het niet te veroordelen. En in Oost-Europa
en in Azië had hij een open oog voor alle vormen van onderdrukking, als die maar
gepresenteerd werden als gericht tegen het kapitalisme en als bevorderlijk voor de
‘economische democratie’ of soortgelijke inhoudsloze rimram, die als stormram
tegen de echte democratie gebruikt kon worden. En zelfs voor Engeland hield hij
altijd de aanvaardbaarheid van anti-democratische methoden achter de hand, voor
het geval dat het Engelse volk niet bereid zou zijn de Laskiaanse maatschappij op
democratische wijze mogelijk te maken.
De vakverenigingsleiders, de organisatie-managers en de intel-
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lectuelen die verstand hadden van economische en financiële technieken, hebben
belet dat het Laskiïsme de koers van de Labour Party ging bepalen, en z'n invloed
was in de latere jaren gelukkig steeds verminderend, vooral ook omdat een andere
radicale vleugel aanwezig was, die zich rondom de volksman en practicus Aneurin
Bevan groepeerde, en die in elk geval absoluut afwijzend stond tegenover de
Russische theorie en practijk. Maar in intellectueel opzicht bleef ook die groep
beneden de maat, en zo vertoont de hele Labour Party in de grote politiek en in haar
kijk op de maatschappij een tekort, dat eigenlijk beslissend is voor de mogelijkheden
van het Europese socialisme, en dus van het socialisme overal.
Het zou denkbaar zijn dat tekorten van het Britse socialisme werden aangevuld door
wat in andere Europese landen aan practijk en inzicht aanwezig was, en daarbij richt
het oog zich in de eerste plaats op Frankrijk, het belangrijkste continentale land,
zolang Duitsland nog in de positie van bezet en verdeeld gebied verkeert.
Een overzicht te geven van wat het socialisme in de andere Europese landen en
elders in de wereld betekent, is op deze plaats onmogelijk, want mijn opzet gaat niet
verder dan de beantwoording van de vraag, in hoever Léon Blum, de leider van het
Franse socialisme, ons iets geboden heeft dat ook thans nog van waarde is.
Léon Blum was niet, zoals Laski, vrijwel uitsluitend theoreticus. Hij was, ofschoon
een typisch intellectueel die nooit ophield de politieke vraagstukken op een
intellectuele wijze te benaderen, de man van de practijk, de leider van de partij, wien
ook herhaaldelijk de taak toeviel leiding te geven aan Frankrijk en in belangrijke
mate aan de wereldpolitiek. Theoretische geschriften van het soort waarvan Laski
er het een na het ander op stapel zette heeft Blum nooit geproduceerd, en het enige
boek waarin hij beschouwingen leverde over de ‘Staat’, behandelt de mogelijkheden
om het staatsapparaat beter te doen functionneren en het tegelijkertijd meer
democratisch te maken - beschouwingen niet gebaseerd op een ‘staatstheorie’ in het
genre van Laski, maar op de ervaringen van Blum als Frans parlementariër, als
hoofdambtenaar en als minister.
Dat wil niet zeggen dat Blum geen socialistische theorie in de meer algemene zin
bezat. Maar de grondslagen daarvan waren gelegd door zijn leermeester en vereerde
voorganger Jean Jaurès, en
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wellicht ook in belangrijke mate door Lucien Herr, de enorm belezen, veel pratende,
maar weinig schrijvende, bibliothecaris van de École Normale Supérieure, die in de
tijd van de Dreyfus-zaak een hele generatie van Franse intellectuelen naar het
socialisme heeft gepraat.
Nu kan men de theorie van Jaurès, die, zoals hij ergens zelf gezegd heeft, schreef
‘sous la triple inspiration de Marx, de Michelet et de Plutarque’, heel wat beter tot
uitgangspunt nemen dan het verschraalde en bloedeloos gemaakte Marxisme dat
Laski fabriceerde. Maar zelfs Jaurès is niet meer in staat een grondslag te geven voor
een politiek die in onze wereld moet werken.
Het ontbrak Blum niet aan ogenblikken van luciditeit, en in menige redevoering
van hem, in menig hoofdartikeltje dat hij voor de socialistische ‘Populaire’ schreef,
en dat vaak niet groter is dan een kwart kolommetje, vindt men flitsen van een inzicht,
opmerkingen van een originaliteit, die meer waard zijn dan al de delen van Harold
Laski. Maar als het er op aan kwam die flitsen en opmerkingen met elkaar te
verbinden, de consequenties ervan te trekken, en die consequenties toe te passen in
de politiek van de Franse partij en van de Franse staat, dan gaf Blum niet thuis en
dan schoof hij niet alleen terug naar Jaurès, maar dan schuifelde hij ver daar beneden
naar het ergste en het leegste Franse frazen-radicalisme, om dan direct daarna toch
weer te laten merken dat hij een beschaaf den nobel man was.
Gaat men het leven van Blum na, dan ziet men dus eerst die periode waarin de jonge
lettré, samen met André Gide, Pierre Louys en anderen, tijdschriften uitgeeft, zoals
die Revue Blanche waarin Debussy z'n Monsieur Croche laat spotten met de toen
zowel beroemde als moderne Wagner, en waarin de eerbied voor andere
beroemdheden en aanvaarde modernismen navenant was. In die periode heeft Blum
ook zijn opstellen over Stendhal geschreven, die nog altijd zeer leesbaar zijn, en later
nog dat boekje over het huwelijk, dat nog altijd bekrompen Katholieken de stuipen
op het lijf jaagt, en dat evenveel met de zware Hollandse of Duitse boeken over het
huwelijk gemeen heeft, als een croissant met een schaal stamppot. Het is een charmant
en tegelijkertijd ernstig boekje, libertijns en moreel onaantastbaar.
Het werk van Blum in die periode is nog duidelijk een voorbereiding voor een
verdere litteraire en intellectuele ontplooiïng. Maar hij is aan die ontplooiïng niet
toegekomen, omdat de Drey-
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fus-zaak hem tot de politiek en het socialisme bracht, en hem tot medewerker maakte
van de door Jaurès opgerichte, sociaal-democratische, Humanité, waarin hij
toneel-critieken e.d. schreef.
De overgang naar de practische politiek voltrok zich in de eerste wereldoorlog,
maar Blum was toen nog altijd een man van het tweede plan. Hij komt naar voren,
als na de eerste wereldoorlog, de Franse socialisten zodanig onder de invloed van
de Russische revolutie en van de theorieën van Moscou geraken, dat op het congres
van Tours de overgrote meerderheid van de partij tot aansluiting bij Moscou besluit.
De kleine minderheid die weigert deze overgang te voltrekken en die niet bereid
is tot het aanvaarden van een anti-democratische leer en nog veel minder tot
buiten-democratische methoden, schijnt, direct na de scheuring, gedoemd tot
machteloosheid en ondergang. Het apparaat is weg, de krant gestolen, de vat op de
arbeiders verdwenen. En in het overblijvend groepje van ‘officieren zonder soldaten’
is de betrekkelijk onbekende Léon Blum de man aan wien de leiding toevalt.
Wat Blum in de jaren na de scheuring presteert is bewonderenswaardig. Door zijn
optreden in en buiten het parlement weet hij de Franse arbeiders en een deel van de
kleine boeren en middengroepen rondom de SFIO te verenigen, en het kleine groepje
te maken tot een grote partij, die, wat haar parlementaire positie betreft, de
communisten weldra ver overvleugelt. De communistische partij verliest in een snel
tempo zowel de meerderheid van z'n intellectuelen als het grootste deel van zijn
arbeiders. Blum weet, wat in Frankrijk nog niet voorgekomen was, het vertrouwen
te winnen van de hervormingsgezinde vakbeweging, de CGT, terwijl de onder
communistische leiding staande, ‘revolutionnaire’ CGTU meer en meer
ineenschrompelt. En ofschoon het natuurlijk onjuist zou zijn dit alles toe te schrijven
aan het talent van Blum, een belangrijke invloed heeft hij ongetwijfeld op die
ontwikkeling gehad.
Wat hem niet gelukt, is, zijn partij die nu zo gegroeid is dat haar medewerking
aan de regering nodig is om stevige regeringen mogelijk te maken, te bewegen tot
het aanvaarden van de regeringsverantwoordelijkheid. Er is in de SFIO altijd een
linkervleugel die vasthoudt aan het oude anti-coalitie-dogma en die in de fraseologie
altijd zo dicht mogelijk bij de communisten wil staan. Er is een rechtervleugel, die
te zeer gebrand is op het meeregeren, en die te weinig aandacht schenkt aan de
condities waarop dat alleen moge-
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lijk is. En er is een centrum, met Blum als middelpunt, dat de partij bijeen wil houden
en dat er steeds weer in slaagt een compromis te vinden, hierin bestaande, dat men
in feite alle vooruitstrevende regeringen steunt, maar er geen deel van uitmaakt, en
dus in de propaganda critische geluiden kan doen horen en de heilsleer van het
‘revolutionnaire socialisme’ kan blijven verkondigen.
De linkervleugel is dan content met de schetter-mogelijkheden, maar voelt zich
onbehagelijk als ze denkt dat men toch regeringen steunt die vaak minder fraai zijn.
De rechtervleugel is blij dat men tenminste het regeren mogelijk maakt, maar nijdig
over de mogelijkheden tot eigen constructief werk, en over de portefeuilles, die men
z'n neus laat voorbijgaan. En het centrum is tevreden dat men èn het regeren van
Frankrijk èn het bijeenhouden van de partij heeft mogelijk gemaakt, maar ongerust
over de nooit eindigende spanningen in de partij, en over het feit dat men op deze
wijze de mensen niet opvoedt om de werkelijkheid onder ogen te zien. De
werkelijkheid, die eist dat men verantwoordelijkheid moet dragen, ook al zijn maar
beperkte resultaten mogelijk; dat men moet leren het bestuursapparaat van het land
te hanteren, door er zelf aan mee te werken. De werkelijkheid, tenslotte, die hierin
bestaat, dat men het Franse volk, naast de te grote hoeveelheden alcohol die het
consumeert, ook nog dag aan dag de alcohol van revolutionnaire fraze toedient.
Intussen, zoals men Franse chauffeurs voortreffelijk ziet rijden in zwaar benevelde
toestand, rijdt de Franse partij met veel succes door de jaren tussen 1920 en 1935,
al wordt de internationale toestand na 1933 wel zeer dreigend. En al weet Blum,
tegenover het groeiende Hitler-gevaar, geen Franse en geen Europese politiek te
plaatsen, doch niet veel meer dan gejammer over de gruwelijkheid van het fascisme
en gejammer over de gruwelijkheid van de oorlog die nodig zou zijn om het fascisme
in de kiem te smoren, hij heeft nog altijd het geluk dat de communisten zich als
handlangers van het fascisme openbaren, door hun hoofdaanval te richten op de
democratische socialisten die zij ‘sociaal-fascisten’ noemen, met wie ze iedere
samenwerking afwijzen, zodat zij zich zelf buiten de democratie en buiten de natie
plaatsen, zodat de Franse arbeiders zich met den dag meer van deze Russisch-Duitse
partij afwenden.
Dan komt in 1935 de Franse reactie, schandalen waarbij ook regeringspersonen
betrokken zijn tot uitgangspunt nemend, tot een Parijse rel tegen regering en
parlement. Aan die rel nemen ook
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de communisten deel, zoals ze in Duitsland samen met de Nazis tegen de Pruisische
regering geageerd en gestaakt hadden. Hun positie is allererbarmelijkst. Maar de dag
na deze gebeurtenissen, bieden zij de socialisten en de radicale democraten
(radico-socialisten zoals ze zich in Frankrijk noemen) een eenheidsfront aan, ‘ter
verdediging van de Republiek en van de democratische instellingen’. Deze
koerswijziging ging samen met het Moscouse besluit om, nadat het onmogelijk was
gebleken met Hitler samenwerking te vinden, samen met de Westerse mogendheden
een front tegen Hitler te vormen. Vanaf dat moment moesten de communisten overal
democratisch gaan doen en van vaderlandsliefde blaken.
Het was duidelijk dat er voor de Franse socialisten op dit moment maar één ding
te doen viel, nl. de communisten de afranseling geven, die ze in het verleden als
bandieten verdiend hadden, en die ze nu, als schijnheilige bandieten, dubbel en dwars
verdienden. Maar Blum maakte op dat moment de grootste fout van zijn leven. Hij
liet de communisten toe in het Front Populaire, waar ze onmiddellijk hun
weerzinwekkende demagogie gingen bedrijven, hij bevorderde de eenheid van CGT
en CGTU, en gaf dus de communisten kans tot cellenbouw in de massale
vakorganisatie. Kortom, alles wat Blum in de loop van vele jaren opgebouwd had,
werd direct in gevaar gebracht en in de loop van weinige maanden vernietigd.
Het is niet mijn bedoeling hier uitvoerig te spreken over de Volksfrontregering
die het resultaat was van het samengaan der ‘linksen’ en die Blum tot
ministerpresident maakte, noch over de trieste vertoning die het stakende ‘werkende
volk’ van Frankrijk te zien gaf, in de schaduw van een zich bewapenend Nazi-rijk,
noch over de scheur die in die dagen door het Franse volk moest gaan lopen en die
de schande van Vichy mogelijk maakte. Want het moet gezegd worden: een Fransman
die weigerde de verdediging van zijn land te organiseren samen met de communisten,
had schoon gelijk. Zoals hij ook gelijk had, indien hij betoogde, dat er alleen een
nationale en een Europese politiek gevoerd kon worden, als men de communisten
in de hoek hield waarin ze van nature thuishoren. Dat behoefde samengaan met
Rusland tegen Hitler niet uit te sluiten. Integendeel, men kon in die periode alleen
met Rusland samenwerken, als men, mutatis mutandis, het voorbeeld volgde dat
Kemal Ataturk gedurende een hele periode gegeven had, toen hij bondgenoot was
met Rusland, en de Turkse communisten als
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partij verbood en als personen ophing; wat Rusland goed vond en wat voor Turkije
goed was.
De lieden die beweerden dat men met de communisten moest samengaan omdat
‘de arbeiders’ Frankrijk moesten verdedigen, kregen hun antwoord in 1939/'40, toen
Rusland en de communisten overliepen naar Hitler, en mee hielpen aan de vernieling
van de Franse volkskracht.
Geen geschiedschrijving is in orde die alleen maar wijst op de verderfelijke rol
van Pétains, Lavals, Flandins, met hun kapitalis-tisch-clericale-militaire en fascistisch
gezinde kliek, en die niets zegt over de rol van de Moscovieten en over die van de
man die de poorten opende voor het toelaten der Moscovieten in het Franse politieke
huis: Léon Blum.
Natuurlijk zou het verkeerd zijn Blum alléén verantwoordelijk te stellen voor die
noodlottige politiek: hij was omringd door dwazen en blinden die hem in die richting
gestuwd hebben. Maar van hèm had men, precies zoals in de dagen van de overgang
der Franse socialisten naar Moscou, waarover ik hierboven sprak, een beslist ‘neen’
mogen verwachten, toen de deur voor de communisten werd open gezet.
De Volksfront-kermis duurde niet heel lang, en daarna was Blum in de beslissende
periode der Franse politiek, van München tot aan Vichy, uitgerangeerd. Zijn houding
rondom München was klagelijk, zijn houding tot aan de triomf van Vichy zwakkelijk.
Persoonlijk was hij tegen de capitulatie, maar hij vocht er niet tegen, met alle politieke
en organisatorische middelen zoals bv. Mandel dat heeft gedaan, en zoals een man
zonder politiek verstand als De Gaulle deed. Als Blum, toen het duidelijk was dat
de strijd in Frankrijk verloren was, naar Londen was gegaan, zoals mogelijk was en
zoals z'n plicht was, dan was hij vanzelfsprekend de leider van het Franse verzet
geworden, en dan was de Gaulle geworden wat hij behoorde te zijn: een generaal
onder een regering.
Tijdens de bezetting gedroeg Blum zich persoonlijk zoals men van hem kon
verwachten: in het proces van Riom liet hij zien dat hij de grootste persoonlijke en
morele moed bezat, wat ook weer een gunstige politieke uitwerking had, maar niet
voldoende om te voorkomen dat de leiding van de résistance in handen kwam van
Gaullisten en communisten. Een ondergedoken Blum, een Blum die naar Engeland
zou zijn ontsnapt, zou voor de Franse politiek
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nuttiger geweest zijn dan de gevangene van Riom en later van de Nazis.
Na de oorlog is er van Blum geen leiding meer uitgegaan. Hij was oud en vermoeid,
maar dat was toch niet de kern van de zaak. Hij is nog minister geweest, hij heeft
voor zijn land, met succes, zendingen verricht, en hij heeft op partij-congressen en
in de krant vaak zeer juiste en scherpzinnige dingen gezegd. Maar niemand kon zijn
leiding volgen, omdat hijzelf niet wist welke leiding hij moest geven. Hij schrok
terug voor de werkelijkheid die de wereld nu eenmaal verdeeld heeft in een Russisch
en een Menselijk blok, al zijn vanzelfsprekend in dat menselijk blok, veel slechte en
veel onaangename mensen. Hij bleef als mens natuurlijk vierkant tegen de Russische
overheersing, maar als mens, die de fouten van zichzelf en van degenen met wie hij
zou moeten samenwerken voortdurend zag, schudde hij droevig het hoofd, als het
er op aankwam met de zondige mensen van het Westen een hecht verbond te vormen
en een energieke politiek in te zetten tegen de beestmensen van Stalin.
Het Jaurèssistische socialisme, hoe voortreffelijk ook, en hoezeer ook vatbaar voor
vernieuwing, geeft nu eenmaal geen antwoord op de problemen van vandaag. De
erkenning, dat dit socialisme, door de geweldige veranderingen in de
politiek-economische machtsverhoudingen van de wereld, en door de belangrijke
veranderingen in de sociale structuur der maatschappij, een gerelativeerde en andere
betekenis heeft gekregen, is nodig om in onze tijd tot een houdbare politiek te komen.
En de vraag of dogmatici en verouderde radicalen zo'n houdbare politiek nog
socialistisch willen noemen, is evenzeer van ondergeschikte orde, als de vraag of de
aanhangers van die goede politiek er nog prijs op stellen om zelf die politiek
socialistisch te noemen.
Blum had, door zijn grote eruditie en door zijn verbondenheid met de Franse
critische geest, een openheid voor intellectuele problemen, die in de socialistische
beweging zeldzaam is. Hij was niet cocksure zoals Laski, hij luisterde en keek om
zich heen. Hij zag, om een enkel voorbeeld te noemen, de grote betekenis van
Burnhams ‘Managerial Revolution’ voor welks Franse vertaling hij een voorwoord
schreef. Maar dat woord vooraf, is ook naar de andere kant typisch. Het geeft niet,
de zeer wel mogelijke en ook nodige, gefundeerde critiek op het doorhollen en
schematiseren van de Amerikaanse schrijver, doch het schuift het probleem
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zachtkens en hoffelijk opzij, omdat ‘het geloof in de mens’, Blum belet de
mogelijkheden zo met tanden en klauwen gewapend te zien, als Burnham ze ziet.
Voor zover het socialisme een menselijke kant heeft, en een wereld wil, waarin
mensen met mensen trouwhartig kunnen omgaan, was Blum ongetwijfeld een
eerbiedwaardig vertegenwoordiger van dat socialisme.
Voor zover het een wetenschappelijke kant heeft, schoot Blum zeker niet zoveel
te kort als Laski, noch heeft hij de schade aangericht die mensen als Laski nu eenmaal
door hun parmantigheid en hun uiteindelijke leegheid veroorzaken. Maar hij heeft
niets positiefs gegeven, en zelfs het tekort ternauwernood gesignaleerd.
En voor zover het socialisme een politieke kant heeft, moet worden vastgesteld
dat Blum, na een goede start, het Franse socialisme, Frankrijk en Europa, onnoemelijk
heeft geschaad, door zijn aarzelen en toegeven, toen een energieke politiek tegen
nazisme en communisme nodig was.
Blum was een eerbiedwaardig vertegenwoordiger van het Europese socialisme.
En het is niet aangenaam bij de dood van iemand die men als mens eert, te moeten
vaststellen waarin hij gefaald heeft.
Maar het is beter dan het verkopen van de gewone platheden en leugens die bij
herdenkingen schijnen te behoren.
En het is nodig de aanhangers van een menselijke politiek ronduit te zeggen, dat
mensen, die zij als wetenschappelijke voorgangers beschouwden, alleen maar de
wetenschap hebben geschaad, en dat mensen die zij als politieke leiders beschouwen,
in leiderschap, inzicht en daadkracht te kort zijn geschoten.
Ik beweer niet dat het helpen zal. Maar al het andere helpt zeker niet.
Als men mijn opvattingen wil bestrijden: graag.
Als men alleen maar iets te zeggen heeft over gebrek aan eerbied voor grote en
nobele doden, dan zal ik die dooddoeners, dooddoeners laten, want de levenskansen
van de levenden zijn voor mij de hoofdzaak. En die levenskansen hangen af van een
juist inzicht en van een juiste en energieke politiek.
18-5-'50.
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[Nes Tergast: In memoriam Hendrik Chabot]
In memoriam Hendrik Chabot
I
Je deed gelijk het een eenvoudig man betaamt:
Je hebt je klompen aan de ingang laten staan.
Je overall had je niet hoeven uit te trekken:
Ik zou je straks gemaklijker kunnen ontdekken
Voor het geval jij je gewoonten en je sokken
Reeds verwisseld hebben zou tegen de korstmossen
Waaruit de eeuwigheid de winterkleding snijdt
Voor onze eigenaardigheden,
Waaruit men aan de overzij de laarzen snijdt
Die ons beschermen moeten voor de scherven
Van 't onberekenbaar geweten.
Het jaargetij weet dat het kleur moet derven:
Het ongehoorzaam licht heeft kans gezien
Zijn alphabet over de grenzen
Te smokkelen van dood's gesloten mechaniek.
Het is leger geworden aan de Rotte,
En waar het vol was, vol van leegte.
En als er het gesprek niet vlotten
Wil, vertelt het volk langs de wegen
In de polders tussen Terbregge en
Bergschenhoek, onder uit de weet
Vandaan, van een der hunnen onder hen,
Wiens hand zo groot was dat hun leed
In zijn greep omtrek kreeg en kern
Van wat het is onder elkander.
Het vee voelt de warmte veranderd
In de omgeving van zijn vruchtbaarheid.
De tijd, Chabot, de tijd heeft reden
Te wrokken over eigen onherbergzaamheid.
Altijd te vroeg komt het verleden,
Altijd te laat de toekomst in het woud
Van wat van gisteren zich tot het heden
Wendt. Hoogten in heel-diepten voorbereid
En diepten aan heel-hoogten toevertrouwd
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Slechts vinden in tijd's quarantaine tijd
De tijd te begenadigen. En hun gelaat
Ontsmet het onwelriekend proeflocaal.
Wat de toekomst met je werk doet, Chabot,
Het liet je koud en kan je ijskoud laten.
Niet wij bepalen van het is, Chabot,
Wat is voor wordt en wordt voor wordt gelaten.
Jij wist (en zei het mij als wij toe waren
aan een kop thee) dat absolute waarden
In deze wereld brood noch uitzicht bieden.
Jij wist dat schoonheid, waarheid enzovoorts
De grote woorden zijn waarmede lieden
Van een zeker soort (en wat voor soort!)
De liefdeloosheid van het hart versieren.
Jij wist, en bleef daarin jezelve trouw,
Dat in dit leven zonder kiel en kieren
Slechts winst te boeken valt zonder berouw
Bij al die dingen, mensen, bloemen, dieren,
Waarvan men werklijk houdt en niemand ons
Met vaste normen lastig vallen kan.
Je zei (en zei het zacht, zo zacht alsof
Er slechts buiten het woord om werd gedacht):
Liever dan tien deskundigen-bewonderaars
Is mij één enkele enthousiaste idioot;
Liever dan tien maal het woord groot
Is mij het simpele gebaar
En het gestameld woord
Van een verliefde idioot.

II
Geen hand bewoog. Geen hand
Heeft op 2 Mei '49
Bijtijds de wekkerpal
Kunnen bereiken. Moeilijk te verteren
Stond in de tuin die aan je rechterzij
Lag (links het polderland in een gebroken Mei)
(Jij in het kleinste der gebouwen)
Een doffe kudde wij
Je afscheid te herkauwen.
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De papagaaien hagelden alarm
In de peripherie van ons vertrouwen.
De zon stond sterk als een ontstoken wrat
In het heelal van een handpalm,
En aan een vaart van lood stond een zwart lam
(Nog leunend op de keerkring van de moederschoot)
In de schijnwerper van je dood,
Stram als alleen een lam kan staan, een stram zwart lam.
De wolven schurkten zich aan het belegen hout.
Een late Christus, in een vlammend rood gebouwd,
Keek uit de klacht van vrouwen op het perspectief
Der stilte in je keet en op de bloemen van je vrouw.
De bloemen in je kleine republiek
Droegen dien dag de nederigheid van haar wortels
Als een gesternte op de lippen.
En langzaam droegen wij je 't altaar binnen
Dat je ontwierp met je leven. Hardsteen en mortel
Uit het bezinksel van je testament
Beschermen het albast van de herinnering.
Je noodlot is dat van een vent:
Een vent blijft nimmer buiten schot.
Je noodlot is dat je geen andre vijand had
Dan de ambtenaar der belasting en het lot.
Je wist niet eens dat je ze als je vijand had.

III
To those that love there are no dead,
Only the long sleepers.
(George Barker)
Nu in het stilstaand water van de slaap
Geen rinkelend geluid, zij het verjaard,
Van wekkers (om het even in je hoofd, je nieren,
Of naast je hoofdkussen op het nachtkastje)
Je kan bereiken, geen merries van de nacht je
Kunnen bereiken, of zij hinneken of steigeren,
Rust uit,
En of zij hinneken of steigeren,
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Rust uit,
En luister niet meer naar het dichtslaan van portieren
Aan deze zijde van je huid.
En vraag mij niets. Al wat
Buiten de schroeflijn dezer handen valt
Maakt een geluid
Van roestige scharnieren.
Nes Tergast

[A. Roland Holst: Kwatrijn bij een kristal]
Kwatrijn bij een kristal
Voor Jakob van Domselaer bij zijn zestigsten verjaardag.
Helder geheim, gesloten oord - doch open
voor wien geen wereldsch klatergoud kon nopen
afstand te doen van wat hier werd belegd:
de zuiv're winst uit hopen en wanhopen.
A. Roland-Holst
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Elisabeth de Roos
Aantekening bij The Mill on the Floss.1)
Haar sterfjaar 1880, hoort voor ons half bij de negentiende eeuw, half bij een nieuwe
periode, die duurde tot de eerste wereldoorlog. Maar George Eliot kunnen wij moeilijk
anders zien dan als een negentiende-eeuwse schrijfster. Dit komt al heel sterk tot
uiting in haar houding ten opzichte van haar lezers: zij wist te schrijven, en verlangde
te schrijven, voor een groot publiek; na haar bleef een Henry James, die haar
bewonderde, onbegrepen en aangewezen op een happy few. Na Silas Marner schreef
zij aan een vriendin: ‘(mijn boeken) zijn geschreven vanuit mijn diepste geloof, en
zo goed ik kan, voor het grote publiek - en ieder oprecht en sterk woord zal bij dat
publiek een spoor nalaten’.
Toch is zij bij datzelfde grote publiek meer in vergetelheid geraakt dan b.v.
Charlotte Brontë, die veel minder vanuit het gevoel van een roeping schreef. Het zijn
nu juist vaak litteratoren die in onze tijd haar grootheid proclameren. Ook in Frankrijk
tussen de oorlogen, ging men haar opnieuw als een figuur beschouwen, met wie men
rekening te houden had.
En toch, hoezeer zij ook erkend is in haar tijd, geloof ik dat zij die tijd niet heeft
meegehad. Er is iets dat de moderne lezer belet zich geheel met haar thuis te voelen,
zoals men dat wel met een Tolstoi heeft. Dat ligt niet alleen aan een grotere
uitvoerigheid dan wij gewend zijn, maar aan een zekere gekunsteldheid,
gehoorzaamheid aan het cliché, die wij bij allerlei ‘ouderwetse’ romans gemakkelijker
op de koop toe nemen dan bij haar, omdat dit - en het pleit voor haar - eigenlijk niet
bij haar past. Die conventionaliteit in de toon maakt deze auteur voor mij een beetje
vervelend, hoewel The Mill er veel minder dan b.v. Adam Bede of Middlemarch aan
lijdt, en schept een soort afstand tussen de schrijfster en ons, die in strijd is met het
directe beroep dat zij op ons medeleven doet. Lees Dickens of Thackeray - die
vertellen in de eerste plaats een verhaal; zij hebben een zekere afstand tot hun
personnages die wij mogen overnemen. George Eliot niet, en dat maakt haar in
bedoeling dan juist ook moderner. Het grondthema van al haar werk is: wij mensen.
Een verhaal is haar het vertellen niet waard als zij niet

1) Uit een inleiding voor een bij de Uitgeverij Contact verschenen vertaling van The Mill on
the Floss.
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in haar personen kan kruipen; zij vertelt het om ze voor ons beter verstaanbaar, en
daarom ontroerend en vergevenswaard te maken. Zij heeft een fijne psychologische
gevoeligheid, en een grote behoefte om mensen van binnen uit te begrijpen. Het is
haar schuld niet, natuurlijk, dat de psychologie zich toen nog moeilijk anders kon
uitdrukken dan in ethische termen1). Er zijn een Hardy en een Meredith nodig geweest
om de stap naar de zuivere ontleding te doen.
En zo voelt men het soms als een geremdheid in haar, dat zij haar scherp, en voor
haar tijd zeer persoonlijk inzicht in menselijke verhoudingen vaak moest en wilde
formuleren in termen van moraal. Men moet zich door iets heenwerken om tot de
kern van haar talent te komen, dat deze moeite natuurlijk volkomen waard is. Want
dit alles wil niet zeggen dat zij bekrompen ideeën heeft, integendeel. En zeker heeft
zij ook gelijk wanneer zij meent dat een karakter van enig formaat zijn conflicten
met het leven niet buiten een zedeleer, althans een innerlijke morele wet, om, kan
doormaken. Die morele wet is deel van iemands psychologie, en dat heeft George
Eliot bizonder sterk beseft, maar men zou soms willen dat zij het niet zo
vanzelfsprekend had gevonden.
Het is ook wel een kwestie van temperament: zij was ruim, maar niet revolutionnair,
warm, maar ook redelijk. De geschiedenis van Hetty Sorel (in Adam Bede), een
verleid meisje, dat haar kind doodt, althans laat sterven, terdood veroordeeld wordt,
gratie krijgt en naar een strafkolonie wordt gezonden, wordt zonder iets van de
gebruikelijke melodramatiek of hypocrisie, en met alle denkbare begrip en mildheid
verteld, - zozeer zelfs dat men zich wel herinneren moet dat haar tijd ook de tijd is
geweest van vernieuwing in de criminologie (de misdadiger een product van
erfelijkheid en sociale omstandigheden inplaats van een duivelskind en dus recht

1) Waar zij kan, ontsnapt zij er al aan, in de richting van een positivistischer inzicht: vgl. deze
passage uit Adam Bede: ‘De Natuur heeft haar eigen taal, en zij is niet oneerlijk; maar wij
kennen alle ingewikkeldheden van haar syntaxis nog niet.... Ik vind het onmogelijk om niet
enige diepte van ziel te verwachten achter diepe, grijze ogen met lange donkere wimpers,
ondanks ervaring die mij geleerd heeft dat zij kunnen samengaan met bedrog, verduistering
en domheid. Maar als ik mij dan van de weeromstuit tot vis-achtige ogen heb gewend, was
het resultaat soms merkwaardigerwijze precies hetzelfde. Tenslotte begint men te vermoeden
dat er geen direct verband tussen wimpers en innerlijke waarde bestaat; of anders, dat de
wimpers het karakter van de overgrootmoeder van het mooie meisje uitdrukken, wat alles
bij elkaar toch minder belangrijk voor ons is’.
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gebaseerd op begrip en beveiliging inplaats van vergelding). De roman speelt trouwens
evenals The Mill on the Floss een periode vroeger dan die waarin George Eliot
schreef. Maar juist omdat de lezer haar dankbaar is dat zij zonder aarzelen begrip in
de plaats van bekrompen conventie stelt, is hij een beetje teleurgesteld dat ieder
protest tegen een samenleving die dergelijke tradities (schande over de ongehuwde
moeder) mogelijk maakt, tenslotte toch ontbreekt. Daartegenover heeft men dan weer
de grootste waardering voor de goede smaak waarmee zij alle sentimentaliteit
vermijdt, en het onbelangrijke wezentje dat Hetty Sorel is, niet tot een tragische
figuur maakt, enkel om haar slachtofferschap.
Maar George Eliot, met haar begrip voor mensen, haar kennis van verschillende
milieus, haar humor ook en haar plezier in de schilderachtige taal van het land, is
werkelijk toch volstrekt geen voorloopster van die romans over onze familie en buren,
die wij hier damesromans noemen. Daarvoor was het haar veel te onmogelijk om
haar intelligentie uit te schakelen, die altijd de behoefte had van het individuele naar
het algemene te gaan. Het is zelfs wonderlijk, dat iemand van haar intellectualiteit
en studie, die in de eerste jaren van haar volwassenheid zoveel met abstracties had
omgegaan, zich bijna altijd aan die richting (concreet naar algemeen) heeft kunnen
houden: zij was daarin wel een geboren romanschrijfster, met een onuitputtelijke
belangstelling voor het concrete mensenlot, en een open oog voor de verandering
die ‘ideeën’ ondergaan vóór zij zijn opgenomen in vlees en bloed, of in de
samenleving tot idiosyncrasieën worden.
The Mill on the Floss heeft, tussen haar andere romans, nog de geheel eigen
bekoring van een persoonlijke relatie met de schrijfster. Het is, nogmaals, geen
autobiografie: de familie van Maggie is de familie van George Eliot niet, het verhaal
van Maggie niet dat van de schrijfster, en vooral: Maggie Tulliver is Marian Evans1)
niet. In Jane Eyre en zelfs in Villette heeft ook Charlotte Brontë niet de feiten van
haar eigen leven verteld, maar Jane Eyre en Lucy Snowe zijn Charlotte Brontë, bevrijd
uit de gevangenschap van haar eigen werkelijkheid. Zoiets komt bij George Eliot
niet voor, maar het eerste gedeelte van The Mill on the Floss, d.w.z. het portret van
Maggie Tulliver, intelligent klein meisje, is een zelfportret, eenvoudig omdat het
door niemand anders dan de denkende vrouw die George Eliot werd, geschreven had
kunnen zijn.

1) Marian Evans was haar werkelijke naam.
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Het is even onvergetelijk als de kleine Natacha in Oorlog en Vrede. En ik voor mij
betreur het dat wij een in deze trant geschreven zelfportret van de intelligente jonge
vrouw Marian Evans in Londen, in haar werk moeten missen. (Het zou haar Heleen
of Eva hebben kunnen worden, zonder de klefferigheid die soms deze twee toch
belangrijke boeken van Carry van Bruggen bederft. Het begin van The Mill on the
Floss doet mij, bij alle verschil in proza, vaak denken aan Het Huisje aan de Sloot.)
Maar het was nu eenmaal de ingetogen mode van die tijd om zijn eigen problemen
niet onvermomd voor het voetlicht te brengen (vandaar ook de sensatie die Charlotte
Brontë verwekte toen zij het wel deed, en met hoeveel verzwegen sensualiteit). Er
zijn scènes van Maggie's later leven, met Philip, met Stephen, waarin George Eliot
- het kan niet anders - door Maggie heen, in gebaren, blikken, stiltes, zichzelf ziet maar in een situatie die toch, vergeleken met de werkelijkheid, nog tamelijk
schematisch is. Curieus, dat het conflict waarvoor Maggie zich gesteld ziet: geluk
tenkoste van het verdriet van anderen, òf zelfverloochening, tenslotte toch afhankelijk
wordt gemaakt van een morele maatstaf, die gegeven het karakter overtuigend is,
maar tegelijk, voelen wij, in Maggie niet zo sterk had kunnen spreken, wanneer er
niet een psychologisch veel ingewikkelder angst-voor-toegrijpen in haar was geweest.
Voor de rationalistische George Eliot, gedeeltelijk ook wel beheerst vermoedelijk
door de taboes van haar tijd, is het onmogelijk een conflict als onoplosbaar te stellen
in een roman; er moet, zoal niet gezegd, dan toch gesuggereerd worden dat Maggie's
keuze de juiste is. Niettemin heeft de schrijfster deze zekerheid toch nog weer zoveel
mogelijk gerelativeerd, zowel door de overpeinzingen van de predikant dr Kenn, als
door de dood van Maggie, die immers aan het leven de moeite bespaart om te bewijzen
dat er meer goeds dan kwaads uit Maggie's besluit voortkomt. Dat zal ook wel de
reden zijn, waarom zij aan dit slot, de dood, dat haar door sommigen werd afgeraden,
zo hechtte en het als voortkomend uit een innerlijke noodzaak van haar verhaal
verdedigde. Oók curieus is - dit terzijde - dat er binnen de beperkingen van de roman
van die dagen toch wel evenveel intensiteit besteed kon worden aan wat nu een
minieme zonde lijkt, een verbroken verloving, als later aan veel extremer conflicten.
Natuurlijk krijgt men een geheel verkeerde voorstelling van dit boek, wanneer men
het alleen als de geschiedenis van Maggie Tulliver beschouwt, en van Maggie's
conflicten, die innerlijk zijn. Daar staan de hele,
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voortreffelijk beschreven realiteit van haar achtergrond en familie, en een grote dosis
humor, tegenover. Te beter naarmate het satirischer is, want vader Tulliver, hoe
innemend ook, is wel een beetje programmatisch naïef (en Bob Jakin bepaald een
mislukt specimen van cliché-volksheid), maar de ooms en tantes leveren niet alleen
voortdurend verheugende dialogen, maar geven bovendien aanleiding tot zeer
opmerkelijk commentaar.
Deze commentaren, al houden zij de gang van het verhaal even tegen, moet men
vooral niet achteloos lezen; zij horen vaak tot het beste van George Eliot. En het is
alsof zij zich in het hanteren van ideeën toch nog vrijer voelt dan met mensen: haar
commentaar is vaak scherper, ‘gedurfder’, dan wat zij door het verhaal tot uitdrukking
brengt. Ik noem een paar passages: hoofdstuk I van het vierde boek, over de in
werkelijkheid primitieve mentaliteit van deze conventionele, kleinsteedse protestanten,
die zij daar bekijkt op de manier van een natuurhistoricus die mieren bestudeert (vgl.
Balzac; dit was in de geest der negentiende eeuw, maar zij doet het met een geheel
eigen accent); en het einde van hfdst. II van het zevende boek, waar zij de noodzaak
van uiterst verfijnde en precieze nuancering bij het vormen van een moreel oordeel
verdedigt. Dit slaat zowel op de schakeringen tussen goed en slecht als tussen
‘geschikt’ en dom (de leraar Stelling). Er is in kern bij George Eliot een sterke neiging
om de dingen bij hun naam te noemen (haar opmerking over de natuurlijke afkeer
tussen familieleden!) en zij geeft daar vaker aan toe dan oppervlakkig merkbaar is.
Het gevoel van de familie dat men niet al te vriendelijk voor de arme mr. Tulliver
na zijn faillissement mag zijn, dat dit ‘impiety’ zou zijn waar hij nu immers een door
het Ongeluk getekende is, klopt, hoezeer het hier ook als satire op het burgerdom is
bedoeld, precies met dingen die Lévy-Bruhl over de echte ‘mentalité primitive’
vertelt. En primitief in dezelfde magische betekenis is de angst van mrs. Tulliver,
dat haar bezittingen zullen slijten vóór haar dood. Want die angst treedt pas op als
haar bezittingen toch allang in andere handen zijn overgegaan.
Het karakter van Tom, dat door critici niet bewonderd wordt, omdat het al te
antipathiek is om zoveel liefde van zijn zuster te verdienen, lijkt mij toch in het
geheel, en vooral in de jeugdperiode, een voortreffelijk beeld van ongenuanceerde,
kortzichtige en schadelijke flinkheid, waarover George Eliot nu eenmaal het hare te
zeggen had.
Mooi zijn ook vaak de voorspiegelingen in de jeugdperiode van
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wat later gebeuren zal, omdat zij menselijk verantwoord zijn; het wegdromen van
de kleine Maggie b.v., wanneer de jonge Philip haar over boeken vertelt, en ze zijn
aanwezigheid bijna vergeet, terwijl haar aanwezigheid voor hem de hele wereld is.
Het eerste deel van Philips brief, aan het eind van het boek, is heel ‘modern’ van
toon. Wat George Eliot niet gemakkelijk afgaat, is een lichte toets (de omgang tussen
Stephen en Lucy!), maar het is jammer wanneer men daardoor haar inzicht in
toevalligheden van gevoel over het hoofd ziet. De figuur van Stephen1) gaat mank
aan deze zwakheid van de schrijfster (de zwakheid is dat zij er toch haar toevlucht
toe neemt), en de Stephen die met Maggie weggaat, is ook bepaald niet dezelfde die
wij in Lucy's huis leren kennen; maar in het geheel vertegenwoordigt hij dan ook de
Verleiding en, zegt George Eliot, een vrouw ‘moet in haar meisjestijd haar
levenslessen nu eenmaal leren in een erg banale taal.’ Sensualiteit ontbreekt deze
schrijfster teveel; zij is, ook waar zij sensualiteit beschrijft, van een in de eerste plaats
mild temperament, en dat heeft haar dan anderzijds ook weer tot een scherpzinnige
ontleedster gemaakt van de vage overgang van goed naar kwaad (iemand doet met
open ogen een slechte daad, eenvoudig omdat hij geen fantasie genoeg heeft om aan
zichzelf te denken als aan een schurk, staat er ongeveer in Adam Bede) - met een
fijngevoeligheid en redelijkheid, die ten allen tijde recht van bestaan hebben. En in
zoverre ook kan men hen gelijk geven die in haar een voorloopster zien: het stond
voor haar vast dat een roman geschreven moest worden vanuit een persoonlijk
verworven levensopvatting.
André Maurois heeft in zijn recente boek over Proust een aardige vergelijking
gemaakt. Het is bekend dat Proust veel van George Eliot hield; ‘deux pages du Moulin
sur la Floss me font pleurer’, schreef hij eens. En Maurois is verbaasd dat niemand
de gelijkenis tussen het begin van The Mill en A la Recherche heeft opgemerkt, zelfs
terwijl engelse schrijvers hem bij de familie van Eliot indeelden: zij schildert het
landschap van haar jeugd zoals zij het volwassen terugziet, leunend met haar ellebogen
op de ballustrade van de brug over de Floss. Dan ontwaakt zij met verdoofde armen
uit haar gepeins, en merkt dat zij ze zwaar op de leuning van haar stoel hield gedrukt.
Daarna begint het verhaal.

1) De figuur van Stephen wordt dan ook door de meeste critici met afschuw verworpen.
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En zo dan ook het jeugdlandschap van Proust, ontstaan uit de gesopte madeleines.
Het kan best juist zijn; alleen geloof ik dat dergelijke verwante passages of invallen
ook nog wel bij andere vroegere auteurs te vinden zouden zijn. Het blijft een aardig
toeval, dat pas karakteristiek wordt wanneer het, zoals door Proust, het hele innerlijke
systeem van de roman gaat beheersen. Men kan trouwens, nabeschouwend, uit citaten
en herinneringen gemakkelijk een George Eliot construeren, die ons zeer verwant is
en zeer nabij. Terecht, geloof ik. En toch, met een boek in de hand is zij voor mij
een auteur die al ver van ons vandaan is, die nooit meer helemaal terug zal keren uit
het verleden.
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[J. Hanlo: gedichten]
Het Teken Dies
spaarzaam kraaien de dennen
en de vennen weten zich weldra
te beperken onder 't juk
gedwee als lammeren de leeuwen
en de monsterrassen schijnen
- schietend onder 't zelfde juk
der poolster - heelhuids afgewend
aprioristisch opgezet
- verzekerd maar de weifelingen blijven
tot de eindbalans
tot waar de boezem zich ontsluit
en vogels - werelden van vogels overvaren - deinende moerassen vlietend onder 't juk der poolster
en het teken DIES dóór wordt gegeven
van verzanding
weggereten - retrogradisch terwijl de branding wijkt
J. Hanlo.
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Herleven de Nachten
Snel en hoog, in die nacht, witte wolken.
Hoog, witte wolken snel langs de maan.
Maar laag aan mijn voet daar wiegden narcissen.
Een klein soort narcissen, die liefelijk geurden.
Wanneer ik reeds slapen zou, nóg zouden geuren
Deze narcissen, zonder verpozen.
Hun geur werd door nachtlijke stroming gedragen.
Reeds spoedig onmerkbaar, steeds ijler verdund.
Verandert de nachtwind in kleur en gedaante
Naarmate hij zon en het oosten passeerde,
Steeds verder, naar wat van het oosten het oosten is,
Voert hij die geur, - want niets kan verdwijnen.
Naar wat van Arabië zuidwaarts zich uitstrekt.
Verandert van richting, van koude, van warmte.
Splitst voor 't gebergte, rust in de wouden.
Een vleugje bereikt ook de nutloze noordpool.
Het dwalen duurt voort tot het eind van de wereld.
Misschien zal een deel van die geur, maar heel weinig,
Nog eenmaal dezelfde plek overstrijken
Waar langen tijd terug de narcissen bloeiden.
Die plek, - na eeuwen onkenbaar veranderd.
Geen tuin, maar een ijsvlakte of een woestijn.
Een stad of een zee, of een tuin weer met bloemen.
Een veld vol narcissen, een weg of een woud.
Maar eens zal weer keren diezélfde maannacht.
Diezelfde wind in diezelfde April.
De geur der narcissen zal dan weer verwaaien
En boven mij varen de lichtwitte flarden.
Op 't einde des levens, het einde der tijden,
De dag van het oordeel, waar alles ineens is,
Herleeft het voorbije waar alles reëel is,
Herleven de dagen en alle nachten.
J. Hanlo.
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Papieren Lied
Terwijl de lente buiten, binnen is het zelden lente, zomer wordt,
dit al, the real thing, dat zonder verzen zich voltrekt,
wordt in mijn hart 't verlangen weer gewekt
naar een papieren lied.
Nu de Japanse kers zijn rose rijke kleuren
weer verloren heeft en de jasmijn zijn geur ontvalt,
nu wilde ik ook wel samen met dees dingen der natuur
een bloem geweest zijn.
De kool, tezamen met het andere groen,
en lichte meidoorn-rood van eens geprezen lippen,
en purper van seringen en het wit,
en kaarsjes van kastanjes, sparen.
En toch de geit van mijn bewuste menselijkheid
niet laten varen.
Ik wil óók sieren, maakte ik maar een lied,
al was het maar een paper-white papieren.
J. Hanlo.
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[J. Emmens: Een kind in de tuin]
Een kind in de tuin
Ze knielden bij mij neer soms, op één knie,
een klein bewijs van hun meerwaardigheid
en van hun medeleven tegelijkertijd,
maar waren door mijn airtje van absent
al gauw geneigd weer op te staan.
Ik wist immers vooruit dat zij mij niet zouden begrijpen:
in boomstronken zocht ik niet naar kabouters, die
ik veinsde daar te zoeken, maar op dit argument
hielden zij op met knuffelen en knijpen
en lieten mij begaan.
Ze lieten mij begaan, goddank, want dan begon het pas:
'k zocht in geen boomstronk ooit naar een kabouter,
maar keek gewoon naar wat er werkelijk was.
J. Emmens.
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L.Th. Lehmann
Satiren, Utopiën en Phobiën
Er is een erkend genre van literatuur, dat gedecideerd te gemakkelijk is, n.l. de satire.
Hoe loffelijk ook het doel is waarvoor een satire geschreven wordt, het is toch vrij
gemakkelijk voor een schrijver om alles wat hem niet aangenaam is, op zijn gemak
in ‘splendid isolation’ te stellen. Eenzijdigheid en grondigheid vereisen noch veel
talent, noch veel hersens. Het is dan ook wel haast een wonder dat er nog zulke
leesbare satires bestaan, dat vooral ‘Gulliver's Travels’ zo'n uitstekend leesbaar boek
is.
Er zijn echter ook genre's die niet ‘erkend’ zijn en nòg gemakkelijker. Men heeft
de verhalen van andere planeten (in Amerikaanse ‘pulp-magazines’ ook al van andere
heelallen), verhalen over Atlantis en Lemuria, en over de toekomst. Van het eerste
genre springt het gemakkelijke in het oog; men moet wel heel weinig fantasie hebben
om geen Martiaan op een twaalfbenig paard te kunnen laten rijden hoewel het
merkwaardig is hoe men zich hier aan het aardse symmetrische schema houdt. Wij
herinneren ons geen voorbeeld van beesten met zeven poten, wel van beesten op
wielen, ditmaal ergens bij de Amazone-rivier (‘The Chariots of San Fernando’ in
het tijdschrift ‘Weird Stories’).
Het genre toekomstboek, hoezeer ook met het eerstgenoemde verweven, maakt
echter een goede kans op erkenning. Wij hebben althans zeer recent twee
toekomstboeken gehad door erkende auteurs, en een ander ligt ons nog vrij vers in
het geheugen. Ik bedoel hier 1984 van George Orwell, Seven days in New Crete van
Robert Graves en Brave New World van Aldous Huxley. Het is waarschijnlijk ook
niet toevallig dat ze alle drie door Engelsen zijn geschreven, maar daar wil ik het
niet over hebben.
Het eerstgenoemde maakt op het ogenblik veel gerucht en het is maar al te evident
waarom. Het maakt datgene tot werkelijkheid waar men bang voor is (al begint het
weer ingehaald te worden door de waterstofbom c.s.) Orwell schrikt hierbij ook niet
terug voor de grofste middelen. Hij tekent de dictatoriale staat Oceania (omvattend
Noord-Amerika en West-Europa) bevolkt door ‘proles’, geregeerd door een partij,
die weer getyranniseerd wordt door een ‘inner party’, door middel van de ‘thought
police’. De dictator zelf, ‘Big Brother’, ziet men alleen als portret. Dit alles
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mag men als aartsbekend veronderstellen. Orwell was het evenwel nog niet bekend
genoeg. Het portret van ‘big brother’ vertoont donkere ogen en een grote zwarte
hangsnor. Er is ook een afvallige van de partij, die boeken geschreven heeft welke
clandestien circuleren en er is misschien een soort verzetsbeweging in zijn naam.
Deze man heet Goldstein en zijn portret lijkt tot in détails op Trotzky (Bronstein).
Men mag dus vermoeden dat Orwell het belang van zijn boek elders wil leggen. En
dit blijkt ook. De mensen worden individueel bekeken en zo gewoon mogelijk
gehouden. Het is inderdaad een loffelijk streven, ‘the soul of man under... (invullen
wat men wenst). Maar juist hier schiet het boek zeer tekort. De ‘roman’ van de
hoofdpersoon is even alledaags als schetsmatig. Als tenslotte deze hoofdpersoon,
Winston Smith, in de folterkamers van het ‘Ministry of Love’ behandeld wordt, blijkt
zijn subtiele kwelgeest uitgevonden te hebben, dat er niets op de wereld is, waarvoor
Winston zo bang is, als voor ratten. Maar er is niets in het verhaal dat daarop wijst.
Hij wordt dan prompt behandeld met ratten en vervuld van toegewijde liefde voor
‘big brother’. Men kan wel zeggen dat Orwell zich ‘redlich bemüht’ heeft. Hij heeft
zijn boek in een zo nabije toekomst gesteld/laten spelen dat er nog mensen zijn die
zich ‘deze’ tijd herinneren en er is veel aannemelijks in Winston's vergeefse
onderzoekingen naar de geheugens van oude mensen. Ook Winston's buren worden
met humor getekend, maar, gezet in de buurhuizen van “Suburban London” in een
roman van deze tijd zoude het zozeer programmatische figuren zijn, dat weinigen
zich de moeite zouden nemen de roman te lezen.
Een groot deel van het boek wordt echter in beslag genomen door het geliefkoosde
onderwerp van de toekomstromanschrijver: machinerie, zowel technisch als sociaal.
Men make hier enig onderscheid, het technische is het gemakkelijkste zoals Jules
Verne in vele delen reeds bewees. Een ieder ga voor zichzelf na, hoe moeilijk hij het
zou vinden een raket om naar de maan te reizen te construeren en hoe gemakkelijk
om een verslag van een geslaagde reis met dit vervoermiddel op papier te stellen.
George Orwell's machines zijn iets origineler (hoe hij zich uit de sociale machinerie
gered heeft, hebben wij in het begin al nader aangeduid, waar wij zagen dat die vrij
simpel is) en voornamelijk gebaseerd op het systeem van de prullemand. Winston
Smith werkt n.l. op een soort fabriek ter destructie van het verleden; alle geschreven
bewijzen van gebeurtenissen dienen steeds zo gecontroleerd te worden dat
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er niets in staat dat met de tegenwoordige toestand in tegenspraak is. Er is een
uitgebreid systeem van buizen waardoor steeds oude kranten etc. met luchtdruk naar
een destructiebedrijf gevoerd worden. Men begrijpt de complicatie en tijdrovendheid
van een dergelijk systeem en als wij de tegenwoordige politieke hoofdartikelen in
de kranten lezen, kunnen wij haast niet anders dan overtuigd raken van de
overbodigheid ervan. Ook zonder pijpleidingen en legers correctors is het geheugen
der mensheid négligeabel.
Eén compliment hebben wij tenslotte bewaard voor George Orwell, om zijn inzicht
in het bioscooppubliek. Een regering die op het doek authentiek bloedvergieten
vertonen laat, moet wel populair zijn, zeker bij kinderen. Geen wonder dat Oceania
een sterk gezag heeft.
Wij vermelden nog, dat achter in het boek een grammatica voorkomt van
‘Newspeak’, een toekomstidioom dat in Winston Smith's tijd juist bezig is ingevoerd
te worden. Wij hopen dat George Orwell en zijn vrienden zich hiermee zeer vermaakt
hebben, maar The Gold-bug is ook niet Edgar Poe's beste verhaal.
Alleen al het uiterlijk van enige personen die in dit boek slechts in effigie
voorkomen maakt begrijpelijk dat de publieke opinie zich begerig op dit boek stortte.
Een koor van ‘zie je nou wel's’ steeg op. Een van Amerika's minder bekende
‘cartoonists’ maakte er plaatjes bij. In Engeland zullen ongetwijfeld velen betoogd
hebben dat dit nu het onvermijdelijk gevolg is van het ‘National Health Scheme’ en
de distributie van vlees. Waarschijnlijk heeft het boek tijdens de laatste verkiezingen
de conservatieven enige stemmen bezorgd. Orwell maakt het zijn Engelse lezers wat
dit betreft niet moeilijk want de officiële ideologie van zijn Oceania heet ‘Ingsoc’
(‘Newspeak’ voor ‘English Socialism’!).
De futiliteit van deze publieke reacties is enigszins te illustreren met Aldous
Huxley's Brave New World. Dit boek is een product van wat nu met weemoed ‘the
roaring twenties’ genoemd wordt. Maar in die gelukkige tijden maakte men zich
zorgen over de toekomst van een wereld, overgelaten aan de ‘bright young things’.
Huxley heeft ons het beeld pasklaar voorgezet. Een welgeorganiseerde wereld vol
feestende, vliegende, liefde bedrijvende, soms schuivende en strikt niet denkende
‘bright young things’. Persoonlijk hebben wij dit nooit zo afschrikwekkend gevonden;
de Brave New World is zeker niet ongezellig en de protesteerder, die blijkbaar niet
Huxley's ironie heeft, lijkt een zeurkous met weinig anders in zijn mars dan
Shakespeare-citaten. Huxley heeft echter
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het voortreffelijke idee gehad, om de machinerie uitsluitend komisch te maken en
ook niet onamusante verdraaiingen van tegenwoordige dingen te vertonen (van
Nursery rhymes tot bekende punten in Londen). Toch is het evenmin een van 's
werelds grootste komische boeken als Huxley één van 's werelds grootste schrijvers
is. Maar het laatste is met al zijn ernst ook Orwell zeker niet. En wat Huxley's ernst
betreft: wij kennen de ex-‘bright young things’ als solide burgers en conservatieve
matrones, dus de wereld kan gerust zijn.
Volledigheidshalve vermelden wij dat alleen Aldous Huxley nog een tweede maal
schreden gewaagd heeft op het blijkbaar zeer glibberige pad der toekomst. Zijn
fantasie Ape and Essence geeft weer een toekomst aan het ‘promiscueus bevruchten
in een akker-voor’ (Vestdijk), echter op theologisch zo losse gronden, dat het ook
een niet-theoloog niet overtuigt. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat uit dit boek
George Orwell zijn idee van de ‘anti-sex league’ heeft gehaald, zoals hij waarschijnlijk
het idee in zijn Oceania de geschiedenis te laten afschaffen uit Brave New World
heeft. De werkelijke totalitaire régimes zijn meestal juist verzot op het verleden; het
doet immers niets terug!
Het derde toekomstboek is van geheel andere aard. Het is geschreven door Robert
Graves, die wel één der merkwaardigste schrijvers van de wereld is. Hij is helder,
zeer redelijk en bijna bovenmenselijk erudiet. Helaas brengt dit laatste het nadeel
mee van een professorale grondigheid en een drang naar volledigheid, die zijn boeken
vaak tot zeer vermoeiende lectuur maken en hem, naar ons dunkt, ook
wetenschappelijk verder op de weg der consequentie brengen dan verantwoord is.
Toch zijn vele van zijn theorieën (helaas zijn wij op het ogenblik buiten staat te
beoordelen of zij geheel van hemzelf zijn) zo geniaal, dat men in een boek als The
Golden Fleece op sommige pagina's van de ene blijde verrassing in de andere valt
en men alleen betreurt dat er nog zo veel overbodige pagina's achter staan. Zijn
geliefkoosde thema is de laatste jaren wel de ‘Triple Goddess’ (in de statenvertaling
van de bijbel bekend als de ‘Melecheth des Hemels’), waarmee hij het eerste hoofdstuk
van ‘The Golden Fleece’ tot een meesterwerk maakte en de rest ervan bijna. Sinds
dit boek heeft hij verscheidene historische perioden op hun drievoudige
godinnengehalte getest, met verbluffende resultaten, behalve wat de leesbaarheid
betreft. In Seven days in New Crete heeft Graves alle historische boeien afgeworpen.
Hij heeft zijn ‘Melecheth des Hemels’
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in de toekomst geprojecteerd en de maatschappij waarin zij wordt aanbeden kan hij
zich net zo denken als hij wil, wat al direct een groot voordeel is boven Huxley en
Orwell. Zijn hoofdpersoon is een 20e-eeuwse dichter, die door de priesteressen van
de godin naar de toekomst bezworen wordt. Aan het eind van het boek komt hij terug
zonder een boodschap voor deze tijd, wat alweer een voordeel is. Maar hoezeer deze
man, genaamd Venn-Thomas, ook staat voor Robert Graves, hij komt maar
gedeeltelijk tot leven en zijn avonturen, zowel in deze tijd als in Nieuw-Kreta, zijn
vrij schematisch (hoe vreemd het toekomstschema ook mag zijn). Ook hier wil de
toekomstroman geen roman worden. Er staan te veel organisatorische fantasieën in.
Toch behelzen vele van dezen kostelijke vondsten, zoals het toeschrijven van alle
literatuur die bewaard is uit deze tijd aan ‘the poet Tseliot’, en de ‘nonsense houses’
waar de regels van de maatschappij niet meer gelden en waar de ouden van dagen
zich of wild amuseren of de wetenschap herontdekken. De plaats van machinerie
wordt bij Graves echter geheel ingenomen door ritueel. Dit is gemakkelijk te
begrijpen; als men fascinerende godsdiensten uit de oudheid heeft bestudeerd en zo
tantaliserend weinig over mystische rituelen heeft gevonden, krijgt men het verlangen
deze rituelen eens naar hartelust te reconstrueren en uit te werken zonder gekweld
te worden door het typische slechte geweten en het respect der historici. Hij kan nu
rustig de te offeren jaarkoning bespottelijk dronken laten zijn en de tempelprostituées
doen lijken op ‘Hollywood starlets’.
Ondanks zijn onaardse onderwerpen blijft Graves steeds zeer aards en zijn zijn
personen aanmerkelijk aannemelijker dan de marionetten van Huxley en Orwell.
Maar toch blijft hij meer een onderzoeker dan een schrijver. Zijn populairste en ook
wel zijn ‘gaafste’ (lelijk woord) roman I Claudius was voornamelijk een aanwijzing
welk een prettig auteur Suetonius was, al lezen hem slechts professoren en wie dat
willen worden. Als schrijver heeft hij behalve zijn opsommingsdrang (die vaak toch
fascinerend werkt omdat hij zoveel weet) ook tegen zich zijn neiging om
Indianenboekachtig te gaan schrijven (wat hij in Sergeant Lamb dan ook teugelloos
deed). Maar beter een respect afdwingend onderzoeker, die als schrijver tantaliserende
beloften geeft, dan de would-be intellectuele raseur Huxley en de middelmatige, ja,
zeer middelmatige George Orwell, die voor de wereldfaam gesleept is door de hulp
van zijn Grote Broer.

Libertinage. Jaargang 3

221

[Guy Tirolien: Gebed van een kleine negerjongen]
Gebed van een kleine negerjongen
Heer ik ben heel moe.
Ik ben moe geboren.
En ik heb veel gelopen sinds het kraaien van de haan
En de heuvel is wel hoog, die naar hun school toe leidt.
Heer, ik wil niet meer naar hun school gaan,
Ik bid u, maak dat ik er niet meer heen ga.
Ik wil mijn vader volgen in de frisse ravijnen
Als de nacht nog zweeft in het mysterie van de bossen
Waar geesten voortglijden die de dageraad komt verjagen.
Ik wil barrevoets gaan over de rode paden
Die verzengen in de middaghitte,
Ik wil mijn middagrust verslapen aan de voet van de zware mangabomen,
Ik wil ontwaken
Wanneer daar beneden de sirene van de blanken loeit...
En de Fabriek
Op de oceaan van suikerriet
Als een verankerd schip
In de landouwen zijn negerbemanning uitbraakt...
Heer, ik wil niet meer naar hun school gaan,
Ik bid u, maak dat ik er niet meer heen ga.
Zij vertellen dat het nodig is dat een kleine neger er heen gaat
Opdat hij gelijk wordt
Aan de mijnheren van de stad
Aan de keurige mijnheren.
Maar ik wil niet
Worden, zoals zij zeggen,
Een mijnheer van de stad,
Een keurige mijnheer.
Ik slenter liever langs de suikerfabriek
Waar de zakken gevuld worden
Tot zij bol staan van suiker zo bruin als mijn bruine huid.
Ik luister liever tegen de tijd dat de verliefde maan
Fluistert in het oor van de neigende klapperbomen
Naar wat in de nacht de gebroken stem te zeggen heeft
Van een oude man, die al rokende vertelt
De geschiedenis van Zamba en van vadertje Konijn
En heel wat andere dingen nog
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Die niet staan in de boeken.
De negers, gij weet het, hebben maar al te veel gewerkt.
Waarom is het nodig nog meer te leren in boeken
Die ons vertellen over dingen die niets met hier te maken hebben?
En bovendien is zij waarlijk te naargeestig hun school,
Naargeestig als
Die mijnheren van de stad,
Die keurige mijnheren
Die niet meer kunnen dansen 's avonds in het licht der maan
Die niet meer kunnen lopen op hun blote voeten
Die niet meer verhalen kunnen vertellen in de nachtwake.
Heer, ik wil niet meer naar hun school gaan.
Guy Tirolien, 1943
geb. 1917 Guadeloupe
(vert. Margrit de Sablonière)

Hans Werner Richter
Reisschetsen uit het leven in de Oostelijke zone
Het middenstuk van de vernielde grote hefbrug, die van Wolgast over de Peene naar
het eiland Usedom loopt, steekt steil in de lucht. Een groene struik wappert in de
scherpe Noordwestenwind, hoog bovenaan de uiteengerafelde staalplaat. ‘Voorwaarts
in het teken van het tweejarenplan’ staat op het grote blok beton, dat uit het water
omhoogsteekt. Aan één eind van de opgeblazen brug wordt gewerkt.
‘Tot nu toe hadden wij geen martelpaal’, zegt een van de arbeiders, ‘maar nu gaat
het beginnen. In een jaar moet de brug af zijn.’
‘Hoezo moet?’ vraag ik.
‘Zo bepaald in het tweejarenplan,’ zegt hij.
De veerpont, die de verbinding met het eiland onderhoudt, is druk bezet. Kinderen
uit Saksen of Berlijn, die met hun onderwijzers naar de kinderhuizen aan de kust
gaan, Rode Kruis-zusters, vrouwen met rugzakken en mensen met eindeloos veel
bagage. Onvermoeibaar sjouwen de kruiers de zware koffers naar de pont. Een paar
leden van de Volkspolitie staan erbij en kijken wantrouwig naar de bagage.
‘Controleren zij?’ vraag ik een wat oudere man naast mij.
‘Zo nu en dan,’ zegt hij, ‘dat hangt van hun humeur af.’
Blijkbaar zijn ze goed gehumeurd, want wij varen ongehinderd met de pont naar
het eiland over. De trein, die van het eerste station langs de kust rijdt, gaat maar tot
Ahlbeck. Vlak achter Ahlbeck begint het tegenwoordige Polen. Met veel geraas rijdt
het locaaltreintje door weiden en bossen. Een troep jonge arbeiders stapt op het
volgende station in. Ze dragen oude blauwe matrozenmutsen, soldatenlaarzen, en
voor een deel
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goed van de voormalige marine. Aan hun merkwaardig dialect merkt men, dat ze uit
Danzig, Koningsbergen en de Oostpommerse havens komen.
‘En,’ zeg ik tot een van hun, ‘hoe is 't met het werk?’
‘Allemaal niks gedaan,’ zegt hij, ‘te veel werk en te weinig centen.’
‘En waar werken jullie?’
‘Op het vliegveld in Peenemünde, dat wordt door de Russen weer geweldig
uitgebreid.’
Sommige arbeiders zijn van moeheid ingeslapen. Ze hangen op de banken met
open monden en snurken. Hun gezichten zien er vermagerd en overwerkt uit. In een
hoek zit een jong meisje; ze draagt een Russisch jasje, een korte rok, die de ronde
knieën vrijlaat en eveneens soldatenlaarzen. Haar handen, die op haar schoot liggen,
zijn de handen van een arbeider, brede rode handen.
‘Jullie hebben zeker flink gezwoegd vandaag,’ zegt een van de arbeiders tegen
haar.
‘Ja,’ zegt ze, ‘maar we zijn klaar gekomen.’
Moe leunt ze met haar hoofd tegen het raam en sluit haar ogen.
‘Wat doe je vanavond?’ zegt de arbeider.
‘Niets,’ fluistert ze zonder haar ogen te openen, ‘slapen.’
‘Werkt ze bij jullie?’ vraag ik de jonge arbeider naast mij.
‘Er werken veel vrouwen bij ons,’ zegt hij, ‘die moeten heel behoorlijk aanpakken,
maar wat zouen ze anders doen, allemaal vluchtelingen daar vandaan.’ Hij wijst met
zijn duim over zijn schouder, waar het houten schot is tussen de banken, alsof daar
de zwarte aardappelakkers van Achter-Pommeren lagen, de tarwevelden van
West-Pruisen en de weilanden, meren en bossen van Oost-Pruisen. Puffend rijdt de
trein door de vallende avond tot dicht voor de Poolse grens. ‘Fertig,’ roepen de
stationschefs, weer met hun rode petten, op de kleine stations, waar de grote rode
spandoeken waaien in de Noordwestenwind. ‘Alles voor de eenheid van het volle’
staat daar op, in grote witte letters.
Boven zee oefenen de Russiche jagers hun loodrechte duikvluchten. De vleugels
blinken in de zon en de lucht is vol van het mitrailleurgeknetter. Talrijke jonge
mannen staan op het strand te lummelen en kijken met gerekte halzen naar de dalende
en stijgende vliegtuigen. Het zijn leerlingen van de nabije middelbare school,
zeventien-, achttienjarige jongens. Ze spreken met grote kennis van zaken over
militaire onderwerpen en lijken allen merkwaardig oud en wereldwijs. Ze dansen
graag de boogie-woogie, roken veel sigaretten en spreken met voorliefde Engels.
Als alle schooljongens uit alle tijden lopen ze rond met zestienjarige schoolmeisjes,
die ondanks hun opgeschoten bakvissen-figuurtjes met halflange jurken de New
Look tribuut betalen. Maar ze zijn allen van een verbazingwekkende politieke
nuchterheid en ervaring. Door de onderwijs-hervorming zijn het voornamelijk
kinderen van arbeiders en boeren uit de omliggende dorpen, maar ook kinderen van
de ‘intellectuelen’ zijn erbij, kinderen van artsen, leraren, boekhandelaars enz.
‘We moeten hard stomen,’ vertelde een van de H.B.S.-ers me, ‘maar alleen de
Russische taal bezorgt ons werkelijk moeilijkheden.’
‘En hoe staat het met het politieke onderwijs?’ vraag ik.
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‘Iedere dag een uur, kennis van het heden, helaas iets te dogmatisch, iets te eenzijdig.’
‘Maar politiek onderwijs zou belangrijk zijn voor alle Duitse scholen.’
‘O, ja,’ zegt hij, ‘maar dan levendiger en objectiever.’
De schoolhervorming heeft het oude systeem volledig op zij gezet. Alle kinderen
gaan tot hun veertiende jaar naar de lagere school. Daar begint het onderwijs reeds
met twee vreemde talen, Engels en Russisch. Naast het onderwijs worden al op de
lagere school voor alle klassen cursussen voor gevorderden gegeven. De begaafdste
leerlingen worden hier voorbereid voor de middelbare school. Elk jaar draagt het
hoofd van een lagere school de begaafdsten voor het bezoek aan de middelbare school
voor. Na een examen voor een commissie mogen deze begaafden de middelbare
school bezoeken. Hebben de ouders geen geld, dan belast de school zich met de
verantwoordelijkheid voor die leerling en zorgt door een internaat voor zijn
levensonderhoud.
‘We hebben tot nu toe met deze hervorming uitstekende resultaten bereikt,’ zegt
de plaatselijke hoofdinspecteur mij tijdens een gesprek, ‘gebleken is, dat er grote
talenten aanwezig zijn in het onverbruikte mensen-materiaal uit de dorpen.’
‘Maar,’ zeg ik, ‘er moeten toch volgens de voorschriften vijftig procent arbeidersen hoerenkinderen bij zijn. Kweekt U daarmee niet weer het voorrecht van een nieuwe
klasse?’
De inspecteur glimlacht een tikje superieur.
‘Wij hebben ons nog nooit aan deze vijftig procent hoeven te storen. De natuurlijke
verhouding is bijna altijd negentig tegen tien. Negentig procent zijn arbeiders en
boerenkinderen en tien procent zijn kinderen van intellectuelen volgens de natuurlijke
selectie naar begaafdheid. Dat is in overeenstemming met de normale sociale verdeling
van het volk’
‘En wat gebeurt er met hen, die op de lagere school achter blijven? Dus met de
grote meerderheid van de kinderen?’
‘Ze doorlopen tot hun achttiende jaar de ambachtsschool. Mocht er onder hen een
laat talent schuilen, dan bestaat ook langs deze weg nog de mogelijkheid om op de
universiteit te komen.
Een maatschappelijk her-verdelingsproces van grote omvang,’ zegt de inspecteur,
‘maar de gevolgen zullen zeer vruchtbaar zijn.’
De harde klanken van een militaire marsch wekken mij uit mijn middagslaapje.
Boem-boem gaat de grote trom. Ik spring uit mijn bed en loop de straat op. Een kapel
van de volkspolitie trekt langs en honderden kinderen daarachter. De kinderen dragen
papieren vlaggetjes, spandoeken en borden met de namen van de kindertehuizen,
waar zij thuis horen. De dirigent draagt nauwe, hoge laarzen, een getailleerde jas en
een zilveren koord om de pet. De kinderen gillen en praten door elkaar, alleen de
grootste marcheren op de maat van de muziek. Op het sportterrein stellen de kinderen
zich op voor een tribune. De muziek speelt een militaire intochtsmarsch. De hoorns
schetteren het rhythme in de blauwe zomerlucht, de grote trom dreunt en de tuba
begeleidt in diepe bastonen. De dirigent, militair in 't kruis doorgezakt, zwaait zijn
staf. De geestdrift op de gezichten van kinderen en volwassenen stijgt.

Libertinage. Jaargang 3

225
‘Wat kun je er aan doen,’ zegt een oude socialist die naast mij staat. ‘Ze willen het
zo.’
Zijn geresigneerde ondertoon staat in scherp contrast tot de vrolijke gezichten.
Dan spreekt de burgemeester de kinderen toe. Op zijn glimmende kale schedel
glinsteren een paar zweetparels.
‘En nu is het woord aan de leider der volkssolidariteit,’ zegt hij tot slot, ‘hij is
expres uit Berlijn overgekomen om een paar woorden tot jullie te zeggen.’
De leider der volkssolidariteit ziet er uit als een jong intellectueel, de kinderen
luisteren met ernstige gezichten naar hem. Hij spreekt over de opbouw van het
socialisme en besluit zijn redevoering met de woorden: ‘Kinderen voedt jullie ouders
op.’ De kinderen applaudisseren, hoewel men kan zien dat ze niet precies begrepen
hebben waarom en waartoe ze hun ouders moeten opvoeden. Ze zingen het
wereldjeugdlied, een appèl aan de vreedzame jeugd van de wereld. De
volkspolitie-muzikanten trekken zich terug. Ze doen hun jassen uit en vallen neer
op het zachte mos onder de bomen. Na korte tijd hoort men ze snurken. De kinderen
amuseren zich met klimmen, zakkenlopen en touwtrekken. Het zijn kinderen uit
Chemnitz, Zwicken, Leipzig, Berlijn; ze zijn gestuurd door de z.g. volkssolidariteit
met hun onderwijzers en bevolken de grote vacantiekolonies. Ze zijn voor het grootste
gedeelte georganiseerd in de ‘Junge Pioniere’ of de ‘Freie Deutsche Jugend’. Als ze
elkaar begroeten zeggen ze niet ‘dag’ of ‘tot ziens’ maar ‘steeds bereid’ met als
antwoord ‘altijd bereid’. De kleine, altijd bereide jongens trekken weer met trommels,
trekharmonica's en guitaren rond, zingen hun oude liederen met nieuwe teksten en
houden weer hun avonden. In het FDJ-tehuis kan men ze weer 's avonds bij kaarslicht
rondom de tafel zien zitten, de verlichte, aandachtige gezichten op de ellebogen
gesteund. Ze zingen ‘Wij zijn de vrije jeugd, de jeugd van deze wereld.’ Ze gaan
weer op trektocht, zetten hun tenten overal langs de kust op, en zijn vaak wekenlang
onderweg.
Is er geen oppositie onder de jeugd?’ vraag ik een FDJ-leider.
De FDJ-leider kijkt me wantrouwig aan.
‘Zij zijn zeer nationalistisch,’ zegt hij.
‘Hoezo nationalistisch? Ze zingen toch een wereldjeugdlied, dat een appèl is aan
de vrije vreedzame jeugd der wereld?’
‘U moest ze eens horen als ze hun oude liederen zingen,’ zegt hij. Terwijl hij dat
zegt en mij daarbij wantrouwig en ironisch aankijkt, horen we het doffe
trommelgeroffel van de kapel van de volkspolitie, die terugkeert van het kinderfeest
op het sportterrein. ‘De vogelen in het woud, zij zingen zo wonder-wonder mooi.’
Hand in hand sjouwen de kinderen, moe en stoffig, er achteraan. Een klein meisje
met een heel kort rokje en blonde pijpekrullen draagt een schild met het opschrift:
‘Voor eenheid en een rechtvaardige vrede.’
Het dansorkest in het grote staatsrestaurant van de handelsorganisatie (H.O.
restaurant) speelt: ‘Na regen komt zonneschijn’. Dicht op elkaar bewegen de paren
zich op de dansvloer. Ze dansen samba of boogie-woogie. De solisten van het orkest
zijn in rok. De witte fronten glimmen onder de saxophoons. Het restaurant is stampvol.
De kellners, eveneens in rok, lopen bezweet tussen de tafels heen en weer.
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‘Ober, waar blijft mijn schnitzel,’ roept één van de gasten.
‘Ober, ik heb een uur geleden een botercrèmetaart besteld.’
‘Ober, ober,’ klinkt het van alle kanten.
Maar de kellners zijn onverstoorbaar. Ze draven zwijgend heen en weer, brengen
spijzen en dranken en verdwijnen weer. Ze werken als machines.
‘Het is ongehoord mij zo lang te laten wachten,’ zegt een enigszins corpulente
heer, die een keurig wit sportcolbert draagt, tot een kellner.
‘U moet allen wachten, het gaat niet anders,’ zegt deze.
‘Die toon duld ik niet,’ schreeuwt de heer in sportcolbert.
‘Zal ik U eens wat zeggen,’ antwoordt de kellner, ‘als ik Uw hoofd had zou ik er
een broek over aantrekken.’
De omringende gasten lachen. De kellner verdwijnt met zijn blad. De heer staat
op en verlaat de zaal. Ogenblikkelijk wordt zijn plaats weer bezet.
‘Hoe minder gasten er komen,’ vertelt de kellner mij later, ‘des te beter voor ons.
Wij krijgen n.l. slechts salaris, zijn om zo te zeggen staatsambtenaren.’
In het H.O. restaurant kan men van alles krijgen: moorkoppen met slagroom,
worstjes, chocolade, surrogaat-koffie. De prijzen zijn gemiddeld vijf maal zo hoog
als de normale prijzen.
Een jonge vrouw die aan mijn tafeltje zit vertelt me dat ze iedere Vrijdag naar
Berlijn rijdt, daar haar 25 deutsche Mark werklozensteun haalt, daarna op de
Kurfürstendamm de 25 DM tegen 150 Oostmark inruilt en 's Maandags weer
terugkomt.
‘Daarvan kan ik de hele week hier leven,’ zegt ze, ‘want hier betaal ik voor een
kamer per nacht 3 OM, dat zijn voor mij 0,50 DM.’
‘Ja,’ zeg ik, ‘maar dat zou wel eens gauw kunnen veranderen.’
‘Komt tijd, komt raad, West Berlijn heeft tweehonderdvijftig duizend werklozen
en je moet maar zien hoe je je er doorheen slaat. We buiten iedere kans uit.’
De boekhoudsters in het H.O. restaurant werken tot diep in de nacht. Iedere dag
moet dertigduizend mark omzet geboekt worden. De directeur weigert nieuwe
krachten aan te stellen, want de staat moet sparen en renderend werken en hoe
renderender het H.O. restaurant werkt des te hoger zijn de premies voor de directeur.
De staat is de grote ondernemer. Duizenden H.O. restaurants en H.O. winkels zijn
er reeds in de Oostzône en dagelijks worden nieuwe restaurants en winkels geopend.
Een reusachtige trust ontstaat in de hand van de staat met een onafzienbaar leger
van boekhouders, accountants, kellners, muzikanten, directeurs enz. De staat is de
grote kapitalist en concurrent van de nog aanwezige vrije economie. Maar de ene
zaak na de andere en het ene restaurant na het andere gaan over in de hand van de
staat want niemand is tegen deze concurrentie opgewassen. Als de concurrentie niet
werkt helpt het politieverbod een handje mee want de staat is tegelijkertijd baas over
recht en wet.
‘Wat gebeurt er met de reusachtige sommen die de staat op deze wijze int?’ vraag
ik de leider van een staatsbedrijf, dat in de Niederlausitz bretels maakt voor de Russen.
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‘Daarmee wordt de socialistische opbouw gefinancierd, nieuwe fabrieken, nieuwe
electriciteitsbedrijven, nieuwe scholen, nieuwe ontwerpen.’
‘Ja,’ zeg ik, ‘maar betalen de Russen de bretels die U aan Rusland levert?’
‘Helaas niet. Dat is voorlopig nog onze moeilijkheid. De arbeiders in de
Sowjet-AGs moeten door de staat gesalarieerd worden, omdat de daar geproduceerde
waren gratis aan Rusland geleverd moeten worden.’
‘Dus werken alle H.O. restaurants voor een voorlopig nog onbegrensde
herstelrekening.’
‘Voorlopig, ja, maar dat kan morgen al anders zijn.’
De kellners in het H.O. restaurant werken vaak tot 16 uur per dag. ‘Economische
sabotage’ dreigt de directeur als iemand wil opzeggen, en dus blijven ze en werken
verder. Een oude leraar lacht mij uit als ik hem er opmerkzaam op maak dat in een
dergelijk systeem elk initiatief verloren moet gaan.
‘Wij Duitsers zijn van nature ambtenaren en klerken. Het zit ons in 't bloed. Of
het nu een staatsbedrijf of een particuliere onderneming geldt, wij werken nauwkeurig
en correct. Wat in Rusland misschien niet lukt, lukt hier in elk geval.’
Er zijn veel West-Duitsers hier, mensen die destijds gevlucht zijn en nu hun
familieleden bezoeken. Een ex-majoor kwam uit Kiel terug, bedeesd en
terneergeslagen. Toen hij naar een werkkamp dreigde te worden gezonden - hij was
o.a. adjudant van een S.S. Standart-führer geweest - ging hij naar de plaatselijke
Russische commandant, die eveneens majoor was. Twee majoors ontmoetten elkaar
en het dreigende werkkamp verschoof tijdens deze officiersontmoeting voorlopig
naar de aangename verte van een nog duistere toekomst. De Duitse majoor klaagde
over de werkloosheid in Kiel, twee jaren zonder geld en zonder hoop, en over de
steeds toenemende crisis en de chaotische toestanden. De Russische majoor begreep
hem meteen.
‘U Duitse majoor, ik Russische majoor, U hier blijven en met ons werken.’
Opgelucht kwam de Duitse majoor van deze bijeenkomst terug.
‘Een majoor blijft ten slotte een majoor,’ zei hij.
Hij werd niet meer lastig gevallen, kreeg werk en was in enkele weken weer een
aanzienlijk man.
‘Het is te hopen dat ze niet allemaal terugkomen,’ zeggen de oude socialisten,
‘laten ze maar gerust in Hamburg en omgeving blijven, daar zitten ze goed.’
Stipt op tijd loopt de trein Berlijn binnen. Kruiers storten zich op me. Een
krantenjongen roept: ‘Het nieuwe Duitsland, Het nieuwe Duitsland.’ 's Middags zit
ik in de grote bloementuin bij de zendmast. Op de terrassen staan kleurige parasols;
talloze kellners met witte jasjes en zwarte das staan tussen de tafeltjes.
‘Binnen enkele minuten begint de modeshow’ loeit een luidspreker. Het groene
ovaal van het grote gazon ligt tussen het fonkelend rood en geel der reusachtige
bloembedden. Ginds lopen de mannequins over de lege dansvloer. Rokken, ruches,
kant bewegen in de lage zon van de namiddag. De gasten applaudisseren, de muziek
onderstreept zacht en
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rhythmisch het optreden der mannequins. Plotseling staat er een jonge man voor me.
‘Hallo,’ zegt hij.
‘Hallo, waar kom jij vandaan?’ vraag ik.
‘Allemachtig,’ zegt hij, ‘dat we elkaar hier moeten tegenkomen!’
We hebben samen in de barak van een gevangenenkamp in Amerika gelegen.
‘Wat voer jij uit?’ vraag ik.
‘Werkloos, al bijna een jaar.’
‘Beroerd voor je,’ zeg ik.
‘Het ergste is die voortdurende hopeloosheid,’ zegt hij.
Ik vertel hem dat ik in het Oosten ben geweest.
‘En hoe is het daar?’ vraagt hij.
‘Ik was er het laatst in 1947, maar sindsdien is ook daar de toestand heel wat
verbeterd.’
‘Ik mag de Russen niet,’ zegt hij.
Een kellner komt langs onze tafel.
‘Wilden de heren nog iets bestellen?’
‘Neen,’ zeg ik.
‘Ik wou dat ik weer in het gevangenenkamp was, dat was tenminste nog een leven,’
zegt hij.
‘En wat wil je nu gaan doen?’
‘Niets, stempelen en afwachten.’
‘Waarom ga je niet naar het Oosten?’
‘Ik zou me nog liever ophangen. Ik kan daar niet leven onder die politieke voogdij.’
‘En hier in West-Berlijn?’
‘Ga je in vrijheid te gronde.’
‘Ja,’ zeg ik, ‘waar moet dit allemaal toe leiden?’
‘Tot niets goeds,’ zegt hij.
Het orkest speelt een Duitse wals. De dirigent, geheel in mondain grijs, wiegelt
met de maatstok heen en weer. Op de dansvloer draait een mannequin in 't rond. De
late middagzon speelt over onze tafel. Een paar wespen zoemen boven de
gebakschoteltjes.
‘Het moet toch gaan,’ zeg ik, ‘op de één of andere manier moet het toch gaan.’
Maar we staren beiden de Amerikaanse bommenwerper na, die daar boven ons
traag en zwaar langs de zendmast naar de stad vliegt, en ik moet denken aan de
Russische jagers, die aan de Oostzeekust met loodrechte duikvluchten hun witgrijze
strepen over de blauwe hemel trekken.

Indonesië, Europa en de Moerdijk
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Barricade
Tweede open brief
Waarde Heer Gomperts,
Mijn erkentelijkheid voor uw breedvoerige missive wordt slechts geevenaard door
mijn instemming met de ietwat spijtige, doch alleszins overtuigende wijze waarop
u de vinger hebt gelegd op de wonde plek van zoveel, toch wel belangwekkende of
onderhoudende polemieken: het vooronderstellen van kwade trouw bij de
tegenstander. Ten uwen opzichte heb ik dit echter nergens gedaan; ik heb alleen
geconstateerd, dat u op één bepaald punt mijn woorden verdraaid heeft, waarbij ik
volkomen in het midden liet, of dit opzettelijk en bewust dan wel in de gauwigheid
en hitte des gevechts is geschied. Ik sprak dan ook van ‘hinderlijk’, niet van ‘vals’
of ‘gemeen’. Ik neem aan, dat u nog steeds van soortgelijke milde gedachten bezield
bent ten mijnen opzichte, en dat u mijn voorspraak wilt zijn bij de redactie van
Libertinage om deze tweede brief nog te willen plaatsen. Ontmoet u tegenstand, dan
zou u er op kunnen wijzen, dat ik er de vorige maal, ten gevolge van een zachte wenk
tot zelfbeperking, ietwat bekaaid ben afgekomen wat de plaatsruimte betreft. En in
aphorismenstijl polemiseren kan men zich alleen veroorloven op 3000 m hoogte
(Nietzsche, e.a. asceten en kluizenaars).
Dat, wat het bedoelde punt betreft, mijn eigen woorden met salto-mortales maken
begonnen zouden zijn, heeft mij veel hoofdbreken gekost. Houden wij ons aan L'
Être et le Néant, - waarvan ik overigens in het geheel geen slaafs aanhanger ben,
naar u schijnt te veronderstellen, alleen omdat ik Sartre verdedig, - dan is er wel
degelijk sprake van een ‘pessimistische’ philosofie, - veel pessimistischer nog dan
die in Die Welt als Wille und Vorstellung is neergelegd. ‘Zogenaamd’ wordt dit
pessimisme van Sartre eerst, wanneer wij het boek in zijn entourage neerzetten: de
overige werken van Sartre, en de door hem geautoriseerde commentaren. Het blijkt
dan al spoedig, dat we hier te doen hebben met een philosofie, of beter levensleer of
moraalleer, van actief-kathartische stempel. ‘Pessimistisch’ is alleen het uitgangspunt:
de wereld zoals zij ‘is’, zolang de mens niet ingrijpt. Dit is althans de pretentie van
het existentialisme, waaraan eventuele fouten, tegenstrijdigheden of logische
onmogelijkheden weinig afdoen. De waarde van een moraalleer, u zult

Libertinage. Jaargang 3

233
dit moeten toegeven, is eigenlijk alleen practisch te toetsen, en niet in de laatste plaats
aan de persoon van de ontwerper ervan. In een stoïcyn, die zich niet stoïcyns gedraagt,
stellen wij geen vertrouwen, en in zijn leer evenmin, tenzij hij die van anderen heeft
overgenomen. Verschijnt nu een isegrim, vrouwenhater en syphilislijder voor mijn
geestesoog, dan is een klein schokje toegebracht aan mijn vertrouwen in zijn heilsleer,
althans in de resultaten daarvan voor hemzelf (al kan men altijd nog volhouden, dat
hij nóg onuitstaanbaarder geweest zou zijn zónder die leer); kom ik daarentegen in
contact met een opgewekt man, van wie ik ten overvloede aannemen mag, dat hij
vroeger minder opgewekt was (de Sartre van La Naussée, in casu), dan vormt dat
een pleidooi (ik heb nooit gezegd: een beslissend pleidooi; hij kan ten slotte opgewekt
zijn geworden door heel andere oorzaken dan zijn z.g. pessimistische philosofie),
een positief argument onder vele mogelijke positieve (en negatieve) argumenten,
voor de waarde van zijn leer. Dat u aan die waarde twijfelde, zónder enig ernstig te
nemen argument, was de directe aanleiding tot deze, blijkbaar zoveel kansen op
misverstand in zich bergende gedachtengang. Twijfelde, inderdaad; want wanneer
u mij vraagt: ‘Wij waren het toch eens over de cafard-overwinnende werking van
het sartrisme?’ - dan kan ik daar alleen maar ontkennend op antwoorden. U heeft
deze werking op zijn best van korte duur geacht, u heeft haar beïroniseerd,
‘denigrerend aan kant gezet’, om uw eigen woorden te bezigen, en tot de
‘onverstandige voorschriften’ gerekend. Uiteraard is dit uw goed recht, en ook ik
ben niet blind voor sommige uitwassen van het existentialisme, die overigens
grotendeels al weer tot het verleden schijnen te behoren; maar ik houd nu eenmaal
van argumenten iets indringender dan uw reacties ‘taai’ en ‘naar’, of de mededeling,
dat Jeanson Sartre onjuist weergeeft (met medeweten van Sartre, dus is Sartre
waarschijnlijk gaga aan het worden).
Over Freud en de Freudianen; over Richardson en de Grooten; over de ‘boodschap’
van Huis Clos (u had de aanhalingstekens moeten laten staan, want daar ging het
hier om; boodschappen levert Krishnamurti); over de onmogelijkheid om, moeizaam
de kruin van een boom bereikt hebbende, op te merken, dat andere bomen hoger zijn,
en daaraan zonder aantoonbaar zelfbedrog het recht te ontlenen tot zelfcritiek in
welke vorm ook; over vrouw Jacob, onvernietigbaar, ja vuurvast als haar eigen
kannetjes; over de ‘kluizenaarstrucjes’ van asceten, en de ‘gezondheid’ der
phallusdiensten (welke ‘gezondheid’ ik een orgiastische fantasie noemde, d.w.z. een
onjuistheid over de orgiasmus; de bedoeling was niet te suggereren, dat ú zich in
ziekelijke orgiastische fantasieën vermeit); over het lichaam van de ‘natuurlijke’
mens (waaraan u, nom de tonnere, al wéér vergeten hebt het woord ‘volmaakt’ of
een andere verhelderende bepaling toe te voegen; hieraan wijdde ik tien kostbare
regels (één gulden) in mijn eerste stuk, Libertinage 1949, pag. 385); over het probleem
van de ‘totaliteit’ (dat de religieuze mens naar de totaliteit streeft, betekent nog niet,
dat de religie alles omvat), en nog enkele andere scherts-artikelen, wil ik verder niet
uitweiden. Terecht vraagt u van mij aandacht voor de ‘verschillende uitgangspunten.
‘Bedoelt u daar echter mee het thema der sexualiteit onder religieus gezichtspunt,
dan moet ik ver-
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stek laten gaan, aangezien in mijn eerste stuk zowat alles stond wat ik daarover te
zeggen had. Alleen wens ik nog op te merken, dat uw citaat van pag. 343 uit De
Toekomst der Religie al te zeer uit zijn verband is gerukt om mijn bedoeling recht te
doen wedervaren. Dit blijkt uit de context, en maakt hernieuwde polemiek overbodig.
Uw hypothese (‘aanpassingsmoeilijkheid bij de overgang naar het menselijk
stadium’) verwerp ik geenszins. Dat het menselijk lijden qualitatief en quantitatief
afwijkt van het dierlijke, vind ik plausibel genoeg, en zo men wil kan men een
eventueel ‘overschot’ aan lijden aan de kant van de mens interpreteren als een, al of
niet bewust heimwee naar de dierlijke staat. Maar welke zijn de hoedanigheden van
dit ‘overschot’? Dat alleen de mens de cafard kent, het dier niet, moet ik ten sterkste
betwijfelen. Waarom zou een dier geen ‘onbestemde onlustgevoelens’ kunnen
ervaren? Bedoelt u met ‘onbestemd’: ‘objectloos’, dan is dat al evenmin in te zien
als wanneer u er ‘ondefiniëerbaar’ onder verstaat (b.v. een depressieve stemming,
bestaande uit een niet nader te analyseren mengsel van angst, wanhoop, verveling,
e.t.q.). Een eenzaam wegkwijnende tijger in een dierentuin, zegt men, leeft op,
wanneer men hem een wijfje verschaft; dat hij hieraan behoefte had, ‘wist’ hij niet;
zijn malaise, zijn ‘cafard’ was zonder object (niet zonder oorzaak uiteraard).
Anderzijds duidt niets erop, dat vage, onbepaalde mengstemmingen de dieren vreemd
zijn. Wat nu de objectloosheid betreft moet men zelfs een aanzienlijk surplus
vaststellen aan de kant van het dier, aangezien de mens zich veelal bewust kan maken
waaraan hij behoefte heeft in wat hij mist. Uw eigen voorbeelden wijzen in die
richting: de Prediker heeft de ‘cafard’ (voelt zich ongelukkig, lijdt), omdat hij last
heeft van de onbestendigheid der dingen, de schooljongen omdat hij gezakt is, de
alcoholist omdat hij zonder drank zit. Zo bezien - maar hier staat en valt natuurlijk
alles met uw nadere opvattingen omtrent de cafard - is deze laatste juist veel
karakteristieker voor het dier dan voor de mens, en zou men de stelling kunnen
lanceren, dat met de menswording een stadium werd ingeluid, waarin het individu
met de vaagheden van de cafard geen genoegen meer nam en deze trachtte te
verhelderen tot een begrijpelijk lijden, een lijden met een object, of met een oorzaak.
Dat deze verheldering een langdurig en moeizaam proces is, kan dan de illusie
wekken, dat de cafard juist een typisch menselijke aangelegenheid is: omdat men er
zich meer mee bezighoudt.
Intussen waren dit niet de punten waarop ik u becritiseerde. Mijn voornaamste
bezwaar gold de ‘bagatellisering’ van het lijden. Het verheugt mij, dat u deze
‘bagatellisering’ nu zelf toegeeft. Als motief daartoe noemt u de doorlichting vanuit
het evolutionair-biologisch standpunt. Het verband is mij niet helemaal duidelijk,
maar dit is van weinig belang, omdat een tweede motief mij veel belangrijker
voorkomt, n.l. uw behoefte om bij wijze van slotapotheose een cafardvrije jager te
vertonen. Maar vooral nu u de cafard plotseling met ‘geestelijk lijden’ gelijkstelt
(dat is heel wat, waarde heer Gomperts, en een niet onaanzienlijke concessie aan
mijn critiek), doet zich des te onafwijsbaarder de vraag voor: hoe is de jager dan toch
van dit lijden afgekomen? Het verwaarlozen van dit punt was mijn tweede bezwaar.
Zonder enige toelichting poneert u de van de
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cafard verloste, de niet meer geestelijk lijdende jager, en verder doet u weinig anders
dan de pogingen van anderen om het lijden realiter te bestrijden (en dit lijden is bij
de mens toch zeker voor 90% ‘geestelijk’ van aard) te ridiculiseren of verdacht te
maken. En waarom is de jager nog wél bang voor pijn, of voor verminking, of voor
de dood? Ik neem tenminste aan, dat hij dit is. En is deze angst geen ‘geestelijk
lijden’?
Deze tegenstrijdigheden worden er niet minder op door uw star vasthouden (in
uw dupliek) aan de oorspronkelijke, letterlijke definitie van ‘cafard’. Ik houd u graag
aan uw woord, maar u bent er zelf de man niet naar om u door een woord te laten
weerhouden. Onder uw handen (niet onder de mijne) groeide dit begrip ‘cafard’ tot
iets geheel anders, - tot iets algemeners, iets waarvan de blijken wel niet overvloedig
maar verraderlijk genoeg in uw essay verspreid liggen, en waaraan u niet kunt
ontkomen met behulp van de bezweringsformule ‘onbestemde onlustgevoelens.’
‘Bijna alles wat de mens op aarde verricht heeft, werd ondernomen ter bestrijding
van deze ziekte.’ (Jagen om te Leven, pag. 270). Bijna alles! Ter bestrijding dus van
de cafard, dat geheimzinnige ‘onbestemde onlustgevoel’, - en niet van de angst voor
iets, de wanhoop om iets - de mogelijkheid of de werkelijkheid van pijn, ziekte, de
dood, de smart, de kou, de honger, etc. etc. - waarvan de cafard inderdaad het,
onvoldoende bewust gemaakte ‘oppervlakteverschijnsel’ is, zonder dat ik kan inzien
dat u ook maar iets ondernomen hebt om onder deze oppervlakte door te dringen.
Voor uzelf kunt u dat gedaan hebben, maar er staat niets van in het essay. Zou de
mens zich werkelijk zo hebben ingespannen, alleen om iets uit te bannen, waarvan
hij het object niet kent, terwijl hij dit object, of deze objecten, zich toch wel bewust
had kunnen maken? Ik kan het niet geloven, dat dit uw mening is, of ook maar is
geweest, bij de aanvang van uw voorstudies tot Jagen om te Leven. Van meet af aan
betekende cafard voor u veel meer dan cafard alleen. Nu de cafard ook het ‘geestelijke
lijden’ vertegenwoordigt, zult u dit moeilijk kunnen ontkennen - tenzij u alle geestelijk
lijden, of een groot deel daarvan, al evenzeer ‘objectloos’ (een van de twee mogelijke
interpretaties van ‘onbestemd’) acht als de cafard in letterlijke betekenis, in welk
geval u ‘plus existentialiste que les existentialistes’ zou zijn. Wat ik al evenmin kan
aannemen.
Mijnerzijds geef ik toe, dat het voorbeeld van de kankerlijder onhandig gekozen
was. Tegenover de cafard (als ‘onbestemd’ geestelijk lijden, in welke zin dan ook)
had ik beter een ‘zwaar’ en motiveerbaar geestelijk lijden (b.v. een hevige smart om
iets) kunnen stellen dan ‘pijnen’, die van hun kant de geest trouwens evenmin
onberoerd zullen laten. Geestelijk en lichamelijk lijden zijn niet zo gemakkelijk van
elkaar te scheiden. Misschien behoort kiespijn al een weinig tot de cafard, en wie
weet, zien wij de jager nog eens op een bladerhoop liggen met een pijl door zijn
Achillespees, bang en vertwijfeld, omdat het jagen hem voortaan is ontzegd, en
daardoor eerst recht de ondragelijkheid van de pijn ervarende.
Met de meeste hoogachting,
S. Vestdijk
Hierop zeg ik geen ja, maar wel amen.
H.A. Gomperts.
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Besprekingen
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe II, L'expérience vécue; Gallimard,
Parijs, 1949.
Sedert de verschijning van het eerste deel van dit standaardwerk (v. Libertinage, dl.
II, pag. 392) blijkt het in Frankrijk en elders een ‘affaire’ ontketend te hebben, op
sommige plaatsen zelfs leidend tot inbeslagnemingen en processen. Belangrijker is
dat vele beoordelaars en lezers door het werk geschokt, beledigd en geschrokken,
anderen bevrijd, opgelucht en gerevolteerd zijn. Dit is wel merkwaardig voor een
boek dat, ofschoon het natuurlijk een zeker standpunt voorstaat, toch niet bepaald
een pamphlet is, maar grotendeels een zeer gedegen beschrijving en classificering
van feiten geeft. De genoemde reacties pleiten echter voor de actualiteit van het boek:
het ‘vrouwenprobleem’ bestaat blijkbaar nog.
In de eerste 520 bladzijden wordt beschreven hoe de vrouw haar situatie leert
kennen en ondergaat, in welke wereld zij moet verkeren en welke pogingen tot
ontsnapping haar zijn toegestaan. Dit gebeurt in hoofdstukken over de verschillende
levensphasen en -omstandigheden van de vrouw. Deels zijn deze beschouwingen
eenvoudig intelligente wetenschappelijke referaten, die weinig nieuws bieden, maar
het voordeel hebben allerlei verspreide feiten en theorieën samen te vatten, zodat de
lezer op gemakkelijke wijze een zekere eruditie inzake vrouwenproblemen krijgt.
Wanneer de schrijfster ook beoordelingen geeft van de toestanden die zij beschrijft,
slaat haar verontwaardiging nooit om in rancune, al zou de door haar aan de kaak
gestelde hypocrisie en vrijheidsbeperking een zekere dosis van dit gevoel wel
vergeeflijk gemaakt hebben.
Onder de talloze voorbeelden komt ons goede vaderland ook één keer voor, en
wel, waar de vlucht in de huishouding verklaard wordt als surrogaat voor een activiteit,
die de vrouw inderdaad aan haar immanentie onttrekken zou, maar die om de een of
andere reden onmogelijk is:
‘Cette fuite, ce sado-masochisme où la femme s'acharne à la fois contre les objets
et contre soi, a souvent un caractère précisément sexuel. ‘Le ménage qui exige la
gymnastique du corps, c'est le bordel accessible à la femme’, dit Violette Leduc. Il
est frappant que le goût de la propreté prenne une importance suprême en Hollande
où les femmes sont froides et dans les civilisations puritaines qui opposent aux joies
de la chair un idéal d'ordre et de pureté.’
De vrouwen wordt, zoals men ziet, wanneer Simone de Beauvoir dat nodig acht,
duidelijk de waarheid gezegd. Dit geschiedt met een intensiteit, die ook Montherlant
moeilijk zou kunnen evenaren, wanneer het ge-
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mak gehekeld wordt, waarmede vrouwen de mythen omtrent henzelf en de, meestal
reactionnaire, politieke zienswijzen, die de man voor hen geschikt acht, als hogere
wijsheid aanvaarden. Natuurlijk wordt ook uitgelegd, waarom dit zo gebeurt en
aangegeven dat bij werkelijke gelijkgerechtigheid van man en vrouw de situatie, die
tot deze acceptatie leidt, zelfs niet zou ontstaan.
Dat dezelfde lieden, die zich hun sociale en politieke voorrechten niet willen zien
ontglippen, ook veelal de vrouw haar gelijkwaardigheid met de man niet gunnen,
bleek mij nog onlangs toen ik een beroemde redevoering las van een onzer nationale
helden van de Geest, de wijsgeer Bolland. Ik meen dat een citaat hier niet mag
ontbreken, al was het maar om ook een product uit ons taalgebied toe te voegen aan
Simone de Beauvoir's internationaal gekozen collectie:
‘En nooit dat hij weet is er eene beschaving geweest, waarin men zoo gejaagd
heeft geleefd en zooveel haast heeft gehad als wij tegenwoordig; dat komt altegader
van onze nieuwe verkeersmiddelen, van onze spoorwegen en onze stoomschepen,
onze electrische telegrafen en onze dagbladen. (Voegen wij bij: onze krachtwagens
en stoomfietsen.) En het verwoest, zegt Leadbeater, gestel en gezondheid van vele
mensen. Al te waar! Zóó waar dat reeds de gewone fiets, in de samenleving onzer
dagen eene onontbeerlijkheid, meteen hare bedenkelijkheid en zelfs verderflijkheid
heeft als trillend en schokkend verderver vooral van de vrouwelijke onderbuik, om
niet te spreken van de fiets als middel tot heimelijk verkeer en factor van gezag
vernietigende of democratische verijdeling eener zedelijke opvoeding.’ (De Teekenen
des Tijds, 1921.)
Deze passage ware ter exegese zeer wel op zijn plaats bij Simone de Beauvoir.
Immers de heer Bolland, die ook in de rest van zijn geschrift terdege blijk geeft
voorstander te zijn van een paternalistische maatschappijvorm, wil behalve de lagere
klassen ook de vrouwen gaarne dienstbaar houden. Simone de Beauvoir merkt reeds
op dat meestal de noodzaak van vrijheidsbeperking voor de vrouw niet openlijk
geformuleerd wordt als uitkomst van een wil tot het behouden van een machtspositie,
maar op rekening wordt geschreven van de ‘eisen der natuur’. Zo ook bij Bolland:
uit puur mededogen met de zwakheid van de vrouwelijke onderbuik zou hij gaarne
het fietsen en het heimelijk verkeer verbieden.
Het laatste hoofdstuk en de conclusie van ‘Le deuxième sexe’ zijn misschien het
meeslependst en zeker het persoonlijkst geschreven. Hier komen de positieve kanten
van het vrouwenprobleem naar voren, leidend tot keuze zowel van vrijheidsidealen
en -normen als van ontwikkelingswegen naar een bevrijding. Economische
gelijkstelling met de man is essentiëel, maar toch slechts een eerste voorwaarde:
parallel hieraan dient een sociale, culturele en morele verandering te worden
voltrokken, die de condities schept, waarin de vrouw werkelijk tot ontplooiing kan
komen. Ofschoon de vrijwording gaande is, is vaak juist een moeilijkheid voor
verdere evolutie, dat de geëmancipeerde vrouwen nog steeds enkelingen zijn. Dit
geeft weer een remming, die niet zou bestaan bij een collectieve bevrijding: ‘Il faut
planter d'un coup toute la forêt’ (Stendhal).
Bijzonder klemmend en sympathiek zijn Simone de Beauvoir's beschouwingen
over mérites en zwakheden van de vrouwelijke litteratuur.
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De schrijvende vrouwen zijn nog pas zo kort vrij dat zij nog niet ‘het volle gewicht
van de wereld getorst’ hebben en nauwelijks tot de ‘menselijke staat’ verheven zijn
zodat, zegt de schrijfster ‘Nous sommes encore trop préoccupées d'y voir clair pour
chercher à percer par-delà cette clarté d'autres ténèbres.’ Er zijn vrouwen die talent
hebben en er zijn vrouwen die gek zijn, maar geen bezit de combinatie van deze twee
eigenschappen, die genie heet, wordt ons uiteengezet. Zij hebben nog niet de losheid
en ironische eerlijkheid van een Stendhal noch de ondervinding en diepte van een
Dostojewski kunnen opbrengen. Maar niets sluit a priori de mogelijkheid uit dat zij
ook in de litteratuur een zoal niet gelijksoortige dan toch gelijkwaardige grootheid
zullen bereiken, wanneer werkelijk ook voor de vrouw de situatie, van waaruit naar
de ‘transcendentie’ gestreefd kan worden, even gemakkelijk te bereiken is als voor
de man.
S.R. de Groot

Wolfgang Cordan in een nieuwe rol
Wolfgang Cordan, Julian der Erleuchtete.
Wolfgang Cordan deed na zijn emigratie uit Duitsland in Holland zijn intrede in de
radicaal-socialistische beweging. Voordien had hij een bundel gedichten
‘Landschaften und Entrückungen’ gepubliceerd (Leipzig 1931), een essay
‘l'Allemagne sans masque’ (Parijs 1933) en als debuut in Holland ‘De wijzen van
Sion’ een novelle (Amsterdam 1934). Nadien kwamen uit een ‘Essay over het
Surréalisme’ (Amsterdam 1935) en de verzenbundels ‘Das Jahr der Schatten’
(Rijswijk 1940), ‘das Muschelhorn’ (Amsterdam 1941), ‘Orionlieder’ (Amsterdam
1941), ‘Tag und Nachtgleiche’ (Amsterdam 1946) en ‘Verwandlungen’ (Amsterdam
1946). Cordan was redacteur van het Internationaal Cultureel Tijdschrift ‘Centaur’,
redigeerde de reeks ‘Kentaur-Drucke’, vertaalde Hoornik, Valéry, Kavafis en Herwig
Hensen, publiceerde tijdens de bezetting twee bundels vertalingen van hollandse en
vlaamse dichters, voorzien van een inleiding, hield voordrachten over Mallarmé en
was actief betrokken bij de illegale K.P. Na de oorlog werd hij officier van het
nederlandse leger, verliet een jaar later het land om zich te vestigen in Zwitserland,
keerde terug om de rol van SS-hoofdman te spelen in de ‘LO-LKP’-film en vertrok
opnieuw naar Zwitserland. Daar kwam, in 1949, van hem uit ‘Julian der Erleuchtete’,
een roman over het leven van Julianus Apostata. In Berlijn had Cordan destijds toneel
gespeeld.
In zijn gedichten is de invloed opmerkelijk van Rilke, van Stefan George, later
van Georg Trakl (in ‘das Jahr der Schatten’), van A. Roland Holst, van Ed. Hoornik
en tenslotte van Herwig Hensen. Vaak was een dergelijke beïnvloeding een tijdlang
zo vergaand dat een eigen geluid slechts op de achtergrond waarneembaar bleef;
soms slaagde hij erin die invloeden zo te sublimeren dat een eigen klank domineerde.
Het geestelijk huis waar Cordan van stamt werd bewoond door Rudolf Pannwitz,
een duits dichter-denker die diepzinnigheid aan duisternis paart, door Stefan George,
door Mallarmé en in de na-oorlogse jaren door die kring
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in Zwitserland, waarin Jung, Kerènyi en Olga Fröbe-Kapteyn de toon aangeven.
In de jaren die Cordan in Holland doorbracht bleef de wisselwerking tussen hem
en de nederlandse dichtkunst beperkt tot een verwerken zijnerzijds van hollandse
invloeden; merkbare sporen hebben zijn verblijf en zijn werkzaamheid niet
achtergelaten.
***
‘Julian der Erleuchtete’ is een historische roman en is tegelijkertijd meer dan dat.
De ‘Wahlverwandtschaft’ die Cordan ertoe dreef om juist Julianus te kiezen bepaalt
goeddeels zozeer het karakter van het boek dat de fabel op de loop gaat met de
historische realiteit. Vooropgesteld kan worden dat de ‘Erleuchtete’ met de ‘Apostata’
enkel de feiten die zijn leven bepaalden en ten dele zijn achtergrond gemeen heeft.
Uit de spaarzame geschriften die van Julianus zelf bewaard gebleven zijn blijkt zelfs
bij een vluchtige lezing dat de wijsheid, hem door Cordan toegedicht op een vrijgevige
interpretatie berust. Nu is het mogelijk een historische roman twee verschillende
maatstaven aan te leggen. Ofwel men stelt bij voorbaat prijs op een historische
juistheid, waarbij die bepaling nader omschreven dient te worden omdat de keuze
der documenten en ook de documentatie op zichzelf al interpretatie zijn. Ofwel men
aanvaardt de historische gegevenheid als vertrekpunt van de verbeelding en gunt die
verbeelding dan haar vrije loop, onbekommerd om feitelijke toedracht. Cordan heeft
het midden gehouden. ‘Julian der Erleuchtete’ is een figuur die de bijna zelfstandige
creatie is van een verbeelding die slechts in de verte de historische Julianus tot
uitgangspunt heeft. De zo ontstane Julian leeft en beweegt tegen het décor van zijn
tijd; bij de schildering van dat décor is de geschiedenis Cordan ruimschoots
behulpzaam geweest. Het is niet de geringste verdienste van het boek dat het een
boeiend beeld oproept van wat Burckhardt ‘jene grosse confuse Mischung aus
Philosophie, Magie und allen Mysterien, welche der Zeit Julians ihre Psysiognomie
verleiht’ noemde. Maar ook in dat opzicht is Cordan dubbelzinnig te werk gegaan;
hij heeft geput uit Harnack, uit Leisegang's ‘Die Gnosis’ en uit Eitrem, die hem de
gegevens verschafte over antieke eredienst. Daarnaast echter is in de uitspraken bij
voorbeeld van de filosoof Kerenos von Comum de zwitserse geleerde Karl Kerènyi
uit Como te herkennen; dergelijke parallellen zijn meer te ontdekken; zij gaan zover
dat men in een joodse danseres Chaja Goldstein terugvindt en in een romeinse
pro-consul trekken van Hermann Goering. Die associaties vormen op zichzelf geen
bezwaar; het is zelfs de vraag of het niet heel goed mogelijk is dat inderdaad dergelijke
typen ook toen leefden; tenslotte is enkel hun entourage tijdbepaald, hun essentie
geenszins. Mijn eigenlijke bezwaar tegen het boek geldt dan ook niet de vrijheid die
Cordan zich heeft veroorloofd, zelfs niet de hoovaardij die blijkt uit de vrijmoedigheid
waarmee hij de ‘Identifizierungsvorgang’ met Julian toegeeft. Hoewel de suggestie
van een congruente situatie wel een beetje naar is: Julianus, tegen de christelijke
corruptie in trachtend de weg terug naar de Grieken te vinden, omgeven door dichters,
wijsgeren
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en magiërs, - Cordan, tegen de christelijke corruptie in trachtend de weg terug naar
de griekse voortijd te vinden, in een milieu van dichters, wijsgeren en myslagogen:
de ‘Eranos-Kreis’.
Alleen, ik ontkom niet aan de indruk dat die poging aan Julianus het leven gekost
heeft. Zonder twijfel was de echte Julian niet de volstrekt on-elementaire intellectueel
waartoe Cordan hem heeft omgeschapen. Julian speelt een rol die zijn regisseur
Cordan hem heeft opgelegd. Cordan blijkt een voortreffelijk regisseur, een even
voortreffelijk inspeciënt en een meester in het opstellen van requisieten. Maar het
resultaat van al die begaafdheid blijft dat men toneel ziet, toneelspelers en geen
mensen. Het kon ook moeilijk anders. Ook van Cordan zelf is de werkzaamheid
temidden der Eranos-adepten ‘optreden’: Bühne. Hij is tot niets anders in staat. Hij
is in de eerste plaats een typisch-moderne verzameling menselijke fragmenten die,
onderling tot elkaar in tegenstelling staand, nooit in een persoonlijke eenheid de
synthese vinden. Daarbij is hij, als zoveel Duitsers, niet in staat het hier en nu te
leven, en koos hij daarom de vlucht in de aesthetiek, de ‘rol’. Voor dat leven-met-rol
zijn vele namen mogelijk; bij voorbeeld ‘romantiek’. Welnu: ‘Julian der Erleuchtete’
is het typische voorbeeld van ‘Romantik mit einem ungeheuren Bildungsaufwand’.
Cordan speelt de rol van antieke dichter-antieke held meesterlijk; de andere facetten
van zijn wezen voeren beurtelings de rol op van verzetsman, socialist, officier,
SS-hoofdman en dichter. Want ook Cordan's dichterschap is toneelspel, een
doorzichtige opvoering met veel begaafdheid. Altijd was het klimaat bepalend voor
de rol die hij, met groot ‘Einsühlungsvermögen’ koos: in het rode milieu is hij rood;
onder invloed van A. Roland Holst doet de mystiek haar intrede in zijn werk, tot in
woordkeus zijn vers bepalend. Binnen de ban van de George-Kreis getrokken teert
zijn vers op de daar gewonnen substantie. Plotseling en zonder organisch verband
met vorige stadia parodieert hij Trakl, leert dan de vlaamse dichter Hensen kennen
en neemt diens verstrant over tot in klank en kleur en rhythme. In Zwitserland tenslotte
dompelt hij onder in de kring der Eranos-ingewijden en treedt op als hun huisdichter.
Cordan is spons en spiegel, en hem lezende kan men slechts uitroepen: ‘das Alles
gibt es also!’ Dat allemaal is dan wat Cordan opzoog en reflecteert. ‘Julian der
Erleuchtete’ is een heerlijk voorbeeld van dat proces, het is daardoor virtuoos
gestoffeerd en boeit als een rariteiten-kabinet. De interessante mensen waaraan hij
mening, inzicht, stof en sfeer ontleende staan er borg voor dat het als lectuur
interessant is. Maar omdat de virtuoze artiest Cordan zijn rol aan Julian leende - èn
zijn wensdromen - slaagt de jonge keizer er niet in de lezer ervan te overtuigen dat
hij een mens is. De randfiguren leiden een zelfde operette-bestaan, zijn requisiet
onder de requisieten en volstrekt onwezenlijk. ‘Das schöne Leben’ dat Cordan heeft
willen schilderen is even onecht als dat der badgasten aan de Côte d'Azur, is
aestheten-romantiek aan de rand van een werkelijkheid, steriel en vluchtig en bij alle
mythomane diepzinnigheid zonder menselijke diepgang.
Ch. Wentinck.

A. Alberts
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Mr Josine W.L. Meyer
Twee Nietzsche-critieken
Het grote probleem waaraan Nietzsche zijn leven gewijd heeft is dat van het verval
en de wedergeboorte der Europese cultuur. Reeds in zijn eerste boek ‘Die Geburt
der Tragödie’, graaft de vijf-en-twintigjarige naar de wortels der 19e eeuwse
decadentie, waarop zijn beide diepvereerde oudere vrienden, Richard Wagner en
Jacob Burckhardt, Schopenhauerianen evenals hij (hoezeer ook overigens elkaars
antipoden) zijn blik hebben gericht. Nietzsche graaft zeer diep. Hij vindt de wortels
van het hedendaagse verval bij de oorsprong van onze Christelijke
wereldbeschouwing, en zelfs nog daarvoor. De twee figuren die het krachtigst hun
stempel op de achter ons liggende twintig eeuwen hebben gedrukt, Socrates en Jezus,
worden zijn tegenspelers.
In ‘Die Geburt der Tragödie’ herleidt hij de decadentie tot Socrates, bij wie hij
een ontaarding van het instinct constateert. Want, terwijl bij alle productieve mensen
het instinct de scheppende kracht is, waar tegenover het bewustzijn een critische en
remmende functie heeft, is bij Socrates de natuurlijke orde omgekeerd. Socrates
spreekt van zijn ‘daemonium’, een goddelijke stem, die hem vermaant wanneer zijn
machtig verstand weifelt. Het bewustzijn is bij hem dus tot schepper, het instinct tot
criticus geworden, zegt Nietzsche. Dat is een monsterachtige abnormaliteit, en die
abnormaliteit heeft school gemaakt. Als een steeds groter
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wordende schaduw heeft Socrates' invloed zich over het nageslacht uitgebreid en
een nieuwe bestaansvorm in het leven geroepen, namelijk die van de ‘theoretische
mens’. Tot Socrates gaat de optimistische waanvoorstelling terug, dat het denken tot
de diepste afgronden van het zijn reikt en dit niet slechts begrijpen, maar ook
veranderen kan. ‘Deugd is weten; er wordt slechts gezondigd uit onwetendheid. De
deugdzame is de gelukkige’, zo luiden de nieuwe grondstellingen. In dit theoretisch
optimisme vindt de decadentie haar uitgangspunt. Het leidt tot een geloof aan het
aardse geluk van allen en dit moet op den duur in een dreigende eis omslaan. Maar
wanneer de schone leuzen van ‘menselijke waardigheid’ en ‘waardigheid van de
arbeid’ verbruikt zijn, gaat onze cultuur een gruwelijke vernietiging tegemoet, want
zij kan niet zonder slavenarbeid bestaan, en de noodzaak van slavernij wordt nu juist
door de moderne mens geloochend.
Nietzsche legt hier reeds het verband tussen de culturele vervlakking en de sociale
bewegingen van onze tijd. In al zijn latere werken komt deze gedachte terug.
Democratie, socialisme, vrouwen-emancipatie, de Engelse hedonistische philosophie
worden als decadentie-symptomen gesignaleerd. Maar op den duur verspringt het
accent. Het rationalisme, dat eerst als oorzaak van het verval verscheen, wordt nu
zelf tot symptoom. De kunst, die in Nietzsche's eerste geschrift als reddende macht
werd verheerlijkt, raakt op de achtergrond. Nietzsche's nieuwe leus wordt ‘de wil tot
de macht’. Deze is volgens hem het meest vitale instinct - met verachting wijst hij
het plebeïsche ‘instinct tot zelfbehoud’ af - en de decadentie is niets anders dan een
aantasting van de machtswil door de geldende moraal. Meer en meer gaat Nietzsche
het Christendom als de grote vijand zien. In ‘Die Geburt der Tragödie’ had hij het
nog niet aangevallen, maar het slechts stilzwijgend bij het morele heidendom
achtergesteld. In zijn latere werken richt hij zich met steeds toenemende heftigheid
tegen de Christelijke moraal. In ‘Die Genealogie der Moral’ ontleedt hij de christelijke
liefdeleer als een rancuneleer der onterfden, die slechts gelijkheid predikt om de
machtigen te kunnen onttronen. Hij spreekt van een ‘slavenopstand in de moraal’.
Een van zijn geschriften geeft hij de provocerende titel: ‘De Antichrist’. Men heeft
Nietzsche verweten dat hij met zijn heftigheid het doel voorbij schoot en weerstanden
opriep waar een bezadigder critiek het ten dode opgeschreven christendom veel
doeltreffender had kunnen aantasten. Het argument houdt geen steek. Nietzsche's
fanatieke
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aggressie geldt niet de christelijke theologie, maar de christelijke moraal, die in
andere vormen blijft voortleven, wanneer het godsdienstig geloof heeft afgedaan.
Democratie, socialisme, vrouwenbeweging zijn de erfgenamen van de christelijke
rancuneleer en bezield door dezelfde nivelleringszucht. Nietzsche daarentegen wil
een nieuwe hierarchie der waarden oprichten. Zijn anti-Christendom gaat met een
militante klassenmoraal gepaard.
In ‘Die Genealogie der Moral’ grijpt Nietzsche terug naar de leer van Theognis,
de Griekse aristocraat over wie hij als gymnasiast zijn eindexamen-opstel schreef.
Theognis verkondigt dat er in iedere maatschappij twee moralen zijn, een
heersersmoraal en een slavenmoraal. Nietzsche werkt deze gedachte verder uit. De
twee moralen drukken zich uit in twee paren tegenstellingen. De heersers spreken
van goed en slecht, de slaven van goed en kwaad (‘Böse’). De aristocratische
tegenstelling: goed en slecht, laat zich etymologisch verduidelijken. ‘Edel’ is
oorspronkelijk hij die tot de adelstand behoort, later wordt het de aanduiding van
hoge karaktereigenschappen. ‘Slecht’ en ‘gemeen’ betekenen oorspronkelijk: van
lage stand, naderhand eerst ‘moreel minderwaardig’. De heersende klasse stelt zichzelf
als norm. Ze vindt zichzelf goed en de andere klasse slecht. In Nietzsche's woorden
uitgedrukt: haar moraal is een triomfantelijk ja-zeggen tot zichzelf. Ze zegt: ‘Wij
zijn de voornamen, de goeden, de schonen, de gelukkigen’, ze veracht de lagere
klassen. Haar deugden zijn: heerszucht, aggressiviteit, onbevreesdheid,
onverschilligheid voor anderen, trots, zelfbewustzijn; slecht zijn in haar ogen: lafheid,
angstvalligheid, traagheid, zwakheid. - Heel anders zijn de waardebepalingen van
de onderdrukte klassen. Hun moraal is niet actief, maar reactief. Ze stellen zichzelf
niet als norm, maar betrekken hun moraal op de tegenpartij. De anderen zijn goed
wanneer ze hen helpen of ontzien, boos wanneer ze hen schaden of bedreigen. Boos
zijn dus juist die eigenschappen die bij de machtigen als goed gelden. Goed zijn
medelijden, naastenliefde, rechtvaardigheid, zachtheid.
Het is duidelijk dat het Christendom een slavenmoraal predikt. Het heeft de vitale
instincten der machtigen de oorlog verklaard en daarmee het verval der beschaving
voorbereid.
Het gaat Nietzsche echter niet om de belangen van de heersende klasse, maar om
de hogere ontwikkeling van de mens. Om de massa bekommert hij zich niet, het doel
van het leven ligt volgens hem in de hoogste exemplaren. Deze worden door de
slaven-
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moraal in hun ontwikkeling belemmerd. Nietzsche wil een tegenbeweging tegen de
decadentie ontketenen door de onderdrukte instincten vrij te maken. De morele
normen mogen niet langer het leven beheersen. De mens moet naar zijn hoogste
maatstaven leven, maar naar zijn eigen hoogste maatstaven. Hij moet niet zeggen:
ik moet, maar: ik wil.
In zijn jeugdwerken denkt Nietzsche, wanneer hij over het genie of de ‘Übermens’
spreekt, gewoonlijk aan de philosoof of de kunstenaar. Later vooral aan het politieke
genie. Zijn helden worden Napoleon, Keizer Frederik II, Cecare Borgia. In zijn latere
werken komen steeds meer passages voor, die als een verheerlijking van de dictator
uitgelegd kunnen worden.
Nietzsche heeft gewaarschuwd tegen de ressentimentsbewegingen van de
misdeelden, die hij in Europa zag opkomen. Tegen het nationaal-socialisme heeft
hij niet gewaarschuwd. Dat kon hij ook niet, daar het niet bestond, maar het had in
Duitsland zijn voorlopers, en wel in Nietzsche's onmiddellijke omgeving. Richard
Wagner, tot wiens vurigste bewonderaars en intiemste vrienden hij een tijdlang
behoorde, was met zijn anti-semitisme, zijn Germanen-romantiek, zijn revolutionair
anti-parlementarisme en zijn leus van ‘een absolute koning, een vrij volk’, zo al niet
de voorloper van de nationaal-socialistische beweging, dan toch de inspirerende
kracht van de werkelijke voorlopers, die in de ‘Bayreuther Blätter’ hun orgaan vonden.
Zijn schoonzoon was Houston Stewart Chamberlain; tot zijn aanhangers hoorde de
beruchte Bernhard Förster, die als leraar aan het Berlijnse Gymnasium ontslagen
werd omdat hij anti-Joodse relletjes provoceerde, en die de superioriteit van het
Arische ras verkondigde, beweerde dat Jezus een Ariër was geweest, te keer ging
tegen het kapitalisme en de moderne wetenschap, en zich bij dit alles op Nietzsche
beriep. Deze Bernhard Förster trouwde met Nietzsche's zuster.
Nietzsche kende de prae-nationaalsocialistische idealogie dus uit eigen ervaring
beter dan de socialistische, waarvan hij nooit een ernstige studie heeft gemaakt; hij
was zeer bevreesd dat men zijn eigen ideeën met die van de Wagnerianen zou
verwarren, vooral toen zijn zuster met Bernard Förster trouwde, wat hem zeer
onaangenaam was. Het blijft een psychologisch raadsel, waarom hij niet meer gedaan
heeft om die verwarring te voorkomen door scherper en duidelijker de grenzen te
trekken. Toen hij krankzinnig geworden was en, nog bij zijn leven, de strijd om zijn
geestelijke nalatenschap begon, vielen zijn aanhangers in twee
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groepen uiteen. Enerzijds Elisabeth Förster met haar Nietzschearchiv, dat veel gedaan
heeft om het beeld van haar broer in nationaal-socialistische zin te vervalsen,
anderzijds de humanist Overbeck, wiens arbeid na zijn dood werd voortgezet door
Bernoulli en later door Erich Podach. Maar het is tekenend dat Nietzsche's trouwste
discipel, Peter Gast, die met terzijdestelling van eigen belang jarenlang als zijn
secretaris en ziekenverpleger gefungeerd heeft, na aanvankelijke weifeling, naar het
kamp van mevrouw Förster overliep en ten behoeve van het Archiv inleidingen en
commentaren bij Nietzsche's werken schreef, waarin hij ze in Duits-imperialistische
geest interpreteerde. Hij beleefde de oorlog van 1914 en componeerde toen enige
leger-marsen, die grote opgang maakten. Hij verklaarde dat de oorlog heerlijk was,
want dan kon je nemen, terwijl je bij een internationaal scheidsgerecht hoogstens
kreeg en dan niet eens zoveel. En bij dat alles voelde hij zich volbloed Nietzscheaan1).
Waar Nietzsche's naaste medewerkers tot zulke vergissingen in staat waren, kan
men zich niet verwonderen wanneer Nietzsche in de ogen van het grote publiek tot
de vader van het nationaal-socialisme geworden is. Mussolini en Hitler hebben zich
meester gemaakt van sommige zijner leuzen: de verheerlijking van de machtsmens,
van het heroïsme en het gevaarlijke leven, de verachting voor de democratie en het
kudde-geluk. Hun leer heeft Nietzsche in discrediet gebracht. Na de oorlog is de
belangstelling voor de grote philosoof zeer gering, men heeft het nog niet nodig
gevonden zijn uitverkochte werken te herdrukken. En het is niet alleen het grote
pubiek dat er zo over denkt. Tijdens en na de oorlog zijn belangrijke
Nietzsche-kritieken in deze geest geschreven.
In 1941 verscheen in München het boek van de Duitse socioloog Prof. Alfred von
Martin, ‘Nietzsche und Burckhardt, zwei geistige Welten im Dialog’. Het was een
zeer moedig boek, want het leverde, in het hart van het Hitler-Rijk en op het
hoogtepunt der Duitse overwinningen, een gecamoufleerde, maar scherpe kritiek op
het nationaal-socialisme. Voor Prof. von Martin is Nietzsche de vertegenwoordiger
van de ‘Herrenmoral’ en de nihilistische geesteshouding der Nazi's, terwijl hij in
Burckhardt zijn eigen, christelijk-humanistisch ideaal belichaamd ziet. Het is hem
niet alleen om een belichting van de actuele gebeurtenissen te doen;

1) Zie voor gegevens over Bernhard Förster en Peter Gast: Erich Podach: ‘Gestalten um
Nietzsche’, Weimar 1932.
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wanneer hij na de oorlog in vrijheid zijn mening kan uiten, werkt hij zijn boek om,
en de critiek op Nietzsche wordt dan nog scherper en uitvoeriger. De derde,
veranderde en vermeerderde druk is in 1945 in Bazel bij de Ernst Reinhardt Verlag
A.G. verschenen. Het boek is uitstekend gedocumenteerd. Men moet Nietzsche wel
zeer grondig kennen om ertegen gewapend te zijn.
Von Martin neemt stelling tegen de leus van het gevaarlijke leven, omdat Nietzsche
mèt het gevaar hardheid en gewelddadigheid als elementen der heersersmoraal
aanprijst. Hij verkondigt dat echte grootheid nooit iets opgeschroefds heeft. Hij
bedient zich van Burckhardt's critiek op Napoleon om zijn oordeel over Hitler te
kennen te geven. In tegenstelling tot Nietzsche heeft Burckhardt de onvoornaamheid
gezien in het door Napoleon vertegenwoordigde type: het type van ‘de parvenu, de
door revolutie en militarisme omhoog gekomen usurpator’, die geen maat weet te
houden, zich slechts met tegenzin naar een wet schikt, en door een compleet egoïsme
beheerst wordt, ‘dat zich in zijn alle humaniteit verachtende soldatenmoraal geen
sikkepit om het leven van een millioen mensen bekommert.’ ‘Daarom moest hij tot
tyran worden: in die ethische zin waarin deze naam het belichaamde principe van
het kwade aanduidt’ blz. 151-152).
Ook bij zijn critiek op de nationaal-socialistische Europa-idee bedient Von Martin
zich van Nietzsche en Napoleon als maskers. Nietzsche wil ‘een Verenigd Europa
als heerseres der aarde’, hij bewondert Napoleon om zijn grootse conceptie van
Europa als politieke eenheid ‘met het oogmerk van een aardregering’. Voor
Burckhardt daarentegen houdt de idee Europa ‘vrijheid, maat en menselijkheid’ in.
Terwijl Nietzsche slechts het gevaar van de democratie, de nivellering van onderop,
ziet, is Burckhardt zich ook van het gevaar van het moderne staats-absolutisme
bewust, met zijn dwangeenheid en dwangnivellering, en daarmee de dodelijke
bedreiging van de specifieke eigenschappen van Europa, namelijk de veelsoortige
rijkdom van zijn geest (blz. 155-156).
In dit alles ligt een duidelijk protest tegen het Führer-principe, tegen de totalitaire
staat, tegen het nazi-imperialisme opgesloten. Wel legt Von Martin de nadruk op
zijn goed-Duitse gezindheid. In zijn voorbeeld Burckhardt ziet hij een
vertegenwoordiger van de Duitse ‘Kulturnation’, in Nietzsche een verdediger van
het Pruisische militairisme (blz. 74). Hij zet uiteen, dat Burckhardt niet internationaal
denkt, zoals de typische ‘Freigeist’ Nietzsche, maar bovennationaal. Bij Nietzsche
vindt men het internalionalis-
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me van de ontwortelde literaat, die met alle ‘Vaterländerei’ de spot drijft, bij
Burckhardt het besef, dat alle grote cultuur slechts op nationale bodem groeien kan,
ofschoon het nationale slechts betekenis krijgt, wanneer het zich tot de rang van een
Europese gebeurtenis verheft.
Nietzsche is niet alleen internationalist, hij is zelfs anti-Duits. Hij kan, volgens
zijn eigen zeggen, niet Duits denken en Duits voelen, hij is ‘in zijn diepste instincten
aan alles wat Duits is, vreemd.’ Hij noemt zich ‘een toeval onder Duitsers’, een ‘puur
misverstand’. Zijn ‘francophiel aestheticisme’ is een bewijs van zijn decadentie voor
Von Martin en meer nog neemt deze aanstoot aan Nietzsche's houding tegenover de
Joden. Von Martin is ‘Duits’ genoeg om Nietzsche zijn philosemitisme te verwijten.
Bij Burckhardt ontdekt hij een zekere afweerhouding tegen het Joodse element en
rekent hem deze als verdienste aan (blz. 76 en 172).
Nietzsche heeft de ‘voorliefde voor intelligente en geestige Joden - van Heine tot
Brandes -’, die karakteristiek is voor het type der volkomen ontwortelde intelligentia
(blz. 133). Burckhardt daarentegen ziet in de Joden een ontbindingselement, al is hij
in zijn anti-semitisme gematigd, ‘naar oud conservatieve anti-revolutionaire stijl.’
Hoezeer Prof. von Martin Nietzsche ook onrecht doet - ik kom daar nog op terug
- toch zou deze zich stellig gelukkig geprezen hebben wanneer hij bij zijn leven een
tegenstander van deze ernst en degelijkheid gevonden had. Von Martin raakt de kern
van de kwestie waar hij de tegenstelling tussen Burckhardt en Nietzsche als de
tegenstelling burgerlijk-anti-burgerlijk ziet. Inderdaad ligt in Nietzsche's sociologische
bepaaldheid de voornaamste verklaring voor zijn onmacht om zich geheel los te
maken van tendenzen, waarvan hij de symptomen zo fel bestreed. Het was echter
niet het cosmopolitische, maar juist het Duitse element in hem dat hem belette tot
een burgerlijke levensopvatting te geraken en voor Europa de bevrijdende leuzen te
vinden.
Een tweede belangrijke Nietzsche-critiek, eveneens door een Duitser, maar na de
oorlog en ver van het vaderland geschreven, is het essay over ‘Nietzsche's Philosophie’
in Thomas Mann's ‘Neue Studien’, die in 1948 bij de Bermann-Fischer Verlag in
Stockholm verschenen.
Thomas Mann gaat van het pathologische bij Nietzsche uit. Zijn essay begint met
een passage over Nietzsche's geestelijke ineen-
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storting, waarbij hij Ophelia's woorden citeert: ‘O, welch ein edler Geist wird hier
zerstört’.
Evenmin als bij Dostojewsky kan hij zich bij Nietzsche losmaken van de
psychiathologische beschouwingswijze. Daarom voelt hij het als een indiscretie over
hen te schrijven en hij komt er eerst laat toe dit samenhangend te doen, hoewel hij
van zijn jeugd af diep onder de indruk is geweest van de beide grote genieën en hen
steeds opnieuw en steeds grondiger is blijven bestuderen. ‘Meine Scheu, eine tiefe,
mystische, zum Schweigen anhaltende Scheu, beginnt vor der religiösen Grösze der
Verfluchten, vor dem Genie als Krankheit, und der Krankheit als Genie, vor dem
Typus des Heimgesuchten und Besessenen, in welchem der Heilige und der
Verbrecher Eines werden...’, zegt hij in ‘Dostojewski mit Maassen’, een eveneens
in Neue Studien opgenomen essay (blz. 76-77).
Dostojewski ziet hij als ‘den bleichen Verbrecher’ en met het woord
‘verbrecherisch’ meent hij de psychologische verwandschap tussen Nietzsche en
Dostojewski te kunnen karakteriseren. Hij beschouwt Dostojewski als Nietzsche's
leermeester en wijst erop dat de voorstellingen van de Übermensch en de eeuwige
terugkeer reeds bij Dostojewsky voorkomen. Met allerei psychopathologische
omschrijvingen zoekt hij de beide figuren te benaderen. Hij spreekt van het mystische
schuldbewustzijn van de epilepticus (Dostojewsky), de pathologische toename van
het productieve prestatievermogen bij de paralyticus (Nietzsche) en van diens
‘euphorische bezetenheid en overweldiging door de inspiratie’. Hij verdedigt de
ziekte tegen diegenen die menen dat ‘aus Kranken nur Krankes kommen kann’. Hij
betoogt dat ziekte, waanzin, geestelijke misdaad de ziel verrijken, het inzicht verdiepen
kunnen in een mate die voor de gezonde mens onbereikbaar is en dat de grote zieken
gekruisigden zijn, die ten offer gebracht worden aan de hogere ontwikkeling der
mensheid.
Wie zich ernstig met Nietzsche bezighoudt, kan de vraag naar de invloed van zijn
ziekte op zijn werk niet uit de weg gaan. ‘Der Mensch mag sich noch so weit mit
seiner Erkenntnis ausrecken, sich selber noch so objectiv vorkommen: zuletzt trägt
er doch nichts davon als seine eigne Biographie,’ zegt Nietzsche zelf in ‘Menschliches,
allzu Menschliches’ (I, 513). Voor geen andere philosoof geldt dit in zo hoge mate
als voor hemzelf. Om Nietzsche's geschriften te verstaan moet men zijn leven kennen,
de tijd waarin en de omstandigheden waaronder hij ieder van die
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geschriften heeft voortgebracht; ze weerspiegelen voortdurend alle nuances van zijn
gemoedstoestand en ervaringen. Van belang zijn de invloeden van zijn ouderlijk huis
en van het internaat Pforta, zijn vriendschappen - vooral die met Wagner en
Burckhardt, met Paul Rée en Lou Salomé - zijn erotische ervaringen, en ten slotte
zijn ziekte.
Niemand heeft zo diep het wezen van het pathologische in Nietzsche begrepen als
Lou Salomé. In haar boek ‘Friedrich Nietzsche in seinen Werken’ (Wien 1894), zet
zij uiteen hoe de periodiek terugkerende ziekteverschijnselen telkens bij de overgang
van de ene levens- en denkperiode naar de andere optreden. ‘Slechts uit het
folterendste verlangen naar genezing wordt hem het nieuwe inzicht geboren.
Nauwelijks echter is hij daar volledig in opgegaan, nauwelijks heeft hij er zijn rust
in gevonden en het aan zijn eigen kracht geassimileerd, of er komt weer een nieuwe
koorts over hem, een soort onrustig voortstuwend overschot van innerlijke energie,
dat ten slotte zijn prikkel tegen hem zelf keert en hem ziek maakt aan zichzelf.’ Hij
geselt zichzelf om de koortsen en verwondingen op te wekken die hij nodig heeft.
De behoefte aan pijn vergezelt Nietzsche's hele ontwikkelingsgeschiedenis als de
eigenlijke geestesbron. Lou Salomé spreekt van de nauwe samenhang tussen gedachteen zieleleven bij Nietzsche, ze schildert de afhankelijkheid van zijn geest van de
emotionele toestand (Erregungen) van zijn ziel en het daaruit voortvloeiend lijden.
Nietzsche wil zijn lijdensgeschiedenis als een genezingsgeschiedenis opgevat zien,
zegt zij. Maar de gezondheid is niet het dominerende, dat het pathologische tot zijn
werktuig omschept: beide zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, tezamen drukken
ze een eigenaardige splijting in het geestesleven uit. Hoe komt het, vraagt ze, dat
voor Nietzsche uit deze splijting zo'n als verlossing werkende bevrediging voortvloeit?
En ze voegt er aan toe: ‘Met deze vraag staan wij voor het eigenlijke
Nietzsche-probleem’.
Volgens Lou Salomé beleeft Nietzsche in zijn persoonlijkheids-splijting een
religieuse exaltatie. Hij brengt een deel van zichzelf ten offer aan een ander deel, dat
hij als hoger ervaart. ‘In den Erschütterungen seines Geistes, in denen er das heroïsche
Ideal eigener Preisgebung und Hingebung zu verwirklichen wähnt, bringt er an sich
selbst einen religiösen Affekt zum Ausdruck’. Nietzsche's verschillende philosophieën
zijn, volgens haar, even zovele God-surrogaten, die hem moeten helpen het mystieke
Godsideaal buiten hem te kunnen ontberen. Zijn laatste leringen bevat-

Libertinage. Jaargang 3

271
ten de bekentenis dat hij dit niet vermag. Juist daarom vinden we in zijn laatste
werken zo'n hartstochtelijke bestrijding van godsdienst, godsgeloof en
verlossingsbehoefte, omdat hij zo gevaarlijk dicht ertoe nadert. Door zelfbedrog lost
Nietzsche het tragische conflict van zijn leven op, een conflict daaruit bestaande, dat
hij God nodig heeft en hem toch moet verloochenen. Ten slotte loopt zijn philosophie
uit op een apotheose van het noodlot dat zijn geest bedreigt en waaraan hij een
goddelijke betekenis moet geven om het te kunnen verdragen.
Ik geloof dat Lou Salomé's analyse in grote trekken juist is. Het pathologische in
Nietzsche hangt ten nauwste samen met zijn geperverteerde religieuse belevingen,
zijn worsteling met de dood-verklaarde God, zijn krampachtige pogingen uit zichzelf
een nieuwe God voort te brengen, zijn geëxalteerd geloof aan mensheids- en
wereldondergang, en het is onmogelijk tot de diepste kern van zijn philosophie door
te dringen zonder het godsdienst-psychologische aspect in het onderzoek te betrekken.
Maar Thomas Mann reikt niet tot deze diepten. Onder de schijn van diepzinnigheid
blijft zijn psychiatrische visie vlak. Wat was het, vraagt hij, dat Nietzsche op
onbegaanbare paden dreef en hem de marteldood aan het kruis der gedachte sterven
liet? En hij antwoordt: ‘Zijn noodlot - en zijn noodlot was zijn genie. Maar dit genie
heeft nog een andere naam. Deze luidt: ziekte’. (blz. 109.)
Het is een ziekte die zijn leven ‘zerrütten, aber auch ungeheuer steigern’ zou en
waarvan deels gelukkige, deels fatale invloeden op een heel tijdperk zouden uitstralen
(blz. 112). Nietzsche's genie is met zijn ziekte ‘verschränkt und verbunden’, zijn
genie ontplooit zich eerst met de ziekte.
Wanneer men deze duistere uitspraken tracht te doorgronden stuit men op een zeer
oppervlakkige diagnose. Voor Thomas Mann is Nietzsche de paralyticus, en zijn
vrijheidsdrang, zijn euphorische toestanden, zijn perioden van koortsachtige
productiviteit (Zarathustra), zijn vertwijfelde wreedheid jegens alles wat hij vereert,
zijn in Ecce Homo beschreven inspiratie, moeten opgevat worden as prae-paralytische
symptomen. Dat Nietzsche's ziektebeeld nog andere elementen bevat: de migraine,
die door de infectie misschien verergerd is, het sterk cycloïde temperament en de
door zeer reële oorzaken verwekte neurotische spanningen, daarvan maakt Mann
geen melding.
Ondanks de enigszins hoogdravende verheerlijking van de ziek-
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te en haar onverbrekelijk verband met Nielzsche's genie, schrijft Mann toch aan die
ziekte de ontaarding van Nietzsche's grondgedachte toe, een gedachte die ‘anfangs
in voller Gesundheit und mit unbestreitbarer zeitkritischer Berechtigung auftretend,
im Lauf der Jahre einer mänadischen Verwilderung anheimfällt, so dasz man
Nietzsche's Geschichte die Verfallsgeschichte dieses Gedankens nennen kann’.
Voor Thomas Mann is Nietzsche, evenals voor Alfred von Martin, de voorloper
van het nationaal-socialisme. Maar zijn betoog is veel minder zakelijk en klemmend.
Volgens hem is Nietzsche's leer in zijn latere geschriften gedegenereerd tot ‘trunkenen
Botschaften von Macht, Gewalt, Grausamkeit und politischem Betrug,’ hij meent
dat Nietzsche streeft naar een ‘vom Instinkt beherrschten, unreflektierten Kultur’ en
neemt tegenover hem de democratie, de vrede, de moraal en de geest in bescherming.
Twee noodlottige dwalingen schrijft hij Nietzsche toe: le de volkomen en
moedwillige miskenning van de machtsverhouding tussen instinct en intellect op
aarde, 2e de tegenstelling die hij maakt tussen leven en moraal. Nietzsche's opvatting
dat men het intellect door het instinct moet overwinnen, is slechts historisch, uit de
philosophische situatie van het ogenblik, als correctuur op rationalistische
verzadigdheid, te verklaren, zegt Mann (blz 136) en hij roept, tamelijk overbodig,
uit: ‘Als ob es nötig wäre, das Leben gegen den Geist zu verteidigen! Als ob die
geringste Gefahr bestünde, dasz es je zu geistig zugehen könnte auf Erden!’
Wie zal ontkennen dat Thomas Mann met zijn verdediging van democratie, geest,
moraal, gelijk heeft! Slechts dat hij deze tegen Nietzsche wil verdedigen, maakt zijn
betoog zwak en machteloos. Want hij vergeet dat Nietzsche's uitgangspunt de strijd
tegen de decadentie was en dat hij het instinct verdedigde tegenover de geest, de
moraal en de wetenschap, omdat hij in geest, moraal en wetenschap van zijn tijd de
symptomen van het verval waarnam. Die symptomen zijn er nog steeds, ze zijn
duidelijker dan ooit. Daarom kan men Nietzsche niet weerleggen met een beroep op
die oude, verbruikte waarden. Een kritiek op zijn leer kan slechts vruchtbaar zijn
wanneer men het waardevolle van zijn psychologische ontdekkingen voor onze tijd
erkent.
(Wordt vervolgd)
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Jan van Gelder
Boerse Overpeinzing
naar aanleiding van de correspondentie Claudel-Gide
Er zijn van die boeken die bij ons een onuitsprekelijke geestdrift en bewondering
opwekken en ons tegelijkertijd weemoedig stemmen. Wij herkennen er ons eigen
leven in, maar zoals het geleefd wordt door mannen die ons te boven gaan in verstand
en talent en die, wat beschamender is, consequenter hebben gestreefd naar
werkelijkheid en waarheid. Zo'n boek is voor mij de Correspondentie van Paul Claudel
en André Gide.
Wanneer ik het nu ga wagen over deze correspondentie te schrijven, dan heb ik
daarmee niet de bedoeling haar betekenis uiteen te zetten voor onze kennis van
Claudel en Gide en de Franse litteratuur in het algemeen; dat ligt geheel buiten mijn
bevoegdheid. Ik wil slechts wijzen op het tragische van een oprechte, intelligente
poging tot vriendschap, die uitliep op onverschilligheid en afkeer. Deze poging toch
en haar mislukking werpen een helder licht op het wezen van de katholieke
levenshouding. Hieromtrent bestaan in ons vaderland nog zulke eigenaardige
misverstanden, dat het de moeite waard lijkt juist vanuit dit gezichtspunt het boek
van Claudel en Gide te beschouwen. Eén opmerking moet ik daar nog aan toevoegen.
In Frankrijk zou een dergelijk artikel in een tijdschrift als Libertinage niet opvallen;
in Nederland ben ik dankbaar mijn ‘overwegingen van een oude boer’ in dit
gezelschap van jagers te kunnen publiceren.
De uiterlijke geschiedenis verliep in het kort als volgt. Nadat Gide regelmatig zijn
nieuwe boeken aan Claudel had toegezonden, ontmoetten de jonge schrijvers elkaar
in Parijs in 1900. Het zou daarna vijf jaar duren voor zij elkaar weer zagen. In 1905
heeft dan het bewogen onderhoud plaats, waarin Claudel Gide op de man af vraagt:
‘Pourquoi ne vous convertissez-vous pas?’ Hij ziet in, dat hij ontactvol is geweest
en maakt in een brief zijn excuses. Nu volgt een lange periode waarin de
correspondentie hoofdzakelijk handelt over litteraire aangelegenheden. Niettemin
houdt Claudel zich gereed om bij de minste aanwijzing van bereid-
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willigheid die Gide geeft of schijnt te geven, zijn bekeringswerk te hervatten. Dit
duurt tot 1914. Op de 1ste Januari van dat jaar wordt in de N.R.F. ‘Les Caves du
Vatican’ gepubliceerd, dat een onmiskenbare aanduiding bevat van Gide's positie
op sexueel gebied. Claudel dringt aan op zekerheid en krijgt deze ten volle. Daar
Gide weigert de desbetreffende passage te schrappen en dan bovendien de oorlog
begint, ontstaat er een verwijdering, die pas wordt opgeheven in 1924, als Claudel
aan Gide een hartelijke brief schrijft naar aanleiding van diens Numquid et tu...?
Helaas was hier een misverstand in het spel. Numquid et tu...? werd door Gide
geschreven in 1916-1919, toen hij een soort religieuze crisis doormaakte. In 1922
publiceerde hij het als de herinnering aan een overwonnen standpunt. Claudel krijgt
dan ook geen antwoord. Een jaar later is hij een paar weken in Parijs en verzoekt
Gide schriftelijk om een onderhoud. Deze stemt toe. Veertien Mei 1925 zien de twee
vrienden elkaar voor het laatst. Claudel heeft in dat gesprek begrepen, dat Gide en
hij niets meer voor elkaar konden betekenen.
In de boven geschetste ontwikkelingsgang vallen drie punten op, die van wezenlijk
belang zijn. Ten eerste de onbehouwen hardnekkigheid waarmee Claudel Gide voor
het katholicisme trachtte te winnen. Ten tweede, dat hij zijn pogingen - zij het na
een onderbreking - niet staakte, ondanks de afkeer die ‘Gide's zonde’ hem als normale
man en overtuigd Christen inboezemde. En in de derde plaats de verpletterende
indruk die op hem Gide's laatste, mondelinge, mededeling maakte: ‘Il me dit que son
inquiétude religieuse est finie, qu'il jouit d'une sorte de félicité, basée sur le travail
et la sympathie.’ Deze drie momenten staan niet los van elkaar. Terwijl het eerste
menige niet-katholiek ergernis kan geven, het tweede niet weinig katholieken zal
verbazen, het derde ten slotte voor beide groepen wellicht getuigt van overdrijving,
moet men, geloof ik, alvorens een oordeel uit te spreken, zich ervan bewust zijn op
welk geestelijk plan de verhouding Claudel-Gide zich afspeelde. Het is namelijk een
feit, dat met de wisseling van niveau ook de verhouding tussen een katholiek en een
niet-katholiek geheel van karakter schijnt te veranderen.
Voordat ik dit duidelijk ga maken, verzoek ik de lezer om die intellectuele
gemoedelijkheid, waarop bijv. de schrijvers van meet-kundeboeken voor het
Middelbaar Onderwijs rekenen. Inplaats
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van exact te zijn, zal ik enige dingen afspreken en ook daarbij nog zo slordig te werk
gaan, dat alleen een vriendelijke geest die mij wìl begrijpen, mij behóeft te begrijpen.
Zo bedoel ik in het vervolg met een ‘katholiek’ een ‘goed katholiek’ en iedereen
moet voor zichzelf maar uitmaken, wat dat betekent. Tegenover zulke ‘goede
katholieken’ plaats ik geenszins de ‘niet-katholieken’, maar van het heterogene
niet-katholieke gezelschap alleen de fatsoenlijke Europeanen, die genoeg hebben
aan de natuur, de aarde en de mensheid, zonder steun te zoeken bij het metaphysieke,
het hiernamaals en God. Tot deze groep immers behoort Gide. Het is niet gemakkelijk
de mensen die ik bedoel, onder één naam samen te vatten. Hèn bij uitstek ‘humanisten’
te noemen, lijkt wat al te voorbarig. De term ‘naturalisten’ is op zichzelf beter, maar
zou om begrijpelijke redenen verwarring stichten. Zo kwam ik dan, na lang zoeken,
tot ‘modesten’, waarmee vooral gewezen wordt op het bescheidene en gematigde
van hun aspiraties tegenover de hemelbestormende pretenties der katholieken.
Wanneer wij nu nagaan, hoe een katholiek en een modest zich zullen gedragen,
wanneer zij beiden op het niveau staan van de gemiddelde burger (en ook wat dàt
is, mag de lezer zelf weten), dan bespeuren wij al gauw de noodzaak van heftige
conflicten. De katholiek wil voor alles in de hemel komen. Tegelijkertijd echter
begeert hij een geacht man te zijn, levend in welstand en maatschappelijke zekerheid.
Dientengevolge zal zijn streven naar hemelse zaligheid onwillekeurig gericht worden
op de moraal. Hij vermijdt het wel is waar een doodzonde te begaan, maar hij stelt
de ‘grote vreugde’ geduldig uit tot later, wanneer hij nu op aarde een meer tastbare
vreugde kan genieten. Zo zien wij bij de katholieke burger èn de zedenleer èn de
voorstelling van een beloning na de dood op de voorgrond treden; het katholicisme
is voor hem een beperking van zijn wereldse activiteit met als vergoeding een belofte
voor de toekomst.
De modeste burger droomt van een hemel op aarde, een ideale maatschappij,
waarin vrede en veiligheid hun zegen verspreiden. Ook hij echter wil ondertussen
leven en liefst enigszins aangenaam. Zijn bijdrage tot de heilstaat zal daarom meestal
beperkt blijven tot het geven van een voorbeeld: hij probeert zich in het heden reeds
zo te gedragen als hij meent, dat iedereen zich op den duur zal moeten gedragen om
een gelukkige mensheid te vormen. Op die manier komt ook bij hem de moraal op
de voorgrond te staan; evenals de katholiek legt hij zich beperkingen op, niet
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voor zijn eigen welzijn na de dood, maar voor het welzijn der latere geslachten. Voor
de burgers van beide categorieën is het typisch, dat zij hun leven baseren op de zeden
en dat zij de goede zeden min of meer bewust ervaren als een belemmering voor de
vrije ontwikkeling van hun persoonlijkheid; zij getroosten zich deze beperking echter
om het voordeel dat zij ervan verwachten.
Nu zal men niet gauw ruzie krijgen over de toekomst, maar in het heden vecht
iedereen voor zijn eigen bestaan. Want, zoals ik hierboven al opmerkte, de burger
heeft wel het een en ander voor zijn overtuiging over, maar hij wil zich toch ook
maatschappelijk handhaven. En het is duidelijk, dat dit voor een katholiek niet zo
makkelijk zou zijn in een modeste maatschappij en omgekeerd. Daarvoor zijn de
uitgangspunten, de doelstellingen en de daaruit afgeleide zedenleren te verschillend,
zoals ik met een huiselijk voorbeeld zal aantonen. Wanneer meneer X en mevrouw
X willen scheiden, omdat zij als hond en kat leven en toch geen kinderen hebben en
er dus niemand kwaad mee doen, zal een modest dat niet afkeuren; waarschijnlijk
zelfs waardeert hij in meneer en mevrouw X ‘eerlijkheid’, ‘moed om een nieuw leven
te beginnen’, ‘kracht om de sleur te breken’; hij verwelkomt in hen misschien
voorbereiders van de ideale mensheid, waartoe die eerlijkheid en moed en kracht
zullen leiden. De katholieke burger daarentegen heeft slechts één qualificatie voor
zo'n scheiding: doodzonde. In een katholieke maatschappij nu, zal hij bij de
handhaving van zijn huwelijk niet alleen gesteund worden door angst voor die
doodzonde, maar ook door de algemene opinie. Hij hoopt door zijn echtgenote trouw
te blijven de hemel te verdienen; inmiddels verdient hij er hic et nunc de achting van
zijn medeburgers mee. Daarvan gaat geen geringe steun uit, die hem geheel zou
ontvallen in een modeste maatschappij, waar hij om dezelfde trouw beschouwd zou
worden als een achterlijk sukkeltje. Omgekeerd zal de modest in een samenleving
naar zijn aard zich kunnen bevrijden van de vrouw die hem tot een last werd en
tegelijk doorgaan voor een ‘eerlijk, moedig en krachtig man’. Wilde hij die vrijheid
verwerven in een katholieke gemeenschap, dan zou hij daarvoor moeten boeten met
een schandaal. Zo denkt de burger, katholiek of modest, met angst aan een
maatschappij, waarin hij alleen maar zedelijk zou kunnen leven, volgens zijn eigen
overtuiging, ten koste van zijn goede naam, of zelfs zijn welstand en maatschappelijke
zekerheid. Op dit niveau bewegen zich in ons dierbaar vaderland meestal de
controversen tussen katholieken
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en modesten. Ik moest er wel over uitweiden, want inderdaad, bij een dergelijke
strijd van belangen zou Claudel's gedrag onbegrijpelijk onhandig zijn en Gide's
geduld daartegenover òf van dociliteit getuigen òf van onverschilligheid.
Er zijn echter velerlei mensen nodig om een wereld te maken en zo wil ik nu - na de
burgers - een andere, minder omvangrijke groep onder het oog zien, die ik zou willen
noemen de creatores, de scheppers. Daarmee bedoel ik niet iedereen die iets
construeert op welk gebied ook, maar van al degenen, die boeken schrijven, schilderen,
muziek componeren, kerken bouwen, kloosters stichten, politieke partijen oprichten
enz., de kleine minderheid die werkzaam is, omdat zij gedreven wordt door een
innerlijke noodzaak, een geheimzinnige, inwendige energie. Dergelijke creators
spreken en handelen vanuit een zo originele en persoonlijke ervaring der realiteit,
dat zij veeleer door een zeker verrassend element met elkaar verwant schijnen te zijn,
dan met de burgers, waartoe zij krachtens hun overtuiging behoren. Als katholieke
schrijvers, schilders, politici ergeren zij hun geloofsgenoten; als ‘andersdenkende’
wijsgeren en dichters worden zij door de katholieken geannexeerd. Men denke aan
de strijd om een Baudelaire, een Bergson, een Bloy, een Barnanos enz.
Wat toch is het geval? Bij de katholieke creator zien wij de moraal op de achtergrond
geraken en verdrongen worden door de liefde. Ama et fac quod vis. Dit betekent
natuurlijk niet, dat wie lief heeft, doen kan wat hij wil, maar dat hij die door de liefde
wordt bewogen, vanzelf het goede zal doen. Deze liefde hangt dan ook niet in de
lucht: de katholiek beleeft haar als dienstbaarheid aan God. Maar door haar worden
de goddelijke eigenschappen: goedheid, almacht, rechtvaardigheid enz. niet
geconstrueerd tot een Ideale Opzichter, Die toezicht houdt op het menselijke leven;
de liefde ervaart God als de gever van energie, waardoor het menselijk leven zich
kan constitueren in goede, sterke en rechtvaardige vormen. ‘On peut dire,’ zei Claudel
in een redevoering voor het Institut Catholique de France, ‘de tout catholique sincère
qu'il est profondément un constructeur, ou pour mieux dire, un faiseur, un poète.’
Deze ‘poëtische’ houding stelt zich er ook niet mee tevreden een burgerlijk geluk te
genieten in afwachting van de hemelse zaligheid. Integendeel: de creatieve katholiek
beleeft het ‘Koninkrijk Gods’ op aarde; het is niets
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anders dan juist die ervaring een werktuig te zijn van de scheppende liefde. Men ziet
nu gemakkelijk in, dat de modeste creator een dergelijk beeld vertoont. Voor hem
zijn de ‘ideale mensheid’, de ‘heilstaat’, de ‘volkomen mens’ niet, zoals voor de
burger, toekomst-dromen, maar hij ondervindt dit alles reeds nu als een soort
superrealiteit, gegeven in de mogelijkheden die hij bij zichzelf waarneemt. Hij stelt
zich er niet mee tevreden een genoeglijk en onvolmaakt bestaan te leiden, peinzend
over het grotere geluk zijner achterkleinkinderen; in zijn eigen leven creëert hij dat
geluk. Hij bevordert de vooruitgang niet door een verlichte moraal; hij is reeds zelf
het eindpunt van elke vooruitgang. Zo zien de katholieke en de modeste creator
elkander aan: zij voelen zich beiden gedreven door een ‘vreemde kracht’; zij hebben
beiden de vaste overtuiging, ja de zekere ervaring, dat zij goed zullen handelen,
zolang ze maar eerlijk doen, wat die kracht hun opdraagt; zij beleven beiden een
reëel geluk in het volvoeren van die opdracht. Het is geen wonder, dat zij zich verwant
voelen, dat zij menen zich tegenover elkaar wat te kunnen veroorloven en van elkaar
wat te moeten verdragen.
Niet ten onrechte worden de creators door de burgers gewantrouwd. De mens heeft
een groot vermogen om zichzelf voor de gek te houden en nog jaren lang kan iemand
wanen te handelen ter ere Gods, terwijl hij de slaaf is van zijn eerzucht. Omgekeerd
kan een modest al een werktuig van God zijn, ofschoon hij nog steeds meent zichzèlf
te bevestigen in zijn scheppingen. Zo gemakkelijk lijken deze standpunten in elkaar
over te gaan, dat Fernandez de creators oproept om zich door één wilskrachtige
inspanning van hun ‘christelijke slaafsheid’ - zoals hij het noemt - te ontdoen: Nous
sommes si faibles, si imparfaitement sevrés de christianisme, que nous concevons
mal une croyance qui ne nous mettrait pas en rapport avec une réalité actuelle et
protectrice; et pour mériter cette protection nous sommes toujours prêts à nous
humilier, à nous vider de toutre notre substance, à attribuer à des mains invisibles le
mérite de notre propre effort. Ayons le courage une bonne fois de remettre le néant
à sa vraie place, la réalité à sa vraie place, de faire le plein en nous, le vide autour
de nous. Creusons notre scepticisme jusqu'à ce que nous y découvrions la racine de
notre foi. Eh quoi, dès que je touche le fond de moi-même je me sens porté à espérer,
à vouloir, à croire en un monde différent de celui qui m'entoure, en un être différent
de
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moi? Mais ce monde n'existe-t-il pas déja dans mon espérance, dans ma volonté,
dans ma foi? Ces aspirations que je ne trouve qu'en moi ne révèlent-elles pas un
au-delà de moi, que ce soit mon moi de demain, ou bien le monde où mes semblables
vivront demain?’
Intellectueel beschouwd is het katholicisme een ‘verklaring’ van de chaos die leven
heet. Ook de levensbeschouwing, de philosophie van de modest is zo'n verklaring.
De burger zal altijd geneigd zijn, wanneer hij eenmaal een dergelijke explicatie
aanvaard heeft, de realiteit in het licht daarvan te zien. Bij hem komt alles precies
uit. Hij meent, dat de ‘verklaring’ het resultaat is van een logische bewerking van
de feiten. De creator denkt hier enigszins anders over. ‘Quelle absurdité,’ schrijft
Claudel, ‘de prétendre jamais expliquer quoi que ce soit, de prétendre à l'épuiser en
tant que source de connaissance alors que le nombre des accords d'où naît celle-ci
est infinie!’ Men kent de studies van o.a. Poincaré en Michael Polanye over dit
onderwerp. ‘Given any amount of experience,’ vraagt de laatste, ‘can scientific
propositions be derived from it by the application of some explecit rule of procedure?’
- en hij antwoordt: ‘Certainly not.’
De z.g. verklaring is eerder een intuïtie, die aan de waarneming voorafgaat en haar
leidt. Zij is een gissing, die waar blijft, zolang zich geen feit voordoet, dat bij het
handhaven der gissing tot een absurditeit zou voeren. Op die manier ervaart de creator
ook zijn geloof - althans tot op zekere hoogte, zoals wij nog zullen zien - of zijn
philosophie. Hij gaat de werkelijkheid niet uit de weg, maar haar scherp waarnemend,
confronteert hij voortdurend zijn ‘verklaring’ met de feiten en nooit zal hij deze
laatste geweld aan doen om de eerste te sauveren. Voor iemand die aldus is ingesteld,
brengt het katholicisme inderdaad de strijd waarover Claudel dikwijls spreekt. De
poëta catholicus, zoals hij die ziet, zet altijd weer zijn geloof op het spel in een
onophoudelijke worsteling met de realiteit. Maar de poëta modestus doet niet anders
met zíjn levensbeschouwing. Waarom zou dan een katholiek die zijn eigen ziel waagt,
een niet-katholiek die even onvoorzichtig is met zichzelf, niet blijven achtervolgen?
De zonde zelf is in dit stadium een experiment dat de (katholieke) waarheid kan
openbaren.
In het bovenstaande heb ik trachten aan te tonen, hoe dicht de creators bij elkaar
staan en hoezeer zij verschillen van de bur-
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gers. Vandaar in hun groep die verrassende bekeringen en die even verrassende
voorbeelden van afvalligheid. Ook wanneer de lezer het in zoverre met mij eens was,
zal hij misschien toch daarbij een onbehaaglijk wantrouwen zijn gaan koesteren want hier klopt iets niet. Wanneer immers de creators de meest levende, overtuigde
en leven scheppende vertegenwoordigers van hun respectieve categorieën zijn, dan
kan het niet anders of juist bij hen moeten ook de verschillen tussen de categorieën
het felst tot uiting komen en het meest duidelijk zichtbaar worden. Dat is ook zo. Ik
heb tot nu toe slechts één zijde van de situatie laten zien. Zodra wij het blad omkeren
en daarop het laatste onderhoud van Claudel en Gide lezen, zien wij inderdaad deze
twee oneindig ver van elkaar afstaan, beiden aan het hoofd van de groepen waartoe
zij behoren en waarmee zij onverbrekelijk verbonden zijn. Genie, gelijkheid van
methode en moed brachten hen bij elkaar. Een heel primitief levensgevoel, ‘ik weet
niet wat voor naïefs’, scheidt hen en zet Claudel naast de eerste de beste gelovige in
een kerk, Gide naast de eerste de beste ‘penseur libre’ in een Openbare Leeszaal en
Bibliotheek.
In iedere waarachtige katholiek leeft namelijk iets, dat door de modesten zonder
meer zal worden aangevoeld als oneerlijk en die oneerlijkheid is niets anders dan
juist het geloof. Door zijn geloof schijnt de katholieke creator alleen maar te spélen,
dat hij vecht; immers de overwinning staat van te voren vast. Hij mag dan al tot op
zekere hoogte het katholicisme als een ‘gissing’ beschouwen en confronteren met
de realiteit; in feite laat hij deze ‘gissing’ nooit los en wil liever met absurditeiten
leven, dan zijn overtuiging opgeven. De modest ziet hierin verraad aan de menselijke
intelligentie, het prematuur aanvaarden van een resultaat uit luiheid en lafheid. Zijn
afkeer daarvan is des te sterker, omdat hij zich niet in de eerste plaats richt tegen de
katholieke vorm der waarheid, maar principieel tegen elke vorm der waarheid, tegen
alles wat er aanspraak op wil maken een einduitkomst te zijn. De menselijke ervaring
leert immers, dat een einduitkomst altijd een tegenspraak en onrecht inhoudt. Zelfs
het volmaakte geluk kan men zich niet denken zonder de volmaakte verveling. ‘Je
haïssais,’ schrijft Gide in Les nourritures terrestres, ‘les foyers, les families, tous
lieux où l'homme pense trouver un repos - et les affections continues et les
attachements aux idées - tout ce qui compromet la justice; je disais que chaque
nouveauté doit
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nous trouver toujours tout entiers disponibles.’ Natuurlijk klonken voor Claudel
dergelijke uitingen mee, toen hij Gide hoorde zeggen: ‘qu'il jouit d'une sorte de
félicité, basée sur le travail.’ Hiermede verklaarde Gide zich tot een zoeker die
principieel niet wíl vinden, omdat elke vondst een belediging is voor zijn menselijke
opvatting van rechtvaardigheid. Deze kan alleen maar gered worden in arbeid, die
voor de ideale rechtvaardigheid - en het ideale ‘volmaakte’ in 't algemeen - getuigt
door een rusteloze bepaling van hun aardse caricaturen. Voor zo'n mentaliteit kon
Claudel geen hoop meer koesteren, of misschien - gedurende korte tijd - alleen nog
maar hoop. Niet onverwacht haalt hij er Goethe bij: ‘Le côte goethien de son caractère
l'a emporté sur le côte chrétien.’ De grote Wolfgang was op een verbluffend
natuurlijke manier niet-christelijk; hij kende een standpunt als dat van Gide heel
goed en formuleerde het o.a. in de regels:
Willst du ins Unendliche schreiten,
Geh nur im Endlichen nach allen Seiten.

Voorbij de vraag: ‘katholiek of niet-katholiek’, leidde het conflict Gide-Claude
zodoende tot een meer primitieve vraag: kan men leven met het absurde?
Wanneer een ‘gissing’ geconfronteerd met onmiskenbare feiten, leidt tot een
logische tegenspraak, kan men dan toch die ‘gissing’ handhaven, omdat men er in
‘gelooft’? Een katholiek blijkt daartoe in staat te zijn; een man als Gide niet. Dit
verschil van mentaliteit brengt heel wat wederzijdse ergernis mee, en zelfs onze twee
correspondenten hebben elkaar het epitheton ‘hoogmoedig’ niet gespaard. Het betreft
hier, zoals ik al opmerkte, ‘ik weet niet wat voor naïefs’, een der meest wezenlijke
constitutenten van een persoonlijkheid. Om duidelijk te maken, hoe een katholiek
daar tegenover staat, zie ik af van alle ingewikkelde gevallen, die zich kunnen
voordoen door gebrek aan feiten-kennis en theologische kennis, door geestelijke
luiheid, eigenwijsheid enz. Ik stel een eenvoudige casus, waarbij men de werkelijke
situatie volledig overziet en het desbetreffende deel van de geloofsleer volkomen
kent. Doet zich nu een tegenspraak voor, een absurditeit, dan zal een katholiek die
niet opheffen door de leer te veranderen; toch zal hij evenmin de feiten verdraaien.
Hij zal de tegenspraak eenvoudigweg laten bestaan en er geduldig mee verder leven.
Niet omdat hij geestelijk lui is of bang zijn steun te verlie-
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zen (of in de hel te komen) - althans zo voelt hij het niet - maar omdat hij juist ten
overstaan van zo'n logische tegenspraak - bijna zou ik zeggen: met de klassieke
‘schok’ - ervaart, dat zijn geloof geen ‘gissing’ is en geen ‘philosophie’ en geen
‘wereldbeschouwing’, maar het contact met een hogere werkelijkheid. In het geloof
wordt hem niet iets uitgelegd, maar iets gegeven, en niet ‘iets’, maar de ‘Schepper
van al het zichtbare en onzichtbare’ - God. Van deze primitieve ervaring is het
natuurlijk nog een lange en bijzondere weg naar het katholicisme; zonder die naïeve
zekerheid komt men daar nooit toe. De situatie wordt wellicht duidelijker, wanneer
men haar in psychologische termen beschrijft. De katholiek ervaart in zijn diepste
diepte een onredelijke levensliefde (die hij nader bepaalt als liefde voor God, de bron
van het leven, maar die men voor de volgende uiteenzetting onbepaald kan laten).
Deze liefde voor het leven wint het bij hem van zijn behoefte om het leven te
verklaren. Een man als Gide daarentegen vindt geen rust voordat hij het geheel
overziet in een systeem, dat zíjn gevoel voor logica en rechtvaardigheid bevredigt.
En daar hij wel weet, dat zo'n systeem niet bestaat, zoekt hij zijn zaligheid, een soort
zaligheid, niet in het leven (en de schepper daarvan), maar in het werken, d.w.z. het
denken en het oordelen.
In dit verband is ook de term ‘sympathie’ belangrijk, die tweede pijler van Gide's
geluk. Hij gebruikte het woord toch zeker niet zonder bedoeling en Claude was geen
slechte verstaander, die meer dan een half woord nodig had. Wie namelijk spontaan
het leven lief heeft, zal een medeschepsel niet in de eerste plaats tegemoet treden
met ‘mede-lijden en mede-voelen’, maar met eerbied. Hij zal gevoelig zijn voor het
‘andere’, het zelfstandige en onbekende geheel, dat zo'n schepsel vertegenwoordigt,
als manifestatie van de kracht die alles wat bestaat onderhoudt. Het is dan - ik wees
er al op - nog een lange en bijzondere weg naar de caritas christiana; de sympathie
echter kan daar nooit toe leiden. Zij maakt de verhouding der schepselen afhankelijk
van onberekenbare factoren, van een persoonlijke en toevallige opvatting. Het
‘mede-leven’ is een charmante pretentie; door daarin zijn gelukzaligheid te zoeken
distancieerde Gide zich niet zozeer van het katholicisme, als wel van elke
mogelijkheid om ooit nog een Christen en katholiek te worden. Dat Claudel daarna
niet meer met hem kon praten, is begrijpelijk; dat hij ook niet meer
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met hem kon omgaan, lijkt mij persoonlijk meer het gevolg van zijn teleurstelling
en zijn militant karakter, dan van enige in het katholicisme per se gelegen noodzaak.
Maar dit zijn dingen die ieder beter voor zichzelf kan uitmaken, dan bij een ander
beoordelen.

W.F. van Leeuwen
Ongelovige notities
naar aanleiding van Gide, Claudel en Van Gelder
I
Het sympathieke en uitzonderlijke van de hierboven afgedrukte overpeinzingen van
Van Gelder is, dat hij zich in een mate die men niet gewend is van hen die geloven,
inspant om zich in te leven in het standpunt van de niet-katholiek en van daaruit ook
het zijne weer te bezien, bovendien brekende met het gebruik om de
religie-op-haar-best te stellen tegenover een saaie caricatuur van Vrijdenkerij of
rationalistisch atheïsme. In dit opzicht onderscheidt de voor een boer wel zeer urbane
Van Gelder zich bijv. gunstig van iemand als Paul Claudel, die op de Hoogste
Waarheid zit als een eigenzinnige boer op zijn stukje grond en zo al geen afkeer, dan
toch niet veel anders dan meewarige minachting heeft voor burgers en buitenlui (om
van jagers maar te zwijgen) die anders leven dan hij, tenzij hij een kiem van
geschiktheid in hen meent te ontdekken (een boer kijkt altijd uit of er iets kiemt)
voor Het Landbouwbedrijf. Hij zoekt die kiemen natuurlijk vooral daar, waar hij
ontevredenheid van formaat met het bestaan buiten dat bedrijf meent waar te nemen
(telkens vindt men in de brieven uitlatingen als: ‘C'est de plus un grand coeur
souffrant, et je vous avoue que c'est de beaucoup le côté qui m'intéresse le plus en
lui.’ Corr. p. 88) en het is dan ook niet verbazingwekkend dat hij Gide opgeeft, zodra
deze verklaart zelf zijn geluk te hebben gevonden. Verdere discussie is hierna niet
onmogelijk, maar nutteloos; de een zoekt zijn heil in de hemel, de ander in het leven.
Wel verbazingwekkend is het echter, dat Van Gelder, pogende
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‘the crucial point’ te bepalen waarop Claudel en Gide, en in 't algemeen de katholiek
en de niet-katholiek niet verder praten kunnen en hun essentieel en onherleidbaar
verschil vertonen, dit punt localiseert in een spontane, onredelijke levensliefde bij
de eerste, die het wint van zijn behoefte om het leven te verklaren. En met nog
ongeloviger ogen dan hij uiteraard reeds heeft verneemt de niet-gelovige lezer dat
die levensliefde bij de katholiek (Claudel) leidt tot eerbied voor het leven in al zijn
vormen, tot ‘gevoeligheid voor het andere’ en eerbied voor ‘het zelfstandige en
onbekende geheel dat ieder schepsel vertegenwoordigt’, terwijl Gide's ‘sympathie’
hoogstens een charmante pretentie is. Wat hem hier vooral treft, is dat deze
karakteriseringen inderdaad voortreffelijk lijken te passen op Claudel en Gide zoals
zij uit hun Correspondance en hun verdere werk tevoorschijn komen - mits precies
op omgekeerde wijze toegepast.
Wel bezit Claudel, vooral in zijn jongere jaren een grote en haast heidens aandoende
‘joie de vivre’, die ook in zijn werk tot uiting komt in een zekere grandioze allure
(overigens naar mijn smaak te dikwijls naar het groteske uitglijdend), en die zijn
geloof een bepaalde kleur geeft en hemzelf élan en een massieve zelfverzekerdheid
- maar zeker geen ‘gevoel voor het andere’. Reeds in zijn brieven hoort men de man
aan het woord die Gide in zijn journaal herhaaldelijk tekent als iemand die nooit
luistert: ‘la pensée d'autrui n'arrête pas un instant la sienne; le canon ne la détournerait
pas’ (C. 57) ‘Sa parole est un flux continu qu'aucune objection, qu'aucun interrogation
même n'arrête. Toute autre opinion que la sienne n'as pas de raison d'être et presque
pas d'excuse à ses yeux.’ (C. 206.) Hij luistert niet; hij zegt steeds dat hij
hartstochtelijk van zielen houdt en zijn artistieke sensibiliteit maakt hem ook niet
blind voor bepaalde kanten van Gide's natuur, maar hij erkent niet werkelijk de
autonomie van andermans ervaringen, hij begrijpt andermans problematiek alleen
omgezet in de termen van zijn doctrine en negeert wat zich niet laat omzetten; hij
zegt niet gemakkelijk gechoqueerd te zijn, maar gechoqueerd is juist wat hij
onophoudelijk is, door het bestaan alleen al van mensen als Kant, Goethe, Nietzsche
en wie al niet. Hij ziet het zelf vaak wel in: ‘Que n'ai je votre esprit accueillant et
catholique (dans le sens anglais, rassurez vous), qui vous fait voir le bon de chacun’
schrijft hij Gide eens (C. p. 88).
Van Gide's persoonlijkheid is de ‘gevoeligheid voor het andere’, zijn vermogen
tot contact met andere naturen, zijn open-
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heid en respect voor andere geestelijke klimaten en gezichtspunten, ook van
tegenstanders, een van de kenmerkende trekken, het is de wijze waarop zijn ‘irrationele
levensliefde’ zich uit. Zijn befaamde ‘disponibiliteit’ is niet anders dan een weigeren,
een weerzin, een onmacht misschien ook soms, om in zichzelf de groei van het
veelvormige leven voorbarig te beknotten - en wanneer is het niet voorbarig? Het is
zijn ‘fort’ en zijn zwak, het bevrucht zijn talent en bevrijdt het uit een beperkt
aesthetisme, maar het lijkt hem in sommige levensperioden van een zwaartepunt,
een kiezende kern te beroven; het is zijn ‘côté Goethéen’, maar laat in zijn leven (in
zijn Introduction au Théâtre de Goethe) constateert hij zelf wat hem toch ook van
Goethe onderscheidt: ‘Goethe a très vite admis que tout développement, à commencer
par celui de son propre être, implique un choix et partant, d'incessants sacrifices, de
même que la plante ne peut à la fois donner sève à tous ses bourgeons; et cette
limitation consentie de ses multiples énergies latentes reste le drame secret de sa
vie.’
Gide houdt in veel sterkere mate een innerlijke discontinuïteit, een ontwikkeling
met schokken, breuken, terugvallen; een fundamenteel pluralisme in zijn natuur; het
is ongetwijfeld daarom dat het evangelisch woord, dat wie zijn leven vinden wil het
eerst verliezen moet, hem zo aanspreekt. Zijn moeilijkheid is nooit het begrijpen wat
een ander bedoelt, maar te weten wat hij zelf bedoelt, wie hij zelf is: en dat niet door
troebel inzicht, maar door ongewoon helder inzicht in de eigen innerlijke verdeeldheid,
die anderen vaak negeren, of oplossen door het innemen van een Standpunt1). Gide
heeft soms haast neiging het standpunt van de ander zwaarder te laten wegen dan
het eigen, hij wil zelf bijna wel verdwijnen, maar hij is er nu eenmaal. ‘Volontiers
je lui laisserais toute la place, zegt hij in zijn dagboek over Claudel, j'abondonnerais
tout ... mais je ne puis pas dire que ce que j'ai à dire, ce qui ne peut être dit par
personne d'autre’ (C. p. 193). En veel later, tegenover de imaginaire ondervrager,
die hij in de

1) En marge merk ik op, dat het mij niet onwaarschijnlijk lijkt, dat er ergens een samenhang is
tussen Gide's ‘disponibilité’ en de in onze cultuur verklaarbare neiging van de homosexueel
om ‘alle mogelijkheden open te houden’, om niet alleen maar te zijn wat hij is. Dit geldt voor
Gide misschien nog sterker, omdat hij min of meer de oude en van de conclusies der moderne
psychologie afwijkende mening huldigt, dat men van nature al of niet homosexueel is, en
niet als resultaat van een bepaalde ontwikkeling van mogelijkheden die iedereen in zich
heeft. (Cf. brieven 158 en 159.)
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oorlogsjaren een aantal interviews toestond, en die hem, juist over de Katholieken
sprekend, toevoegt: ‘Il s'agit de sauver les âmes. Mettez vous à leur point de vue’,
barst hij opeens uit: ‘Mais je ne fais que cela, (hurlai-je), me mettre au point de vue
des autres. Je n'ai fait que cela toute ma vie; au point que c'est mon propre point de
vue qu'il me devient ensuite difficile à retrouver. Et pourtant c'est là l'important.
Toujours s'en remettre à autrui pour juger, opiner, c'est enlever au sel toute saveur.’
(Attendu-que..., p. 225).
Dat Gide het eigen gezichtspunt ten slotte steeds hervindt, zonder te offeren aan
een abstracte ‘pureté de la ligne’, zonder inerte ‘imitation de soi-même’, dat is wat
hem interessant maakt en zijn zout de speciale smaak geeft. Maar het is ook duidelijk
dat het voor iemand als Claudel moeilijk is te begrijpen waar zijn gesprekspartner
eigenlijk staat, (al heeft men ook gedurende de bijna 30 jaren van de correspondentie
zelden het gevoel dat hij zich ernstig moeite geeft het te weten te komen). Juist Gide's
disponibiliteit brengt Claudel op een dwaalspoor, hij moest het wel voor disponibiliteit
voor het katholieke geloof houden, omdat hem ontging hoeveel aspecten van Gide's
natuur in de schaduw bleven; en juist Gide's voortdurende superioriteit in begrip
voor de ander maakt hem grotendeels aansprakelijk voor het misverstand dat men
gedurende vrijwel de hele briefwisseling voelt. Hij alleen had kunnen zeggen waar
hij stond, maar hij vreesde daarmee een contact te zullen verbreken, waaraan hij toch
grote waarde hechtte. Dit maakt het verschil in toon begrijpelijk tussen Gide's brieven
aan Claudel en zijn dagboekbladen, evenals de verontwaardigde verbazing waarmee
Claudel op een moment aan Rivière ongeveer schrijft: hij zond mij brieven die eerlijk
klonken en daar heeft hij intussen achter mijn rug die schandelijke Caves du Vatican
geschreven. (Ik moet overigens bekennen, dat wanneer ik deze Correspondance met
een wat onvriendelijker oog bekijk dan voor de literair-historische objectiviteit
misschien goed is, ik in Gide's steeds ontwijken van een duidelijke stellingname, in
zijn steeds weer hoop geven op kansen tot een bekering een kantje van coquetterie
kan zien, dat hem ook overigens niet vreemd is, en dat mij niet veel minder onplezierig
aandoet dan de bijna likkebaardende belustheid waarmee Claudel achter zijn preutse
en ongenaakbare ziel aanjaagt. Maar deze onvriendelijkheid waait spoedig weer over,
door de werkelijke charme en de boeiende menselijke aspecten die deze brieven ook
hebben.)
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Het is opvallend hoe men, in de openhartigste (maar toch nog hoe omzichtige!) en
poignantste brieven die er van Gide in de correspondentie voorkomen, waarin hij
aan Claudel en Jammes de hem door de eerste gevraagde rekenschap aflegt van zijn
homosexualiteit, voor het eerst een vastberadener en vollediger Gide hoort spreken,
maar dan ook meteen met de toon van iemand die beseft dat hij niet meer begrepen
wordt, en dat niet zozeer om die homosexualiteit als om de werelden van verschil in
visie die na het rijzen van deze kwestie niet langer meer verborgen kunnen blijven.
(‘Si simplement que je t'écrive, n'est-ce pas toujours en sophiste que je t'apparaîtrai?’
schrijft hij aan Jammes, die hem zegt steeds een sofisme in zijn brieven te ontdekken.)
Hij begrijpt hun gezichtspunt, hij begrijpt wel dat Claudel er geen idee van kan
hebben hoe hem, Gide, zijn op één lijn stellen van homosexualiteit met ‘viol des
enfants’ en ‘anthropophagie’, zijn aanmaning de onthullende passages in les Caves
te schrappen, of zijn ‘quelle imprudence!’ als eerste reactie er op, in de oren moet
klinken.
Maar zijn begrip is nu niet meer voldoende. De gehele instelling tegenover elkaar
van de twee mannen wordt door Gide in zijn journaal prachtig en zeker niet
onopzettelijk getekend in de manier waarop zij bij hun laatste onderhoud tegenover
elkaar zitten: ‘Nous nous asseyons dans deux fauteuils. Il emplit le sien. (“Installé
dans la certitude” klinkt hier een andere passage van het dagboek nog mee). Le mien,
sorte de chaise-longue, a le dossier si reculé qu'il faudrait, pour me mettre à l'aise,
m'écarter par trop de Claudel. J'y renonce et me penche en avant.’ (C. p. 243.)
Men zou dus kunnen zeggen dat het een teveel aan begrip is bij Gide en een tekort
aan begrip bij Claudel (- men kan deze verdeling al haast van de beide voorin de
Correspondance geplaatste portretten aflezen -) dat de briefwisseling teleurstellend
maakt voor wie er een doorlopende discussie, een positie-bepaling van een katholiek
en een niet-katholiek t.o.v. elkaar in zoekt; wat een dergelijke discussie vooral
verhindert is de volslagen verschillende manier van denken van de twee
correspondenten, en ook in dit opzicht geloof ik dat Van Gelder Gide mis-interpreteert
als hij in hem iemand ziet die geen rust vindt ‘voordat hij het geheel overziet in een
systeem, dat zijn gevoel voor logica en rechtvaardigheid bevredigt’ (al weet hij wel
dat zo'n systeem niet bestaat) en bij wie de behoefte tot ‘verklaren’ het wint van de
primaire levensliefde. Ook hier ligt in concreto m.i. de zaak precies omgekeerd.
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Het R.K. geloof heeft aan de ratio altijd een belangrijke plaats toegekend, en het
modernisme afgewezen (o.a. in de Encycliek Pascendi, 1907, waar Claudel zich bij
herhaling op beroept) toen dit het geloof te uitsluitend op de inwendige ervaring
wilde baseren, met voorbijgaan van het leerstellig systeem der merkwaardig
samengegroeide katholieke theologie en filosofie. Het katholieke geloof wil niet
alleen puur geloof, maar ook een daarop aansluitende intellectuele wereldverklaring
geven, zoals van Gelder zelf opmerkt, en Claudel, die ook zeker niet hoort tot het
mystieke1) of quia-absurdum-type van gelovigen, legt daar herhaaldelijk de nadruk
op: ‘L'homme pour lui-même et par sa seule raison est parfaitement capable des
connaissances les plus relevées: Dieu, l'immortalité de l'âime, etc.’ (C. p. 153, zie
ook p. 234.)
Tegenover de ‘silence éternel des espaces infinis’ vertoont hij niet wat Valéry als
‘de reactie van Pascal’ bestempelde, noch zoiets als de typisch sensibel-skeptische
reactie van Valéry zelf (cf. diens ‘Variations sur une pensée), maar hij wandelt er in
rond zoals hij zelf zegt ‘avec une confiance familière’, als iemand die zich prettig
thuis voelt in een ruim heelal, waarvan hij de laatste mysteriën aan God overlaat,
maar waarin hij verder alles wel geproportionneerd en netjes op zijn plaats weet, en
prachtig aansluitend op de astronomische wetten. (C. p. 92.)
Deze ‘confiance familière’ komt misschien dichtbij wat Van Gelder als zijn
irrationele liefde voor het leven en de grond van zijn geloof ziet, maar zij berust
zeker voor een belangrijk deel op een deels bewust, deels onbewust rationalisme,
dat bij Claudel, voor zover bewust, van vrij grove vezel is en als bij veel katholieken
vaak middeleeuws-scholastieke vormen aanneemt.
Gide daarentegen, en dit is een van de frapantste dingen in de

1) Tenzij men dit woord gebruikt zoals de moderne literaire critiek dat pleegt te doen, volgens
welke vrijwel de hele Franse literatuur door mystici geschreven moet zijn: Nerval en
Baudelaire, Mallarmé en Maeterlinck, Rimbaud en Rolland, Proust en Péguy, Bergson en
Bloy, Jouhandeau en Jacob, Pierre-Jean Jouve en St. John Perse, Green en Grenier, Georges
Batailles en Georges Bernanos komen dan allemaal terecht naast Theresa van Avila en
Tschuang-Tse; trouwens ook in andere landen hoeft men niet meer naar Böhme of Brigitta
van Zweden terug te gaan om mystieke rozen te plukken: Huxley en Yeats, Patmore en Blake,
Rilke en Emily Brontë, Novalis en Coleridge, Hölderin en Donne, Shelley en Dostojewski,
Kierkegaard en De Quincey, Lawrence en Carossa, Jünger en T.S. Eliot, Auden en Unamuno,
om van tal van anderen nog te zwijgen - het schijnen allen mystici te zijn, zij het ook niet
bepaald stamelende, en zielsverwanten van Suso en Silezius.
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briefwisseling, vertoont niet de minste belangstelling voor de dogmatisch-rationele
argumenten van Claudel, en is er ondanks herhaalde pogingen van de laatste (zie
zijn brieven van Maart 1908 en Juli 1909) niet toe te krijgen zijn bezwaren op dit
gebied te formuleren: hij hééft op dit gebied geen bezwaren; zijn probleem is niet in
de eerste plaats hoe het katholicisme de wereldraadselen ziet en oplost, maar hoe het
in zijn gecompliceerd gemoedsleven past, het zijn alleen de gevoelsperpectieven
ervan die hem interesseren: ‘il n'y a pas de drame dans le catholicisme’, het is een
te gemakkelijk bereiken van ‘le repos’ en ‘le confort’, hij kan het niet verenigen met
zijn trouw jegens bewonderde protestantse voorouders - dit is het soort argumenten
dat voor Gide geldt. Ook in het communisme zag hij later een tijdlang, dwars door
de doctrines van het dialectisch materialisme heen, een emotionele kern die hem
aansprak.
Gide heeft zeker veeleer, in Pascal's onderscheiding, ‘l'esprit fin’ dan ‘l'esprit
géométre’, hoewel hij daarnaast ook, in de gemoedelijke zin van het meetkundeboek,
altijd een grote elementaire redelijkheid en ‘reëelheid’ had, die zich uitte in een
simpele skepsis tegenover theoretische en ‘mythologische’ constructies, en die vooral
in zijn latere jaren meer naar voren kwam. (‘Vous savez bien que la croyance en un
Dieu personnel, en la Providence, implique une abdication de tout ce qu'il y a de
raisonnable en nous. Je préfère même, et beaucoup, le “Quia Absurdum” à tout l'effort
ratiocinant de certains pour rattacher au plan divin les effets hasardeux des forces et
des lois naturelles ou les folies criminelles des hommes. C'est plus franc, plus
honnêtte, et le croyant a partie gagnée des qu'il se refuse à la jouer. Gagnée pour lui
du moins’. Attendu-que... p. 228.)
Benda constateert in zijn La France Byzantine terecht (al verwijt hij het hem ten
onrechte), dat Gide aan zeer veel esprit de finesse een totaal gebrek aan esprit de
système paart; de grote genuanceerdheid ervan blijft zonder samenhang. Maar Gide's
denken blijft altijd ‘en marge’ van zijn gevoelsleven, waarvan het de ‘inconsistences’
weerspiegelt, en waardoor het vaak eenvoudige dingen zo moeilijk te ontwarren lijkt;
de samenhang erin moet men niet zoeken in het logische maar in het psychologische.
Zijn finesse ligt op dàt gebied, en hij is daarom nog eerder verwant met de franse
‘moralisten’, dan met de even franse traditie der lichte filosofie à la Valéry, Alain
of Paulhan.
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Ook de religie beziet hij eerder uit een aesthelisch1) en ‘moralistisch’ oogpunt dan
uit één van logisch waarheidsgehalte; dat hij zich door Claudel niet tot doctrinaire
discussies laat verleiden komt omdat hij achter de leerstukken dadelijk de
gevoelsgronden zoekt en herkent, en waar hij ze niet vindt interesseert het hem eerst
recht niet. (Trouwens, zegt hij later, ‘le propre du dogme est qu'il est indiscutable.
Donc ne discutons pas.’ Attendu-que... p. 229.) Wanneer hij in zijn dagboek noteert:
‘Il y a certains jours où si seulement je me laissais aller, je roulerais droit sous la
Table Sainte. Ils croient que c'est l'orgueil qui me retient. Du tout: c'est la probité
d'esprit’ (Journal 1929-1932, p. 144) is deze probité dan ook veeleer psychologisch
dan logisch op te vatten: Gide kent als weinigen het bijna onbegrensd vermogen van
de mens tot zelfbedrog en ‘mystificatie’ en maakte het tot een van de hoofdthema's
van zijn werk.
De gevoelsgronden en -achtergronden zijn het dus die Gide in het geloof
aantrokken, maar tegelijkertijd maakten zij hem het geloof als méér dan gevoel (en
het is meer dan gevoel) verdacht: hier stonden de aestheet en de ‘moralist’ (of
psycholoog) in Gide tegenover elkaar.
Het lijkt mij waarschijnlijk, dat de op het eerste gezicht niet zo begrijpelijke invloed
van Claudel op Gide en op zoveel van diens tijdgenoten voor een belangrijk deel uit
hun aesthetisme te verklaren is. Voor een latere generatie met andere problemen gold
die invloed al niet meer en werd vervangen door die van filosofen als Maritain en
Gilson, maar voor mensen als Gide, Ghéon, Rivière, Fournier, Suarès, Larbaud,
Jammes of Charles-Louis Philippe, levend in de bloedarme natijd van het symbolisme
en l'art pour l'art, die in hun bloei ‘selfsufficient’ genoeg waren geweest om iedere
wereldbeschouwing te kunnen vervangen, was misschien juist Claudel's
kunstenaarschap een brug naar een geloof, dat zij als mogelijke fundering en nieuwe
voedingsbodem voelden voor dat aesthetisme, dat onzeker werd en een slecht geweten
begon te krijgen. Opgenomen in het geloof kon hun kunst blijven wat zij was en toch
méér worden: door de kunst als middel te zien voor het uitdrukken en overbrengen
der ‘eeuwige waarheden’ werd het geloof een middel om de kunst te verrijken, en

1) Cf. het puur aesthetisch argument dat hij de atheïst Rémy de Gourmont naar het hoofd slingert:
‘Prenez garde à ce que dit Renan: “Beaucoup d'exprits délicats aiment mieux être croyants
qu'incrédules de mauvais goût”.’ (C. 308.)
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konden zij zich met Claudel ‘délégués par tout le reste de l'univers à la connaissance
et à la vérité’ voelen in plaats van zich amuserende dilettanten. (C. p. 54.)
Claudel hamerde voortdurend op de dienende functie van de kunst, en een
klemmende oproep tot een ‘responabilité de lécrivain’ tegenover ‘la misérable légion
des perdus et des engloutis’ zoals men die in de 9e brief van de Correspondance
vindt, moet op Gide zeker wel indruk hebben gemaakt. Ook hij stond, en is altijd
min of meer blijven staan, op het standpunt van ‘l'art pour l'art,’ al zag hij het belang
van het in de kunst uitgedrukte: ‘Je ne reproche point à Gautier cette doctrine de l'art
pour l'art’ schrijft hij in 1911, en dehors de quoi je ne sais point trouver raison de
vivre, mais d'avoir réduit l'art à n'exprimer que si peu’ (C. 339) en zeven jaar later:
‘Le point de vue esthétique est le seul où il faille se placer pour parler de mon oeuvre
sainement.’ Wellicht zag hij een tijdlang in het geloof een mogelijkheid zijn vele
tegenstrijdige tendenzen een verankering en unificatie te geven in een niet onpoëtische
en toch meer dan het aesthetische omvattende wereldbeschouwing; in het katholieke
geloof, wel te verstaan, waartoe zijn aesthetisme en zijn ontdekking van ‘la joie’ in
Les Nourritures Terrestres hem nader brachten naarmate zij hem van het on-joyeuze
en anti-aesthetische protestantisme verwijderden. Toch hield hij een aantal
‘protestantse’ trekken over, die weer meer bij de moralist dan de aestheet pasten en
hem misschien van de laatste stap terughielden: het zelfstandig en scrupuleus
gewetensonderzoek (‘la sincérité’), de ‘horreur du confort’, de voorliefde voor een
moeilijke, onbeloonde ‘piété’ (waar Claudel een oude blasfemie in zag), en voor een
soort strenge soberheid, die in zijn werk uitkomt in een steeds grotere zelfrestrictie
en simpelheid van vorm.
Hoe dit alles ook zij, het enige wat Gide tenslotte met het Christendom is blijven
verbinden is de waarde die hij aan het Evangelie hechtte (‘Ce qui me retient, zei hij
dikwijls tegen Claudel, ce n'est pas la libre pensée, c'est l'Évangile’), d.w.z. aan het
Evangelie in een eigen, revolutionnaire, maar - naar men moet toegeven wanneer
men het niet in het licht van een bepaalde theologie beziet - niet vergezochte
interpretatie (enigszins verwant aan die van Nietzsche in Der Antichrist en van Oscar
Wilde in De Profundis), waarin het accent in plaats van op het geloof kwam te liggen
op mentaliteit en gedrag. Voor Gide was het de duidelijke
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openbaring en bekrachtiging van een levensopvatting als die waartoe de zijne zich
steeds meer ontwikkelde: een anti-conventioneel, epicuristisch humanisme, dat de
mens toestond zichzelf te zijn en aanspoorde al zijn faculteiten te ontplooien en te
genieten, eerder dan hem verboden op te leggen of bekommerd te maken over zijn
zieleheil na deze wereld. Het katholicisme heeft nooit kunnen toestaan dat het
zwaartepunt van het geloof naar een subjectieve - zij het ook Christelijke - ervaring
als het contact met het Evangelie werd verlegd, omdat dit moest uitlopen op een
vervanging van het geloof door een ‘levensleer’; en dat is inderdaad precies wat er
bij Gide gebeurt: voor hem is de vaste rots van het geloof het meest wankele in het
Christendom: ‘Il ne peut être question de deux Dieux. Mait je me garde, sous ce nom
de Dieu, de confondre deux choses très différentes: différentes jusqu'a s'opposer:
D'une part l'ensemble du Cosmos et des lois naturelles qui le régissent; matières et
forces, énergies; cela c'est le côte Zeus; et l'on peut bien appeler cela Dieu, mais c'est
en enlevant à ce mot toute signification personnelle et morale. D'autre part le faisceau
de tous les efforts humains vers le bien, vers le beau, le lente maitrîsation de ces
forces brutales et leur mise en service pour réaliser le bien et le beau sur la terre;
ceci, c'est le côté Prométhée; et c'est le côté Christ aussi bien; c'est l'épanouissement
de l'homme, et toutes les vertus y concourent. Mais ce Dieu n'habite nullement la
nature; il n'existe que dans l'homme et par l'homme; il est créé par l'homme, ou, si
vous préférez, c'est à travers l'homme qu'il se crée; et tout effort reste vain, pour
l'extérioriser par la prière. C'est avec Lui que le Crist a partie liée; mais c'est à l'Autre
qu'il s'adresse lorsque, mourant, il jette son cri de désespoir: “Mon Dieu, pourquoi
m'avoir abandonné”?...’ (Attendu-que... p. 232.)
Wat Gide van het katholieke geloof verwijderde was echter niet alleen zijn niet
hechten aan het geloof, maar ook zijn wèl hechten aan mentaliteit en gedrag, en hij
noteert in zijn dagboek herhaaldelijk hoe in dit opzicht juist het voorbeeld van zijn
katholieke vrienden zoals Claudel, Ghéon, du Bos, Jammes hem tot lering heeft
gestrekt, o.a. omdat het geloof bij hen een ‘encouragement de l'orgueil’ meebracht.
Het verwijt van hoogmoed wordt hem weliswaar van hun zijde ook steeds gemaakt,
echter niet in de door hem gebruikte menselijk-psychologische zin, maar in die van
weigeren zich te buigen voor een gezag dat zij als het hoogste beschouwen - met een
soort petitio principii dus, want hij doet dat
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juist niet. In het vaker geciteerde interview vindt men nog deze woordenwisseling:
Lui. - Et pourtant vous reconnaissez l'excellence des préceptes évangéliques. Leur
plus belle mise en pratique perd toute signification sans la foi.
Moi. - Dites qu'elle en prend une différente, et qu'il m'appartient de proférer.
Lui. - Oui; par orgueil.
Moi. - J'attendais ce mot. Les croyants se doivent de donner une inteprétation
péjorative à tout ce qui se fait de grand, de noble et de beau dans l'indépendance.
Het is in dit verband ook wel merkwaardig om te zien hoe verschillend de instelling
van Gide en Claudel ten opzichte van elkaar is na het eindigen van hun relatie. Juist
nadat Gide geheel los van hem is komen te staan houdt hij van Claudel zoals hij is,
en kan hij hem als zelfstandige waarde erkennen; in 1931 schrijft hij in zijn dagboek:
‘Claudel. Je l'aime et le veux ainsi, faisant la leçon aux catholiques transigeants,
tièdes et qui cherchent à pactiser. Nous pouvons l'admettre, l'admirer, il se doit de
nous vomir. Quant à moi, je préfère être vomi que vomir’, en ook de oudere Gide
blijft tot in zijn laatste Pages de Journal (1942-1949) met bewondering en sympathie
over zijn vroegere vriend spreken. Claudel daarentegen laat geen gunstig woord meer
over Gide horen; alles vergetend wat hij hem ooit over zijn kunstenaarschap schreef
verklaart hij in 1947 in een interview: ‘Je ne lui reconnais aucun talent’; ‘Du point
de vue artistique, de point de vue intellectuel Gide, ce n'est ren’; ‘Il donne un
effrayable exemple de lâcheté, de faiblesse’; hij zegt niets van Gide's invloed te
begrijpen en men kan hem geen ongelijk geven wanneer hij in hetzelfde interview
bekent: ‘L'incompréhension fait partie de mes attributs.’
Gide's ‘sympathie’ een charmante pretentie en Claudel's ‘caritas’ niet? ‘Eerbied
voor het andere’ bij Claudel, en behoefte aan logische verklaring die het wint van
de spontane levensliefde bij Gide? Het lijkt mij na al het voorgaande wel duidelijk,
dat Van Gelder's diagnose van het uiteindelijk verschil tussen de katholiek en de
ongelovige - hoeveel van zijn verdere opmerkingen ook tot een vruchtbaarder
discussie kunnen leiden - niet op zinvolle wijze is vol te houden, althans voorzover
hij haar in psychologische, algemeen-menselijke termen stelt. En ook afgezien van
de toevallige Claudel en Gide zou ik niet weten waarom men
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het verschil zo stellen moest. ‘Liefde voor het leven’, hoe diep en on-‘vitalistisch’
ook opgevat, hoeft helemaal niet te leiden tot het Christendom, waarin men juist, zo
al geen vijand van het leven, dan toch een tekortschieten kan zien van die levensliefde,
welke een wijze heiden als Finn, uit de Ierse sagen, op de vraag wat hij de liefelijkste
muziek vond, deed antwoorden: ‘what happens’. En juist het geloof is een behoefte
aan verklaring zó groot, dat zij het niet met minder stelt dan met ‘eerste oorzaken’
en ‘eeuwige waarheden’.
Ook is er geen reden Gide's ‘sympathie’ zo beperkt op te vatten en niet als juist
die gevoeligheid voor het andere, welke hem zo duidelijk niet ontbreekt. De
sympathie, zegt Van Gelder, maakt de verhouding der schepselen afhankelijk van
onberekenbare factoren, van een persoonlijke en toevallige opvatting, terwijl de
‘eerbied voor het andere’ (etc.) kàn leiden tot de ‘caritas christiana’. Het hoofd vult
zich met vragen. Is de ‘irrationele levensliefde’ opzichzelf niet per definitie een
onberekenbare factor? Is er om vandaar tot eerbied voor het andere en voor anderen
te komen niet reeds een grotendeels christelijke interpretatie nodig zodat Van Gelder
hier christendom baseert op - christendom, d.w.z. even ongefundeerd laat als andere
grondhoudingen in laatste instantie zijn, die de mens kan aannemen om zijn handelen
aan willekeur en onberekenbaarheid te onttrekken? De sympathie, als een soort
seculaire caritas, zou er daarvan een kunnen zijn. Een dergelijke grondhouding of
-stemming was b.v. de Griekse ‘Sophrosynè’ (waarvan Gilbert Murray zegt:
‘Sophrosynè, however we try to translate it, temperance, gentleness, the spirit that
in any trouble thinks and is patient, that saves and not desroys, is he right spirit); de
Stoa en b.v. ook Spinoza of Confucius wilden een continue stemming in de mens
bewerken, die aan de bron alle daden een gemeenschappelijk element meegaf, en
reeds aan de bron bepaalde acties uitsloot. Maar juist het christelijk geloof - waarvan
Van Gelder hier nog niet eens spreekt - stelt de ‘verhouding der schepselen’ in zeker
opzicht aan groter onberekenbaarheid bloot dan deze wereldse moralen. Claudel legt
Gide ergens uit dat ‘l'amour divin (...) ne détruit pas extérieurement nos défauts (...)
Mais il les coupe pour ainsi dire par la racine: il fait qu'ils ne tiennent plus à nous
(comme beaucoup d'autres choses païennes), et qu'ils sont sur nous comme un
vêtement mal attaché, qui ne va plus et ne fait plus partie de nous mêmes’. (C. 188.)
Wat hier goed uitkomt is de kloof die de katholiek voelt tussen het ge-
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loof zelf en de gevolgen ervan ‘dans le siècle’, met betrekking dus ook tot de moraal;
alle gevaren van een ‘acceptation pratique d'un monde surnaturel et invisible, au prix
duquel celui-ci est compté pour rien’ (C. 83) liggen erin besloten, en hier ligt het
aangrijpingspunt voor die critiek, voor welke de mens is wat hij doet en zich niet
kan beroepen op een ‘zijn’ dat niet van deze wereld is, of zich er niet in uit. Die
gevaren en die critiek pleiten overigens niet tegen de echtheid van een geloof, dat
o.a. juist inhoudt, dat alleen dit geloof zelf en het daaruit voortvloeiend behoud van
de ziel van het allerhoogste belang is. Alleen voorzover een compleet en sterk geloof
in dit hoogste belang ook een imitatio Christi in deze wereld zou moeten meebrengen,
kan de ongelovige slechts constateren, dat het geloof blijkbaar altijd incompleet en
zwak is. Hij zal vaststellen, dat het geloof Claudel niet verhinderde een rancuneuze
oude man te worden, al heeft hij dan de eeuwigheid op zijn hand; terwijl Gide,
geholpen door de tijd, tot een niet-zelfgenoegzame aanvaarding van zichzelf en deze
aarde is gekomen, en in een lange Odyssee heeft laten zien - inderdaad tegelijk listig
en wijs, soepel en hardnekkig als Odysseus zelf - hoe men alles kan laten gelden en
toch een eigen weg vinden, ‘sine cruce, sine luce, sine gratia’, maar met gratie, met
luciditeit, en kruisend, waar nodig, tegen de voor onze ontwikkeling onverschillige
winden.
(Slot volgt)
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J. de Kadt
Het geheim van de Sfinx?
Opmerkingen naar aanleiding van: ‘The God that Failed’1)
Ignazio Silone, wiens bijdrage in dit boekje verreweg de belangrijkste is, heeft in
een gesprek met Togliatti, de tegenwoordige leider van de Italiaanse communisten,
de uitspraak gedaan, dat de beslissende strijd der toekomst wellicht gevoerd zou
worden tussen communisten en gewezen-communisten. Als aphorisme en als boutade
kan men die uitspraak hartelijk waarderen, en ze bevat voldoende ondergrond om
tot op een zekere hoogte juist te zijn.
Immers zij die het communisme doorleefd en gekend hebben, zij die er in geloofd
hebben, en die door harde en smartelijke ervaring geleerd hebben, hoezeer dit
communisme in z'n werkelijke, d.i. Russische, gestalte, dóór en dóór verleugend en
verdorven is, zijn beter dan de meesten in staat dat Moscouse communisme te
begrijpen, te doorzien en te bestrijden.
Zoals Voltaire, eens leerling, en bewonderend leerling, der Jezuïten, met de diepste
overtuiging en met de grootste kennis van zaken, het: ‘Écrasez l'Infâme!’ kon
aanheffen, zo zal de kerk van Moscou ongetwijfeld diep en dodelijk getroffen kunnen
worden door persoonlijkheden die, strevend naar het menselijk geluk en naar een
betere wereld van vrije mensen, in het Moscouse communisme het verbond zagen
van allen die hetzelfde wilden bereiken, doch die weldra inzagen dat de kerk van
Moscou een grotere belemmering is voor het vezwezenlijken van ‘het eeuwig
Evangelie’, dan alle andere kerken en niet-kerken te samen.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat allen die communist zijn geweest en die ophielden
het te zijn, iets belangrijks te vertellen hebben, en van betekenis zouden kunnen zijn
in de strijd tegen het communisme die in onze periode gevoerd en gewonnen moet
worden, wil er van mogelijke groei der mensen-maatschappij zelfs maar sprake
kunnen zijn.
Er zijn natuurlijk lieden die naar het communisme gingen omdat ze zo bijzonder
dom waren, en die in botsing kwamen met dat

1) Six Studies in Communism; uitgegeven en ingeleid door R. Crossmann, Hamish Hamilton,
London 1949. Een Nederlandse vertaling is onlangs verschenen bij ‘De Bezige Bij’,
Amsterdam.
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communisme omdat hun speciale domheid onverenigbaar bleek te zijn met de, zeer
sluwe, domheden van het communisme. Wat kan een dergelijk ex-communist ons
te vertellen hebben, behalve dan z'n eigen domme en vervelende verongelijktheid?
Zo zijn er ook lieden die door wrok, eerzucht, ijdelheid, naar Moscou gedreven
werden, doch er niet in slaagden zich daar te doen accepteren. Hun belevenissen
kunnen interessant zijn, en ze kunnen anderen tot lering strekken, maar hun
persoonlijkheid en hun opvattingen blijven minderwaardig. En blinde gelovigen, op
zoek naar een nieuw geloof, doch teleurgesteld omdat het gehalte van het Moscouse
geloof in het geheel niet overeenkwam met hun wereldvreemd idealisme, kunnen
natuurlijk wel iets mededelen over een geestesgesteldheid waarvan ze gruwden, maar
ze zullen dit doen van uit een waan-wereld, en ze zullen doorgaan met het prediken
van waanvoorstellingen.
Zo is een gewezen communist alleen maar te beoordelen, naar wat hij was toen
hij naar Moscou ging, naar de wijze waarop hij zich van Moscou wist te bevrijden,
naar wat hij uit zijn ervaringen geleerd blijkt te hebben, en naar wat hij na z'n
Moscouse tijd gedacht en gedaan heeft.
Getuigt dus aan de ene kant de thans erg populaire dooddoener dat een gewezen
communist juist niet moet worden aangehoord, omdat hij niet ‘objectief’ zou zijn,
vol rancune zou zitten, te fel zou zijn, alles zou overdrijven, van een domme
eenzijdigheid, passend bij de personaadjes die dit soort dooddoeners gebruiken, aan
de andere kant moet iedere getuigenis van een gewezen communist worden
aangehoord, niet met een ziekelijke liefde voor getuigenissen of met een voorkeur
voor bekeerde zondaars, doch doodeenvoudig als een mededeling wier belangrijkheid
in het meegedeelde, in de persoonlijkheid van de verhaler, of in de combinatie van
de twee moet zitten.
Als we zo dit boekje gaan bekijken dan merkt men dat de samensteller, de Britse
parlementariër Crossman, die een zekere naam heeft gemaakt als opposant tegen de
buitenlandse politiek van Bevin, als leider van een raciale groep in de Labour Partij
(de ‘Keep Left’ groep), en als redacteur van het Londense weekblad ‘New Statesman’
(dat onder zijn leiding voortdurend dommer en onleesbaarder is geworden), het vooral
heeft gezocht in de persoonlijkheid van de uitgezochte biechters. Dat zijn, met
uitzondering van de journalist en schrijver over buitenlandse poli-
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tiek Louis Fischer, allemaal zeer bekende en zelfs soms beroemde letterkundigen.
André Gide is een bijna algemeen erkend grote figuur in het Europese geestelijk
leven. Ignazio Silone en Arthur Koestler hebben een grote vermaardheid verworven
door hun romans, waarin de ziel van de mens in het communistisch milieu een van
de grote thema's was. Richard Wright wordt als een der begaafde jongere Amerikaanse
romanschrijvers beschouwd, te merkwaardiger omdat hij als neger de wereld van de
Amerikaanse negers van binnen uit beschrijft. En Stephen Spender wordt door
sommigen gezien als een der belangrijkste Engelse dichters van de jonge, schoon
niet van de jongste, generatie. Een overwegend litterair gezelschap dus, en een van
belangrijke litteratoren.
In het verband van het boekje moet echter direct de vraag worden gesteld: Zijn
het ook belangrijke communisten?
Nu is het communisme toch zeker in hoofdzaak: een politieke beweging. En dus
zijn belangrijke communisten, in het algemeen, mensen die voor de communistische
politiek een grote betekenis hebben gehad. En zelfs als men deze instelling niet wenst
te aanvaarden, en zegt dat het communisme toch óók een geestelijke stroming is, dat
het een nieuwe wereldbeschouwing betekent, die tegenover onze vervallende wereld
wordt geplaatst, dan moet toch in ieder geval de vraag gesteld worden: wat hebben
deze mensen voor de communistische wereldbeschouwing betekend? Zijn ze van
belang geweest doordat ze nieuwe elementen aan die communistische cultuur
toevoegden? Of hebben ze, die communistische wereldbeschouwing aanvaardend,
werk geleverd dat een litteraire uitbeelding van die communistische cultuur heeft
gegeven?
Hoe men de vraag ook stelt, het antwoord moet altijd ontkennend luiden.
Gide is gedurende enige tijd een communistisch paradepaard geweest. Maar ook
in die tijd stond hij buiten de communistische wereldbeschouwing. In z'n
communistische periode legde hij de nadruk op de sociale kant van z'n in wezen
Christelijk-Evangelische (en dus ketterse) wereldbeschouwing. De communisten
vonden hem zeer nuttig voor het veroorzaken van verwarring in het christelijke, en
in het algemeen, in het ‘ethische’ kamp. Ze vonden ook, dat ze met behulp van Gide
een groot aantal litteraire en intellectuele meelopers konden werven. Maar in de
binnenste kring van het communisme, onder de ‘echte’ communisten, met
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hun ‘marxistisch-leninistisch-stalinistische’ wereldbeschouwing vond men Gide
natuurlijk een ‘zacht eitje’ en men dacht er geen seconde aan, het eigen gedachteleven
of het eigen gevoelsleven door Gide te laten beïnvloeden.
Koestler en Silone zijn eerst tot scheppend werk als romanschrijvers gekomen,
toen ze zich reeds los hadden gemaakt van de communistische ban, en in ieder geval
uiterst critisch tegenover het officiële communisme stonden. Als lid van de C.P. was
Koestler een weinig betekenend journalist, en Silone had zich nog geen plaats
veroverd in de destijds niet onbelangrijke intellectuele wereld van het Italiaanse
communisme der vóór-fascistische periode.
Stephen Spender is een blauwe Maandag lid geweest van de Engelse C.P., en was
en bleef een radicaal-liberaal.
Richard Wright heeft in z'n communistische tijd een aantal van z'n beste dingen
geschreven, maar ofschoon de geest van de revolte in dit werk aanwezig is, kan men
het zeker niet een specifiek communistische revolte noemen. En het zou trouwens
dwaas zijn het werk van Wright zó belangrijk te achten, dat men het een sterke invloed
op de communistische cultuur- of litteratuur wereld zou toekennen. Toen Wright
nog meeliep in het partijgareel vonden de communisten hem vermoedelijk een aardige
aanwinst, maar ze dachten er niet aan zich door hem te laten beïnvloeden.
Louis Fischer tenslotte is jarenlang een van de goedpraters der Russische politiek
en der Russische toestanden geweest, maar betekenis voor de vorming van de
communistische opvattingen heeft hij nooit gehad.
Zo moeten we dus tot de conclusie komen dat de zes uitverkorenen van dit boekje,
geestelijk nooit van enige betekenis zijn geweest voor de vorming van de
communistische wereldbeschouwing of cultuur. Evenmin hebben ze in hun
communistische tijd ooit op creatieve wijze de invloed van het ‘echte’ communisme
ondergaan.
Het Italiaanse communisme b.v. is geestelijk ongetwijfeld beinvloed door personen
als Antonio Gramsci, die altijd loyaal is gebleven, of als Bordiga die al heel spoedig
in de oppositie is gegaan. Voor het wereldcommunisme hebben ook zij geen betekenis
gehad, maar iemand als Bordiga, die een eigen theorie heeft uitgedokterd, zou in een
boekje als dit, veel meer een plaats hebben verdiend dan Silone, die overigens, om
redenen die ik straks zal noemen de enige belangrijke figuur van het zestal is.
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Een schrijver en dichter als Bert Brecht is een voorbeeld van iemand die in zijn werk
de geest van het communisme weergeeft en die van die geest bezeten is. Een ander
voorbeeld van een kunstenaar die in zo sterke mate conformistisch is, ken ik niet
buiten Rusland. Een conformist van enige betekenis die daarna gebroken heeft met
het Moscouse communisme zou in een boekje van dit type thuishoren, veel meer dan
één van de zes gekozenen. Een dergelijk conformist zou immers een werkelijke
‘bekering’ hebben doorgemaakt. Bij Gide en al die anderen was het samengaan met
het communisme tenslotte een misverstand, een vergissing. Hun geestelijke structuur
was altijd anders dan die van de typische Stalinist, Maar gesteld dat een typisch
Stalinist die zich in het Moscouse milieu volkomen thuisvoelt, die erdoor geïnspireerd
wordt tot geestelijke scheppingen, opeens ziet en voelt dat hij temidden van de
anti-mensen als anti-mens heeft geleefd en gewerkt - dàt zou een werkelijke ‘bekering’
zijn, van een heel andere aard dan de belevenissen van Gide of Silone. Maar terwijl
we wel bekeringen kennen van het type Louis Budenz, de Amerikaanse
communistische hoofdredacteur, die na een langdurige ervaring in de Amerikaanse
C.P. terugkeert tot zijn jeugdgeloof het Rooms-Katholicisme, en die dus de
communistische ‘God’ vervangt door die van de Roomse Kerk, is er, voorzover ik
weet, geen voorbeeld van een zo radicale bekering als ik bedoel, waarin een onmens
tot mens wordt.
Bestaan dergelijke ‘bekeringen’? Misschien zijn ook buiten het communistische
milieu nooit zulke werkelijke bekeringen voorgekomen. Doch het zou ons te ver
voeren, dat na te gaan. In het communistisch milieu zijn ze mij in ieder geval niet
bekend.
Zo staat het met het ‘geestelijk’ leven. En hoe ligt het nu op politiek gebied?
Gide was nooit een politieke figuur, evenmin als Spender. Louis Fischer was een
meeloper-journalist, maar in het rijk der stalinistische politiek was zijn invloed nihil.
Arthur Koestler en Wright zijn alle twee lid geweest van de communistische partij,
en ze hebben aan het werk van communistische cellen deelgenomen. Uit het
humoristische, doch in wezen volkomen betrouwbare, verhaal, dat Koestler hierover
vertelt - een van de amusantste en tevens een van de leerzaamste delen van dit boekje
- kan men zien welk een klein mannetje hij in het geheel van de Duitse
communistische partij was. En uit het nogal ondoorzichtige relaas dat
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Richard Wright omtrent zijn lotgevallen in de Amerikaanse C.P. geeft, blijkt duidelijk
dat hij het ook nooit verder heeft gebracht dan tot loopjongen der communistische
partijleiders.
Bovendien, zowel Koestler als Wright werden communist, toen de zelfstandigheid
der nationale partijen reeds geheel en al verdwenen was, door dat proces van de
‘bolsjewisatie’ der Kommintern, dat omstreeks 1923 door Zinovjef werd begonnen
om de aanhangers van Trotski uit de leiding der diverse partijen te verdrijven, en
met die aanhangers van Trotski ook alle critische en zelfstandige elementen. Enige
jaren later werden de aanhangers van Zinovjef, die inmiddels zelf ‘opposant’ en
‘Trotskiïst’ was geworden, verdreven, om plaats te maken voor de jongetjes van
Boecharin, die toen een ogenblik Stalins gemachtigde voor internationale zaken was
geworden. En spoedig daarna, toen ook de brave en zeer belezen, maar van iedere
intelligentie gespeende, Boecharin ging opponeren tegen het regiem van Stalin (die
hij ‘Djengis Khan’ noemde), verdwenen ook de Boecharineesjes, en waren we zover
dat we voor Rusland en voor de internationale konden zeggen: Meneer ment zelf.
Toen werd dus Stalin de leider van de communisten in en buiten Rusland; bijgestaan,
voor het buiten-Russische zaakje, dat tot aan 1945 hoe langer hoe minder te betekenen
zou hebben, door uiterst subalterne figuren.
De communistische partijen hadden, in de eerste periode, mensen getrokken die in
het grof gezien tot twee zeer verschillende typen behoorden. Er was een groep die
bestond uit mensen wier morele behoeften uitgingen naar een wereld van
rechtvaardigheid en broederlijkheid, en die dus daarom een nieuwe maatschappij
nastreefden. Bij die groep behoorden ook, de personen die uiterst critisch stonden
tegenover de bestaande orde, zowel op economisch-politiek als op cultureel gebied.
Dit waren de marxistische theoretici - en de cultuur-critici, die in het algemeen óók
wel het marxisme aanvaardden, doch die aan dat marxisme een eigen, vrije, soms
zeer vrije, interpretatie gaven. Deze critici waren niet altijd moreel volkomen gaaf,
en het amoralisme had een belangrijke plaats in die kring. Maar in het algemeen
stelde deze groep hetzij moreel, hetzij intellectueel, hetzij in beide opzichten, zulke
hoge eisen, dat daardoor van slaafsheid ten aanzien van leiders, van landen, van
instellingen of verschijnselen, op den duur geen sprake kon zijn.
Ze mochten door een gevoel van solidariteit met hun strijdmak-

Libertinage. Jaargang 3

303
kers, nog gedurende enige tijd over de schreef blijven gaan, ze mochten ook, door
hun afwijzende houding ten aanzien van de burgerlijke maatschappij, nog een tijdlang
aarzelen vóór ze tot een breuk wilden besluiten met een gezelschap, dat ze beschouwd
hadden als anti-burgerlijk, en dat het in een bepaalde zin ook was. Maar het duurde
nooit heel lang, of ze kwamen tot de erkenning, dat er twee soorten van
anti-burgerlijkheid zijn: een soort die boven, en een soort die beneden de bourgeoisie
staat.
Die erkenning hield óók in, dat ze zichzelf durfden erkennen, dat ze blind of althans
onvoldoende scherp van blik waren geweest toen ze zich bij de bolsjewiki aansloten,
dat ze dus intellectueel en moreel gedwaald hadden, zij het dan ook met goede
bedoelingen, toen ze meehielpen aan het bouwen en vergroten van de communistische
macht, en dat ze dus voor de toekomst hun morele en intellectuele faculteiten nog
zeer belangrijk dienden te verbeteren, wilden ze hun zelfrespect kunnen herwinnen.
In ieder speciaal geval was hun verdere weg dan weer anders; maar in alle gevallen
betekende het een volledige breuk met het Moscouse communisme en met alle andere
soorten van revolutionnaire politiek die in een of ander opzicht iets met dat Moscouse
communisme gemeen hadden. Bij deze mensen was de breuk met Moscou dan ook
niet: een nog altijd min of meer betreurde daad, met op de achtergrond een
onuitroeibaar heimwee naar de gelukkige dagen van Moscou. Neen, de breuk met
Moscou was een bevrijding, die een sterk en niet meer te vernietigen geluksgevoel
met zich meebracht.
En zo konden ze voor de rest van hun leven naar Moscou kijken, niet met de wrok
en de rancune en de haat van de ‘verhinderde’ geestverwant, of nog erger met de
angst en het zelfverwijt van de lieden die nog altijd blijven twijfelen of hun breuk
met Moscou eigenlijk niet het gevolg was van een eigen tekort - doch met het goede
geweten van de vrije mens, die voor Moscou alleen de aandacht heeft, die men ook
moet hebben voor alle andere soorten van gevaarlijk ongedierte.
De andere groep, die van de aanvang af in het communisme aanwezig was geweest,
bestond uit degenen die zich aangetrokken voelden tot het ‘absolute’ karakter van
het bolsjewisme. Wie er naar snakte zich volkomen over te geven aan geloof, leiding,
onfeilbaarheid, en door allerlei oorzaken en omstandigheden het geloof in de geloven
en leiderschappen der Westerse wereld verloren
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had, kon in het Moscouse geloof al z'n primitieve instincten uitleven. Dat uitleven
van primitieve instincten konden anderen, die we eenvoudigheidshalve ook tot deze
groep rekenen, bereiken, door het geweld, de vernietiging, de onverbiddelijkheid
van de Russische politiek te aanvaarden en te verheerlijken.
Het lompenproletariaat en het geestelijk lompenproletariaat, dat in een vroegere
periode heil had gezocht in anarchisme en syndicalisme (om elk misverstand te
vermijden, anarchisme en syndicalisme hadden óók aanhangers en leiders die tot de
‘eerste groep’ d.w.z. tot het beste, zij het dan ook dwalende mensentype behoorden),
kwam nu tot het bolsjewisme en verheugde zich in het knokken en ranselen dat door
het bolsjewisme uit de sfeer van het gangsterisme werd geheven en in de sfeer van
de politiek geplaatst.
Er was dus in het bolsjewisme van de aanvang af een flink stuk gangsterisme, dat
de gangsters aller landen trok en verenigde. Dat gangsterisme werd aanvankelijk in
bedwang gehouden en tot een bijkomstige rol gedwongen, door de
marxistisch-humanistische kern, die de leiding van de internationale en haar partijen
in handen had. Bij de grote leider der eerste periode, Lenin, was het gangsterisme
ongetwijfeld aanwezig, maar het werd aanzienlijk beperkt, en meestal gedwongen,
door een mengsel van eerbied voor de wetenschap en de critiek (al was dit alles
verzwakt door een eenzijdig marxisme) en voor de algemeen humanistische
opvattingen, in hun Westers-vrijzinnige vorm.
De ontwikkeling van de communistische internationale is nu deze geweest dat het
gangsterisme zich na de dood van Lenin steeds breder heeft gemaakt, en dat het
tenslotte het enig overgebleven en enig gedulde element in het gezelschap is
geworden, nadat de typische organisator van het gangsterisme, Stalin, aan het hoofd
van de Russische staat en van de Communistische internationale kwam te staan.
En naarmate de Russische staat machtiger werd en de kans om via het communisme
macht te verkrijgen groter werd, kwamen in het gezelschap dan weer de nodige
baantjes- en machts-hongerigen binnen, en de nodige knoeiers, die in de toekomst
aan de goede kant wilden staan, en die voor dat vooruitzicht nu wel enig risico wilden
aanvaarden. Dat ook veel kunstenaars en literaten, bij wie het begrip ‘voorschot’
sterker ontwikkeld was dan enig ander begrip, en dan de liefde voor de kunst, vast
voorschot gingen
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nemen door aansluiting bij de toekomstige opdrachtgever, en dat ook in de wereld
der intellectuelen dit soort speculaties een factor van betekenis werden, verklaart
voor een deel de aanhang, en ook het gehalte van de communistische partijen in onze
periode.
Nu behoren de zes, die in ‘The God that Failed’ getuigenis afleggen, allen tot de
periode van vóór de tweede wereldoorlog. En voor kennis van het nieuwere
communisme zijn hun getuigenissen dus van weinig belang. Wie thans het gezelschap
van carriëristen, gangsters, en godzoekers, dat de communistische beweging vormt,
verlaat, doet het uit andere motieven dan die welke in de periode van Gide c.s. een
rol speelden.
Zoals men weet, doch ik kan er hier niet verder op ingaan, is thans het nationalisme
een belangrijke factor geworden bij die communisten, die zèlf hun eigen vaderland
willen uitbuiten, en die dit niet willen doen als volstrekt machteloze zetbazen van
de Russische opperbaas. Het Titoïsme is de normale vorm van afval en rebellie in
het na-oorlogse communisme geworden. En de voorkeur voor gangster Tito boven
gangster Stalin, leidt dan tot nog veel meer theorieën dan Tito's lijfmarxist Mosje
Pijade uit z'n kaftan kan schudden.
Niet alleen is van enig inzicht in dit proces, in het boekje van Crossmans uitverkorenen
niets te bespeuren, zodat het voor begrip van het politieke communisme vrijwel
waardeloos is, er is in dit hele stel van kroongetuigen slechts één man die politiek
een rol van enige betekenis in de communistische wereld heeft gespeeld, n.l. Silone.
Silone behoort zelfs, al was hij toen nog jong, tot de mensen die van de aanvang
af er bij zijn geweest. Hij was reeds revolutionnair-socialist en revolutionnair
vakverenigings-leider vóór het uitbreken van de Russische revolutie, en behoorde
toen tot een partij die het deelnemen van Italië aan de eerste wereldoorlog door middel
van demonstraties en stakingen bestreed. Die partij had deelgenomen aan al die
conferenties, tijdens de oorlog, waar óók de Bolsjewiki als de radicaalste, maar
daarom niet als de meest ernstig genomen deelnemers aanwezig waren. In
Zimmerwald was de Italiaanse partij de enige grote partij uit een oorlogvoerend land.
Later ging die hele partij naar de communistische internationale over, die haar te
weinig communistisch vond, en de tegenwoordige Hongaarse premier Rakosi belastte
er op het congres van Livorno, in 1921, het breekijzer in te zetten. Toen ontstond de
ech-

Libertinage. Jaargang 3

306
te communistische partij van Italië waarin Silone wel geen figuur van de eerste rang
was, maar waarin hij toch als leider van de jeugdbeweging en als redacteur tot het
hogere kader behoorde.
Nog vóór die partij goed en wel gevormd was, kwam Mussolini en blies alle
radicale en minder radicale vertelseltjes waarover socialisten en communisten in
Italië ruzie gemaakt hadden, voor ruim twintig jaar weg. En Silone werd een illegaal
werker voor de Italiaanse C.P., en van tijd tot tijd een van de mannen die de Moscouse
leiders rapport moesten uitbrengen over het werk in Italië.
Hij heeft dus deelgenomen aan communistische congressen en vergaderingen van
de ‘Uitgebreide Excecutieve’ der Internationale, die in die dagen al wel méér en méér
vertoningen gingen worden - voor zover ze door het prestige dat de Russen
voortdurend lieten gelden, en door de intriges die ze van de aanvang af gebruikten,
benevens door de financiële macht die ze in dit berooide gezelschap bezaten, ooit
iets meer dan vertoningen zijn geweest - maar toch nog de moeite deden de schijn
van discussie op te houden. Of hij erg goed op de hoogte was van wat er in die
Internationale aan de hand was, moet betwijfeld worden. In ieder geval heeft zijn
geheugen hem nadien nogal in de steek gelaten, want als hij op blz. 106 de groepen
en personen opnoemt die wegens afwijkende opvattingen de Internationale verlieten,
dan gooit hij de merken wel erg door elkaar, en dan brengt hij b.v. drie richtingen
die niets met elkaar gemeen hadden, zoals die van de Italiaan Bordiga, de Duitse
Ruth Fischer, en de Fransman Boris Souvarine, onder één noemer ‘ultra-links’ bijeen,
die voor Souvarine volkomen onjuist is, en die eigenlijk alleen op Bordiga volkomen
past.
Silone had, zoals hij in zijn bijdrage duidelijk maakt, eigenlijk weinig belangstelling
voor de techniek der politiek, juist omdat hij vóór alles een moralist, en een moralist
van de beste soort, was. Zijn morele gezondheid dreef hem dus buiten de Commintern,
terwijl z'n gering politiek inzicht hem zo lang nog in die kring hield en hem zelf nu
nog er toe brengt, de leider van de Russische jeugd in die eerste periode (Schartzky,
noemt hem op blz. 108, doch ik ben er niet helemaal zeker van dat dit nare en
arrogante jongetje, een schildknaapje van Zinovief, en tegelijk met deze gelikwideerd,
niet Schatzkin heette) voor een gelijkgezinde te houden.
Overigens is het verhaal van z'n gesprek met Schatzky kostelijk
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genoeg. Hij ergerde zich, zoals vele goede communisten in het Westen - in Nederland
b.v. Roland-Holst en Mannoury - aan het tentoonstellen van het lijk van Lenin in het
mausoleum op het Rode Plein in Moscou, en stelde schertsend voor, het geval, dat
toen nog van hout was, in brand te steken. Hij verwachtte dat Schatzky om die scherts
zou lachen, maar deze goede leninist werd zeer bleek en begon te beven.
Het zou de moeite lonen het verkeerd begrijpen van Silone nader te illustreren in
tal van de door hem aangehaalde gevallen, b.v. in het geval van Jacques Doriot, eens
het sieraad van het Franse communisme, later leidertje van het Franse fascisme.
Natuurlijk heeft Silone gelijk, voor zover in al deze Doriots en Thorez de fascistische
natuur (of, om mijn eigen en betere terminologie te gebruiken, de gangsteristische
natuur) overheersend is, doch een nader onderzoek zou bewijzen dat Doriot fascist
werd en Thorez zijn opvolger als leider der Franse communisten, omdat Doriot toch
nog een beetje meer gevoel van zelfrespect had, en ook een beetje meer politiek
inzicht dan Thorez.
Juist het niet zien van deze nuancen, maakt Silone tot een figuur, wiens politieke
waarde zo uiterst gering is; wat hij na de oorlog in de Italiaanse socialistische
beweging voortdurend bewezen heeft, en wat hij nòg voortdurend bewijst bij z'n
internatinaal optreden als theoreticus van ‘de derde weg.’
En aangezien Silone de enige figuur van het zestal is met politiek in zicht, volgt
hieruit hoe groot de politieke waarde van het boekje is.
Toch is Silone's bijdrage van heel veel waarde, vooral omdat ze het, nu reeds zeer
bekend geworden, verhaal geeft dat illustreert hoe de communistische politiek gemaakt
wordt. Het is het verhaal over de zitting van de ‘Uitgebreide Executieve’ van Mei
1927, die Trotsky moest veroordelen op grond van een document dat niemand der
aanwezigen, de Russen uitgezonderd, kende. Silone en Togliatti (toen nog niet
‘gebolsjewiseerd’) vroegen om het document te mogen lezen, waarna ze gaarne
bereid waren, indien Trotski werkelijk zulke gemene dingen had gezegd, hem te
veroordelen. De vergadering kwam in een staat van razernij, na dit ‘kleinburgerlijk’
voorstel. De Bulgaar Kolarof werd aangewezen, op voorstel van Stalin, die de rol
van de wijze vader speelde, om de Italianen ‘nader in te lichten’. Dit inlichten bestond
niet in het laten lezen van het document, doch in het be-
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wijzen dat het niet nodig was enige document van Trotski te lezen, aangezien de
duivel alleen maar duivelse daden kan begaan.
Dit stuk theologie bleek onvoldoende ter overtuiging van Silone en Togliatti. Op
de volgende bijeenkomst vroeg Stalin of de Italianen overtuigd waren, want een
resolutie tegen Trotski moest ‘eenstemmig’ worden aangenomen. De Italianen waren
niet overtuigd, evenmin als een Zwitser en een Fransman. ‘Dan wordt de resolutie
ingetrokken,’ zei vader Stalin.
Enige dagen later las Silone in Berlijn, dat de Executieve Trotski veroordeeld had,
naar aanleiding van het bedoelde document. ‘Maar dat kàn niet,’ zei de onnozele
Silone, ‘want Stalin heeft de resolutie ingetrokken.’ ‘Natuurlijk,’ antwoordde de
Duitse leider Thälmann, ‘maar in noodgevallen kan het Presidium (een kleiner en
geheel uit vazallen bestaand college) ieder gewenst besluit nemen uit naam van de
Executieve.’ Toen begon Silone te begrijpen waarom Stalin zo vaderlijk en wijs kon
zijn, en van welke kwaliteit die vaderlijkheid en wijsheid zijn.
Maar hij had nog jaren nodig eer hij, na zulke ervaringen, het Communisme vaarwel
zei. En toen hij het deed, was het, zoals hij op blz. 118 verklaart, met rouw in het
hart.
Zijn morele beginselen dwongen hem. Verstandelijk zit hij nog steeds te midden
van de spinnewebben van een maatschappijbeschouwing, die inplaats van verheldering
te brengen, alles verwart en alles verduistert.
Koestler is intelligenter dan Silone. Zijn verhaal heeft in ieder geval de verdienste
buitengewoon amusant te zijn. Maar zoals gezegd, Koestler heeft nooit een rol van
enige betekenis in de communistische beweging gespeeld; en z'n verhaal is dus vooral
van waarde omdat het de wereld van de litteraire en journalistieke meelopers laat
zien. Die wereld werd in Koestlers tijd vooral georganiseerd (voor de Russische
politiek), door de Zwitser Willy Münzenberg, van wie Koestler in dit boek een
geïdealiseerd portret tekent, doch die in werkelijkheid een krapuul en Hochstapler
was, die meende dat alle practijken geoorloofd waren, als ze voor een ‘goed doel’
was in dit geval natuurlijk de triomf van het Russo-communisme.
Later, nadat dit Russo-communisme gebleken was een van de belangrijke bijdragen
tot de triomf van Hitler te vormen, kreeg Münzenberg een steeds sterker wordende
twijfel of niet in dit geval de directe belangen van de Russische staat geleid hadden
tot
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het opofferen van het Duitse communisme. Hij ging steeds meer twijfelen, werd een
halfslachtig rebel, en werd spoedig daarna vermoord, naar men mag aannemen door
de Russische geheime dienst, want Willy had jarenlang in de keuken gewerkt, en
wist te veel.
Koestler heeft deze evolutie van Münzenberg meegemaakt, en is tenslotte tot een
bevrijding gekomen. Doch vóór het zover was, zou er nog heel wat moeten gebeuren.
Na, volkomen vrijwillig, spion te zijn geweest voor de C.P., werd hij betrapt en
ontslagen uit z'n baan aan een liberale krant. Toen ging hij naar Rusland en had daar
een herenleven als ‘beroemd Westers literator’, ofschoon hij nog nooit enig boek in
het Westen had gepubliceerd. Dit verhaal van z'n leven in Rusland, en van de wijze
waarop men daar Westerse riteraten corrumpeert en het hoofd op hol brengt, is op
zichzelf al de moeite waard.
Koestler vertelt heel openhartig hoe moeilijk het hem viel met de partij te breken.
Ook bij hem was de morele breuk de hoofdzaak. Z'n politiek inzicht ontwikkelde
zich slechts traag. En nog altijd merkt men aan z'n politieke denkbeelden, dat het de
constructies zijn van iemand die de werkelijke knobbel voor politiek mist. Eerst toen
Ribbentrop naar Moscou vloog, en daar onder de tonen van het Horst Wessel lied
ontvangen werd, was hij zo ver, dat het hem verder koud liet wat de
Russo-communisten van hem zeiden.
De geschiedenis van Richard Wright is in alle opzichten van minder belang dan die
van Koestler en Silone. Ze geeft echter een goed beeld van de angst die de meeste
lieden die lid zijn geworden van de C.P. hebben, om met die familie of met die kerk
te breken. Hij beschrijft heel goed hoe verschrikkelijk hij het vindt dat hij niet mag
meelopen in een communistische Meistoet.
Ieder normaal mens komt alleen in een gezelschap als hij weet daar gewaardeerd
te worden. Houdt dat op, dan dwingt zijn zelfrespect hem, dit gezelschap te mijden.
De typische communist is de man zonder zelfrespect. Een surrogaat hiervan verkrijgt
hij door het meedoen aan de communistische liturgie. Vandaar de vat die het
communisme heeft op de ontwortelden van allerlei soort, waaraan de wereld zo rijk
is. Het lompenproletariaat op materieel en geestelijk gebied, snakt naar de
dienstbaarheid en de knoet, d.w.z. naar het volledig wegwerpen van een zelfrespect,
dat ook alleen bruikbaar is als het volkomen gaaf is.
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De geschiedenis van Gide is zo algemeen bekend dat het niet nodig is haar hier te
verhalen. Ze wordt hier trouwens niet door Gide zèlf gegeven, maar in de vorm van
een bloemlezing uit z'n werk dat betrekking heeft op z'n communistische periode,
door Mej. Enid Starkie samengesteld.
Louis Fischer geeft een niet zeer overtuigend verslag van z'n evolutie. De enige
opmerking van belang die hij maakt, maar niet goed uitwerkt, is, dat de opstand van
Kroonstad, aan het eind van de Russische burgeroorlog, toen de matrozen die het
herstel van de Sovjet-democratie eisten, door de Bolsjewiken, onder leiding van
Trotski, werden afgeslacht, reeds het begin van de ondergang was. Het was inderdaad
een belangrijk keerpunt. Maar het hele Bolsjewisme is van de aanvang af een totalitair
systeem geweest, ofschoon Lenin aanvankelijk heilig overtuigd was van z'n eigen
democratische gezindheid.
Spender is slechts een paar weken lid geweest van de Engelse C.P. Hij geeft een
aantal aardige bijzonderheden over de Engelse communisten en meelopers die hij
leerde kennen: Harry Pollitt, Professor Haldane en Professor Bernal, welke
laatstgenoemden zoveel doen om intellectuelen voor het Russische vredesoffensief
te winnen. Alle twee zijn ze zeer knap in hun vak, maar Haldane is buiten z'n vak,
volgens Spender, een ‘opschepper’; terwijl Bernal buiten z'n vak een jongen is, die
verzot is op plannetjes maken, en die het communisme dus ziet als een maatschappij
waarin de ‘geleerden’ de vrije hand zullen krijgen voor allerlei experimenten met
mensen. Overigens geeft Spender tal van voorbeelden van de leugenachtigheid en
de absolute onbetrouwbaarheid die in het communistisch milieu niet alleen aanvaard
worden, maar als normale omgangsvorm worden beschouwd. Doch bijzonder
belangwekkend is dit niet.
Voor zover het de politieke kant betreft, ontbreekt in dit boekje, de getuigenis, van
iemand die een rol heeft gespeeld in het formeren van de Communistische
Internationale; die toen als politiek rijp kon worden beschouwd, en die dus later het
geval doorkreeg en er mee brak. Iemand als Alfred Rosmer, zou ongetwijfeld een
veel beter beeld kunnen geven van de groei en het verval van het communisme dan
Silone. Want mensen als Rosmer, de Franse syndicalistische leider en journalist, of
z'n vriend Monatte, beschouwden Lenin als de eerste onder de gelijken, maar toch
als een gelijke. En de verdere Russische leiders, met uitzondering van
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Trotski, zagen zij nog als mensen die men normaal kon behandelen, en wier
opvattingen men kon aanvaarden of afwijzen. En als het hun eigen land betrof,
beschouwden ze ook Lenin en Trotski als gewone feilbare mensen.
Het zou ook de moeite waard zijn een beeld van de ontwikkeling van het
communisme te krijgen, zoals het gezien wordt door een begaafd intellectueel, die
alles van de aanvang af in de binnenste kring heeft doorleefd, zoals b.v. Boris
Souvarine in Frankrijk. Die eerste periode had óók onder de kunstenaars en
intellectuelen aanhangers van het communisme: men denke aan Gorter en Roland
Holst bij ons, en aan Pannekoek als geleerde.
Tenslotte is de God van dit boekje een door mensen gemaakte god, en het is dus
in de eerste plaats nodig te weten hoe hij gemaakt en hoe hij in de loop der jaren
veranderd werd.
Men leert het communisme niet kennen door getuigenissen van een paar mensen die
slechts één periode uit het scheppings- en veranderingsproces van die God
vertegenwoordigen, en die dan bovendien zelfs voor die periode slechts van
ondergeschikt belang zijn. Een geschiedenis van het communisme, zoals Franz
Borkenau die vóór de Tweede wereldoorlog gaf, en naar ik hoor bezig is te herzien
en bij te werken tot op heden, is nodig om iets van het Communisme te leren
begrijpen. Een critische geschiedenis van de Russische revolutie is daarnaast
onontbeerlijk.
Zolang onze intellectuelen en artisten menen dat ze het communisme kunnen leren
kennen zonder het werkelijk bestudeerd te hebben, zullen ze er steeds weer in lopen.
Hoe gevaarlijk en pijnlijk dat is, leert het boekje. Doch óók maar ten dele. Men moet
dus beseffen hoe beperkt de betekenis van deze getuigenissen in ieder opzicht is.
De pijnen, geleden door al die gewone arbeiders, die aan de avonturen der
Russische leiders zijn opgeofferd dat is óók iets van enige betekenis. En de pijnen
van die volken die aan het communisme werden overgeleverd en die nu als offerdieren
voor die God gebruikt worden, dat is toch nog iets belangrijker dan de lotgevallen
van Silone of Gide.
Beseft men dat, dan is het gevaar dat men, na lezing van dit boekje, meent het
communisme te kennen, geweken. Dan kan het een aansporing zijn om de vijand
volledig te leren kennen. En binnen die bescheiden grenzen is het zeker van waarde.
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Barricade
Charles B. Timmer en de ketters
Al enkele jaren schrijft de essayist Charles B. Timmer over Sovjetliteratuur en
Russische klassieken, over artikelen in de Prawda en problemen van Russische
politiek; en hij schrijft daarover met de allures van de deskundige die hij waarschijnlijk
ook wel is. Waarschijnlijk, want het is zelfs voor wie met mij behoort tot die
ongelukkige leken die geen Russisch machtig zijn, duidelijk dat de naam die Timmer
als zodanig geniet niet alleen een gevolg is van zijn eigen belezenheid op dat gebied,
maar voor een belangrijk deel ook van de onkunde van zijn publiek. Intussen is het
niet aan de blinde om te beoordelen of zijn koning één of twee ogen heeft en men
kan Timmer's souvereiniteit in eigen kring met dezelfde gemoedsrust erkennen als
waarmee men zich van tijd tot tijd onder zijn blinden schaart.
In een artikel in de Groene Amsterdammer van 29 Juli 1950 heeft Timmer zich
echter begeven op een terrein waar men niet beslist blind of koning behoeft te zijn
om er te kunnen vertoeven. Hij schrijft daar n.l. over The God that failed, een bundel
opstellen van auteurs die van het Communisme zijn teruggekomen en hij doet dat
met een verbazingwekkend vertoon van hetzij kwade trouw, hetzij stupiditeit. In
deze bundel hebbens aldus Timmer, ‘zes schrijvers met prominente namen de hoofden
bij elkaar gestoken om het relaas te doen van hun ontgoocheling over het
communisme’; een opmerking die, tenzij voor lieden die al bij voorbaat met rancunes
tegen dit boek zijn vervuld, kant noch wal raakt. Ten eerste zijn deze opstellen
verzameld door Richard Crossman, die zelfs Timmer zelf de ‘samensteller’ van de
bundel noemt en maken zij in geen geval de indruk van in onderling overleg te zijn
geschreven, ten tweede is de prominentie van de betrokkenen iets wat maar
gedeeltelijk voor het Nederlandse publiek geldt, daar bijvoorbeeld Spender en Fisher
hier nauwelijks bekend zijn. Maar de prominentie zit Timmer om één of andere
duistere reden bijzonder hoog, want enkele regels verder heeft hij het over ‘de zes
namen waaronder deze confessionele lading gaat’, een zinsnede waardoor de inhoud
van het boek op een onopvallende manier reeds verdacht wordt gemaakt.
‘Wie dit boek doorleest’, zo vervolgt Timmer, ‘wordt direct getroffen
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door de merkwaardige gelijkenis van de ervaring dezer zes persoonlijkheden.’ Een
gelijkenis waardoor inderdaad alleen Timmer direct getroffen kan worden gespitst
als hij er op is om zo niet zijn afkeer van dit soort werken te laten blijken, dan toch
in elk geval dat hij er een beetje blasé van is; want de geschriften waarin
persoonlijkheden van schrijvers zo duidelijk verschillend naar voren komen als in
The God that failed zijn bij mijn weten zeldzaam. Met deze gelijkenis echter is
Timmer op het Trojaanse paard terecht gekomen dat hij in The God that failed wenst
binnen te loodsen: die gelijkenis kan natuurlijk niet uit zijn eigen afkeer worden
verklaard, zij hangt gewoon samen met het feit dat men hier te doen heeft met
‘verhalen van verschijningsvormen’ van het Communisme, die ‘dermate in
tegenspraak waren met de leer dat’ deze schrijvers ‘zich er tenslotte met walging
van hebben afgekeerd’. En een dergelijke reactie op de verschijningsvormen van een
leer is al veel ouder dan het Communisme zelf, het is een oeroude menselijke
kortsluiting, zo wil Timmer ons suggereren, die toch eigenlijk door niets wordt
gerechtvaardigd.
Want zie wat moed en goede courage vermag: ‘in de eerste plaats leidt desillusie
tot rancune en ressentiment’ (waar niemand in deze bundel veel van merkt, terwijl
het in synoniem herhalen van hetzelfde woord in deze zin wel eens veelzeggend zou
kunnen zijn voor de gemoedstoestand waarin de lerarende Timmer op dat moment
verkeerde) ‘en deze dikwijls tot een misschien niet eens bewuste onoprechtheid in
de voorstelling’ (waartegen Koestler in zijn artikel nota bene zelf waarschuwt!). Ten
tweede kan de lezer zich de vraag stellen, of men een geloof kan bestrijden met
argumenten, ontleend aan de verschijningsvormen ervan, m.a.w. kan men de voosheid
er van bewijzen door anecdoten van excessen? Bestrijders van het Christendom en
in het bijzonder van het Katholicisme, hebben dezelfde methode toegepast’, zo zegt
Timmer verder en hij noemt dan ‘de brandstapels van de Inquisitie en dergelijke
uitersten’ (overigens aan de orde van de dag in de 15e en 16e eeuw) als de argumenten
van die domme bestrijders. ‘Maar mijns inziens is zo'n bestrijdingsmethode nooit
erg overtuigend geweest. Het geloof wordt er in wezen immers niet door aangetast.
Men kan er meteen op antwoorden, dat de leer sterk is maar het vlees zwak’ (heel
zwak, Timmer, heel zwak) ‘en dat het meest verheven geloof de mensen nog niet
automatisch tot engelen maakt’. Niemand nu die dit van het Communisme verwachtte.
Maar als het geloof bijvoorbeeld toestaat dat de mensen, eventueel en masse, tot
beesten worden gemaakt? Want sommige ‘anecdoten van excessen’ die men in The
God that failed aantreft zijn wel zó ‘excessief’ dat men zich niet alleen afvraagt of
hier niet eerder van regels dan van een uitzondering gesproken moet worden, maar
bovendien bewondering krijgt voor de fijnzinnigheid van een schrijver die hier het
woord ‘anecdote’ kon gebruiken. Alleen, wat zou de mening van Timmer zijn wanneer
hij zelf eens een hoofdrol in één van die anecdoten kreeg te spelen? Hij zou zich dan
misschien herinneren dat de anecdotische excessen van het katholicisme wat zijn
gaan minderen om redenen die in geen enkel opzicht iets met de officiële Katholieke
kerkpolitiek hadden uit te staan, maar waarschijnlijk wèl iets met de ketterij die door
dat officiële katholieke ‘geloof’ met zulke ‘anecdotische excessen’ moest worden
uitgeroeid. En vreemd genoeg: deze
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ketters traden op in naam van hetzelfde geloof als het katholicisme zei te belijden
en met het gebruik van dezelfde ‘bestrijdingsmethode’ die Timmer zo weinig heeft
overtuigd, nu nog niet overtuigd en wel nooit zal overtuigen. Want hij is kennelijk
géén ketter.
Dat blijkt ten overvloede nog uit wat volgt. ‘De zwakheid van deze bundel
opstellen’ ligt, aldus Timmer, n.l. daaraan dat ‘er geen enkel perspectief (wordt)
geopend. Wie deze bekentenissen aanhoort, verneemt een zesmaal herhaald ferm
Neen! en verder niets.’ In deze grootse tijd, waarin zoals wij allen weten, nergens
zo'n grote behoefte aan bestaat als aan nog meer zoetknikkende ja-broers dan er al
zijn, in deze tijd niet anders te vernemen van zes schrijvers met prominente namen
nog wel, dan een weliswaar zesmaal herhaald Neen! - dat is, men moet het toegeven,
heel erg. ‘Feitelijk’, zo vervolgt Timmer, vertellen deze schrijvers ‘niets dan anecdotes
over de menselijke doortraptheid’. Denk het u eens in: niets dan anecdotes en dan
nog zulke onbenullige anecdotes als het uitleveren van Duitse Communisten aan
Hitler, een klein exces slechts, waaraan Stalin zich tijdens het Duits-Russische verdrag
van '39 heel even te buiten ging. Timmer zal dit kostbare boek wel als
presentexemplaar hebben ontvangen, maar toch: een boek dat verder niets geeft dan
anecdotes van excessen - men zou het niet eens cadeau willen hebben.
De bijdrage van Timmer aan het Communistische probleem is dan ook van een
geheel ander gehalte dan de negativiteit der zes prominenten. Zij is - men zal het al
begrepen hebben - positief en wel zó uitgesproken positief dat zij Timmer's eigen
argumenten de grond in slaat. Wat geen der zes prominenten ook maar gepoogd heeft
te belichten, realiseert Timmer zich n.l. voortdurend; en dat zijn de ‘historische
achtergrond van op zichzelf weerzinwekkende verschijnselen van vervolgingen,
exploitaties...’ etcetera (Timmer weet ze alleen in dit verband bij de naam te noemen)
en bovendien de ‘eigenaardige Russische emotionaliteit en levenswijze.’ Dàt waren
de prominenten vergeten, de ‘emancipatie van de mens in Rusland en China’, zoals
Timmer het even verder nogmaals in het kort formuleert, ‘een emancipatie, die een
langzaam en niet zonder schokken verlopend proces is van menswording, dat
natuurlijk alle onaangename nevenverschijnselen, die deze schrijvers in dit boek zo
vlijtig uit de doeken doen, zal vertonen.’ Niet zo vergeetachtig echter was een vriend
van mij tijdens het bombardement van Rotterdam. Toen, na een daverende slag, het
plafond op hem neerkwam, zocht hij rustig een stoel en zei tot zichzelf dat dit op
zichzelf weerzinwekkende verschijnsel gezien moest worden tegen de historische
achtergrond van de emancipatie der Duitsers; een emancipatie, zo peinsde hij (één
ogenblik slechts bedroefd), die niet zonder schokken verloopt, maar tenslotte mede
bepaald wordt door de eigenaardige Duitse emotionaliteit en levenswijze.
Misschien echter heeft men mij nu misverstaan. Ik heb niets tegen de Aziatische
emancipatie - integendeel zelfs; maar wel tegen een geloof dat op het critieke moment
niets anders dan een ‘historische wording’ blijkt te zijn, of met andere woorden: geen
geloof. Want behalve deze historische wording, waarin objectieve en historische
aangelegde geesten als Timmer zich thuisvoelen als hazen in een knolletuin, is er
ook nog de verwording, die werkelijk veel historischer is dan dat typisch twintigste-
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eeuwse idee. Niettemin is er altijd wel een enkeling te vinden die zich daarvoor meer
interesseert dan voor die ‘historische wording’ waarin geen verwording meer opvalt.
Edmund Wilson bijvoorbeeld schreef er een novelle over, zeker niet één van zijn
beste, maar toch heel geschikt voor deskundigen bij wie het moreel
onderscheidingsvermogen een beetje ontwricht is door het historisch begrip. Ik
bedoel: The man who shot snapping turtles. Want men behoeft waarachtig nog geen
deskundige in Russische aangelegenheden te zijn om in te zien dat het Rusland van
vandaag schildpadden kweekt met de eendjes die het Rusland van gisteren tegen
diezelfde schildpadden trachtte te verdedigen.
Maar waarom van Timmer een dergelijk inzicht te eisen? Men kan zich tenslotte
levendig voorstellen dat de Prawda omtrent dit aspect van de ‘loop der historische
gebeurtenissen’ in Rusland weinig mededeelzaam is, hoe interessant ook overigens
de informaties mogen zijn die Timmer uit deze bron betrekt.
8 Augustus, 1950
J. Emmens

Besprekingen
Thomas Mann, neue studien, Bermann Fischer Verlag, Stockholm, 1948.
‘Opa wordt oud,’ zei mijn moeder toen ik als critisch puber meende, haar attent te
moeten maken op de herhalingen die deze voorheen zo onderhoudende man zich in
zijn conversatie ging veroorloven. De anecdotenvoorraad was nog even onuitputtelijk,
misschien zelfs ook de intelligentie slechts weinig achteruitgegaan; maar grootvader
begon langzamerhand na te laten bepaalde gegevens uit zijn herinnering, bepaalde
gedachtengangen, bepaalde formuleringen door andere te vervangen, niet omdat hij
daartoe met enige moeite niet in staat zou zijn geweest, doch omdat de geestelijke
souplesse hem verliet, die jongeren deze voortdurende vernieuwing volkomen
natuurlijkerwijs doet beoefenen en omdat hij, onbewust van de nood een deugd
makend, het eenmaal gevondene zo voortreffelijk achtte, dat hij er persoonlijk steeds
weer geheel door bevredigd werd,
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hetgeen zijn herhalingen dat typisch oudeheren-accent van zelfbehagen verleende.
Bedoelde verstarring, pijnlijk immers voor de betrokkenen, wordt in de familiekring
van een gepensionneerd militair als regel tactvol ontzien; wanneer echter een
wereldberoemd schrijver een verzameling symptomen van dit en andere
seniliteitseuvelen onder de haast als spot klinkende titel ‘Neue Studien’ in het licht
geeft, voelen zijn vereerders zich doodgewoon beetgenomen en denken zij hoogstens
aan het meen ik t.a.v. Kloos gedebiteerde grapje, dat Onze Lieve Heer sommige door
Hem niet geapprecieerde auteurs een lang leven schenkt teneinde hen in staat te
stellen, zichzelf belachelijk te maken.
De Goethe-essays van 1922 en 1932, tegenwoordig te vinden in ‘Adel des Geistes’,
bewijzen dat Thomas Mann ook vroeger allerminst aan, veelal woordelijke, herhaling
ontkwam; maar toen kon men met de grootste rust overwegen dat hij er krachtens
de aard van zijn meesterschap nu eenmaal meer dan iemand anders toe gedisponeerd
was, gesteld nog dat men aan dergelijke verontschuldigingen behoefte had bij al het
sublieme, al het unieke dat deze essays bevatten.
Ten overvloede kwam daarna ‘Lotte in Weimar’ aantonen dat op creatief gebied
de herhaling in handen van een dergelijk meester tot een artistiek instrument van de
eerste orde kan worden. Zie bijv. hoe men op Goethes uitlating over ‘unschuldige
Schuld’ (p. 445) wordt voorbereid (p. 327 en 356), en de steeds, soms nauwelijks
gevarieerd, weerkerende conceptie van Goethes ‘nihilisme’, die toch telkens een
gunstig effect sorteert.
Anders, helaas, staat het met de ‘Phantasie über Goethe’ in de ‘Neue Studien’.
‘Phantasie’ - ook deze titel een hoon, het zij gezegd met alle respect waartoe gekrenkte
bewondering in staat blijft. Van een vrije vlucht der gedachte is in dit opstel niet veel
te bespeuren; integendeel: tientallen van de meeste integrerende gedeelten maken
de indruk plomp-weg uit vorige publicaties te zijn overgenomen. Het
Hatem-Goethe-verhaaltje (p. 14-15 kennen wij uit ‘Goethe und Tolstoi’ en ‘Lotte in
Weimar’; de passage over ‘persoonlijkheid’ met het citaat van Humboldt op p. 16
en 17 staat ook aldus in ‘Goethe und Tolstoi’; p. 18, over het voorgeslacht van de
dichter, is weer uit ‘Lotte’ gecopieerd, evenals de familiebijzonderheden op p. 20 en
21; de anecdoten over Sömmering en Bentham en over Goethe als Engels bisschop
zijn oude koek uit ‘Goethe und Tolstoi’ en ‘Goethe als Repräsentant des Bürgerlichen
Zeitalters’, evenzeer als de vergelijking met Erasmus op p. 46; de tweede helft van
de volgende bladzijde is eens uit ‘Goethes Laufbahn als Schriftsteller’; maar onderaan
p. 49 keren we weer naar 1922 terug, naar ‘Goethe und Tolstoi’, naar Goethes
strijdlust compleet met Wodan-citaat en zijn realisme compleet met platgebrande
boerderij. Zo zou ik nog even door kunnen gaan; wanneer men, gelijk ik in mijn
exemplaar heb gedaan, al het reeds elders gezegde tussen haakjes zet blijft er van
deze ‘Phantasie’ fantastisch weinig over...
Dit alles, hoe bedroevend ook, is nog niet het ergste. Het ergste wat de lezer van
de ‘Neue Studien’ moet vaststellen is, dat bijna alles, wat er inderdaad nieuw in
genoemd kan worden, getuigt van een schrik-
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barend verval. Wat is er geworden van de Duitse burger Thomas Mann, die schrijvend
over de Duitse burger Goethe zijn eigen diepste wezen dichtte, in een proza, zo
glashelder objectief, zo subtiel genuanceerd, zo roerend nauwkeurig, zo nuchter en
toch zo vol overgave, zo solide en zo vol bescheiden ironie tevens, dat de marmeren
Exzellenz ons lief werd als Tonio Kröger en Hans Castorp - en wie waren ons liever
dan zij?
Thomas Mann, Duitser, iets meer toch dan in Duitsland geboren. Niet alleen de
ouderdom dient zich in de ‘Neue Studien’ met een starre grijns aan; ook het
ontwortelde van dit bestaan begint voelbaar te worden. Wereldburgerschap - het was
voor deze Europeaan een fictie. Zijn gelijkmatige patricisch ‘gütig-strenge’ houding
lost zich op in beurtelings sentimentele en ruwe momenten; twee goed-Duitse
begrippen: het zijn blijkbaar niet altijd de fraaiste erfstukken die men na jaren
ballingschap overhoudt... Het eindeloos verfijnd gevoel voor schakeringen, met dat
eigenaardig-bekoorlijke accent van moeizaamheid gerealiseerd, is vlotte roeselige
oppervlakkigheid geworden; het fel innerlijk beleven van het toch zo koel-zorgvuldig
geformuleerde werd overdreven gezeur met phrasen en onwaarachtige krachttermen.
De uitroep van Goethes grootmoeder ‘Er lebt!’ nadat de baby van haar dochter
aanvankelijk veeleer aan de dode kant had geschenen, zal ‘dauern und klingen,
solange es Leben und Liebe geben wird auf dieser Erde, solange das Leben sich
selber liebt, seiner süszen Not nicht müde wird, sich nicht im Überdrusz von sich
wendet’; de naam Goethe is tot een palladium der mensheid geworden en heeft
eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt als die van Caesar; Goethes geboorte is een
epiphanie, enz. Words, words, words... Maar niet altijd zijn er zoveel woorden
beschikbaar: Leerzaam is een vergelijking tussen de commentaar op het slot van de
‘Wahlverwandschaften’ in ‘Goethes Laufbahn als Schriftsteller’ en in de ‘Phantasie’.
‘So spricht die Konzilianz der Liebe, die eine Nachgiebigkeit gegen das Schlichte,
wenn auch niemals gegen das Schlechte ist. Es ist eine Art von poetischer Lizenz,
eine höfliche Redensart des Gemütes, versöhnlich einfältig, aber nicht eigentlicht
unehrlich; denn auch persönlich kann er im Alter mit feuchten Augen sagen: ‘Dort
oben sehen wir uns alle wieder’. Aldus in 1932. In 1948 is hij gauwer klaar: ‘Nichts
als ein konzilianter Schnörkel’. Ook een zekere ‘Bosheit’ van een oudeheer die het
zich kan permitteren zonder uitleg aan nukken toe te geven, gemakzucht en onmacht
tegelijk, dezelfde combinatie die de herhalingen veroorzaakt, spreekt uit dit laatste
voorbeeld, evenals uit de beruchte kenschetsing van Luther als de ‘stiernackige
Gottesbarbar’ die de uitsluitende schuld van de 30-jarige oorlog droeg; niet geheel
en al onjuist wellicht, maar kwetsend in haar brutale onvolledigheid, waarvoor
Settembrini, toch ook geen vriend van de luidruchtige Augustijn, zich gegeneerd zou
hebben. Zelfs een demonstratie van het feit dat oudeheren gevoelige politieke tenen
kunnen hebben wordt ons niet bespaard. In ‘Goethe als Repräsentant des bürgerlichen
Zeitalters’ wordt een oproep gememoreerd die Freiherr von Gagern in 1794 aan de
Duitse intelligentsia richtte, om haar pen in dienst van de ‘goede’ d.w.z. de
conservatieve zaak te stellen, teneinde het land voor de anarchie te vrijwaren. Een
verdachte oproep voor geestelijk onafhankelijken, het worde toegegeven, en Goethe
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heeft zich er dan ook hoffelijk vanaf gemaakt. Maar Thomas Mann, die toch in de
‘Neue Studien’ ruimschoots bewijst van letterlijk copiëren niet afkerig te zijn, wijzigt
aldaar zijn tekst van 1932 op een nauw merkbare doch typerende manier: anarchie
komt tussen aanhalingstekens te staan en achter dit woord wordt een niet ter zake
dienende, onjuiste en kwaadwillige vergelijking met de hedendaagse situatie ingelast:
‘Man würde heute sagen: der Bolschewismus.’
Teleurgesteld wendt de lezer van dergelijke ‘Phantasien’ de blik af naar de ereplank
waar de oude Goethe-essays staan; en hij bladert met een soort weemoed in ‘Goethe
und Tolstoi’ en ‘Goethe als Repräsentant des Bürgerlichen Zeitalters’, en als zijn
oog valt op proeven van psychologisch raffinement als de alinea, waarin geconstateerd
wordt dat het ‘antiideelle Dichtertum’ niet gelukkig maakt, dan beseft hij eerst goed
wat wij verloren hebben.
Verloren? De ‘Phantasie über Goethe’ was oorspronkelijk voor de U.S.A. bestemd.
Maar wie dit als excuus aanvoert beledigt alleen maar het Amerikaanse publiek
zonder Thomas Mann ook maar enigszins te sauveren. Overigens: is dit althans geen
duidelijk voor Europa bestemde uitgave? Zijn de opstellen over Nietzsche en
Dostojewski veel beter?1)
Wat ons te doen staat is herlezen, van de Zauberberg, van Tonio Kröger, van Lotte,
van de vroegere essays; herlezen tot we niet meer kunnen; niet meer kùnnen denken
aan de lapsus van een oudeheer die op tact aanspraak gaat maken; herlezen tot we
weer vervuld zijn van de grote Europeaan Thomas Mann, wat trouwens nu meer dan
ooit nodig is.
A. Groenewoud

Rose Macaulay, The World My Wilderness, Collins, London 1950.
Antonia White, The Lost Traveller, Eyre & Spottiswoode, London 1950.
Als men het oeuvre van Rose Macaulay wil classificeren, kan men het best van
ideeënromans spreken. Wel gaan haar boeken over mensen, die ook emotioneel
meestal in beweging zijn; maar men voelt dat zij het meest in haar element is wanneer
de beschreven gevallen staan voor algemene maatschappelijke situaties. Sympathiek
zijn haar boeken altijd, omdat haar satire niet koud is, niet voortkomt uit een cynisch
genoegen in het demonstreren van de menselijke knoeiboel. Haar warm gevoel gaat
uit naar de eerlijk denkende en helder voelende enkeling, en zij stelt het gevestigde
farizeïsme aan de kaak met wat men, zonder ironie, nobele verontwaardiging kan
noemen. Daarbij neemt men dan graag op de koop toe dat haar figuren wat
schematisch aandoen, en vooral wanneer de verhoudingen een emotionele climax
bereiken niet uit het papier weten te komen.
The World My Wilderness is dramatischer en ernstiger van opzet dan

1) Men zie voor het antwoord op deze vraag het in dit nummer afgedrukte essay van Josine
W.L. Meyer.
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de vorige boeken. De hoofdpersoon, een meisje met de sprekende naam Barbary,
vertegenwoordigt een na-oorlogse generatie die zich niet kan inpassen in een
maatschappij die au fond hetzelfde gebleven is. Tijdens de oorlog is zij in Frankrijk
tot een wild dier opgegroeid in de maquis; de moeder, even sensueel als intellectueel,
had genoeg aan haar eigen affaires en voelde geen roeping om iets voor haar
opvoeding te doen. Dit meisje komt na de oorlog terecht in het Londens millieu van
haar vader, de keurige advocaat, en zijn keurige gezonde tweede vrouw. Hier staat
Barbary voor een aanpassingsprobleem. Zij stelt zich in afweerhouding; zoveel
mogelijk ontvlucht zij haar vaders huis, om in de ruïnes achter St. Paul's, complement
van haar inwendige wildernis, het verzetsspel te spelen van haar maquis-neurose,
daarbij gesecondeerd door een halfbroertje, en komt in contact met een aantal
personen, mannen en vrouwen, die meer concrete redenen hebben om de gevestigde
orde te schuwen.
Het is een aardig en leesbaar boek geworden. Barbary is wel een echt meisje;
daardoor hindert het niet zo dat haar vader wat erg vervelend is, en haar moeder, de
voluptueuze blauwkous, onwaarschijnlijk, terwijl de onderwereld kennelijk niet tot
schrijfsters normale observatieterrein behoort. In boeken, die zich tot een brede
lezerskring wenden kan de psychologie nu eenmaal wat schetsmatig zijn. Ik denk
hier niet aan de lezer, die op papier de wensdroom van een happy ending gerealiseerd
wil zien, juist omdat hij heel goed weet dat zoiets in het werkelijke leven geen regel
is, maar aan een meer geletterde klasse, die ook in het dagelijks leven uitgaat van de
fictie dat de mensen handelen op grond van eenvoudig begrijpelijke motieven, en
deze wenst terug te vinden in haar lectuur, die dan ‘realistisch’ en ‘gezond’ mag
heten. Men moet daarom blij zijn met een boek, waarvan ondanks een grote oplage
de psychologie niet vals, slechts wat generaliserend aandoet. Een voorbeeld van dit
laatste: Barbary heeft onder bijzondere omstandigheden prematuur contact gehad
met een lid van de andere sexe, in de vorm van een officier van het duitse
bezettingsleger. Daardoor heeft ze later een zekere afkeer van ‘that thing men want’.
Zoiets is heel waarschijnlijk, maar een psychologische constructie die wij als juist
kunnen accepteren doet ons pas wat als wij hem aan een mens als ‘echt gebeurd’
gedemonstreerd zien, en daar is meer voor nodig dan Rose Macauly's schrijfkunst
bereikt.
Het is misschien doordat zij nu eenmaal een neiging heeft om zwart en wit te
onderscheiden dat zij, naar mij lijkt, haar belangrijkste fout maakt waar zij een
‘modern’ relativisme probeert toe te passen. Zij wil duidelijk in haar boek een beeld
van ‘de’ na-oorlogse ontreddering geven, zoals die vooral in de zielen van de jongste
generatie te vinden is. Dit beeld wordt eenzijdig doordat iedereen zich ontredderd
gedraagt; maar als een moderne analyse ons geleerd heeft dat uiterlijke gedragswijzen
als ‘moed’ en ‘eerlijkheid’ nog niet op een sereen en ontegenstrijdig innerlijk hoeven
te wijzen, dan wil dat nog niet zeggen dat deze eigenschappen daardoor opgeheven
zijn. Wel kan men, maar dat is wat anders, de inhoud van deze begrippen aanpassen
aan een andere, minder formele, moraal. Men kan ook erkennen dat moedige en
eerlijke mensen zeldzaam zijn. Maar ze bestaan, en, om door een vergelijking weer
op litterair
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terrein terug te komen: de enkele boeken waarvan wij kunnen houden rechtvaardigen
het bestaan van de onverschillige drukpers.
Het boek van de andere schrijfster, Antonia White, laat wel een diepere indruk achter;
hier heeft men minder het gevoel dat men een verhaal hoort vertellen, dan dat men
het leven van een aantal mensen meemaakt, waarvan de meeste werkelijk in drie
dimensies bestaan; Rose Macaulay weet ons voor Barbary te interesseren zolang het
boek duurt, maar wij vragen ons niet af wat er verder van haar worden zal; in de
personen van Antonia White en hun onderlinge verhoudingen ontmoeten wij een
stuk leven, dat - het kan niet anders - vrij willekeurig uit de werkelijkheid geknipt
lijkt, die immers geen begin of eind kent. Toch liet juist dit laatste boek mij
onbevredigd zitten, mijmerend over de vraag die af en toe bij elke lezer van romans
opkomt: waarom lezen wij eigenlijk? Men leeft vele bladzijden mee met een
Katholieke familie in Londen, een wat formalistische vader en een moeder, verwende,
teleurgestelde vrouw, die niet goed weten wat ze moeten doen met hun dochter Clara,
een meisje dat juist bezig is volwassen te worden. Het verhaal speelt in de vorige
oorlog, een tijd waarin de jongere generatie al vaag begon rond te tasten in een
geestelijke vrijheid, die de ouderen niet begrepen. Toch speelden juist bij meisjes de
conflicten, die de adolescentie meebrengt, zich nog grotendeels onbewust af. Deze
beschrijvingen volgt men, wel geboeid, maar toch met het gevoel dat zij niet doel in
zichzelf zijn, dat zij tot een essentieel punt moeten leiden. En wanneer dan in de
laatste hoofdstukken een ‘levensprobleem’ aan de orde komt, is het een grote
teleurstelling voor de lezer. De schuldgevoelens, waar Clara door besprongen wordt,
en de gevolgen daarvan, zijn niet minder essentieel of levenswaar doordat zij niet
adequaat of redelijk gemotiveerd zijn; maar het is jammer dat de schrijfster ze
behandelt alsof het om een ethische of theologische demonstratie ging, en ze niet
psychologisch aannemelijk kan maken. Ook de ouders, vooral de moeder moeten
vreemd verwrongen worden om in deze ontwikkeling hun rol te spelen. Het kan zijn
dat dit slot het boek voor sommige Katholieken juist bijzonder interessant maakt;
maar ik geloof dat het mogelijk was geweest om op een overtuigende manier te laten
zien hoe deze meisjesziel werkt, om dit geitje te sparen, zonder de morele kool op
te offeren, al was de laatste dan bescheidener van afmeting gebleven. En alleen al
door een verhaal als The Moment of Truth in Horizon heeft Antonia White bewezen,
dat zij mensen beschrijven kan met een helderheid en poëtische precisie, die maar
weinig schrijvers van nu haar na kunnen doen.
J.O. Kalff
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J.A. Ages
De man en de bom
Toen het gerecht werd opgediend draaiden alle hoofden naar de deur. Er was iets
over dit eten gezegd, doch ik herinnerde mij niet meer wat. De dienaar hield een
zilveren schaal als een offerande voor zich uit. Met de rechter voet sloot hij
behoedzaam de deur en schreed naar de ovale tafel. Mijn buurman tastte al naar zijn
vork, maar trok zijn hand terug toen hij merkte, dat ik hem gadesloeg. Een vaas met
rose anjers werd opzij gezet om plaats te maken voor de schaal, midden op tafel. De
dienaar nam een servet van zijn bovenarm om daarmee het deksel aan te vatten;
voordat hij het optilde wist ik opeens wat er onder lag: de aap. Ik voelde mijn
voorhoofd nat worden; zij hadden hem tóch gebakken, de schurken.
Met een zwierig gebaar nam de dienaar het deksel weg. Het wàs de aap; als een
kegelbal lag zijn kop daar, met zwarte vlekken. Er ging een verheugd gemompel
langs de gasten en een geklir van messen en vorken en van glazen, die verschoven
werden. Ik sprong op en wilde iets zeggen, maar ik moest eerst de schroeilucht van
haar en huid doorslikken. En toen viel een stoel.
Het was een verpleegster, die de stoel opraapte en dat klopte niet. Zij zag mij aan
met ogen, die bleek waren en mij niets vertellen konden. Toch zei ze iets; eerst zag
ik haar lippen bewegen en daarna kwamen er ook klanken, als door een microfoon
in een lege kerk. Ik verstond het niet goed.
‘Waar is die aap?’ zei ik.
Haar ogen werden nog lichter.
‘Er is hier geen aap.’
‘Dat is wel zo. Ik ruik nog de brandlucht van zijn haren.’
Ze trok haar mondhoeken neer en wilde weglopen. De stoel nam ze mee.
‘Hé zuster,’ riep ik haar na. ‘U spreekt duits!’
Zij keerde zich om.
‘Ja, en?’
Daarover moest ik nadenken. Wat sprak ik dan? Voorzichtig vroeg ik het haar,
ook in duits.
‘Wat zei ik zoëven, zuster? Ik bedoel, hoe klonk het, begreep U het?’
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Zij wendde zich weer van mij af, doch achter haar kwam een man in een witte jas in
mijn gezichtsveld; een medicus, dacht ik. Hij tikte haar op de schouder.
‘Wat is het, Ursula?’
Zij wees naar me; heiden zagen ze mij aan. Ik werd kwaad.
‘U hebt mij nog steeds geen antwoord gegeven,’ zei ik.
De man kwam naar mij toe en boog zich een weinig voorover; de zuster keek over
zijn schouder mee.
‘Rustig vriend,’ zei hij. ‘U ligt in een ziekenhuis. Feldlazarett.’
‘Ik ben Uw vriend niet en wil hier ook niet zijn. Ik wens alleen een verkaring:
eerst vermoorden ze de aap, mijn aap en dan lig ik nog in een hospitaal. Feldlazarett!
Hoe kan dat?’
‘Wie bent U eigenijk?’, vroeg hij.
Ik zag hem aan; hij glimlachte minzaam om zijn vraag, alsof hij het antwoord wel
kende. Ik deed mijn ogen dicht; hij kon ráden, waarom ik niets zei. Ik voelde mij
ook eindeloos vermoeid; bovendien wist ik niet, wie ik was. Er moest iets niet in
orde zijn. Een dichte sluier werd voor mijn ogen geschoven; daarachter brandde het
en het licht van het vuur gaf een parelmoeren glans aan de mazen van het net...
Mijn tafelbuurman ergerde zich.
‘U heeft gemakkelijk praten,’ zei hij, een stuk brood afbrekend. ‘Als U in het
gezicht van de dood staat spreek ik U nader.’
‘Waarom zou ik dan met U spreken?’ vroeg ik. ‘Bovendien is dat alles geklets
over het gezicht van die dood. Behalve de tuinman van Ispahan heeft niemand hem
gezien. Waarom zou je ook? Mij interesseert de man niet. Wanneer je dood gaat tel
je tot tien en als hij dan met zijn jaspanden wapperen wil moet hij er vlug bij zijn,
anders mist hij zijn entree nog.’
De man dacht dat ik spotte en ik werd driftig. ‘Mijn verhaal moet zakelijker zijn
voor die botterik,’ dacht ik en nam hem het brood af, omdat hij er tussen duim en
wijsvinger groezelige balletjes van draaide.
‘Ik hèb tot tien geteld,’ zei ik hem. ‘Toen was alles vuur om mij heen. Ik sprong
op en struikelde over iets. Ik schopte er tegen en zag in het licht van de vlammen,
dat het een hoofd was, het hoofd van een man, dat wegrolde.’ Toen vielen wij en ik
greep de stang onder mij. Ik klemde mijn handen om het ijzer en mijn vader begon
weer het verhaal over die ladder. Ik kon hem niet zien, maar zijn stem was dichtbij.
‘Het was in Calcutta,’ zei hij. ‘Ik stond in het dok, op de bovenste tree tegen de
scheepswand,
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toen de ladder onder mij begon weg te glijden. Wanneer ik op die stalen platen val,
dacht ik, dan worden al mijn vingers afgeslagen. Daarom ging ik op de ladder liggen
en je weet het, mijn zoon, mijn polsen en mijn kin waren gebroken, maar deze vingers
heb ik nog.’ Hij liet mij zijn handen zien; van achter mijn rug strekte hij ze langs mij
uit, met het gladde perkamenten vel over de oude knoken.
Ik keek ook naar mijn handen; de stang, die zij vasthielden, was de rand van het
bed. Dat begreep ik en toen ik rondzag waren de dokter en de zuster er niet meer.
‘Goed zo,’ zei ik hardop. ‘Die zijn weg.’
De brandlucht hing er nog. Feldlazarett; een witte wand voor mij. Wie bent U?
Zij zouden terugkomen en dan moest ik het weten. Als je uit een diepe slaap komt
weet je vaak niet wáár je bent, maar je naam, moet je ooit daarover nadenken?
Ik wilde mij oprichten, doch liet dat bij de eerste poging. Het was alsof mijn hoofd
op een stuk ijzer terugviel. Met de handen kon ik er niet bij om het te onderzoeken.
In de schoudergewrichten haperde iets. Uit de hoeken van mijn ogen kon ik
waarnemen, dat ik toch op een kussen lag; het was grijs met blauwe strepen. De punt
van mijn neus zag ik ook en zelfs mijn lippen, wanneer ik die toespitste. De onderlip
was opvallend rood, maar dat kon normaal zijn. Ik had haar nog nooit van deze hoek
uit bekeken. Ik bewoog mijn kaken en voelde de kiezen elkaar raken. Met de tong
tastte ik de tanden af: alles was er. Ook werkten de gelaatsspieren; bij diep fronsen
merkte ik een weerstand, hoog op het voorhoofd, ongeveer tegen de afscheiding van
het haar. Het kon een verband zijn. Hersenschudding? Dat alleen was het niet.
Ik probeerde naar links en naar rechts te kijken, maar zag slechts de einden van
de bedden, ijzeren ledikanten met dunne dekens. De muur aan het voeteneinde was
dichtbij. Telkens wanneer ik daarlangs opkeek om de hoogte te meten kwamen er
dansende vlekken voor en dan zakte de muur naar voren, over mij heen hellend. Ik
sloot de ogen, maar de spatten bleven, paarse stippen, cirkels, die in grote ellipsen
uitvloeiden. Een ellips heeft twee middelpunten en in het ene sta ik; dat is
blindenpsychologie en zo heb ik het geleerd. Maar wie bent U? Ik ben, ik ben
Fredericus Rex, voor wie het gelooft. In dat andere punt staat zuster Ursula.
Zij kwam naar mij toe, in grote paarse kringen, die haar als een zoeklicht op een
toneel volgden. Lieve zuster Ursula, ik ga
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naar Amerika. Ik wilde mij slapende houden, maar zij had mij toch al gezien.
‘U moet Uw lippen verven,’ zei ik haar, ‘want dat voetlicht is onbarmhartig voor
bleken vrouwen.’
Fout, het licht was paars. Maar zij glimlachte zowaar.
‘U schijnt zich weer een hele baas te voelen,’ zei ze.
‘Zegt U dat altijd, zuster?’
Zij verzette haar voeten om verder te gaan. Dat kon geen ongeduld zijn; zij was
ook niet haastig gekomen, langzaam zelfs en met lege handen.
‘Hoelang lig ik hier al?’
‘Een dag of wat.’ Zij trok haar schouders op in een vluchtig gebaar, bracht nog
een schraal lachje om haar lippen en liep toen verder.
Er was iets, dat haar deed aarzelen met mij te spreken. Het denken begon mij te
vermoeien en toch zou ik nog lang moeten nadenken, uren, dagen, want heel veel
zaken waren niet in orde. Ik moest voorzichtig zijn. Waarom had die dokter mij
gevraagd wie ik was? Waarom juist dat? Aan mij en niet aan een ander. Ander?
Waren hier anderen? Het viel mij op, dat ik geen geluiden om mij heen gehoord had.
In een ziekenzaal moet je kreunen horen, kraken van bedden, rochelen. Maar het was
stil. Wie bent U? Ze dachten toch niet, dat ik een idioot was? Fredericus Rex. Rex,
regina, reginae, reginae, reginam. Meervoud reginarum, genitivus, dan is er nog een
ablativus; ablativus thans onbekend, doch daarvoor past geen verwijt, mijne heren!
Gegeven de omstandigheden is het nog aardig om een koningin in vier naamvallen
te kennen...
Toen ik in angst badend wakker werd was het donker. Póm, póm, póm klonk het,
als van een ontstemde pauk. Dat was buiten; er werd geschoten en snel.
‘Cajus!’ riep ik. ‘Mertens! Eruit, ze zijn er weer, de schoften!’ Er kwam geen
antwoord en ik merkte, dat ik mij niet bewegen kon. Mijn hoofd weigerde bevelen
door te geven en mijn benen kleefden ergens aan. Póm, póm, póm, ging het weer;
natuurlijk de kleine batterij, maar wacht eens, zij klonk ongewoon, minder helder.
Het zou kunnen misten. Maar als er mist was, moesten Mertens en Cajus toch hier
zijn. Ik begon te roepen.
Er viel een streep licht over de muur.
‘Mertens?’
‘Stil toch!’ zei een vrouwestem. Zuster Ursula. Bliksem, ik
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was dit alles weer vergeten. Ik luisterde naar haar een weinig slepende voeten.
‘Wat is er?’ vroeg ze. Zij had zich over mij gebogen. Ik rook de lucht van aether
en zeep. Zij legde haar hand in mijn hals.
‘U bent kletsnat,’ zei ze. ‘Geschrokken?’
Meteen blafte de batterij weer. Ik voelde mijn spieren spannen tegen haar hand.
‘Kom, kom,’ zei ze. ‘Zo erg is het niet.’
Maar haar hand beefde even en zij trok haar terug als om het voor mij te verbergen.
‘Feldlazarett,’ sprak ik langzaam. Dichte weefsels van spinraggen scheurden in
mijn hoofd. ‘Dat was luchtdoelgeschut, nietwaar? Maar niet het onze, niet de... dan
moet het...’
Ik keek op en zag haar naast mij tegen de lichtbaan op de witte muur. Haar ogen
kon ik niet zien. Het waren glanzingen in donkere holten.
‘Waarom bent U nog op?’ vroeg ik toen wij te lang zwegen. Ik luisterde naar de
vliegtuigen. Het waren Lancasters, die overkwamen. Mijn Lancasters. Hoorde zij
het ook? Zij streek zich over het hoofd, als wilde zij slordige haren ordenen.
‘U bent nog niet lang in het vak, zuster.’
‘Hoe dat zo?’
‘Anders zou U niet over dat kapje strijken. De haren zitten er onder.’ Ik hoorde
mijzelf spreken; mijn handen plukten in de matras. Ik lag maar en deed niets en
buiten schoten ze op ons.
Zij lachte even. Zo in het duister kon zij vijftig of twintig zijn, maar ze lachte; en
zij was gelukkig een vrouw.
‘U bent een dwaas,’ zei ze.
‘Wat hindert het.’ Ik hoorde de Lancasters niet meer. ‘Ik lig hier toch alleen?’
‘Ja, dat is wel goed zo, niet?’
‘Nog wel. Maar hoe kan dat? Een Feldlazarett moet toch vol zijn?’
‘Dit gedeelte is eerst nu in gebruik genomen. Het was een klooster en U ligt in
een oude gang. U bent er de eerste, morgen zult U gezelschap krijgen.’
Ja, ja, gezelschap. De lucht was leeg; niet eens meer een aangeschoten laatkomer
met een stotterende motor achteraan. Ze waren naar huis toe.
Op het dak floot een sirene. Ik had het begin niet gehoord. Voor hen was het
afgelopen, voor mij begon het.
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De vroege ochtend bracht al nieuwe gasten. Op brancards werden zij binnengebracht.
Zesmaal kwamen zij langs mij. Zo was ik zeker ook gekomen: tussen twee grauwe
mannen in, die met doorzakkende knieën voortsloften als zotte molenaarsknechten
uit een verhaal van Wilhelm Busch. Wat zij meezeulden had ook weinig om het lijf.
Voor een zak meel krijg je in elk land van de wereld nog harde duiten, maar wat is
er waardelozer dan een opgeraapt mens? Eén van de zes moest al dood zijn toen hij
werd binnengebracht: ik zag het aan de vingers en de kleur van de arm, die buiten
de draagbaar hing. Voordat ze hem weer wegsjouwden werd hij eerst op het bed
naast me neergeploft. Ik kon toen zijn benige voeten zien.
Wat deed ik hier tussen al die pakken ellende? In mijn geheugen was een gat
geslagen, dat ik nog niet peilen kon. En toch vond ik steeds brokstukken terug, die
dieper gelegen moesten hebben dan mijn naam. Ik deed geen moeite ze te ordenen
en ineen te passen. De fundamenten waren er immers nog niet. In het puin zocht ik
naar de eerste steen en dat scheen een eindeloos werk. Wel kwam ik van alles tegen,
de bouwmeesters van de Sint Pieter, de wolhandkrab en zowaar ook farao Amenemhet
en mevrouw Hatsjepsoet, maar ikzelf was er steeds niet bij. Toch moest ik er zijn.
Ik stond zeker ergens in een hoek toe te kijken, hoe ik daar op de grond lag te graven
en te zoeken naar mijzelf.
Ik wachtte op zuster Ursula. Ik wilde een zakdoek hebben, waarmee ik eindelijk
die schroeilucht uit mijn neus zou kunnen blazen. En zij moest mijn kleffe handen
wassen en mijn tanden schoonmaken. Met mijn tong voelde ik de slijmerige film op
het glazuur. Maar zij kwam niet.
Als ik even niet oplette werd de ruimte om mij heen telkens gevuld met rook,
waaruit vurige verschrikkingen mij statig tegemoet traden en bloedige koppen mij
beloerden. Zij wachtten op mij, in dichte drommen en met alle wapenen. Ik zou me
door hen heen moeten vechten naar de deur. Het was immers oorlog.
Oorlog: ik voelde het toen zij binnen kwamen, twee mannen, de dokter van gisteren
- was het gisteren? - en naast hem een uniform, een groene uniform om een lichaam.
Die uniform! Ik had het zolang niet gezien. Een gebouw van kwade herinneringen
verrees ineens boven mij en stortte tegelijk weer in. Ik zette mij schrap door met
beide handen de ijzeren randen van het bed vast te houden. En omdat de mannen
niet terstond voor mij stonden, doch langzaam en met elkaar pratend
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naderbij kwamen, kon ik ook de paniek in mij terugduwen: zij zouden wellicht langs
mij gaan, helemaal niet voor mij gekomen zijn. Bovendien waren er millioenen van
die uniformen, overwoog ik, en wellicht stak in deze een gewoon mens. Wat kon dit
alles mij tenslotte nog raken? Ik behoorde tot een andere wereld. En was ik ooit bang
geweest voor zo'n uniform? Zeker niet. Wat is een uniform ook? Een lap textiel, dik
en hard, gemaakt door wevers met zachte handen, die bij zo'n spoel staan te kijken
tot het tijd is om naar huis te gaan en na het eten een pijp te roken en wat te wieden
in de tuintjes.
Zij bleven aan het voeteneinde van het bed staan, zodat ik hen zien kon zonder
mij te bewegen.
‘Dat is 'm,’ zei de dokter.
‘Aha, juist,’ bromde de ander. ‘En het schijnt te leven ook. Hoe is het zo, in het
algemeen?’ Zijn rechter hand draaide een cirkel in de lucht. ‘Ik bedoel, is alles naar
wens gegaan?’
‘Och, dat moeten we nog afwachten. Zijn eerste reacties waren wel sterk negatief.’
‘Negatief? Is dat ongunstig of juist goed?’
De dokter trok rimpels van vermaak in zijn gezicht.
‘Gunstig zou ik menen, voor U dan, majoor. Hij weet namelijk zijn naam niet.
Een veelbelovend begin, vindt U niet?’
‘Ja, ja.’ De majoor verzette ongeduldig zijn voeten. ‘Jij daar, hoe heet je?’
Daar had je het weer. Waarom gaven ze mij geen tijd en rust? Ik zag de man aan.
Hij moest voelen, dat hij ergens in mij wel een vlammetje van angst kon aanblazen.
Hij perste de aderen van zijn hals tot dikke koorden omdat ik niet antwoordde. Hij
gaf mij een gevoel van lichamelijk onbehagen. Zoals de stier in de arena van Bayonne.
‘Ik wacht nog steeds!’
Nu zou hij chargeren: de kop een weinig scheef, listige berekening in de kleine
ogen. De Basken scholden hem uit: ‘cochon’ en ‘salaud’ riepen ze, omdat hij zijn
haat op de paarden uitleefde. Het was een slechte stier, zeiden mijn vrienden, maar
toen ik weer buiten kwam lachten ze, omdat ik zo bleek zag. Ik voelde mij ook
bibberig. Als een stier dood gaat staat hij bloed te hoesten, dan tuimelt hij om, de
vier poten stijf in de lucht. Maar dat is het einde al.
Na de eerste driftige charges volgde de flitsende ontmoeting van het dier en de
ongewapende man in het midden van de cirkel;
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en daarna het afwerpen van de kleurige banderillas in de nek van de stier. Hij sprak
weer. Wat zei hij? Hij zou de prikkels in de dikke spierbundels nauwelijks voelen.
Hij zou ze afschudden en gevaarlijk worden.
‘Versta je me niet? Ik kan je...’
‘Daaraan twijfel ik niet,’ zei ik, met woede mijn gedachten verzamelend. ‘Maar
ik wist niet, dat U het tegen mij had. Te oordelen naar het volume van uw stem riep
U iemand, met wie U op vertrouwelijke of zelfs intieme voet verkeert. Zodat het
misverstand van mijn kant ook U begrijpelijk moet voorkomen.’
Ha, ik was er! Nu konden ze komen. Al was het met honderd uniformen.
‘Zo, zo,’ zei de majoor, zich tot de medicus wendend. ‘Hij heeft zijn praatjes goed
bij elkaar. Spreekt U maar verder met hem, ik kan met zulke vlerken niet omgaan.
Als hij daar niet lag en...’
‘Dat geloof ik,’ zei de ander en zich vooroverbuigend naar het bed richtte hij zich
tot mij.
‘De majoor wenst alleen uw naam te weten,’ vertaalde hij geduldig.
‘Of is hij soms officier?’ vroeg de majoor met list in zijn stem.
‘Dat zult U toch wel weten,’ meende ik voorzichtig. ‘U weet hoe ik hier gekomen
ben, wat ik deed, wat ik droeg. Als U mij dat vertelt kan ik U waarschijnlijk beter
inlichten. Alles is mij op het ogenblik nog niet geheel helder, moet U weten, maar
ik ben ervan overtuigd...’
‘Ja, ja,’ onderbrak de dokter om het ongeduld van de krijger naast hem geen nieuw
voedsel te geven. ‘Maar uw naam weet U toch wel?’
Ik moest deze mensen tevreden stellen. Lieten ze mij nog maar even met rust, al
was het tien minuten, twintig seconden.
‘Ik ben...’
‘Kom, kom,’ moedigde de dokter aan.
‘Ik ben ik,’ zei ik plotseling korzelig. ‘Ik ben X, iks.’
‘Hoe schrijf je dat?’ riep de majoor en hij duwde de ander opzij.
‘X? Wel, iks, ikkes, i-c-k-e-s-; de i van isidoor, de c van churchill...’
De majoor opende zijn mond en hapte toen zijn drift weg.
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‘Hoe was het nu?’ vroeg de dokter; met zijn hand maakte hij daarbij een gebaar als
om een hinderlijke vlieg weg te slaan.
‘Ickes. Michael Ickes.’
‘Ga mee,’ zei de majoor en hij greep de ander in zijn witte jas. ‘Idioten zijn jullie
medicijnmannen, weekhartige stommelingen. Je had het nooit zover moeten laten
komen. Jullie hadden naar mij moeten luisteren. Nu zitten we met hem!’
En met die raadselachtige woorden lieten zij Michael Ickes alleen. Hij glimlachte
tevreden tegen de witte muur aan zijn voeten. Hij sprak die naam voor zich uit, als
wilde hij haar nog eens tussen tong en lippen proeven:
‘Michael Ickes: zegt U maar Mike mevrouwtje. Mike Ickes. Als ze dood gaan
brullen ze hun bloed in het zand, moet U weten. Ik heb het zelf gezien. Dan komen
parmantige paardjes met pluimen op en met rinkelende bellen om ze weg te slepen.’
In de dagen die volgden bewoog Michael Ickes zich in het niemandsland tussen leven
en dood. Hij was bang; hij had een klamme angst voor de grenslijn langs het
bewustzijn, waarover hij telkens getrokken werd om er de strijd tegen het vuur en
de schimmen voort te zetten. Met vallen en opstaan vocht hij zich terug, zijn hoofd
in de aarde gravend voor bescherming tegen de explosies en weer overeind
strompelend, wanneer natte nevelen naar hem toekropen en zich over hem heen
sloten.
Als hij dan uitgeput was teruggekomen verzonk hij in een doffe berusting, waarin
zelfs zijn denken bijna tot stilstand vertraagde. Ook wel begon hij opgewonden te
vertellen over wat hem inviel om de herinnering aan zijn angsten weg te praten.
‘Als een man niet meer leven wil gaat hij dood,’ zei hij tegen zuster Ursula, toen
zij na een van zijn gevechten zijn voorhoofd en handen droogde. ‘Ik had een vriend,’
vertelde hij. ‘Het was Mei, een koude morgen, vijf uur.’
‘Half vijf, geloof ik,’ ging hij in gedachten verder. ‘Geen wolkje aan de lucht. Ik
keek uit mijn raam over het grasveld, toen het begon. Het was de vorige dag nog
geschoren en er midden in stond een lijster, luisterend met een scheef kopje. Ik
luisterde ook, naar vliegtuigen, waarvan ik het geluid niet kende. De lucht was er
vol van. De vogel trok een zwarte draad uit het groen toen de bommen insloegen bij
de nieuwe kazernes. Hij bleef trekken, met onrustige kraaloogjes. Misschien dacht
hij wel, dat die wurm het gebeef van de aarde met zich bracht.’
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‘En toen?’ drong zuster Ursula aan, omdat hij niet sprak.
Hij wilde over zijn voorhoofd strijken, een mechanisch gebaar, doch hij bemerkte,
dat zijn armen nog weigerden het uit te voeren.
‘En toen?’ herhaalde hij. ‘Toen klom die vriend van mij in het ene vliegtuig, dat
startklaar stond. Maar daartussen ligt een hele geschiedenis. Ik was er niet bij. Ik
was thuis: onder mij een grasveld, boven mij het dak. Er stond een lijster, maar wat
kan U die lijster schelen? Toen de bommen vielen klom ik op het dak en zag daar
de meisjes van de wapenwinkel uit de straat. In pyjama. De oudste had een blauwe
aan. Er waren veel vliegtuigen in de lucht, maar zei ik dat al niet? Ze kwamen dichtbij
over en ik schreeuwde, dat ze duiken moesten; die meisjes dan, want de vliegtuigen
schoten met boordwapenen laag over de daken.’
‘Maar wat gebeurde er?’
‘Dat riep mijn hospita ook, beneden aan de zoldertrap. Ik moest naar het vliegveld,
dat was duidelijk, maar toen ik er kwam was hij al weg’
‘Wie dan toch? Die vriend?’
Michael hoorde haar niet. ‘Eén troep verraders,’ dacht hij, zich opwindend bij de
herinnering, ‘De banden van de nieuwe gevechtstoestellen waren leeggelopen. Mijn
waarnemer stond te vloeken en te trappen tegen de platte banden. En wie had het
gedaan? Bijna iedereen kon je daarvoor aanzien.’
‘Hij was weg,’ herhaalde hij hardop. ‘Hij startte juist; naar ons toe, want de wind
was Zuid-West. Een paar meter van ons af kwam hij los van de grond. Hij had het
enige vliegtuig genomen, dat de saboteurs over het hoofd gezien hadden. Dat was
ook geen wonder, want het had al in de vorige oorlog gevlogen, maar het kon nog
voor lessen gebruikt worden. Zo oud was het, dat wij er een Sinterklaasbaard
aangehangen hadden.
Hij lachte naar ons.’ Michael aarzelde even. ‘Tenminste, dat heb ik zo gedacht;
onder die dikke bril kon je het natuurlijk niet zien, maar hij lachte altijd. Hij zwaaide
wel, met zijn gele handschoenen. Toen was hij werkelijk weg.
Ze hadden hem brandbommen van een kilo meegegeven, die hij maar met zijn
handen over boord moest gooien. Dat heeft hij ook gedaan, want het was oorlog.
Troepen kwamen er uit met kanonnen en een getuigde schimmel voor de intocht van
de generaal.’
‘Generaal? Welke generaal?’
‘Zij zochten geen dekking toen hij aankwam, want die vlie-
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gende bouwdoos van zeildoek en ijzerdraad kenden zij alleen uit het museum. Maar
toen hij bij ons terugkwam om benzine en nieuwe bommen te halen, schreeuwde hij,
dat ze als strandvlooien waren weggewipt en als de generaal nog leefde zou hij op
vloekende voeten naar de duinen zijn gegaan.’
‘Maar welke generaal was dat toch?’
‘Generaal? Wat generaal. 't Gaat toch om dat paard en niet om die generaal; snap
het dan toch!’ Het scheen even alsof Michael weigerde verder te gaan. Toch deed
hij het.
‘Wat zei ik? O, ja, dat paard. Maar hij vertrok weer met zijn rammelkast en had
geen geluk op die reis. Geluk, nee. 't Was gewoon mis, afgelopen, finis. Toen hij
zijn machine voor de tweede keer op de transportvliegtuigen liet duiken en er
schreeuwend als een sabelvechter de brandbommen inslingerde schoot een jager op
hem neer. Hij zag de schaduw over het zand glijden en week uit; dat kòn je doen met
die oude Fokkers. Zo moet het gegaan zijn, maar er was nog een jager bij en zij waren
twintig jaar jonger en sneller; zij hadden snelvuurkanonnen in de vleugels en hij
moest met een machinepistool schieten, over boord hangend, om de stangen en draden
van zijn tweedekker niet te raken.’
Michaels gezicht was gespannen, als vreesde hij zich niet alles precies meer te
kunnen herinneren.
‘Ik heb bij zijn bed gestaan,’ zei hij. ‘Met zijn vriendin. Hij wilde haar niet zien.
Maria heette ze. Ik vond haar niet zo aardig, maar ze was het wel, merkte ik later.
Hij schold haar de kamer uit en toen ze weg was vertelde hij wat er gebeurd was en
dat hij dood ging.’ Hier hield hij even op en hij wilde weer over zijn gezicht strijken.
‘'t Was een vreemde geschiedenis, daar in dat ziekenhuis. Ik heb altijd het land
gehad aan ziekenhuizen. Bij elke stap, die je er doet denk je: nu komt er weer een
nieuwe lading coccen in je longen. Toen ik er aankwam hield een verpleegster mij
tegen; ze zei, dat hij niemand wilde zien, maar ik vertelde haar, dat ik zijn vriend
was en ik duwde haar van de deur weg en toen ik hem zag riep ik: “Zo, rotjongen,
lig je daar!” Maar hij zei niets. Hij keek mij van heel in de verte aan. Jezus, waarom
zeg ik dit allemaal? Wat gaat het U aan?’
Zuster Ursula boog zich naar hem toe en droogde zijn handen weer, die hij aan
het laken trachtte af te vegen.
‘Kalm toch,’ zei ze. ‘Waarom zoudt U zich er nog over opwinden? 't Is toch al
gebeurd.’
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‘Ja, maar dit was ploertig,’ viel Michael uit. ‘Met drie Messerschmitts tegen dat ene,
oude ding.’ En om het duidelijk te maken herhaalde hij wat zijn vriend hem nog
verteld had:
Hij was gevlucht voor die twee jagers en de goden schenen met hem, want boven
zee hingen stapelwolken. Hij dook erin, juist voordat de jagers naar zijn staart grepen.
Daar in die wolken was hij veilig. De jagers durfden er niet in; ze zouden hem kunnen
rammen en dan waren ze er zelf ook geweest. Het museumstuk was ideaal onder die
omstandigheden.
‘Je kon het rustig parkeren in een grote wolk en er wat rondkuieren als je je
verveelde,’ legde Michael uit.
Af en toe stak zijn vriend de neus van zijn toestel eens naar buiten om te zien of
zijn vijanden er nog waren en die gaven meteen een roffel met hun kanonnen; hij
moest dan snel terugduiken in zijn wolk. Dat ging een tijd goed zo. Hij had berekend
met zijn volle benzinetank langer in de lucht te kunnen blijven dan de jagers, die van
een verre basis moesten zijn gekomen en ook wel wat beters te doen zouden hebben
dan het nazitten van zijn ongelukkige Fokker. Maar hij wist niet, dat hij met een
eerzuchtig systeem te doen had, waarin het persoonlijk neerschieten van een vijand
een kruis met een lint en rissen hysterische vrouwen betekende. En hij kon ook niet
weten, dat het in zijn wolk niet lang meer veilig zijn zou.
Boven land was de lucht helder en die eenzame wolkenbank, de laatste van de
nacht, dreef naar de kust, waar zij boven de duinen opgelost zou worden. Hij merkte
het eerst, toen hij het minder koud kreeg in zijn natte wolk. Hij dacht nog, dat hij
teveel naar de buitenkant was afgedwaald en hij zocht naar het hart van de wolk.
Maar overal werd het lichter en warmer. Toen begreep hij wat er gebeurde; zijn
beschermend gordijn trok op en hij zag, dat er nog een jager was bijgekomen.
‘Als lijsters schoten ze op hem neer,’ zei Michael. Zijn koortsige ogen zagen met
verbazing zuster Ursula aan en toen kwam langzaam een grijns op zijn gezicht.
‘Lijsters,’ zei hij grinnikend. ‘Waar haal ik ze vandaan? Stel je voor, dat het lijsters
geweest waren; van die deftige zwarte heertjes, rode besjes schietend. Nee, havikken
waren het natuurlijk. “Als havikken schoten ze op hem neer,” had ik moeten zeggen.
“Elkaar in duikvlucht de prooi nog bekijvend.” Zo klinkt het goed. De schoften. Mijn
God, wat een volk. Zuster Ursula, laat af van mij. Met andere woorden: donder op!’
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Hij bleef stil liggen en volgde haar handen, die een handdoek in de waterkom betten.
‘Thans is Ursel blindekoe.
Stijf trekt Prik den doek haar toe,’

zei hij geeuwend. Hij liet het toe, dat zij met een punt van de vochtige doek over zijn
gezicht streek.
‘Maar is hij doodgegaan?’ vroeg zij rustig. ‘U zei toch in het begin, dat als iemand
niet wil leven... Hij kòn dus wel in het leven blijven.’ Zij drukte de doek voorzichtig
tegen zijn ogen.
‘Hij kon het ook halen,’ zei hij. ‘Er zaten een stuk of twintig gaten in hem toen ze
hem uit het wrak haalden, maar dat kon allemaal wel in orde komen; iedereen vertelde
me dat in het ziekenhuis. Ze hebben ook gezwoegd als paarden om hem overeind te
krijgen; hij was de eerste vlieger, die ze er kregen en die grote, plezierige knaap kòn
je ook niet laten doodgaan. Maar hij wilde niet blijven leven. Die kille aanslag op
zijn land en de overval op zijn sportieve Fokker waren hem te machtig geweest; hij
kon het niet meer verwerken.’
Michael luisterde naar zijn stem, die mechanisch doorsprak, terwijl zijn gedachten
in een gesloten bus rondijlden, zoekend naar een opening, waardoor zij in de ruimte
konden ontvluchten.
‘Hij wilde niet blijven leven en wij konden er niets aan doen. Wij stonden er maar
bij en we deden niets. Hij voelde het beter aan, toen; hij begreep wat er gebeurd was.
“Dit is afgelopen,” zei hij nog. “De barbaren zijn weer gekomen. Ga weg, ga hier
gauw weg, vandaag nog.”’
Michael aarzelde; hij vermeed het zuster Ursula aan te zien, toen zij de doek van
zijn ogen had weggenomen.
‘Een lang verhaal, niet zuster?’ zei hij om zich een houding te geven. ‘Een verhaal
met een moraal, ter voorlezing aan de kindertjes.’
Hij was misselijk van moeheid. Zuster Ursula zag met zorg op hem neer; er waren
strakke lijnen in zijn gezicht gekomen en zijn mond kon nauwelijks nog een glimlach
voor haar vasthouden.
De volgende ochtend vond zij Michael minder onrustig. Hij kon zijn armen al een
weinig bewegen en oefende zich door de vingertoppen van de rechter en de linkerhand
naar elkaar te brengen, terwijl hij de ogen gesloten hield.
‘Majoor Bruns wil weten, waar dat geweest is,’ zei ze, hem vluchtig aanziende.
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Zijn beide wijsvingers bleven in de lucht steken en gleden toen langs elkaar heen;
weer probeerde hij het, zonder de ogen te openen.
‘Hij zegt, dat het in België geweest moet zijn, met dat strand en die
transportvliegtuigen,’ ging ze haastig verder.
‘Bruns is die ik al eerder gezien heb, niet?’
‘Ja.’
‘Wonderlijk, dat ze voor mij altijd die plezierige, beminnelijke heertjes uitzoeken.
Maar, hij wil het weten?’
‘Ja.’
‘En zuster Ursula wil het niet weten?’
Zijn handen maakten haar nerveus.
‘Nee,’ zei ze. ‘Hij zal het straks zelf komen vragen.’
‘Eindelijk,’ zei Michael en hij zag haar aan. ‘Van de tien keer is het nu viermaal
raak. Dat is al heel wat beter, dan bij het begin. Maar zuster Ursula wil het niet weten.
Zuster Ursula heeft hem alles verteld, onze majoor. Ik was nog lang niet klaar met
mijn verhaal. U moet hem ook het slot vertellen.’
‘Wat heb ik alleen maar gedacht en niet gezegd?’ vroeg Michael zich af. ‘Heb ik
de naam Fokker genoemd? Hadden de Belgen Fokkers? En het begin? Wat heb ik
daarvan verteld? Wat doet het er ook toe.’
‘Waar was ik gebleven?’ vroeg hij hardop. ‘In het ziekenhuis. Wij hebben van
alles geprobeerd om hem nog te laten leven. Hij lag daar, verpakt, met een stuk of
twintig schotwonden en een paar kogels, waar ze nog niet bij konden. Dat was
allemaal niet zo erg, want zijn motor draaide nog rustig door en dat vertelden we
hem ook. Het interesseerde hem niet; hij was alleen verwonderd, dat een wereld van
mensen plotseling bezeten van moordlust kon zijn. Hij begreep het niet en wilde het
ook niet meer begrijpen; hij wilde alleen nog rustig doodgaan; zonder getuigen.’
Michael vertelde het alsof hem dit alles niet meer aanging en hij nog slechts horen
wilde, hoe zijn woorden klonken.
‘Beer deed net zo; Beer was mijn hond. Ik was nog heel klein en we woonden pas
in het dorp, boven de bakkerij. Beer werd jarig en ik had zelf een broodje voor hem
mogen bakken. Hij werd overreden, die ochtend. Dat wist ik natuurlijk niet, maar
toen hij niet thuis kwam ben ik hem gaan zoeken en ik vond hem ver van de weg
onder wat struiken. Herinner ik me allemaal nog. Gekke wereld. Brave Beer. Kluift
nu aan een bot van een Brontosaurus. En David? Nee, David is een moeilijk geval.
Hij had het
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op het laatste ogenblik maar over de “wereld zonder vreugde”. En ik stond er bij te
kijken en dacht: “Waarom sta je hier nog? Wat doe je hier eigenlijk?” En hij sprak
volzinnen uit over die wereld zonder vreugde. Dat was niets voor hem. 't Was een
andere David, die doodging. En ik stond er bij. Wereld zonder vreugde! Halleluja!
Let er maar niet op, zuster. Ik heb nooit maat kunnen houden. En daar is onze
kameraad majoor ook al.’
‘Je draait op te hoge toeren,’ zei Michael bij zichzelf. ‘Vijfduizend per minuut;
de lagers smelten al. Benzine afsluiten.’
Hij wist, dat hij zich in een staat van opwinding gewerkt had, waarin hij alles
bijeen praatte, wat zijn schoksgewijze terugkerend geheugen hem opdrong. De
mededeling van zuster Ursula had hem een gevoel van onveiligheid gegeven,
waartegen hij zijn verweer niet vinden kon. En in deze onzekerheid verloor hij de
zin voor schakeringen: uit zijn spectrum waren de grijzen weggevallen en alleen het
zwart en het wit overgebleven. Daarom zag hij zuster Ursula's disciplinair verslag
aan de officier als verraad en de caricaturale majoor zelf als een vernuftige machinerie
van kwellingen.
Hij zag hem met ingehouden stappen naderbij komen.
‘Zo, zo,’ riep de majoor hem al toe. ‘Weer helemaal de oude, zie ik.’ Hij greep de
rand van het ledikant en schudde er joviaal aan.
‘Dit is niet eerlijk,’ dacht Michael.
‘Hoe oud?’ vroeg hij daarna.
‘Zo oud, dat U al generaal had kunnen zijn. In Engeland maak je snel promotie,
niet waar? Er gaan er ook zoveel. U bent toch officier?’
‘Als ik zie, waar ik lig, zou ik het niet denken.’
‘De man weet iets van mij, dat ik niet weet. Weet iets van mij, dat ik niet weet,’
dacht Michael. ‘Het moet belangrijk zijn. Voor hem zeker, voor mij dan ook.’
‘Onze ziekenhuizen hebben jullie vernield,’ sprak de majoor zonder stemverheffing,
‘Vernield met je terreuraanvallen op de bevolking. Jullie vreest een eerlijke strijd
aan het front en daarom gaan onze hospitalen eraan en onze vrouwen en kinderen...’
‘En de kerken en de koeien in het land,’ vulde Michael aan en hij slikte meteen
zijn uitval in. Het slechtst van alles in een oorlog kon hij propaganda verdragen.
Maar de majoor vond het blijkbaar niet de moeite waard om zich kwaad te maken.
Hij bekeek Michael aandachtig, zijn kin omhoog gestoken, met de vin-
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gers over de baardstoppels van zijn hals raspend en daarbij de lippen tuitend.
‘Nu komt het,’ dacht Michael.
‘Zo, zo. Tja, zo is het. Welk strand was het eigenlijk?’
Michael trok zijn wenkbrauwen op, als begreep hij de vraag niet.
‘Waar onze transporttoestellen stonden? Ik heb zo gedacht, dat het tussen Calais
en Helder geweest moet zijn.’
Hij liet zijn hoofd zakken en nam de kin tussen duim en wijsvinger.
‘En er was een paard bij, is het niet? Een paard, dat wegliep.’
‘Paarden houden niet van stieren. Ze beginnen al onrustig de achterbenen te
verzetten als er een de arena binnenkomt.’
‘Wat is dat? Afleidingsmanoeuvre?’
‘Volstrekt niet.’ Michael schudde het hoofd en er ging een kras van pijn door hem
heen. ‘Dat is angst,’ vervolgde hij met moeite. ‘Domweg angst. Als zelfs de mensen
de spanning voelen van het gevaar, waarom zouden paarden het dan niet merken, al
hebben ze ook kleppen voor de ogen. Bovendien geven stieren een gemene lucht af:
paarden ruiken goed.’
Michael kneep de ogen dicht. ‘Hoei, hoei, waarom praat ik zoveel,’ dacht hij.
‘Waarom gaat die vent niet weg; wat wil hij van me?’
De majoor wachtte totdat de ander zich hersteld had. Toen begon hij weer.
‘En nu rustig aan, vriend. Kalm nadenken en dan langzaam antwoorden. Die
waanzin krijgen we er wel uit. Jullie zijn allen geschift. Daarmee rekenen we al. Dus
op dat strand stonden vliegtuigen. Hoeveel? Maar nee, U was er niet bij. Maar die
vriend van U, aan die man moeten we toch iets doen. Hij was een held, nietwaar? In
al die landen hebben we posthume onderscheidingen laten uitreiken. Voor hem
kunnen we dat ook nog wel opknappen.’
‘Wat een vent,’ dacht Michael. ‘Van iemand, die neergelegd wordt als een hond
maken jullie nooit een held. Dat weet je bliksems goed.’
‘Ik wil alleen zeggen,’ ging hij voort,’ dat je toch geen held kunt zijn als je met
drie Spitfires één Messerschmitt aanvalt. Of deed hij het met drie Messerschmitts
tegen één Spitfire? Ik weet het waarempel niet meer.’
‘Wat is dat allemaal?’
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‘Ik wilde, dat ik liet wist. Maar,’ zei hij opeens met geestdrift, ‘hou het even vast,
majoor; nu hebben we al vier Spitfires en vier Messerschmitts. Dat is acht, plus een
paard. Een paard, zei U toch? Dat is negen. Nu mag er nog een bij, anders kan ik
niet verder tellen. Nog één, zegt U het maar, eenmaal, andermaal, niemand meer.
Pak weg, majoor. 't Is vandaag de laatste dag.’
De officier hoorde hem aan met toegeknepen ogen. Hij trok zijn schouders op,
verzette ongeduldig zijn laarzen en sprak voordat hij zich omdraaide tot Michael:
‘Vriend, je ligt hier in het kwartier van de hopeloze gevallen en ik geloof, dat je
je plaats gauw zult moeten inruimen.’
‘Het kwartier van de hopeloze gevallen.’ Michael herhaalde het eerst nog, met
vermaak over de brutale kwaadaardigheid van de majoor. De hakken van de
wegstappende laarzen sloegen de woorden driftig in het steen: hopeloos, hopeloos.
Michaels voldoening verdween langzaam van zijn gezicht; de woorden drongen door
en wekten argwaan op. Hij herinnerde zich opeens niet alleen te zijn en dat was een
onbehaaglijke gedachte. Als ze hem alleen lieten was hij veilig, maar er lagen mensen
achter hem, naast hem. Ze zwegen en als zij niet dood waren hadden ze alles gehoord.
Wat dachten ze en wie waren zij? Wie was hijzelf: een geval, een hopeloos geval.
Waarom? En wat was er met hem? Een klooster had zuster Ursula gezegd. De muur
kende hij al. Hij merkte, dat zij niet wit, maar grauw was en laag. Een oude gang.
Iedereen kwam van links binnen, door de kleine deur, die hij nog juist kon zien. Ze
gingen er ook weer door weg: de zusters, de dokters en de majoor, de broeders met
de draagbaar. Er moest nog een doorgang zijn, die hij niet zag. Wat zou daarachter
zijn? En die ene dode, was die toch langs hem naar links of naar rechts gedragen?
Hij begon ook op geluiden te letten. Hij luisterde, maar het scheen alsof iedereen
de adem inhield: niets bewoog. Misschien was er ook geen sterveling en hadden de
mannetjes met hun draagbaren alleen een comedie opgevoerd om hem te misleiden;
provocateurs.
Zijn bed droeg een nummer. Hij bemerkte het met schrik. Het was hem niet eerder
opgevallen. Aan een horizontale spijl van het ledikant hing het; aan het voeteneinde,
naar de muur gericht, zodat hij het in spiegelschrift lezen moest. Even twijfelde hij
nog, of het een uitgesneden letter E. was, maar toen hij het bed aan zijn rechterzijde
met zijn blikken aftastte en er een 5 vond,
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wist hij zeker, dat zijn bed met een 3 genummerd was. Een 3 en een 5, nummer 3
was hij. Het eerste bed stond aan zijn linkerhand; het was ongebruikt en zonder
matras. Waar waren de 2 en de 4? Het moesten er meer zijn; zesmaal waren de dragers
langsgekomen. Op nummer 5 hadden ze die dode man neergelegd. Nummer 5 was
weggebracht: eerst bonden ze een label aan een teen van zijn stakerige voeten. Michael
voelde zijn voorhoofd onder het verband vochtig worden. Een kaartje aan je grote
teen! De anderen hadden ze misschien ook teruggehaald, toen hij sliep en nu wachtten
ze op hem. Hij greep de randen van zijn bed als wilde hij zich oprichten en zo bleef
hij met gespannen spieren en tastende zenuwspitsen de stilte verkennen.
‘Aha! Nummer vijf alweer leeg. Zuster, kom eens hier.’
Michael hoorde de stem door een halve slaap heen. ‘Daar is hij weer,’ dacht hij,
zijn ogen dicht houdend. ‘Ik kan hem niet meer zien. Laat er een wonder gebeuren...’
‘Zuster, waarom is dat bed altijd leeg?’
‘...een wonder, zodat hij plotseling naast zijn uniform staat. Hij spiernaakt en de
uniform naast hem aan een houtje in de lucht...’
‘Maar die fransman komt er toch in, majoor.’
‘...helemaal naakt met zijn paddebillen. Dan wil ik weer kijken. Zijn laarzen moet
hij daarbij aanhouden...’
‘Onzin, dit staat altijd leeg, wanneer ik langs kom.’
‘Dat komt toevallig zo uit, majoor. Ze gaan allen direct dood in dat bed. We hebben
er al vijf ingehad.’
‘Aha, dood hè? Nummer vijf, juist.’
‘Nee, zes,’ vulde de verpleegster aan. ‘De eerste vergat ik, maar die hoorde ook
niet op de afdeling thuis.’
‘...de man met het etiket...’
‘Vervloekt,’ bromde de majoor.
‘...nu begint hij met mij,’ dacht Michael, maar de majoor zweeg; een deur sloeg
dicht en stevige voetstappen kwamen naderbij. Hij luisterde: ‘geen laarzen.’
‘Morgen majoor.’ De stem was zwaar en opgewekt. ‘Alweer vroeg op het pad,
zie ik; om mijn mensjes te pesten?’
‘Maar professor!’
‘Guttogut, ik gun U een verzetje, in dat harde krijgersvak.’ De stem gorgelde met
een lach. ‘Waarachtig, van harte. Ze liggen ervoor, niet? En wat zou je anders moeten
doen: duikbootje spelen
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op een stuk papier, zoals de wapenbroeders in de wachtkamer, of je ogen bederven
op een priegelig schaakbordje.’
‘...nu slaat hij hem op de schouder, met de vlakke hand,’ begreep Michael. ‘En
hard ook...’
‘Professor!’
‘Ik heb weer een aardig verhaaltje voor U. Net gelezen; in mijn Amerikaans
vakblad, Bàh, wat een werk; dat altijd maar te moeten lezen. Maar ja, die moeite om
het hier te krijgen; al dat jonge bloed, dat daaraan geofferd wordt. Zo ondankbaar
anders...’
‘Maar...’
‘Aha, ons militaire ongeduld. Het verhaal; natuurlijk. 't Gaat over vleeswonden,
grote vleeswonden, niet al te vers, zoals we er negen van de tien op de slagvelden
krijgen. Wij krammen altijd in het dóóie vlees; kan niet anders, wonden omzoomd
met dood vlees. Gevolg: slechte heling, grote lidtekens. Wat doen zij?...’
Michael wilde de man zien. Met verbazing mat hij de lengte van de patriarchale
baard. ‘Johannes Brahms’, dacht hij. ‘Brahms met prikogen.’ Hij was een hoofd
kleiner dan de officier en bij het spreken priemde hij hem in de borst, bij elke komma
en punt.
‘Pas op, majoor. Wat doen die Yanks nu? Net iets voor U. Leggen er een pak op.
Geen pak met watten, maar een pak met vliegen, in cellophaan; op de wond. Boven
op de wond. Geen gewone vlieg, zeer bijzondere vlieg. Eitjes, larven, larf vreet vlees,
maar alleen het dooie vlees; is ie gek op. Je volgt het diner door het cellophaan en
als 't dessert op is veeg je de hele smerige bende er af; hou je een mooie schone wond
over. Krammen in gezond vlees: prachtige lidtekens.’
De professor draaide zich met een rukje om, als stond hij op marionettenbeentjes.
Hij staarde over Michael heen.
‘Nu de vliegen.’ Hij wiegde zijn lichaam op wippende voeten tegen het ledikant.
‘Geen gewone vliegen, zeker niet. Je zou het ze misschien kunnen leren.’ Hij zag
Michael aan, nam de koortstabel van de haak en terwijl hij met een vinger het verloop
van de grafiek langzaam volgde sprak hij rustig tot de officier, die nog achter hem
stond.
‘Deze knaap blijft nog hier, majoor Bruns. Denk er om: ze zijn mìjn patiënten,
zolang ze in het hospitaal blijven. Als ze op de stoep staan kunt U ermee doen wat
U wilt. Maar geen seconde eerder.’
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Hij hing de kaart op en draaide zich rustig om.
‘Nietwaar, majoor. Mìjn mannetjes, mìjn vrouwtjes.’ Hij stond nu recht tegenover
de stramme officier. ‘Vliegen in cellophaan,’ zei hij peinzend; hij stak zijn onderlip
uit de baard en schudde zijn hoofd. ‘Je moet maar op de idee komen. Maar wàt voor
vliegen?’
En met een vluchtig handgebaar ten groet ging de professor verder, met opgewekte
stappen van zijn korte benen.
De majoor zag Michael aan.
‘Zo mijn waarde,’ zei hij, grimmig de toon van de professor overnemend. ‘Nu
gaan wìj eens zaken doen. Ik zal U het proces verbaal voorlezen van uw verklaring
tegenover zuster Ursula Schwaeneman. Zuster! Waar is zij nu weer?’
Michael sloot zijn ogen. Hij liet zijn mond langzaam openzakken om de indruk
te wekken, alsof hij zich in een staat van uitputting bevond. Maar al zijn zenuwtoppen
waren afgesteld op het doen van de majoor. Hij hoorde, dat de ander zijn voeten
verschoof.
‘Nu komt hij naar mij toe,’ dacht hij. ‘Hij ziet mijn mond open en sluipt op de
punten van zijn laarzen langs het bed. Hij wil er wat ingooien. Toch openhouden.
Als je A zegt moet je... Denk aan een haring. Een brandende lucifer. Uitademen door
je mond; koolzuur dooft. Hij staat boven me, ziet mijn wimpers bewegen; béven,
sukkel. Idioot, er gebeurt niets. Hij is bang voor de professor. Als hij geen lucifers
heeft zal hij een aansteker hebben, knipt hem aan tussen de handen, zodat je het niet
hoort; buigt zich behoedzaam voorover. Mijn linker oog is het dichtst bij hem. Als
je slaapt spring je dan meteen overeind. Ze weten het precies, kennen elke reactie.
De schoften. ‘Waar bent U toch bang voor?’ zouden ze weer vragen. ‘Bij ons bent
U veilig. Wij slaan niet. Dat vertellen alleen de mensen, die zeggen uw vrienden te
zijn. En kijk, ze hebben U allemaal in de steek gelaten. Och nee, waarom zouden we
slaan. Wij weten toch alles. Kom, neem een sigaret en laat alles eens even rusten.’
Hij kijkt naar mijn voorhoofd en ziet hoe het nat wordt. Je voelt de hitte schroeien,
hoort de oogharen even knetteren, maar het gaat eerst nog. Pas als hij...
‘Nee, raak me niet aan!’ schreeuwde Michael.
De majoor stond nog aan het voeteneinde van het bed, met de rug naar hem toe.
Hij draaide zich om, verbazing in zijn ogen. Hij had een dunne stalen bril opgezet;
hij hield een papier in de
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handen en een stompje potlood tussen de lippen. Hij nam het uit de mond en vroeg:
‘Wat zei U daar?’
Michael kon eerst niet antwoorden, maar omdat de majoor zwijgen bleef zei hij:
‘Niets, het was niets, geloof ik. Ik droomde, afschuwelijk. Een nachtmerrie.’
‘Aha, een nachtmerrie.’
‘Hij ziet, dat ik bang ben,’ dacht Michael. ‘En ik bèn niet bang. Als hij me maar
met rust laat. Als hij me maar niet aanraakt.
‘Laat me alleen,’ zei hij toen. ‘Laat me in godsnaam alleen; ik moet slapen.’
‘Waarom zou ik bang zijn?’ vroeg hij zich weer af. ‘De man draagt een ijzeren
brilletje. Hij is een verzuurde klerk op een kantoor, met een helleveeg van een vrouw
thuis; of een schoolmeester, die geen orde kan houden. Vijf kinderen heeft hij.
Kinderen hebben ze altijd.’
‘Zuster!’ riep de majoor weer.
‘Hier ben ik.’
‘Ja, maar waar is zuster Ursula?’
‘Ik weet het niet, majoor.’
‘Goed, U kunt gaan. Als U haar ziet, zeg dan, dat ze zich direct bij mij meldt.’
‘Juist majoor.’
‘En, eh; de nummers van die bedden moeten veranderen. Zet die 5 hierop en die
3 moet in de plaats van die 5 komen.’
De verwisseling van het nummer van zijn ledikant zette vele beelden weer recht,
welke Michaels angst hadden scheefgetrokken. De macabere grap gaf hem een
ogenblik de afstand terug tot zijn geval.
‘Wonderlijk, die Duitsers,’ dacht hij, om zich nog verder te verwijderen van de
toestand, waarin hij zich bevond. ‘In alle ernst liet hij de kwade geesten naar mijn
bed verhuizen. Omen et maleficium; je herleest de sterke tijd van de sterke Romeinen,
die ook wegkropen als konijnen bij het vernemen van wondertekens, als het stenen
regende op de Via Appia of een boer vuur zag aan de horens van zijn koe, als het
beeld van de geheimzinnige Isis 's nachts klagelijk kreunde in haar tempel, dan ging
het mis met de veldtochten. Toen onze oppergermaan de gouden hamer brak
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op de partijdag in Neurenberg, verliet hij ontdaan zijn trouwe scharen. Eén bom erop,
toen; maar de geschiedenis laat alles eerst op de spits drijven. Nu waren er tienduizend
bommen nodig, om de processies naar de tempels van de Freia's en Siegfrieds te
verbieden en de triomftochten met getekende gallische onderworpenen te voorkomen.
Zij zouden schattingen en offerandes moeten brengen aan de roofdieren van de SS,
die “herrliche junge Raubtiere”, die op de ordeburchten gefokt werden. Parijs zou
het vervallen Athene van de nieuwe wereld worden, waar deze gelaarsde elite haar
vertier zou zoeken. Bommen, bommen, meer bommen!’
De vrees voor geweld keerde stap voor stap terug. Hij voelde de hele last van dat
romeins-duitse imperium op zijn hoofd drukken: het steen van de triomfbogen en de
hakken van de centurio's en de feldwebels. Zij wilden zijn schedel indrukken en zijn
verdediging was zwak, niet meer dan een bot van nog geen halve centimeter dikte.
En in het achterhoofd moest een gat zijn. Drie mensen wisten de weg daarheen, de
majoor, de professor en het meisje. Nog deden ze niets; zij, omdat hij een man was,
maar ze had hem al verraden; de professor met zijn vliegen, omdat hij nog een geval
was, maar daarna zou hij hem uitleveren aan de majoor en die wilde eerst nog wat
van hem weten: wat hij precies op het etiket zou moeten schrijven. En eens zou hij
het weten, want hij zou terugkomen en volhouden en hij was op eigen terrein: de
sluwste vos houdt het niet uit in een vreemd bos.
Verlatenheid werd Michaels grootste tegenstander; als hij niet alleen was zou hij
het misschien nog hebben kunnen uithouden. Geen vliegtuig zou er landen om hem
mee te nemen; zij gingen over hem heen en niemand wist, dat hij daar lag. Als zij
dat maar wisten; als hij maar iets had, al was het een konijn, dat hij onder de deken
tegen zich aan zou kunnen houden.
Toen dacht hij aan de fransman. Hij zou een buurman krijgen, een bondgenoot,
een fransman. Het bed naast hem was al voor hem klaar gemaakt. Nummer 3; zijn
oude nummer. De zuster had het gezegd. Tegen de majoor. Samen zouden ze de
majoor treiteren; niets zeggen. wanneer hij binnenmarcheerde; alleen kijken. En als
hij dan uitgeraasd was zouden zij in staccato tegelijk spreken: ‘Wir ha-ben ei-nen
Hèrr Ma-jor. Wir ha-ben ei-nen Hèrr Ma-jor’. Daarna weer zwijgen en kijken. Dat
was maar een grap; zij zouden veel meer doen, hij en de fransman.
Het was al donker toen hij werd binnengebracht. Het licht ging
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aan en twee mannetjes wrongen stommelend een draagbaar door de smalle poort.
De achterste duwde met zijn rug de deur dicht en kreeg toen een niesbui. De zieke
begon te schelden; het schokken van de niezende man scheen hem pijn te doen. De
oude wilde zijn rechterhand vrijmaken voor een zakdoek en probeerde daartoe de
stok van de baar op de deurknop te tillen. Maar hij miste daarvoor de kracht en zijn
last ontglipte hem. Toen vloekte de drager aan het hoofdeinde, dat het hem alleen
zo te zwaar werd en dat hij alles erbij zou neergooien als de ander niet onmiddellijk
zijn helft, de lichtste nog wel, weer zou opnemen. De fransman bleef daarbij tieren
met een rauwe stem; in zijn eigen taal, gelardeerd met vette duitse faecalische
verwensingen.
Toen begon ook de sirene op het dak te loeien. De niezer werd door dit alles zo
wanhopig, dat hij in protest tegen het onrecht zijn handen boven zijn gerimpeld hoofd
uitstrekte, zich omdraaide en wegliep.
Michael was een weinig bewogen toeschouwer daarbij. De fransman - hij moest
het zijn - voldeed niet aan zijn voorstelling: wat hij van hem zien kon was fors en
blond, het type van de Noorderling uit de mijnstreken van Cambrai en Valenciennes.
En vanwaar zijn kennis van het duitse jargon?
Hij raasde niet langer, maar hij kreunde en de alleen gebleven drager haakte met
een voet een stoel naar zich toe, die hij gebruikte om er het hoofdeinde van de baar
op te doen rusten. Toen schoof hij zijn bouwwerk voor zich uit, totdat de handvaten
van het voeteneinde de wand raakten en de draagbaar zo tussen stoel en muur hing.
Om zich van de stevigheid van de constructie te overtuigen rukte hij er nog een paar
maal aan en verdween toen schielijk door de deur achter zijn helper aan.
De stoel gleed toch weg; waarschijnlijk door een beweging van pijn of van
ongeduld bij de fransman. Hij viel met een klap en hij mompelde eerst iets tussen
zijn tanden door, voordat hij weer begon te vloeken. Meteen ging het licht uit en er
was een ogenblik van volkomen stilte, die allengs met het gedreun van
vliegtuigmotoren gevuld werd.
‘Wat is er?’ riep Michael in het frans. ‘Kun je het uithouden?’
‘Stilte!’ gebood een duitse stem. Het kwam achter uit het vertrek, waar Michael
aanvankelijk de bedden leeg gewaand had. De spionnen; nu er vliegtuigen kwamen
konden ze zich niet langer stil houden. Hij moest de fransman helpen. Hij voelde
zich ook
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veel beter; hoofdpijn minder, armen en benen kon hij bewegen. Hij moest wel heel
ver weg zijn geweest, dat hij die anderen nooit gehoord had. Hij had ze precies kunnen
tellen, toen ze binnenkwamen. En die fransman lieten ze domweg op de grond liggen.
‘Hoe gaat het daar?’ riep hij weer.
‘Gaat het je wat aan, hé?’
‘Geen barst,’ zei Michael kwaad. ‘Maar het lijkt me koud op die vloer.’
‘En wat dan nog?’
Michael luisterde naar de vliegtuigen. Zij waren zeker te hoog voor het
afweergeschut. Hij dacht aan een andere fransman: De St. Exupéry, groot vlieger.
Al die fransen hadden moed: Guillau-met, Mermoz, Reine, met hun wrakke
vliegtuigjes, waarmee geen brit of duitser vliegen durfde. Zij stapten er in en vlogen
hun ‘ligne héroique’, langs de Afrikaanse kust, waar de Arabieren hen omlaagschoten
om ze te castreren, of ze voor tienduizend franken aan het franse gouvernement terug
te verkopen. En dan gingen ze weer verder: Dakar, de Oceaan over. En zij, die dat
overleefden, stapten later in weer even slechte vliegtuigen om daarmee de duitse
invasie tegen te houden: met speldeprikken in een voortrollend tankleger. Zonder
protest gingen ze, het was nutteloos als een zelfmoord:
‘Het front bij Arras moet gefotografeerd worden, kapitein.’
‘Maar daar kunnen we niet komen; de duitsers zitten er al twee dagen.’
‘Officieel is daarvan niets bekend.’
‘Oui, mon commandant.’ En dan vlogen ze en iedereen wist, dat het waanzin was,
de piloot, de waarnemer, de mecano op de grond, de commandant in zijn
hoofdkwartier. Een antiek volk met twee starre begrippen: gloire en honneur.
‘Frankrijk is te oud geworden voor vechten,’ had de St. Ex. hem gezegd. Michael
zag hem toen voor het eerst in de uniform naar brits model. ‘Trouwens, jullie ook.
Jullie capituleerden al, toen de eerste partij lelijke huizen kapotgesmeten werd.’
‘En voor het dreigement, dat steden met mooie huizen volgen zouden; had Michael
zich verdedigd.
‘Inderdaad en ik heb me altijd afgevraagd, of een oorlog wel een van onze
kathedralen waard is. In een vliegtuig krijg je een vreemde kijk op het geval. Je zeilt
over bossen en korenvlakten en groene vierkantjes met koeien en paarden en aan het
einde van zo'n veld zie je een rookpluimpje en daar brandt dan een
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boerderij af. Er kruipen wat vadsige torren in de buurt rond en dat zijn de tanks van
de vijand. Daar is het front. Je laat er een bom op zakken, de torren kruipen langzaam
weg, naar alle kanten en er lichten vuurtongetjes van de grond op: afweergeschut.
Onder je vleugels springen wolkenplukken uit het niets; “de sukkels schieten te laag”,
schreeuw je tegen je waarnemer. Als ze dan nog niet hoger schieten ga je terug om
je rapport te schrijven, wat je alzo hebt kunnen kapotmaken in die speelgoeddoos
onder je. Dat is onze oorlog. Maar jullie, als ik julle klaar zie voor een operatie, zie
je er uit als amoklopers. Dan kunnen die duitsers ook niet anders doen dan je afmaken.
Waarom ook die bezetenheid? Zelf zal je waarempel niet één jaartal maken. Daarom
doen wij wat van ons verlangd wordt, alles in stijl en volgens de regels, maar verder
niets, geen liefde, geen hartstocht.’
‘En zo is het een toeval of jullie in Londen of in Vichy terechtkomt,’ had Michael
venijnig gezegd.
‘Zou die op de grond misschien een Vichy-jongen zijn?’ bedacht hij opeens. ‘Als
dat zo is kan hij voor de haaien gegooid worden. Maar waarom zou hij dat zijn?
Omdat zijn stem niet beviel en hij onbeschoft was? Misschien vertrouwde hij die
opdringerige man met dat halve frans wel niet.
‘Ik kom,’ zei hij en hij richtte zich met de ellebogen op. Hij moest zich meteen
weer laten vallen. Toen de vlam in zijn achterhoofd gedoofd scheen zei hij weer:
‘Ik kom.’
Maar hij bleef eerst nog liggen. Hij berekende de weg door het donker. Niet meer
dan zeven of acht meter van het bed. Hij moest het kunnen halen; het kwam op de
armen en de benen aan. Hij durfde zich nog niet op te richten; hij sloeg het dek van
zich weg en trok de knieën op. Toen plantte hij zijn vuisten achter het hoofd in het
kussen en duwde zich naar het voeteneinde van het bed. Het was alsof brandwonden
in zijn schouders opengewreven werden, maar die pijn kon hij verdragen. Toen hij
zijn lichaam tegen de rand van het bed gedrongen had rustte hij uit.
‘Ik kom,’ zei hij daarna. ‘Als je maar kalm blijft liggen. Het gaat hier nog niet zo
vlot.’
‘Waanzin,’ dacht hij. ‘Ik haal het nooit.’ En hij vroeg zich af, waarom hij het deed.
Het luchtalarm kon niet eeuwig duren en dan kwamen de oppassers terug. Maar de
man zei niets en in Michael groeide de angst, dat hij sterven zou. Hij trok zich
langzaam op aan de spijlen van het ledikant. In zijn hoofd werden rof-
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fels geslagen en daarop marcheerde de pijn met grove voeten. Hij zette zijn tanden
om een stang van het bed en beet.
Toen het ergste voorbij was ontspande hij zich een weinig.
‘Dit is niet gezellig,’ kreunde hij na. Toch liet hij zich uit het bed op de vloer
zakken, op dat ogenblik wellicht meer uit koppigheid, dan omdat het doel van zijn
onderneming nog zo scherp voor hem stond. Toen de kou van de stenen in hem was
doorgedrongen kreeg hij allengs weer besef van zijn toestand.
‘Daar zit je nu,’ zei hij hardop. ‘Met een kort hemd en blote billen op de keien
van een kloostergang; met een kapot achterhoofd. En route naar een vent, die vloekt
als hij praat en zwijgt als je wilt dat hij vloekt.’ Hij bleef wat suffig tegen zijn bed
zitten en liet de leegte in zijn gedachten vollopen met de dreun van de overkomende
vliegtuigen.
Totdat er een geluid doorkwam, niet meer dan twee woorden in nauwelijks een
zucht: ‘Mon Dieu.’
Hij verstond het duidelijk. Uit alle poriën van zijn lichaam perste opeens weer de
angst.
‘Ik kom. Ik ben zo bij je. Je moet het uithouden.’
Hij liet zich doorzakken tot de ellebogen de grond raakten en zo begon hij zich
vooruit te schuiven, centimeter na centimeter.
‘Hij is al dood,’ dacht hij. ‘Meer zal hij niet zeggen. Zoiets zeg je ook niet zomaar.’
Hij strekte zijn hand uit om het duister af te tasten naar de draagbaar of de
weggegleden stoel. Hij voelde niets.
‘Ik ben er nog lang niet,’ stelde hij met een plotselinge woede vast. ‘Dat tuig, dat
barbaarse tuig. Daar kruip ik nu als een half dooie kikker met een ingeslagen kop
naar een dooie fransman toe. Alleen omdat zij vechten willen. De Hunnen!’
Hij veegde zijn lippen af aan zijn schouder en krabbelde weer verder. ‘Een lafaard
hebben ze van mij gemaakt. Ik gil al als ze naar mij wijzen, God betere het. Ze hebben
me geschopt en gepest en gebrand en ik dacht er af te zijn toen ik uit hun handen
wist te komen en ik een vliegtuig kreeg. Maar hier gaan ze gewoon verder met je
dood te maken. En als je er uitkomt is het ook waardeloos, ben je een machine van
haat geworden, die je in honderd jaar niet meer kunt stilzetten.’
Met elke streep, die Michael vorderde, voelde hij zich dieper in de verlatenheid
binnendringen; de kilte van de stenen vloer had ook ziin bloed bereikt, maar hij kon
het laatste contact met zijn wereld nog niet loslaten: de fransman. Hij wist, dat hij
niet meer
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leefde, maar hij wilde het nog niet weten. Hij begon hardop en verward te praten om
toch iets te horen.
‘We zijn er bijna,’ zei hij. ‘Alleen die berg nog. Al die trappen. Denk maar aan
die witte kerk daarboven. Je komt er wel; we doen het maar rustig aan, tree voor tree.
Vooral niet haasten; als je struikelt val je weer omlaag, op de stenen, met je
achterhoofd op zo'n scherpe rand. Nog maar drie treden; nog wel honderd, duizend.
Maar daarachter staat een kroegje, met een lantaarn er voor. Het Handige Haasje, je
kent het wel, het Handige Haasje heet het. Daar zitten nu de duitsers. Ze zingen met
rode koppen uit hun liederenboeken. En slaan er de maat bij; nootjes op de maat,
duizend noten, nootjes en maatjes en treetjes. Hele brede treden en ze worden hoger,
altijd hoger, zo hoog, dat je de havikken naast je ziet cirkelen. David zag ze om zijn
Fokker en als ze dan neerschieten doe je niet meer mee. Dan zeg je ‘barsten jullie,
jullie allemaal.’
Hij gaf het eensklaps op; zijn armen trilden, zodat zij het lichaam niet langer
steunen konden en hij liet zich vlak op de vloer vallen. Zijn handen klauwden nog
even over de groeven van de tegels.
Dat was juist toen de bom viel.
Ze begrepen niet, wat er met mij gebeurd was. De bom was dwars door mijn
ledikant geslagen en mij vonden ze enkele meters verder op de vloer uitgestrekt naast
de baar van de fransman. Ze droegen me naar het bed, waar hij had moeten liggen.
Nummer 3. Toch.
Ik voelde geen pijn meer; het was alsof mijn lichaam in een bad van lauwe rust
dreef; het had niets nodig en het wilde ook niets; het had de adem ingehouden en dat
kon duizend jaar zo duren. Alleen de hersenen werkten regelmatig en zuiver liep de
motor en met de beteugelde kracht van de zesduizend paarden in de vleugels van
mijn oude Lancaster.
Mijn geheugen was weer helder en koud als een staaf ijs, waarin alleen het hart
nog in een wit van sneeuw gevat is. Ik wist alles weer en wat ik nog niet weten wilde,
dat stopte ik in de sneeuw.
Het was best zo. De fransman was dood, maar ik had een bondgenoot gekregen,
die iedereen vreesde. Behalve ik zelf, want hij was mijn vriend. Zij konden komen,
de stieren en de uniformen. Maar zij durfden niet, want hij lag naast me.
Door het wijde gat, dat in het dak geslagen was, keek ik in het
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gezicht van de sterren. Ze hadden een goede nacht, de broeders daarboven. Iets te
helder misschien; voor de nachtjagers: de Focke Wulffs waren als haaien in zo'n
nacht. Eén van ons moest in het nauw gezeten hebben; anders was die bom niet
gevallen. Op de kaart lag het klooster met het rode kruis twee vingers dik van de
kogellagerfabrieken; een vergissing kon het niet geweest zijn. Dit was Schweinfurt,
de voorde, waar de zwijnen doorwaadden. Telkens Schweinfurt weer en altijd om
die kogellagers. De hele oorlog draait op kogellagers.
De kolonel had met zijn dikke briljanten vinger de fabrieken aangewezen: ‘ball
bearings’, zei hij, met moeite de R in zijn keel uitrollend. Eerst begreep ik niet, wat
dat waren, ballendragers, maar ik was ook pas een maand in Engeland. De kolonel
wist het ook niet; hij was een fransman. Groupe 22/3, mijn eskader. Mooi volk, die
fransen. Russell stelt Bergson verantwoordelijk voor de Vichy-mentaliteit, maar dat
is de tovertaal van de filosofen en die hebben nooit gevlogen. Per saldo zijn het alle
fransen, die samen Bergson gemaakt hebben. Plus de Saint Ex. Hij had gelijk: het
moet een oorlog zonder passie blijven. Anders kom je er nooit meer uit. Maar ook
hij is niet teruggekomen. Alle boordwapenen hadden ze uit zijn jager genomen,
omdat hij helemaal naar Annecy moest, fotograferen. En het krioelde er van de Focke
Wulffs. Misschien was zijn laatste duik wel in een van zijn korenvelden: een
steekvlam, een zwart rookpilaartje en weg was hij. Een kruis achter zijn naam, Antoine
de Saint Exupéry. Een cirkeltje achter mijn naam: vermist. Mertens en Cajus, idem,
maar ik wist, dat zij dood waren. Ze hielden onze parachutes in hun zoeklichten en
schoten ze toen in flarden. Waarom ook niet? De tijd van de grootmoedigheid des
Fuehrers was voorbij; daarom beten ze, uit angst. Angst, ja, ook Michael Ickes was
bang. Hij had mijn bondgenoot ook niet. Brave Michael; hoeveel dagen had hij in
mijn vel gezeten? Hij was kapot gegaan aan zijn angsten. Hij had eens hard moeten
schreeuwen, gillen, krijsen. Maar dat kon hij niet en dat doe je ook niet. Michael
Ickes was bang, dat ze hem zouden aanraken. Dat is ook afschuwelijk. Maar mij
doen ze dat niet. Als hij niet naar die fransman gekropen was zou die bom op mij
terecht gekomen zijn. En wat dan nog? So what?, zei Mertens altijd. Zijn parachute
kwam eerst in één zoeklicht; een tweede straal erbij en daarlangs kropen toen de rode
lichtkogels naar hem toe. Cajus en ik moesten nog springen. Cajus grinnikte naast
me toen we dat alles onder ons zagen gebeuren. ‘Plop’, zei
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hij. ‘Net een schiettent met dat celluloid balletje op een waterstraal.’
Toen was het mijn beurt. Cajus wilde mij nog een raad meegeven: ‘hou jij je
paraplu tien seconden langer dicht als je valt. Zo laag zullen ze je niet zoeken.’ Maar
ik durfde opeens niet meer. Hij ging me voor en de glimwormen kropen ook naar
hem toe. Weg Cajus.
Ik ging weer in de stuurstoel zitten en dacht aan hem en aan Mertens en aan de
dode bombadier in de glazen koepel boven me en ik vond alles wèl zo. Ik begon te
tellen totdat het vuur de benzinetank bereikte. Maar eerst grepen de vlammen de
mascotte en het was alsof daarin die aap levend werd. Het haar knisperde even en
toen was de kop kaal en rond, met zwarte vlekken, waaruit de ogen gevallen waren.
Ik heb de kaarten en mijn papieren aan de dansende aap aangestoken en daarna
ben ik ook gesprongen.
Ik weet dit alles weer: door de rook van de ontploffingen zagen ze me pas toen ik
vlak bij de grond was. Daar brandde de hele bliksemse boel en ik kwam er wat
geroosterd aan. Toen ze me vonden heb ik geschreeuwd, dat ze hangen zouden,
omdat ze op de parachutes hadden geschoten en daarom wilde de majoor mij uit de
weg hebben, als een kwade getuige. Maar de professor vond mij een belangwekkend
geval met die scherf in mijn schedel. Ze onderhandelden nog over me toen ik op de
operatietafel lag. Hij hield een injectiespuit tegen het licht, met een dichtgeknepen
oog en zei, dat ik mijn geheugen een tijdlang kwijt zou zijn, misschien voor altijd.
Toen vond de majoor het goed en wat zij afleverden was die Michael Ickes en omdat
hij met alle geweld naar die dode fransman toe wilde, liep alles toch weer rond.
Naast me was een gat in de vloer, met de onontplofte bom er in. Eerst wisten ze
het nog niet, daarna bleven ze in hun nachthemden voor de deur klitten. Zuster Ursula
was de laaste, die binnenkwam. Ze wist het toen stellig al. Er was alleen het licht
van de lege gang achter de deur. Ze liep met een grote boog om het gat heen. Ze
wilde wat zeggen, ze maakte een gebaar als had ze mij willen aanraken, maar het
bleef daarbij en toen ging ze weer. Misschien had ze Michael niet herkend. De deur
bleef open.
En zo lag ik daar naast de bom. De majoor had ik nog willen zien, in een lange
wollen onderbroek, de snuffel. Als ik mijn hoofd keerde zag ik het gat. Daar lag de
bom: achtduizend soliede engelse ponden, een gewone, goede bom, zoals ik er wel
zestig
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had laten vallen. Op Schweinfurt; waar ze kogellagers maakten; een vertrouwde
buurt. Een vertrouwde bom en een vertrouwd stuk lucht. Boven me en naast me.
Ik vond alles best zo. Ze konden komen.

Ch.H. Wentinck
Stefan George
Stefan George heeft in Parijs Mallarmé ontmoet. Die ontmoeting is voor de keuze
van zijn leven sindsdien beslissend geweest, in die zin dat een eigen mogelijkheid
in de verschijning van Mallarmé bevestiging en voorbeeld herkende. De waardigheid
en vooral de ernst die voor de grootmeester der symbolistische cultus vereist waren
voor de omgang met het woord beantwoordden aan de voorstellingen waarmee de
nog geen twintig jaar oude George naar Parijs kwam. Die ‘dignité’ bleef hem bij in
de vertekening die onontkoombaar bleek zodra zij tot ‘Feierlichkeit’ aanwakkerde.
Voor die kant van de franse aard waar de ironie de ernst ondervangt bleek George
ongevoelig. Het kan zijn dat zijn katholicisme die onontvankelijkheid bepaalde,
omdat het een klemtoon legde op zijn neiging tot vereren en de ironie verbande uit
de omgang met die dingen waar ernst gemeenlijk in zwang was. Hoe sterk George's
jeugd in het teken stond van het katholicisme blijkt vooral uit de ‘Kindliche Kalender’,
gepubliceerd in de enige prozaband uit zijn verzameld werk ‘Tage und Taten’. Enkele
gedichten uit de vroege bundel ‘Pilgerfahrten’ leggen eenzelfde gebondenheid aan
de dag en zodra in deze verzen een liefde ter sprake komt wordt zij opgetild naar het
hemelse toe. Een in later verband veelbetekenend gedicht uit diezelfde tijd beschrijft
de initiatie van een jongen tot man als mystische handeling. Wanneer hij aan de muze
een belang toekent, gelijk aan dat van een godin is dat niet gedaan omdat de muze
in het dichterlijk taalgebied als zodanig voor handen lag. Aesthetiek en religie zijn
dwingend met elkaar verbonden, en voor die verbondenheid sprak de dichter zich
ook uit in zijn theoretisch proza. De natuur kreeg
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dienovereenkomstig haar magische geladenheid, en als vorm van verlossing ontstond
het opgaan in haar ‘starke urduft’ zonder belemmerende ‘denkerstörung’. Die
overgave houdt, naar werd aangenomen, een goddelijke openbaring in.
Het was die trek in George's poezie die haar de aanhankelijkheid van Ludwig
Klages bezorgde. De ‘Trugschleier des Denkens’ zag deze in haar afgelegd, zodat
het leven zich niet ‘im Sinn mehr zwängt’ maar ‘pocht im Rauschen des Blutes’ als
wat George zelf het ‘tief erregende in maass und klang’ genoemd had. Klages meende
oprecht, in George de dichter te hebben ontdekt wiens werk ‘nicht im Hirn, den Sitz
des Bewusstseins’ maar in het bloed de oorsprong had. Hij heeft zijn mening moeten
herzien op het ogenblik dat George zich bewust werd van de gevaren die hem dreigden
uit die onderworpenheid van het intellect en een toevlucht koos bij de geest, Klages'
duivel.
Toch kwam in George's gedicht een verlangen aan het woord dat allicht opgevat
kon worden als een gegrepenheid door wat in die dagen met teveel
vanzelfsprekendheid als het dionysische werd bestempeld. ‘Die Lieder von Traum
und Tod’ en de ‘Traurige Tänze’ konden als zodanig worden uitgelegd. Toen later
Gundolf het beeld van de ‘unmittelbare stärke des berufenen priesterherrschers’
ontwierp, deden die getuigenissen van droom- en doodsbeleving dienst als bewijs
voor George's naïeve natuur, voor zijn antieke ongebrokenheid. Zij immers toonden
aan, hoe in tegenstelling tot de gespletenheid der decadenten dionysische kracht zijn
apollinisch-‘herrscherische’ gebaar dekte. Er valt tegen die bewijsvoering op goede
gronden in te brengen dat de gegrepenheid door de levensontwijkende droom en het
verlangen naar nacht en dood met meer waarschijnlijkheid de kenmerken zijn van
een romantische natuur, zoals zij dat waren van heel de generatie die tegelijk met
George de duitse literatuur beheerste. In Schiller's kategorieën uitgedrukt betekent
dat, dat de proclamatie ener naïeve natuur opgegeven moet worden ten bate van een
‘sentimentalisch’ dichterschap. Daarvoor pleiten mee de vervreemding van de natuur,
en alle tekenen ener evidente ‘Existenzbrüchigkeit’ aanwijsbaar in de drie eerste
bundels van George. Die tekenen wil Gundolf verklaard zien als uitingen der
‘Regbarkeit und Schwermut’ die met het christendom hun intrede deden in de europese
ziel. Hij wijst erop hoe zij later overwonnen worden als in gelijke mate de antieke
aard van George doorbreekt. Het lijkt mij dat weliswaar dat verloop onloochenbaar
is maar dan zonder de vanzelfspre-
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kendheid die Gundolf aanneemt. Bovendien komt het me voor dat termen als ‘antieke
aard’ enkel met uiterst voorbehoud gehanteerd kunnen worden, zelfs nu Jung er zijn
sanctie aan gehecht heeft. Tegen de vanzelfsprekendheid pleit de verstarring van
George's vers dat langzamerhand zijn lyrische kwaliteiten verliest en op leerdicht
uitloopt. Wil en opzet belemmeren een ongedwongen uitspraak, die - waar hij terloops
zijn kans krijgt - de lyrische romanticus blijft verraden. Wanneer George bijvoorbeeld
in een late bundel de lyrische klank hervindt is dat in een gedicht dat naar inhoud en
stemming klassiek romantisch is. Klages' verwijt aan George dat de wil de zielskracht
verdrong gaat op als men zijn romantische interpretatie dier zielskracht aanvaart.
Ten slotte berust ook de prijsgave aan wat hij ziel noemt op keuze, - een keuze, enkel
te stellen vanuit het dilemma der moderne gespletenheid. Dat George koos tegen de
zielsmystiek, die ook bij Klages romantiek is, en vóór het pathos, dat de consequentie
van zijn bewuste voorkeur was kan pleiten voor zijn persoon, hoewel zijn gedicht
verloor aan vanzelfsprekendheid.
Er ware ook een andere keuze denkbaar geweest: die der ironie. Thomas Mann
deed haar na in ‘Der Zauberberg’ het verlies van een ‘persönlichen, unbedingten
Sinn aller Anstrengung und Tätigkeit’ te hebben bekend. George koos uit dat
gelijkelijk ervaren nihilisme als uitweg het pathos; de grote geste die voorlopig het
niets enkel verhulde. En ging uit zelfbehoud op zoek naar een zingeving die de geste
dragen zou. Nietzsche had het verdrag van pathos en ironie geleefd; het viel uiteen
in George en Mann, behoudens een ondeelbare rest.
Aanvankelijk voerden de door George opgerichte ‘Blätter für die Kunst’ de
verdediging van het onbeperkte ‘l'art pour l'art’ beginsel. Toen de omkeer zich voltrok
naar een strikt ethisch gezichtspunt verweten velen hem de afvalligheid van een
eenmaal aanvaarde stelling. Het zou juister geweest zijn de dichter niet te beoordelen
naar zijn programmatische verklaringen maar naar zijn gedichten. Want nooit
getuigden die van kunst, behartigd om der wille van de kunst. Altijd lag daar een
trek aan ten grondslag die wellicht het beste als cultisch gekenmerkt is. Als voorbeeld
zouden de ‘Neuländische Liebesmahle’ kunnen dienen, waarin het cultisch
ceremonieel met opvallende nauwkeurigheid beschreven is. Ook in heel veel andere
gedichten zijn stemming en klank van de zangerige gedragenheid en plechtstatige
wijding die alleen
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uit een hymnische instelling verklaarbaar zijn. De hymne vindt echter nog geen
heiligen en de eredienst nog geen altaar. Verlangen kan zich niet hechten en bindt
zich slechts terloops aan een landschap, een portret en aan die gestalten uit een
verleden wier zelfde nood nog een toevlucht vond in de religie der eigen tijd.
‘Tag und nacht hab ich nur dies getan / Seit ich eignen lebens mich entsinne: / Dich
gesucht auf weg und steg.’ Die regels schreef George toen hij zijn god gevonden
had. Sinsdien sprak hij voor en namens iets dat in zijn ogen objectieve geldigheid
had, ‘maass und wert’ was en aan het Niets voorbij. Toen ook wist hij het gebaar
gedekt dat voordien enkel in naam van een verlangen gemaakt was: dat van de priester
die zijn eigen godsdienst schiep. Voor het zover was riep hij die gestalte op als
beeldgeworden droom: in ‘Algabal’, opgedragen aan de Beierse Koning Ludwig II,
die wel enige verwantschap met Heliogabalus toont. Wat hem boeide in die keizer
van het laatromeinse rijk was het samenvallen in één mens van een absoluut
heerserschap en een mystiek priesterschap dat zich uitleeft in een fantastische
eredienst. Heliogabalus was tegelijk de gewijde die voor het oog der soldaten rond
een zwarte meteoorsteen danste en de vorst die een schandknaap tot legeraanvoerder
benoemde. Die bij een feest zijn gasten de dood liet vinden in een regen rozen, over
hen uitgestort. Onttrokken aan de willekeur der natuur bouwde hij zijn onderaardse
tuinen waar bloemen uit edelsteen glinsterden in kunstlicht. Eén wet beheerste het
zo geschapen rijk: de wil van Heliogabalus. Zijn enige dienst was de dienst aan de
god die hijzelf is. Zo ontwierp George, lang voor de verwerkelijking dier ingeschreven
droom, haar trekken in die van een cultische tyran. Die veronderstelling vindt haar
bekrachtiging in een uitspraak van Friedrich Wolters, George's paladijn en biograaf:
‘der herrscher selbst ist das reinste urbild des dienenden, indem er das göttliche feuer
das in ihm brennt zum stern seines himmels macht.’ Algabal was het ontwerp van
een verbeelding; George wist dat een eredienst niet aan een fantasie kon ontstaan,
dat het leven zelf hem de figuur moest schenken, in wier naam hij wijding eisen
mocht. En omdat die gestalte ontbrak week hij uit naar het verleden dat nog in het
teken dier wijding stond. En vond, uiteraard, Hellas en de middeleeuwen.
Hellas bleek hem verwant om alles wat hem dierbaar was: om dezelfde drift die
Winckelmann tot extase bewoog en Hölderlin
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diens Hyperion ingaf. De schoonheid als hoogste wet regeerde al in het domein van
Algabal; in navolging van Plato schiep George een beeld van de Grieken waarin die
schoonheid enig bewijs van goddelijkheid was. De formule die hij vond en die nadien
zijn werk en zijn leven beheerste, dekte wat Nietzsche al als stelregel der Grieken
had ontworpen: ‘den leib vergottet und den gott verleibt.’ De cultus kreeg haar eerste
herkenbare trek: zij zou die der schoonheid zijn. In ‘Die Bücher der Sagen und Sänge’
verwierf zij haar volgende kenmerken: deemoed, toewijding en opofferingsgezindheid.
Het gedicht ‘Irrende Schar’ is de mythe van de kleine schaar wier leven dienst is aan
‘ein höheres’, - de mythe der ‘kultischen hingabe’. ‘Die Bücher der Hängenden
Gärten’ nemen dan het thema van Algabal weer op: de droom van een oosters
koningschap. Daarop volgt ‘Das Jahr der Seele.’ Uit ‘Das Jahr der Seele’ klinkt de
weemoed van de dichter die droom en daad niet rijmen kon en aan de droom voorbij
de kans op daad zelfs niet kan vermoeden. Over de tijd dat die droom hem omringde
schrijft hij nu ‘Wir waren glücklich bloss solang wir einst / Nicht diese hecken
überschauen konnten.’ wetende dat ‘uns fehlt / Bis an das glück noch eine weite
spanne.’ En het boek eindigt met de trieste bekentenis ‘Doch alle dinge die wir
blumen nannten / Versammeln sich am toten quell.’ Oorsprong dier weemoed is de
gemiste verankering van een verlangen dat enkel in verering vervulling vindt.
Nogmaals, maar ditmaal niet aan een voorbije tijd ontleend schept zich dat verlangen
een beeld in de gestalte van de engel die optreedt in het voorspel van de ‘Teppich
des Lebens’. Tegelijk valt de beslissing in de keuze tussen tempel en kruis, en het
zevende gedicht besluit met de regel ‘Hellas ewig unsre liebe’. De opdracht ligt dan
vast en de ontmoeting met de engel telt als openbaring waarvan de dichter zegt ‘Sie
wird den vielen nie und nie durch rede / Sie wird den seltnen selten im gebilde.’ Het
vervolg van de ‘Teppich’ trekt dat beeld op, bouwt het uit naar alle kanten zodat
geen mogelijkheid van bestaan veronachtzaamd blijft: ‘Glanz und ruhm rausch und
qual traum und tod’ vinden een plaats.
Na de verkondiging van de engel die - in aardser termen - gelijkgesteld zou kunnen
worden aan de verovering van zelfkennis treedt George op met een onomwonden
zendingsbewustzijn. Hij ziet als roeping het verlossen van anderen uit ‘dumpfen
lebens schmachten’ en wil hen voorbeeld zijn van een levensconceptie ge-
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ijkt op die der grieken. Het gedicht werd in dienst genomen door een leerstellige en
profetische prediking. Wat Troeltsch genoemd heeft het woord van de mens die ‘in
seinem ganzen Wesen Gesetz und Dogma, die fleischgewordene neue Werttafel’ is.
George werd categorische imperatief, aanvankelijk voor een kleine kring van vrienden,
later voor wat als ‘George-Kreis’ bekendheid kreeg. Op dat ogenblik scheidden zich
zijn wegen en die van Hugo van Hofmannsthal.
George had von Hofmannsthal destijds in Wenen ontmoet en in hem een
medestander gewonnen voor de beweging in de duitse dichtkunst die zich de
‘Ausscheidung alles Staatlichen und Gesellschaflichen’ tot taak stelde. De dwang
van George's persoonlijkheid was voor von Hofmannsthal benauwend. Na een
beginnende vriendschap distancieerde hij zich allengs en bepaalde zich tot een
terloopse medewerking aan de ‘Blätter für die Kunst’. Het verloop van die vriendschap
is na te gaan in de enkele jaren geleden gepubliceerde briefwisseling van beiden.
Tenslotte dwong het verschil in karakter, dat wellicht bepaald was door beider
herkomst, tot een noodzakelijke scheiding. De laatste brief die George aan
Hofmannsthal schreef maakt die noodzaak duidelijk: ‘Du kannst ohne lieben lächeln,
doch ich kann nur hassen. Viele menschen mag deine leichte anmut befriedigen, ich
kann sie nicht in tausch nehmen für das wort das du hättest finden müssen und das
mich hätte retten können’.
De betekenis aan George gehecht binnen de ‘Kreis’ weerspiegelt zich in de
Plato-interpretatie, geschreven door een van zijn zeer jonge vrienden, Heinrich
Friedemann. Daarin wordt Plato niet gezien als de schepper van een wijsgerig stelsel,
hoe terzake ook, maar als ‘Erzieher zu adligen Menschentum, Bildner einer sich im
Staate erfüllenden Jugend.’ Over de herleving in de cultus van de dode Socrates
schrijft Friedemann in een voor de Kreis-stijl karakteristiek proza: ‘Kult ist erneuerung
und wiedergebärende verleiblichung des myhtus, die sinnenhaft in den nachlebenden
jüngern und neuanwachsenden gliedern ewig morgendliche gebärde des versunkenen
führers.’ In die eredienst ‘fallen, die noch während des daseins durch ihr gespaltenes
ich und sondere schranken sich fremd geblieben, einander ans herz, weil die gleiche
not und die gleiche fülle, die rufende macht der jüngerlichen verlassenheit und die
im schrei der sehnsucht im kulte antwortende gebärde des herrn das ich und du
zusammenschmelzen
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und die im dienste vereinten zu dem einen leibe der gemeinschaft machen, in dessem
gesamten rund, so beschränkt auch die einzelnen glieder seien, das gesamte des herrn
sich wiederzeugend erhält’. Tegen de achtergrond van de wetenschapsopvatting der
‘Kreis’ volgens welke de relativiteit van het zuiver historische ontweken dient te
worden ten gunste van het absolute, kan wat doelt op Plato-Socrates zonder
voorbehoud betrokken worden op George. Gundolf's uitleg der nieuwe
geschiedschrijving legitimeert die bewering: ‘Sie übt dabei Selber - sie kann nicht
anders - Wahl und Gestaltung und schafft die Vorbilder nach ihrem Wesen, aus ihren
Nöten und für ihr Werk’. De grenzen tussen de exacte wetenschap en de aan personen
geboden visie vervaagden. Zich beroepend op Hegel en Nietzsche aan wie zij
respectievelijk de ‘Totalitätsapperzeption’ en de normatief-verplichtende heroïsering
ontleenden onderwierpen de ‘Kreis’-historici de wetenschap, die neiging heeft zich
te verzelfstandigen tot een ‘Ansich’ aan de noodzaak van het ogenblik.
In hetzelfde boek wordt de opvatting te niet gedaan als zou Plato met de ontdekking
van de ziel de weg hebben gebaand tot het wereldontvluchtende christendom. In de
geest van George's ‘Leib seele sind nur worte wechselnder wirklichkeit’ bewijst
Friedemann dat de ziel bij Plato enkel een ander woord voor het lichaam is. Verering
van het goddelijke valt dus samen met verering van de schone mens. Die eredienst
is ook degene die in de ‘Kreis’ werd aanvaard. In haar houdt persoonlijkheid op
begeerd bezit te zijn; enkel ‘das rückhaltlose opfer des eigenen wesens an die höhere
wahrheit’ maakt immers vrij. Aldus sprak Gundolf.
‘Wir fühlten wie geringfügig alle streite der länder alle leiden der kasten werden
vorm dämmerschauer der grossen erneuerungstage wenn nach jeder ewigkeit sich
ein erlöser offenbart’. Die woorden kon George schrijven in de ‘Vorrede zu Maximin’,
uitgegeven na de dood van de jongen in wien hij ‘das wahrhaft göttliche’
geïncorporeerd zag. Terwijl rondom het naturalisme heerste - de ‘zerlegender dünkel’
waarachter ‘ratloser ohnmacht’ schuil ging - en het volslagen scepticisme dat ‘den
untergang des heiligtumes’ verkondigde, was het de ontmoeting met Maximin die
hem de dingen openbaarde ‘wie die augen der götter sie sehen’. Maximin stierf kort
nadat George hem had leren kennen, zeventien jaar oud. Nadien stond niets George
meer in de weg,

Libertinage. Jaargang 3

357
Maximin de plaats in zijn leven in te ruimen die tot op dat ogenblik onvervuld
gebleven was. ‘Wir können nun gierig nach leidenschaftlichen verehrungen in unsren
weiheräumen seine säule aufstellen uns vor ihm niederwerfen und ihn huldigen woran
die menschliche scheu uns gehindert hatte als er noch unter uns war’. Maximin werd
vereerd als ‘herz der runde als bild / Du geist der heiligen jugend unseres volkes.’
Daarmee was de ring gesloten en tot die hem trouw gebleven waren kon de dichter
nu zeggen ‘euch ward ein sinn.’ In de opengebleven plaats ener transcendente godheid
was Maximin getreden.
De Maximin-cultus die velen vreemd was en velen van George verwijderde krijgt
de betekenis die zij in zijn ogen had het welsprekendst wanneer zij in het licht gesteld
wordt van zijn eigen oordeel over soortgelijke belevenissen. Zij vindt er tegelijk haar
verdediging in. Over Verlaine schreef hij in ‘Tage und Taten’: ‘Nach wilden fahrten
erwacht die sehnsucht nach knabenhafter reinheit der drang sich vor dem heiligen
in den staub zu werfen, die glühende hingabe an ein denkbild.’ En aan zijn inleiding
tot de vertaling der Shakespeare-sonnetten voegde hij de regels toe: ‘Im mittelpunkt
der sonnettenfolge steht in allen lagen und stufen die leidenschaftliche hingabe des
dichters an seinen freund, dies hat man hinzunehmen auch wo man nicht versteht
und es ist gleich töricht mit tadeln wie mit rettung zu beflecken was einer der grössten
irdischen für gut befand, zumal verstofflichte und verhirnlichte zeitalter haben kein
recht an diesem punkt worte zu machen da sie nicht einmal etwas ahnen können von
der weltschaffenden kraft der übergeschlechtlichen liebe.’ In de duitse dichtkunst
zijn meer voorbeelden vindbaar van een religieus-getinte jongelingsverering en ook
Milton's ‘Lycidas’ kan als de apotheose van een jong gestorven vriend worden
beschouwd evenals Tennyson's ‘In Memoriam’ en Matthew Arnold's ‘Thyrsis’.
Vooral Shelley's ‘Adonais’, de rouwklacht om de op vijf en twintig jarige leeftijd in
Rome gestorven Keats kan ter vergelijking worden vermeld. De naam van de
hebreeuwse god stelt vast dat Shelley aan de gestorvene trekken verleende die deze
uithief boven de stervelingen. Geen van hen ging echter zover de dode te betrekken
in een cultische wijding waarvan deze het middelpunt werd, waaromheen zich een
gemeenschap vormde. Want inderdaad verwierf de kring van vrienden die George
omgaf stilaan de trekken van een verbond dat in elk opzicht bepaald werd
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door diens Maximin-belevenis. Alles, sindsdien gezegd en geschreven staat in dat
teken en krijgt van daaruit zijn rang toegemeten. Wat wet voor één was werd wet
voor allen. Als ‘Der Stern des Bundes’ verschijnt, bedoeld als ‘Geheimbuch’ blijkt
het gedicht drager dier wetgeving en eerste verkondiging van ‘das neue wort’ aan
‘das neue volk’. Van Maximin is sprake als ‘der sohn aus sternenzeugung’ ‘gott der
nähe’ en ‘gott der frühe’. De ‘Kreis’, aanvankelijk ver van alles wat naar staatsheid
zweemde, krijgt het karakter van ‘Männerbund’, van ‘ersten adel aus geistigem recht’,
zoals Wolters definieerde. De scheiding van regnum en sacerdotium zou voor het
eerst sinds de zestiende eeuw te niet worden gedaan nu de drager der toekomstige
macht tegelijk hogepriester der eigen eredienst was. Het hoge voorbeeld dat de
geschiedenis bood, en dat zijn inderdaad magistraal monument kreeg in een boek
dat Ernst Kantoriwicz schreef, was de Hohenstaufenkeizer Friedrich II, die tegen de
kerk in het krijt getreden was toen zij aan diens regnum het sacerdotium onthield.
Toen in Mei van het jaar 1924 de Universiteit van Napels, door Friedrich II gesticht,
haar zevende eeuwfeest vierde legden George's vrienden bij de sarcophaag van
Friedrich in de dom van Palermo een krans met het bijschrift ‘Seinen Kaisern und
Helden / Das Geheime Deutschland.’
De ‘Kreis’ was geworden tot instrument bij de verwerkelijking van een politieke wil
en had het karakter gekregen van élite, in een zin als beschreven bij Schurtz's
‘Altersklassen und Männerbünde’. Men kan aan die eliteconceptie vooral verwijten
dat zij te uitdrukkelijk aan de geschiedenis ontleend was. Haar doelstellingen waren
bovendien te absoluut om op het vlak der gedifferentieerde werkelijkheid met enig
effect te worden beproefd. Weliswaar was voor George de hemelse zaligheid, volgens
Ter Braak eenmaal doel der christelijke elite, weggevallen maar in haar plaats traden
niet de ‘voorlopige doelstellingen’, vooral niet sinds aan Maximin ‘ewiges gesetz,
ewige worte, ewiges wesen’ kenbaar waren geworden. Een norm was daarmee
gegeven; het ging erom, haar in breder kring tot wet te verheffen. Hildebrandt stelde
zich tot taak de gevolgen van dat inzicht te ontwikkelen als theorie en publiceerde
twee werken: ‘Norm und Entartung des Menschen’ en ‘Norm und Verfall des Staates’.
George zelf nam stelling in zijn laatste bundel ‘Das Neue Reich’ dat in visionnaire
verzen een eschatologische verwachting openbaart. Het verging die ver-
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wachting als die der vroege christenen; zij werd achterhaald door de gebeurtenissen.
De eerste oorlog, aanvankelijk door enkele van zijn volgelingen als verwerkelijking
hunner hoop begroet, doorzag hij als de vernietiging van wat de toekomst nog aan
kansen had geboden. Hij voorzag slechts ‘Untergänge ohne würde’ en het nieuwe
rijk werd verlegd naar onbepaalde verten: ‘Der tempel brennt. Ein halbes tausendjahr
/ Muss weiterrollen bis er neu erstehe.’
George heeft gezocht naar een weg die, eenmaal ingeslagen, uitzicht verloor maar
die nochtans getuigde van een besef dat te zijner tijd geen met hem deelde. In de
romantiek was de kunst nog uitsluitend het andere: de boven-werkelijkheid waarin
alles bevat werd wat existentieel niet aan zijn trek kon komen. Het rationalisme
verbande kanten van de mens naar het onderbewustzijn van waaruit deze als kunst
revolteerden. Zo was de tweespalt ratio-irratio bestendigd in de tweespalt
werkelijkheid-kunst. De werkelijkheid voelde zich door de kunst niet in het minst
bedreigd want de mens aanvaardde een situatie waarin hij al wat hij in haar niet vond
zoeken ging in de on-werkelijkheid van het kunstwerk. Later veranderde de kunst
van functie. Beladen met wat door de realiteit verworpen was werd zij het door de
kunstenaar geleefde protest tegen die realiteit. In het naturalisme was zij sociaal
protest; in de de neo-romantiek het teken aan de wand van een verbannen schoonheid.
De naturalisten waren zich bewust van hun sociale functie. De symbolisten
aanvaardden, gehuld in laat-platonische kunsttheorieën, hun ivoren toren als
voorbestemd en door geen twijfel in te nemen. George - van huis uit bij hen in te
delen - brak uit en wendde zijn kunst aan als middel om de werkelijkheid te lijf te
gaan. Nadat hij aanvankelijk elke relatie met haar had afgewezen kwam hij tenslotte
zover dat hij een werking beoogde die wijziging der werkelijkheid als weerslag zou
hebben.
Zijn gedicht verloor het laatste lyrische accent, hield op belijdenis zonder voorkeur
te zijn en werd strak vermaan tot staatse gerichtheid. Als zodanig was zijn invloed
groot en er is een tijd geweest dat George met enig recht de ongekroonde keizer van
het geheime Duitsland werd genoemd. De hoop echter dat uit de ‘Kreis’ iemand zou
opstaan die inderdaad de werkelijkheid zou dwingen vervloog volkomen toen op het
einde van George's leven de menigten die hij had veracht en verwaarloosd zich
meester maakten van wat hem heilig was en mede in zijn naam Duitsland
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verkrachtten tot het Derde Rijk. Zij legden beslag op hem als op alles wat in die jaren
opgeld deed; en wat voor hem, binnen zijn beperkt gebied een strikte betekenis had
werd losgeslagen van die beperking en omgemunt tot leuze. Wat de mythe van een
mens was, die haar optrok uit zelfbehoud, werd tot vulgaire mythologie voor een
bende die, door haar gedekt, haar laag spel speelde. George heeft niet geaarzeld toen
zij hem wilden verwikkelen in hun eerbetoon. Zijn vrienden aarzelden evenmin toen
het aanbod kwam de gestorven dichter in de Dom van Keulen te begraven. Een jaar
nadat hij Duitsland had verlaten overleed hij in 1934, in Locarno.
Voor enkelen bleef hij de schepper van een levensvorm die sinds de ondergang
der antieke beschaving in het Westen verdwenen was. Voor hen was hij de brug die
van de kunst leidde naar een werkelijkheid, hen toegemeten als dè werkelijkheid.
Opgetekende gesprekken bewijzen dat hij in hun midden optrad met een eenvoud
en vanzelfsprekendheid die zijn gedichten niet laten vermoeden. Voor anderen bleef
hij de dichter die omderwille van een karakter prijsgaf wat zijn geest aan hoge
hoedanigheden had. Wonderlijk is dat al veel eerder Nietzsche dat beeld ontwierp:
‘Niemand kommt ihm gleich in den Farben des späten Herbstes, dem unbeschreiblich
rührenden Glück eines letzten, allerletzten, allerkürzesten Geniessens, er kennt einen
Klang für jene heimlich-unheimlichen Mitternächte der Seele, wo Ursache und
Wirkung aus den Fugen gekommen zu sein scheinen und jeden Augenblick etwas
“aus dem Nichts” entstehen kann... und manches ist durch ihn überhaupt der Kunst
hinzugefügt worden, was bisher unausdruckbar und selbst der Kunst unwürdig
erschien, und mit Worten namentlich nur zu verscheuchen, nicht zu fassen war manches ganz Kleine und Mikroskopische der Seele; ja er ist der Meister des ganz
Kleinen. Aber er will es nicht sein! Sein Charakter liebt vielmehr die grossen Wände
und die verwegene Wandmalerei! Es entgeht ihm, dass sein Geist einen andern
Geschmack und Hang hat...’
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[L.Th. Lehmann: Ode aan de Middellandse Zee]
Ode aan de Middellandse Zee
Varend op de zee der zeeën
met dolfijnen om de boeg,
Aan mijn linkerhand Saguntum
en Carthago ergens rechts,
zie'k Majorca, paars en roze.
Hier alleen zijn wel de golven
glazen huizen voor de vissen,
en de mensen staan in boten,
boten klein als vruchtenschillen,
treffen vissen thuis en zaaien
's nachts de vonken op de zee.
L.Th. Lehmann

[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Mr. Josine W.L. Meijer
Nietzsche
II
Nietzsche heeft met de nationaal-socialisten twee fundamentele trekken gemeen:
1e. de verbinding van een revolutionaire wil met een feodale levensvisie, en het
daaruit voortvloeiende onbegrip voor de eisen van een burgerlijk-democratische
evolutie;
2e. het psychische trauma, dat bij Nietzsche door de dood van zijn vader, bij de
Duitsers door de val van de Keizer veroorzaakt werd, en in beide gevallen leidde tot
een mateloze idealisering van het vaderlijk gezag.
Het was Nietzsche's noodlot dat hij, die zich ‘een toeval onder Duitsers’ noemde,
door maatschappelijk milieu en familie-constellatie met het lot van het Duitse volk
verbonden bleef en - erger nog - dit volk de leuzen moest verschaffen voor een
beweging, waarin alles belichaamd was wat hij verafschuwde en met zijn hele kracht
bestreed.
Maar Nietzsche was meer dan een Duitser, meer zelfs dan een ‘goed Europeaan’,
hij droomde van een ‘grote politiek’, die de lijnen zou uitstippelen voor een
aardregering. Het nationaal-socialistische Duitsland heeft afgedaan, en daarmee het
gevaar van een misverstaan en misbruiken van zijn leer door de massa, maar het is
nog altijd een open vraag wat hij voor Europa en de wereld betekenen kan en of zijn
leer, toegepast door de elite, voor wie hij schreef, uitgangspunt kan zijn voor een
tegenbeweging tegen de decadentie, zoals hij beoogde.
Nietzsche's kijk op de maatschappij is in hoge mate bepaald door de opvattingen
van het absolutistische Duitsland, welke golden in zijn ouderlijk huis en bij de
ambtenaarsaristocratie van het provinciestadje Naumburg, waaronder hij opgroeide.
Toen hij op zijn 14de jaar in het internaat Pforta kwam, waar een Aufklärungsgeest
en zelfs een republikeinse gezindheid heersten, kwam hij onder de invloed hiervan
en vernietigde het gedeelte van zijn dagboek waarin hij zijn vader als vorstendienaar
verheerlijkt had. In zijn latere leven bleven de invloeden van het oude Duitsland en
het moderne Europa elkaar voortdurend afwisselen, maar, hoe-
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wel hij op den duur stilzwijgend met zijn Naumburger milieu brak, assimileerde hij
nooit geheel de 19e-eeuwse wereldbeschouwing. In zijn studentenjaren geloofde hij
aan een vernieuwing van Duitsland, waarbij hij verwachtingen koesterde omtrent
Bismarck en het nationale eenheidsstreven, dat hij als een ‘liberaal’ program
beschouwde. Tijdens zijn professoraat in Bazel en de eerste jaren na het neerleggen
van dat ambt, kwam hij in aanraking met figuren als Burckhardt, Overbeck, Paul
Rée, Lou Salomé, wier humanistische en ten dele democratische invloed sterker werd
naarmate die van Wagner afnam. In de periode tussen zijn breuk met Wagner
(Menschliches, Allzumenschliches) en zijn breuk met Lou Salomé en Rée
(Zarathustra), leeft hij sterker dan anders in de 19e-eeuwse gedachtensfeer.
Morgenröthe en Die fröhliche Wissenschaft, op het hoogtepunt van deze periode
geschreven, zijn dan ook de werken die zijn democratische bewonderaars het hoogst
schatten. In zijn vereenzaming nadert hij weer dichter tot de opvattingen uit zijn
eerste periode. Zijn voorstudies voor Die Geburt der Tragödie bevatten reeds veel
van hetgeen men in Der Wille zur Macht uitgewerkt en in heftiger vorm terugvindt.
Er kan geen sprake van zijn, Nietzsche's opvattingen met die van het absolutistische
Duitsland te vereenzelvigen. Men kan hem nooit verwarren met een reactionair, hij
streeft altijd naar een wedergeboorte van de cultuur. Maar hij gebruikt een beeldspraak
die bij anderen verwarring sticht en hemzelf herhaaldelijk de weg verspert. Wanneer
hij in Der Wille zur Macht over de nieuwe adel spreekt, die gekweekt moet worden,
daar er geen andere adel dan die van geboorte en bloed is, voegt hij er in een
‘Einschaltung für Esel’ aan toe, dat hij het niet over het woordje ‘von’ en de Almanach
de Gotha heeft. Mutatis mutandis zou men op een soortgelijke manier kunnen
verhelderen wat hij onder ‘oorlog’, ‘ras’, ‘heersende kasten’ of ‘geweldheerschappij’
verstaat. Al deze woorden krijgen bij hem een verfijnde psychologische zin. Maar
dat hij zich van deze terminologie bedient, maakt zijn schijnbaar zo toegankelijke
filosofie duister. Zijn eenvoudigste woorden vereisen voortdurende interpretatie en
her-interpretatie om ze op onze eigen werkelijkheid toepasselijk te maken. Het is
niet de gedachtengang, die moeilijkheden oplevert, maar de mentaliteit waaruit
Nietzsche's beelden geconcipieerd zijn. Want de vernieuwing van de hedendaagse
wereld is alleen mogelijk van de burgerlijke levenssfeer uit en Nietzsche vermag
nooit volkomen in deze levenssfeer door te dringen.
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Terwijl hij de burgerlijke ontwikkeling bagatelliseert, werpt Nietzsche van zijn
feodale gezichtshoek uit een profetische blik op de toekomst. In Der Wille zur Macht
kondigt hij de opkomst van het Europese nihilisme aan. Hij ontwerpt de richtlijnen
voor een tegenbeweging, maar is zich daarbij bewust dat deze slechts op de bodem
van dit nihilisme kan ontstaan. Het beeld, dat hij in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw ontwerpt, doet ons, mensen van 1950, als een fata-morgana van het
nationaal-socialisme aan. Thomas Mann heeft hier een gelukkige formulering
gevonden, waar hij op blz. 144 zegt: ‘Unterhand bin ich geneigt, hier Ursache und
Wirkung umzukehren und nicht zu glauben, dasz Nietzsche den Fascismus gemacht
hat, sondern der Fascismus ihn, - will sagen: politikfern im Grunde und
unschuldig-geistig, hat er als sensibelstes Ausdrucks- und Registrierinstrument mit
seinem Macht-Philosophem den heraufsteigenden Imperialismus vorempfunden und
die fascistische Epoch des Abendlandes, in der wir leben und trotz dem militärischen
Sieg über den Fascismus noch lange leben werden, als zitternde Nadel angekündigt.’
Een tweede factorencomplex dat Nietzsche's kijk op de wereld bepaalt, is gegeven
in zijn persoonlijke situatie: zijn geniale aanleg, zijn familie-omstandigheden, zijn
verhouding tot vrienden. Als hij vijf jaar is, sterft zijn vader, een algemeen geacht
en bemind predikant; hij wordt in verering voor diens nagedachtenis opgevoed. In
een huis vol vrouwen is de kleine Nietzsche de enige man. Hoewel hij gehoorzaam,
oplettend en ridderlijk is, handhaaft hij met klem de pretentie van zijn mannelijke
superioriteit.
Al heel vroeg blijkt zijn buitengewone begaafdheid. Op zijn 9e jaar begint hij
verzen te maken en muziekstukjes te componeren en hij schrijft handleidingen over
de theorie van zijn kinderspelen.
Op de lagere school (een volksschool) voelt het ernstige kind zich niet thuis. De
andere kinderen lachen ‘de kleine dominee’ een beetje uit, maar hebben respect voor
zijn knapheid en zijn gevoelvolle voordracht van bijbelteksten. Maar in de
aristocratische kennissenkring vindt hij twee vriendjes van zijn eigen niveau. Het is
een vriendschap die tot zijn twintigste jaar stand houdt. Met hun drieën beoefenen
de jongens literatuur en muziek en discussiëren ze over filosofische en politieke
problemen.
Over de verhouding tussen Nietzsche en zijn moeder zijn de gegevens onvoldoende.
Elisabeth Förster zwijgt in haar Nietzsche-biografie haar moeder bijna dood. Voor
zover we haar beeld re-
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construeren kunnen1) moet ze een warmvoelende, energieke vrouw zijn geweest, die
haar kinderen met vaste hand opvoedde. Maar ze had weinig schoolontwikkeling en
putte haar troost uit een ietwat bekrompen godsdienstig geloof. Volgens Richard
Oehler stond ze meer sceptisch dan bewonderend tegenover de gaven van haar zoon.
Het ligt voor de hand, dat Nietzsche zich al vroeg geestelijk haar meerdere voelde,
maar er onder leed, dat zij geen begrip voor die meerderheid had.
Uit deze persoonlijke situatie volgt de structuur van Nietzsche's betrekkingen tot
zijn medemensen: zijn idealisering van de vader, zijn onvermogen met het probleem
van ‘de vrouw’ klaar te komen, zijn hooggestemde vriendschappen met enkele
elitemensen, zijn totaal gebrek aan contact met middelmatigen of wie daar beneden
zijn.
Bewust zoekt hij in zijn jeugd naar geestelijke leiders, die zijn vader kunnen
vervangen, ten einde aan die leiders zichzelf te ontdekken. In ‘Schopenhauer als
Erzieher’ raadt hij jonge mensen aan zich rekenschap te geven van hun idealen, want
uit hun idealen zullen ze zichzelf leren kennen. ‘Uw ware wezen ligt niet in U, maar
onmetelijk hoog boven U ...’
Uit Nietzsche's vaderverering volgt ook, dat hij geen opstandige is. Gewoonlijk
zijn het ouderlijke tyrannie, sociale onderdrukking en het besef van eigen onmacht,
die tezamen de prikkels tot opstandigheid leveren. Bij hem was geen van deze drie
aanwezig. Tevergeefs zoekt men bij Nietzsche het pathos van de edele
verontwaardiging, dat zo kenmerkend is voor de 19e eeuw. Hij rekent zich dit toe
als superioriteit. Opstandigheid hoort bij de slavenmoraal. ‘Auflehnung - das ist die
Vornehmheit der Sklaven. Eure Vornehmheit,’ zegt Zarathustra tot zijn leerlingen,
‘das sei der Gehorsam. Euer Befehlen selber sei ein Gehorchen.’
Nietzsche beroemt zich erop dat hij een ja-zegger is. Critiek komt bij hem eerst
wanneer hij boven de dingen uitgroeit. Eerst dan voelt hij zich gerechtigd tot critiek.
Het zo gecritiseerde blijft hem in zekere zin heilig. Hij duldt niet dat vijanden er aan
raken. Hij richt zich slechts tot medestanders. Zo is het met Socrates, met het
Christendom, met de filologie, met de filosofie van Schopenhauer, met Wagner.
Maar hij critiseert met zoveel affect, dat misverstand onvermijdelijk is. Thomas
Mann spreekt van de ‘ver-

1) Zie voor Nietzsche's moeder vooral: E. Podach: ‘Der kranke Nietzsche’, Bermann-Fischer
Verlag, Wien, 1937 en Richard Oehler: ‘Nietzsche's Mutter’, in Die Zukunft 1907, blz. 41-46.
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zweifelte Grausamkeit, mit der Nietzsche über vieles, eigentlich über alles ihm
Ehrwürdige gesprochen hat’ (blz. 117).
Toch zou Nietzsche niet de psycholoog van het ‘ressentiment’ geworden zijn, als
hij dit niet uit ervaring gekend had. Zijn rancune geldt niet de hogere, maar de lagere
mensen. En hierin ligt weer een oppervlakkige overeenkomst met de
nationaal-socialisten, bij wie de afgunst van kleinburgers en intellectuelen op de
arbeidersklasse zo'n grote rol heeft gespeeld.
Nietzsche heeft rancune tegen de massa, op wie hij geen vat kan krijgen, omdat
zij zijn meerderheid niet begrijpt. De situatie van de lagere school heeft hij later
telkens terug gevonden, zelfs in het elite-instituut Pforta, en, tot zijn bittere
ontgoocheling, onder de corpsstudenten van Bonn. Natuurlijk vond hij ze altijd terug
bij zijn lezerspubliek. De massa is voor hem niet identiek met de lagere standen. Zijn
aanvallen richt hij, vooral in zijn Bazelse jaren, nog meer tegen het ‘profanum vulgus
der geleerden’ dan tegen het volk.
Rancune heeft hij ook tegen zijn moeder. Ook zij miskent hem en hij geeft de
schuld aan haar bekrompen godsdienst en bekrompen moraal, haar ‘Naumburger
Tugend’. Het sexuele probleem komt er bij. Zo vloeien voor hem de vrouw, de massa,
het Christendom en de slavenmoraal ineen en worden hem tot een hevig complex na
de breuk met Lou Salomé, waartoe intriges van zijn zuster, in bondgenootschap met
de fatsoensopvattingen van zijn moeder, in hoge mate hebben bijgedragen. Nietzsche
lijdt naar beide kanten een nederlaag. Eerst van die tijd af nemen zijn haat tegen het
Christendom en zijn verachting voor de vrouw hun neurotische overprikkeldheid
aan.
Maar in het centrum staat voor Nietzsche altijd het probleem van het genie. Reeds
in Pforta hield hij zich bezig met de vraag of er voor het genie geen andere wetten
moeten gelden dan voor gewone stervelingen. In zijn Bazelse voordrachten ‘Ueber
die Zukunft unserer Bildungsanstalten’ komt hij op tegen de voorstelling dat het
genie zich onder de ongunstigste omstandigheden steeds zou kunnen verwezenlijken.
In zijn Unzeitgemässe Betrachtungen over Schopenhauer en Wagner legt hij er de
nadruk op dat de genialiteit van zijn beide helden door de belemmerende invloeden
van gezin en maatschappij niet tot volle ontplooiing is kunnen komen. Bij dit alles
denkt hij natuurlijk aan zichzelf. Wanneer hij van een schonere toekomst voor de
mensheid droomt, stelt hij zich geen samenleving van vrede en welvaart voor. Om
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het geluk van de doorsnee-mensen bekommert hij zich niet. Het gaat er slechts om,
de weg vrij te maken voor de genieën, want het doel der mensheid ligt in het
voortbrengen van de Uebermensch. ‘Die Revolution, Verwirrung und Not der Völker
ist das Geringere in meiner Betrachtung, gegen die Not der groszen Einzelnen in
ihrer Entwicklung,’ zegt hij in zijn Wille zur Macht (aph. 965). ‘Man musz sich nicht
täuschen lassen: die vielen Nöte aller dieser Kleinen bilden zusammen keine Summe,
ausser im Gefühle von mächtigen Menschen.’
Ziehier het kader waarbinnen Nietzsche's leer zich ontwikkelt, van Die Geburt
der Tragödie af tot de posthume Wille zur Macht toe.
Er zijn verschillende perioden in zijn werk te onderscheiden, maar in grote trekken
blijft hij zichzelf gelijk. Het gaat niet aan, de jeugdige Nietzsche tegen de oudere uit
te spelen, of omgekeerd. Wanneer hij in Ecce Homo op zijn levenswerk terugziet,
aanvaardt hij het volkomen; hij zegt daar dat hij met zijn Zarathustra de Duitsers
hun schoonste en diepste boek gegeven heeft. En toch is er in Zarathustra geen
zweem te bespeuren van de geweldverheerlijking, die hem op grond van de Wille
zur Macht verweten wordt. In werkelijkheid is er ook geen kloof tussen beide en ook
Der Wille zur Macht, zo goed als Zarathustra, bevat een geïdealiseerd zelfportret.
‘Der vornehme Mensch’, ‘der grosze Mensch’, uit Der Wille zur Macht, zowel als
de ‘Herren der Erde’, zijn naar Nietzsche's eigen beeltenis geschapen.
Want Elisabeth Förster tekent haar broer eenzijdig, wanneer ze hem als een
toonbeeld van zelfbeheersing, hoffelijkheid, zachtheid, bescheiden waardigheid
schildert. Hij was dat alles ongetwijfeld, maar essentiëler voor zijn genie is zijn
agressieve kant, waaraan hij zelf dan ook veel meer waarde hecht. Hij verloochent
die andere kant niet; als tegenstelling tot zijn agressieve machtswil ziet hij slechts
zijn weekheid, zijn medelijden (Zarathustra's ‘laatste zonde’), die hem verhinderen
zo rücksichtslos te zijn als zijn roeping van hem eist. Maar zijn kracht ligt daarin,
dat hij aanstoot geven kan en wil. Want, zoals hij in Vom Nutzen und Nachteil der
Historie für das Leben zegt: ‘Alles Produktive ist anstöszig’. Het is deze
Rücksichtslosigkeit van het genie, niet de gewelddadigheid van de despoot, die hij
in de ‘Herren der Erde’ verheerlijkt. De machthebbers van morgen zullen geniale
kunstenaars zijn, en de kudde-mensen zijn hun materiaal. ‘Objektiv, hart, fest, streng
bleiben im Durchsetzen eines Gedankes - das
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bringen die Künstler noch am besten zustande; wenn einer aber Menschen dazu nötig
hat (wie Lehrer, Staatsmänner, u.s.w.), da geht die Ruhe und Kälte und Härte schnell
davon. Man kann bei Naturen wie Cäsar und Napoleon etwas ahnen von einem
‘interesselosen Arbeiten an ihrem Marmor, mag dabei von Menschen geopfert werden,
was nur möglich. Auf dieser Bahn liegt die Zukunft der höchsten Menschen: die
gröszte Verantwortlichkeit tragen und nicht daran zerbrechen’. (Wille zur Macht,
975.)
Nietzsche noemt de leraren in één adem met de staatslieden. Nietzsche is zelf
leraar geweest. Hij spreekt uit persoonlijke ervaring wanneer hij zegt: ‘Ein Erzieher
jedoch sagt nie, was er selber denkt, sondern immer nur, was er im Verhältnis dessen,
den er erzieht, über eine Sache denkt. In dieser Verstellung darf er nicht erraten
werden, es gehört zu seiner Meisterschaft, dasz man an seine Ehrlichkeit glaubt. Er
musz aller Mittel der Zucht und Züchtung fähig sein: manche Naturen bringt er nur
durch Peitschenhiebe des Hohnes vorwärts. Andere, Träge, Unschlüssige, Feige,
Eitle, vielleicht mit übertreibender Liebe. Ein solcher Erzieher ist jenseits von Gut
und Böse, aber niemand darf es wissen.’ Dit is niets anders dan verfijnde
zelfwaarneming, zoals veel van Nietzsche's vermeend Macchiavellisme slechts
verfijnde zelfwaarneming is. Hij gebruikt opzettelijk woorden die aanstoot geven,
als ‘hypocrisie’, ‘Verstellung’, om de afstand duidelijk te maken die er tussen de
leraar en zijn leerlingen, de leider en de massa bestaat en moet bestaan. Hij geeft
nieuwe, harde namen aan alledaagse verschijnselen en zijn hardheid is het kenteken
van een subtielere waarheidsliefde.
Maar dat is niet alles. Het is Nietzsche niet enkel om waarachtigheid te doen. Hij
wil vooral aanstoot geven. In zijn uitdagende woordenkeus ligt een revolutionaire
tendens. Ze druist tegen de geldende waarde-oordelen in. Ze dient om bekende
verschijnselen nieuw te belichten en de Umwertung aller Werte voor te bereiden,
die de voorwaarde voor een omkeer der bewegingsrichting is.
Zijn woordenkeus richt zich tegen de ‘Christelijke slavenmoraal’, met haar
‘naastenliefde’, ‘zelfverloochening’ en ‘gelijkheid voor God’, die uit de rancune der
misdeelden voortspruit. Deze moraal is levensvijandig, omdat ze de zwakken en
mislukkelingen in het leven houdt ten koste van de sterken en geslaagden. Dit betekent
een onherroepelijk neergaande lijn, het onafwendbaar verval der cultuur.
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Nietzsche's hele verheerlijking van de machtsmens is niets anders dan een protest
tegen de zelfmoord van de Europese beschaving. Niet de zwakken, maar de sterken
moeten bevrijd worden. Of liever gezegd: een nieuw, sterk geslacht moet geteeld
worden, een amoreel geslacht, welks vitale instincten niet langer onderdrukt worden,
maar dat zich weer gerechtigd voelt tot gezonde zelfzucht, heerszucht, hebzucht.
Want Nietzsche's hele critiek op de heersende moraal gaat ervan uit dat egoïsme
nodig is. Hij tracht te bewijzen ‘dasz es gar nichts andres geben könne als Egoïsmus
- dasz den Menschen, bei denen das ego schwach und dünn wird, auch die Kraft des
groszen Liebe schwach wird’ (W.z.M. 362). Er moet een nieuwe heerserskaste komen
die zichzelf als norm stelt, en de massa der kudde mensen de wet voorschrijft.
Verondersteld is dat die nieuwe heersers grote doeleinden zullen hebben. ‘Es ist an
der Zeit, dasz der Mensch sich sein Ziel stecke,’ zegt Zarathustra. ‘Es ist an der Zeit,
dasz der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze.’
Ik geloof dat deze psychologie in haar grote lijnen onaanvechtbaar is. Het is mij
onbegrijpelijk hoe niet alleen Thomas Mann, maar zelfs een veel diepere geest, als
Alfred Weber, kunnen menen dat de loop der geschiedenis Nietzsche's prognoses
heeft geloochenstraft. ‘Aber Verzärtelung und Schwächung der vitalen Impulse und
Kräfte?’ vraagt Alfred Weber in zijn Abschied von der bisherigen Geschichte1). ‘Man
Musz die Massen und auch die neuen Mittelschichten schlecht kennen um das zu
befürchten... Und es scheint uns, man braucht nach den neuesten Erfahrungen auch
keine Sorge darum zu tragen, dasz das “Böse”, das Lebensdunkle, sowie Nietzsche
es meint, alles, was er die “verleumdeten” Gegengewichte des Lebens nennt, noch
aufgestachelt und angefacht zu werden brauchte. Von Hinterhältigkeit, List,
Verleumdung und allen von Nietzsche so gepriesenen machiavellistischen “Tugenden”
haben wir heute bis hinab zur “Gemeinheit” eine Kostprobe bekommen die uns
hoffentlich für mehrere Jahrhunderte von der Vorstellung befreien wird, dasz man
notwendig hätte, das Böse zum Ausgleich einer vergemütlichten Existenz zu
kultivieren’. Alsof de uitbarstingen van sadistische razernij die we bij
nationaal-socialisten en communisten beleven, niet juist de affecten van
onuitgegroeide, in hun vitale impulsen beledigde

1) Alfred Weber, ‘Abschied von der bisherigen Geschichte. Ueberwindung des Nihilismus?’
(Verlag A. Francke A.G. Bern, 1946, blz. 190 en 191.)
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mensen zijn! Wat hebben ze te maken met de dionysische roes die, volgens Nietzsche,
het verbreken van de grenzen der individuatie is, deze kleinburgerlijke en
lompenproletarische massa's, die nooit aan individuatie toegekomen zijn. Wat heeft
hun machteloze, krampachtige woede gemeen met de grote hartstochten van het
hoge, voorname heersersras, dat Nietzsche in een selectie van lange generaties telen
wil. Zijn stelling is juist dat goed en kwaad onverbrekelijk met elkaar verbonden
zijn. Men zou het met Ibsen's woorden uit Peer Gynt kunnen zeggen: ‘echte boosheid
eist moed, echte boosheid eist kracht.’
Niets bevestigt Nietzsche's prognose krachtiger dan de geschiedenis van het
nationaal-socialisme, die rancune-beweging bij uitstek, met haar hysterische Führer,
die geen heerserstype in de zin van Nietzsche, maar een exponent van de massa der
‘Missratenen’ was.
Nooit heeft Nietzsche trouwens, wanneer hij zich met de politiek van de dag inliet,
een positie ingenomen die hem tot voorloper van het nationaal-socialisme zou
stempelen. Waar hij partij koos was het altijd in progressieve zin. Hij wilde de Duitse
eenheid, toen deze nog een progressieve eis was, maar keerde zich af na de stichting
van het Rijk met zijn bekrompen nationalisme; hij betreurde de dood van de liberale
Keizer Friedrich III, hij verafschuwde het antisemitisme, hij stelde tegenover de
Duitse Vaterländerei de eis van een verenigd Europa.
Maar Nietzsche's tekort is dat hij zijn Uebermensch in een luchtledig laat werken,
want zijn ‘massa’ is een volkomen onuitgewerkt begrip. Ze is minder dan de dode
stof, die nog wel eens weerstand biedt, ze is niets. Waar het om sociale verhoudingen
gaat, is Nietzsche wereldvreemd. Hij heeft zijn centrale theorie van de klassenmoraal
op de verhoudingen van het oude Athene gebaseerd en doet geen poging ze pasklaar
te maken voor zijn eigen tijd. Niet zonder rancuneus affect spreekt hij van de moderne
‘slavenstand’. Hij geeft zich geen rekenschap van de mogelijkheid van
klassenverschuivingen en vraagt zich dus ook niet af wat er met de moraal gebeurt
wanneer de oude ‘slavenstand’ tot heersende klasse wordt. Voor hem is de democratie
slechts een zaak van de massa. Wanneer hij in de 80er jaren haar invloed ziet stijgen,
voorspelt hij dat de aristocratie van de toekomst zich van de intelligente democratie
zal bedienen als van haar gewilligste en bewegelijkste werktuig. Maar verder gaat
zijn waardering niet. Visionair zag hij de opkomende massademocratie; voor de
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gezonde kern der burgerlijke democratie had hij geen oog. Daardoor heeft hij de
antidemocratische tendenzen in Duitsland versterkt en aanleiding gegeven tot de
‘Verwechselung’, waarvoor hij zelf zo bevreesd was.
Nietzsche verwacht van de democratische vervlakking op de duur een versterking
van de machtigen. ‘Dieselben Gründe, welche die Verkleinerung der Menschen
hervorbringen, treiben die Stärkeren und Seltneren bis hinauf zur Grösze.’ Een
verscherping der tegenstellingen dus. Hier worden we herinnerd aan Nietzsche's
tegenvoeter Marx.
Er is een zeker parallelisme tussen Nietzsche's maatschappijbeschouwing en zijn
psychische structuur. Hij leeft geheel voor zijn roeping, brengt alles ten offer aan
zijn genie. De ‘gewone mens’ bestaat niet voor hem. Hetzelfde verlangt hij van de
mensheid. Zij moet het voortbrengen van genieën als haar doel beschouwen, en de
gewone mensen moeten het zich tot een eer rekenen deze te dienen. Hij vergeet dat
ook de grootste genieën feilbare mensen zijn, die misbruik van macht zullen maken
wanneer ze nergens op weerstanden stuiten. Hij ziet zelfs over het hoofd dat de massa,
die hij zo laag aanslaat, toch zeker niet in staat is de waarde van een genie te
beoordelen en gemakkelijk de prooi kan worden van pseudo-genieën, wat dan ook,
mede onder Nietzsche's invloed, gebeurd is. En de vraag blijft onbeantwoord welk
doel de massa overblijft, wanneer de genieën, zoals tot op heden nog het meest
voorkomende geval is, ontbreken.
Met de schakeringen binnen de massa houdt Nietzsche zich niet bezig.
Waarschijnlijk is hij van mening dat massamensen niet gradueel, maar essentieel
van genieën verschillen en dat hun onderlinge gradaties dus niet van belang zijn.
Ziehier de grote fout in Nietzsche's uitgangspunt, waarop zijn hele theorie ten
slotte vastloopt: zijn hogere mensen wortelen niet in de massa. Daarom moeten ze
noodzakelijk despotische trekken aannemen. Zeer terecht zegt Alfred Weber dat
alleen een dynamische verhouding tussen massa en elite mogelijk is. Slechts een
synthese tussen beide machten kan tot de geestelijke verheffing der massa voeren
en de elite op peil houden. Het is Nietzsche's noodlottigste dwaling, aldus Weber,
dat hij de massa slechts als ‘Transmissionsmaterial’, als een psychisch en geestelijk
indifferente grootheid, heeft beschouwd. Met grote felheid verwijt hij Nietzsche
verraad ‘an den seelisch-geistigen Grundkräften.... die das Abendland als neu entdeckt
in die Welt gebracht hat, den Mäch-
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ten der aktiven Menschlichkeit in ihrer Verbindung mit Freiheit.’
Nietzsche heeft de Wetgever van een nieuw tijdperk willen zijn. Hij heeft gemeend
dat zijn leer de komende eeuwen zou beheersen. Als geheel beschouwd is ze een
mislukkig geweest. Maar dit wil niet zeggen dat hij heeft afgedaan. Zijn
psychologische ontdekkingen hebben voor de strijd tegen het nihilisme nog hun volle
betekenis en zullen in de naaste toekomst waarschijnlijk beter begrepen worden dan
in de tijd die achter ons ligt.
De westerse beschaving ontwikkelt zich niet in de richting der algehele nivellering,
die het ideaal van het 19e eeuwse socialisme was. Ze gaat echter evenmin naar die
verscherping der tegenstellingen, waarop Nietzsche's toekomstverwachtingen waren
gebouwd. De contouren tekenen zich af van een nieuwe, hierarchische ordening. Wil
de democratie blijven bestaan, dan zal zij van karakter moeten veranderen. Niet de
gelijkheid voor allen, maar de kwaliteit der rangorde wordt hoofdzaak. Hoe de nieuwe
wereld er uit zal zien hangt in hoge mate van de geest af waardoor ze is bezield. Het
is mogelijk dat het nihilisme voortschrijdt en dan wordt de rangorde mechanisch,
burocratisch, uiteindelijk dictatoriaal. Maar het hangt van ons zelf af er iets beters
van te maken: een energieke, doelbewuste democratie, een hoogstaande elite, die
grote verantwoordelijkheden aandurft. Daarvoor is het nodig dat de
pseudodemocratische ideologie, met haar door onmacht en wrok ingegeven leuzen,
wordt opgeruimd, een ideologie, die men niet alleen bij de massa der arbeiders vindt
(daar begint ze zelfs bij een geschoolde kern reeds te verdwijnen), maar vooral in
masochistische vormen bij een groot deel der intelligentia, die daardoor ongeschikt
wordt de geestelijke leiding in staat en maatschappij op zich te nemen. Om dit
nihilisme te overwinnen zal het nodig zijn dat die intelligentia Nietzsche leert verstaan
en iets in zich opneemt van die op bovenpersoonlijke doeleinden gerichte ‘Wille zur
Macht’, die de voorwaarde is voor werkelijk leiderschap. Eerst dan zal Nietzsche's
critiek op de democratie, tot democratische zelfcritiek geworden, vruchtbaar kunnen
zijn. De democratie heeft niet met Nietzsche afgerekend, ze komt nu pas aan hem
toe.
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W.F. van Leeuwen
Ongelovige notities
II
De modeste Freud heeft in zijn boekje over de toekomst ener illusie de opmerking
gemaakt, dat niet het gevoel der menselijke kleinheid en onmacht tegenover het
geheel der wereld het wezen der religiositeit uitmaakt, maar pas de volgende stap,
de reactie daarop, waardoor men aan dat gevoel tracht te ontkomen. Wie niet verder
gaat, wie bescheidenlijk genoegen neemt met de minieme rol die de mens in dit wijde
heelal speelt, zegt hij, is eerder irreligieus in de ware zin van het woord.
Het is dan ook een gelukkig idee van Van Gelder om tegenover de gelovige
katholiek niet de rationalist, de humanist of naturalist te stellen, die ongeweten nog
zoveel christelijke sous-entendus meetorsen, noch de nihilist (een woord dat te
uitsluitend nadruk op het door hem ontkende legt), maar wat hij noemt de ‘modest’;
het bewijst zijn begrip voor de mate waarin de positie van het ongeloof, samen met
die van het geloof, in onze eeuw veranderd is. Vijftig à vijfenzeventig jaar geleden
placht de gelovige de aggressieve atheïst uit die dagen Hamlet's ‘there are more
things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy’ toe te
voegen; langzamerhand is het eerder de modest geworden die dit is gaan denken van
de oplossingen die het geloof hem bieden wil. Door de grotere afstand die hij intussen
van het Christendom kreeg, heeft hij niet zozeer de neiging het te bestrijden als om
er aan voorbij te gaan - in het voorbijgaan erkennend, dat het geloof in de opvatting
van de ziel als een vreemdeling met een andere bestemming dan deze wereld een
beter besef toont van het bizarre van ons bestaan op deze planeet en ons ten dode
opgeschreven zijn, en een betere beschrijving geeft van een bewustzijn dat zich hier
altijd over zichzelf verbaast en nooit aan iets hecht, dan waartoe het zelfvoldaan
begrijpen van een progressief rationalisme en humanisme in staat bleek. Maar de
antwoorden van het geloof zijn voor hem nog teleurstellender dan die der kleinere
mythen, even onverenigbaar met zyn gecompliceerde moderne gevoel als met enige
eeuwen westers denken; hij weigert de mysterieën die hem omringen door een aantal
wel-
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omschreven Mysteries te vervangen. Zo blijven trots en bescheidenheid bij de
katholiek en de modest definitief verschillend verdeeld: de nederigheid van de
gelovige maakt dat hij het niet beter denkt te weten dan alle heiligen en kerkvaders
en de generaties voor wie dit geloof de zin der wereld inhield, maar hij acht zichzelf
dan ook in het bezit der hoogste waarheid; de bescheidenheid van de modest maakt
dat hij het helemáál niet denkt te weten; hij is bescheiden tegenover het
bovenzinnelijke, maar dus niet tegenover kerkvaders en voorouders.
Overigens is in zijn zuivere vorm de modest misschien wel even zeldzaam of zelfs
denkbeeldig als de ‘goede katholiek’ waarover Van Gelder spreekt; maar hij is te
beschouwen als een type, wiens instelling men in allerlei graden en variaties in de
realiteit kan aantreffen. Bovendien mag hij eigenlijk alleen maar modest heten vanuit
het gezichtspunt van de katholiek met ‘hemelbestormende pretenties’; zelf vindt hij
het ‘genoeg hebben aan natuur, aarde en mensheid’ dat Van Gelder hem toeschrijft
nog zo gematigd en bescheiden niet - en dat hij dat heeft zonder ‘steun te zoeken bij
de metaphysieke, het hiernamaals en God’ komt vooral omdat hij het metaphysieke
niet bij voorbaat als iets steungevends beschouwt, en niet inziet waarom het tegenover
hem zulke welwillende en alleen aan zijn kinderlijkste fantasieën beantwoordende
vormen zou aannemen als van een vaderlijke God of een zalig voortleven na de dood.
Dit sluit niet uit dat hij soms een ‘tempérament métaphysique’ kan hebben, als
Rimbaud of Malraux, maar zijn metaphysische drift impliceert voor hem geenszins
dat zij ook bevredigd kan worden en juist het geloof is tot een bevredigend antwoord
minder in staat naarmate die drift sterker is. In zoverre is de modest niet bescheiden
maar veeleisend. Daarbij komt dat het ‘metaphysieke’, voor zover hij dat woord nog
een zin kan geven, niet iets is wat tegenover de natuur gesteld kan worden. De natuur
is voor hem meer dan wat zij eeuwenlang voor het Christendom was: een vaag en
vergankelijk décor, waartegen zich het drama van de voor alle eeuwigheid geredde
of verdoemde ziel afspeelde; meer ook dan een perfect functionnerend stelsel van
natuurwetten. Hij voelt zich met dieren, bomen en wolken opgenomen in één lot,
waarvan alleen hij, als ‘roseau pensant’, zich bewust is; hij kan de natuur, waarvan
hij dagelijks aan den lijve ondervindt hoe zij aan alle kanten zijn macht en bewustzijn
te buiten gaat, niet beschouwen als een gebied waar de mens eigenlijk niet mee te
maken heeft, dat onder hem ligt, en
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dat hij kan verlaten; een dergelijke opvatting is voor hem maar arrogantie van de
geest.
Evenmin als naast een gelovige in een kerk zet zijn primitiefste levensgevoel hem,
zoals Van Gelder denkt, naast een vrijdenker in een Openbare leeszaal; eerder komt
hij dan terecht naast een sater in het riet of ergens alleen in de bergen, waarvan hij
weet dat zij noch voor noch door hem gemaakt zijn, en die onbekommerd over zijn
moraal en zieleheil al zo veel religies en eeuwige sneeuw hebben zien vergaan. Hij
is daar verder van het Christendom, en trouwens van iedere anthropomorphe en
anthropocentrische mythe verwijderd dan enige bibliotheek hem kon voeren; Claudel's
raad aan Gide: ‘Admettez dans votre coeur cette irruption du fait, faites place dans
votre intelligence à d'immenses espaces déserts’ vat hij rigoureuzer op dan Claudel
hem vanuit zijn geloof bedoelen kon.
Overigens zijn er misschien maar weinig mensen die het zonder enige mythe in
deze hooggebergte-helderheid uithouden; de genade van het absolute ongeloof wordt
wellicht nog zeldener ondergaan dan die van het geloof. Want het christelijk geloof
heeft in de loop van de laatste drie, vier eeuwen veel van zijn vat op de mensen
verloren, maar een paar duizend jaar cultuurhistorisch verleden laat men niet zomaar
achter zich, en in persoonlijke of maatschappelijke crisistoestanden ziet men nog
steeds in de vorm van bekeringen en religieuze réveils een terugkeer naar de nog
niet zo lang geleden verlaten godsdienst, die geworteld in oudere en stabielere
bewustzijnslagen, rust en reïntegrerende krachten moet geven waar het verbijsterde
intellect geen uitweg meer weet. Kafka schrijft in een verhaal: ‘Das Zögern meiner
Generation kann ich verstehen, es ist ja auch gar kein Zögern mehr, es ist das
Vergessen eines vor tausend Nächten geträumten und tausendmal vergessenen
Traumes’ en ergens anders: ‘Und gerade durch dieses Vergessen ergibt sich eine
gewisse Traurigkeit, Unsicherheit, Unruhe, ein gewisses - die Gegenwart trübendes
Verlangen nach den vergangenen Zeiten. Und doch ist dieses Verlangen ein wichtiges
Element der Lebenskraft oder vielleicht sie selbst.’ Dit is de situatie waarin het geloof
voor de beste gelovigen zijn vanzelfsprekendheid verloren heeft en vaak van een
verlangen naar geloof nauwelijks te onderscheiden is, terwijl de ongelovige,
onverschillig of hij vertederd of afwijzend tegenover dat verleden staat, nog lijdt aan
de verloren zin des levens. Het is Nietzsche geweest die meer dan wie ook gepoogd
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heeft de levenskracht weer uit de ban van die oude christelijke droom te bevrijden;
onder de modernen heeft hij zich het verst buiten de christelijke wereldvisie kunnen
stellen en zich het volledigst gerealiseerd wat dat voor onze cultuur impliceerde.
Ik geloof niet dat de modest er iets bij winnen kan, als zijn piëteit tegenover het
verleden hem ertoe brengt te trachten nog een rest van het geloof te redden door het
als ‘religieus gevoel’ of iets dergelijks van de oude geloofsinhouden los te maken.
Roland Holst, in een behoefte waarschijnlijk om stelling te nemen tegen een beperkt
intellectualisme, stelt de waarheid als ‘een innerlijke toestand zonder beroep meer
op enig feit of denkbeeld’ als een behouden geloofskern tegenover de godsdienst,
die voor alles ‘mededeelbaar geloof’ is, en elders noemt hij geloof de overtuiging
‘dat het geheel meer is dan de som van alle delen’. Ook de modest gelooft dat, en de
moderne biologische en psychologische wetenschap geloven het zelfs met hem; maar
een geloof dat dogma noch rite, god noch gebod meer kent, dat nergens meer in
gelooft, nog geloof te noemen, lijkt mij maar verwarrend. Roland Holst bewijst
trouwens zijn geestelijk niveau door niet terug te schrikken voor ‘de gevolgtrekkingen
van het door uur en feit bepaalde denken’, en die gevolgtrekkingen stellen hem bloot
aan ‘het geheim des levens zonder de betrouwbare genade waardoor het wezen van
de mensch weleer een zin scheen te vinden, die de gesternten zou overleven. Voortaan
ondergaat hij er zijn behouden geloof niet meer als een geheim gelaat, dat de mensch
aanziet, maar als een alom suizende macht, waarin de mensch niet meer is dan de
luttele ster waarop hij woont: een geloof zonder belofte, zonder duurzame troost,
hetzij dan die bittere van het besef, het eenige wezen hier te zijn, dat in het geheim
werd genomen.’ Het ongeloof van de modest ziet er niet veel anders uit dan dit geloof.
Ik meen dat Van Gelder zich vergist waar hij tegenover de verwachting van de
hemelse zaligheid bij de katholiek de modest een hoop op een aardse heilstaat toekent;
evenmin als uit het verleden kan de modest zijn levenskracht uit de toekomst putten;
ook, en vooral, in zijn hoop is hij modest. Alleen de marxisten trouwens, laatste
predikers van de hoop in onze tijd, vertegenwoordigen nog deze vroeg-christelijke
apocalyptische doctrine van een rijk van universele vrede en gerechtigheid, dat zou
volgen op een catastrofaal einde van de bestaande sociale orde. Bovendien deelt de
modest niet het geloof in de doorzichtigheid van
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natuur en historie, dat bij de marxistische dialectici, ondanks hun wetenschappelijk
allure, bijna gnostisch mag heten. Dat het burgerlijk denken er niet in geslaagd is,
zoals zij zeggen, de wereld in haar dynamische totaliteit duidelijk te doorzien en te
begrijpen, wijt de modest o.a. aan het feit, dat de wereld niet doorzichtig is, maar
complex, dubbelzinnig, weerbarstig voor het begrip.
De westerse wetenschap is zelf van origine modest. Newton voelde zich een met
schelpen spelend kind aan de oceaan van het onbegrijpelijke; Copernicus dacht met
zijn heliocentrisch stelsel niet anders te geven dan een eenvoudiger, eleganter
beschrijvingswijze van wat er met de zon en de planeten gebeurde. De moderne
wetenschap ziet dat wéér zo; zij pretendeert niet meer te doen dan het op de
overzichtelijkste manier in kaart brengen der verschijnselen, al was er een lange
tussenperiode waarin velen van de wetenschap de ontsluiering van het wezen der
dingen en de zin des levens verwachtten. Dit misplaatste geloof in de wetenschap
speelt nog mee in veel van de even misplaatste kritiek die er op geleverd wordt, nu
zij ons niet voor onheil heeft kunnen behoeden en zelfs de onheilsmogelijkheden
hielp vergroten. Dit laatste feit is niet irrelevant voor de oude vraag van de Académie
de Dijon, maar daarom de wetenschap te vervloeken als bron van alle moderne kwaad
is een verwarring van oorzaak en conditio sine qua non, even dom als het wijten van
de kindersterfte aan de voortplanting. Voor veel intellectuelen is het waarschijnlijk
iets anders wat heeft gemaakt, dat zij de wetenschappelijke denkwijze zijn gaan zien
als oppervlakkig en inadequaat en zich hebben gekeerd naar religieuze,
intuïtionistische, irrationalistische filosofieën.
De ‘verklaringen’ die de wetenschap geeft zijn altijd verwijzingen van het
bijzondere naar het algemenere, verschuivingen naar andere, algemeengeldiger
onverklaarbaarheden, die op hun beurt begrepen moeten worden uit nog algemener
principes, in voortschrijdende abstractie. Van intuïtionistische zijde wordt de
wetenschap daarom verweten, dat zij door deze van het bijzondere en concrete
afziende methode alles reduceert tot haar abstracte schema's en verwaarloost en
ontkent wat daar buiten valt. Dit is, althans als verwijt, niet juist. Wanneer de
wetenschap bij het zo precies mogelijk vaststellen van de omstandigheden waaronder
bepaalde fenomenen plaats hebben, abstraheert van alle aspecten die er in dat verband
niet toe doen, onkent zij daardoor niet

Libertinage. Jaargang 3

380
het bestaan van die aspecten of van welk ander fenomeen ook dat zich op enig gebied
kan voordoen. Bovendien is de abstractie een trek van àlle kennis; alle kennis
onderscheidt het in een bepaald verband relevante en laat de rest weg; kennen betekent
immers niet getransformeerd worden in of identiek worden met het gekende,
integendeel, het is essentieel voor kennis een afstand van haar object te bewaren. In
deze zin heeft Claudel gelijk, dat het absurd is ‘de prétendre jamais expliquer quoi
que ce soit, de prétendre à l'épuiser en tant que source de connaissance.’
Ons alledaags begrijpen van de dingen volgt trouwens principieel geen andere
weg dan die der wetenschap; ook daar is begrijpen herleiden van het bijzondere naar
het algemene, maar dat wil dan meestal tegelijk zeggen: van het onbekende naar het
bekende, van het vreemde naar het vertrouwde. Ons alledaagse begrijpen is ‘vertrouwd
zijn met’, al is au fond een vreemd verschijnsel als telepathie niet raadselachtiger
dan b.v. het ons vertrouwde feit dat we kunnen zien. We doorgronden de dingen niet;
we wennen er aan. De steeds verder veralgemeende descripties (hypothesen) van de
moderne natuurwetenschap vooral sluiten echter allang niet meer aan op het ons op
aarde vertrouwde, integendeel, haar verklaringen, zowel in het makro- als
mikrokosmische, klinken ons zo onvertrouwd en onvoorstelbaar, geven zo weinig
een ‘shock of recognition’, dat men de hoop weer opgaf hier ooit een antwoord op
de laatste vragen te vinden, en tegelijkertijd het gevoel behield dat er toch nog een
ander begrijpen moest zijn.
Katholieke filosofen als Maritain en Gilson zeggen dan ook: de wetenschap kan
geen uiteindelijke wereldverklaring geven, ze kan alleen zeggen hoe de dingen zijn,
maar nooit waarom ze er zijn, of waarom ze juist zo zijn; alleen het invoeren van
een metaphysisch oorzaak-begrip kan hier uitkomst geven; een ontologisch weten
moet onze wetenschappelijke kennis der fenomenen aanvullen. Alles wat bestaat,
aldus Gilson, is in dat bestaan uiteindelijk afhankelijk van een Zijn, dat absoluut en
zichzelf voldoende zijn moet (anders zou het zelf weer van iets afhangen en geen
uiteindelijk antwoord op alle zijnsproblemen kunnen geven) en dat vrijelijk creëert;
bovendien, omdat het orde creëert, moet het in elk geval in hoge mate bevatten, wat
wij als enig ordeprincipe kennen, nl. denken.
Niet alleen katholieken stellen zich trouwens op dit standpunt; het godsbegrip
bijvoorbeeld van de Amerikaanse filosoof White-
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head (‘the principle of concretion’, dat verklaren moet waarom uit de in abstracto
mogelijke werelden zich telkens juist deze concretiseert) berust, als ik hem goed
begrijp, op een soortgelijke gedachtengang, en de verbreide opvatting dat de
wetenschap zich alleen met het hoe en niet met het waarom der verschijnselen
bezighoudt is o.a. te vinden in het recente ‘Meaning and Purpose’ van Kenneth
Walker.
Het lijkt mij niet moeilijk in te zien, waarom deze redeneringen niet uitlopen op
een Laatste Antwoord, maar op niets.
Er is een volkomen duidelijke zin, waarin de wetenschap wèl antwoordt op de
vraag waarom, bijvoorbeeld wanneer zij uitlegt waarom het 's zomers warm is of in
de herfst de appels vallen. De gravitatietheorie van Newton die zij daarbij gebruiken
zal kan weer geëxpliceerd worden met behulp van Einstein's algemene
relativiteitstheorie. Alleen haar omvattendste hypothesen, zoals deze laatste, kan zij
niet verklaren door verwijzing naar nog algemenere samenhangen, en zelfs als zij
dat eens wel zal kunnen stuit zij toch weer op een laatste nu-eenmaal-zo-gebeuren,
waarvan zij het waarom, d.w.z. de noodzaak, niet kan laten zien omdat de beschrijving
van dit gebeuren geen logisch noodzakelijke waarheid is; iets feitelijks is nooit logisch
te deduceren.
Het aannemen van een Absoluut wezen brengt hier echter evenmin uitkomst; men
kan verder vragen naar het waarom van dit wezen en het antwoord dat het zijn eigen
oorzaak is, is een apodictisch afsluiten van de horizon. Een Absoluut Wezen verheldert
niets, omdat er geen enkel bepaald waarom door beantwoord wordt, daar immers
iedere denkbare stand van zaken door dit Wezen verklaard zou kunnen worden. Een
beroep op de ondoorgrondelijkheid van God's wezen en wegen als antwoord op de
vraag waarom de wereld juist zo is en niet anders is een ingewikkelde manier van
zeggen dat men het ook niet weet en bevredigt alleen die kinderen, die ophouden
met vragen wanneer een strenge vader hun verzekert: omdat het nu eenmaal zo hoort.
Etienne Gilson erkent zelf, dat het bestaan Gods niet als wetenschappelijke verklaring
van een wereldorde opgevat kan worden; maar het is een metaphysische verklaring
zegt hij. Maar men vraagt zich af hoe iets überhaupt een verklaring genoemd kan
worden, wanneer het van een bepaalde wereldorde niets specifieks verklaart, en met
iedere andere ook gecombineerd kan worden. Dit geldt niet alleen voor het aannemen
van God als prima causa, wat het katholicisme nog als ‘rationeel’ beschouwt
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en alleen maar leidend tot een ‘natuurlijke religie’, maar a fortiori van de
supra-rationele, supra-natuurlijke waarheden welke het geloof bovendien nog behelst;
het zijn waarheden die principieel door geen enkel feit ooit bevestigd of weersproken
kunnen worden.
Ik kom hier terug op het betoog van Van Gelder. ‘Intellectueel beschouwd is het
katholicisme een “verklaring” van de chaos die leven heet’ zegt hij, en bescheidener
dan zijn hierboven genoemde geloofsgenoten stelt hij deze verklaring naast die van
de modest als eveneens een hypothese, een gissing, die waar blijft zolang zich geen
feit voordoet dat ermee in tegenspraak komt. Na het voorgaande is het duidelijk dat
de ‘hypothese’ van de katholiek, zijn geloof, geen eigenlijke hypothese is, omdat zij
principieel nooit met enig feit in werkelijke strijd kan raken; het is geen verklaring,
maar een formulering van de overtuiging dàt er een verklaring is, en dat God die
weet. Ook de ‘gissing’ van de modest steunt op een intuïtie, zegt Van Gelder, en hij
haalt Polanyi aan waar deze zegt dat geen wetenschappelijke kennis wordt verkregen
door het eenvoudig toepassen van expliciete regels op ervaringsmateriaal. Dat is
inderdaad juist, wetenschap leidt uit ervaringsmateriaal door waarneming juist
bepaalde regels af, en alleen daarna kan men incidentele kennis verkrijgen door het
toepassen van de gevonden regel op dergelijk materiaal. De intuïtie echter die helpt
bij het vinden van nieuwe hypothesen is een op voorafgaande ervaring berustend,
gecompliceerd, moeilijk beschrijfbaar gevoel voor het mogelijke, een richtingsgevoel,
maar geen geloof en zij wordt alleen gevolgd als de feiten haar - hoe voorlopig ook
- bevestigen.
De intuïtie van de katholiek kan nooit werkelijk met feiten in botsing komen,
behalve voorzover het geloof ondanks de bovennatuurlijkheid van zijn waarheden
tijdelijk verkleefd raakt aan tè ‘diesseitige’ concepties. De kerk, hoewel altijd wat
achter lopend, kwam daardoor ook nooit in onoverkomelijke strijd met de wetenschap;
van met feiten strijdige, onwetenschappelijke opvattingen kon zij zich steeds weer
tijdig ontdoen als van verouderde kledingstukken; haar weerstand tegen de
Copernicaanse omwenteling van het natuurbeeld was meer psychologisch dan
theologisch: het liet zich moeilijk verenigen met een opvatting van de mens als
oogappel Gods en einddoel der schepping.
De bovennatuurlijkheid van het christelijk geloof heeft het katholieke apologeten
ook altijd mogelijk gemaakt te onderschei-
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den tussen het ware Christendom en de historische loopbaan van de kerk, en te
ontkennen dat verkeerde practijken van de laatste uit de buitentijdelijke waarheden
voortvloeiden. Terecht, want daaruit vloeit geen enkele specifieke practijk voort; zij
moeten altijd eerst geïnterpreteerd worden door een kerk binnen de tijd die zich
vergissen kan. Voor de individuele katholiek geldt hetzelfde: hij hoeft nooit ‘de feiten
geweld aan te doen om het geloof te sauveren’, hij hoeft ze slechts anders te
interpreteren. De feiten leiden niet tot geloof of ongeloof aan de Heilige Drieëenheid;
verschijnselen als ‘het kwaad in de wereld’ of ‘slechte katholieken’ zijn reeds in
termen van het geloof geïnterpreteerde feiten en kunnen er dus steeds mee in
overeenstemming gebracht worden.
Om dezelfde reden bestaan er voor het geloof geen wezenlijk ‘absurde’ feiten.
Men heeft tegenwoordig neiging het Absurde als een metaphysische categorie te
beschouwen, waartegenover men zijn houding bepalen moet. Het is echter juist iets
wat uit een reeds bepaalde houding voortkomt; absurd kan men alleen noemen wat
botst met een bepaalde gesloten zingeving of interpretatie. Voor de wetenschap zijn
er dus geen absurde feiten, omdat haar intepretatie altijd open blijft: ieder nieuw feit
is koren op haar molen, zelfs al zou deze moeten worden omgebouwd voor de
vermaling ervan. Voor het geloof bestaan er geen absurde feiten omdat het van geen
enkel feit in het bijzonder rekenschap geeft. Ik kan het dan ook weer niet met Van
Gelder eens zijn als hij zegt dat de gelovige in staat is met het absurde te leven, de
modest niet. De modest leeft met het absurde, totdat hij ziet dat niets hem reden geeft
het zo te noemen dan een rest van geloof. De gelovige leeft nooit met het absurde,
omdat hij de zekerheid houdt dat het leven als geheel niet absurd is. Zelfs wanneer
iets voor zijn gevoel niet met het geloof klopt of wanneer hij een logische
tegenstrijdigheid in de uitgewerkte geloofsleer ontdekt, valt hij terug op de overtuiging
dat er toch een alles verklarende hogere werkelijkheid is, de kern van zijn geloof,
waaraan hij graag de twijfels uit de periferie offert: juist daardoor wordt het geloof
hem tot iets kostbaars, iets verdedigds, dat zich tijdens stemmingen van inkeer eerder
bevestigd dan ontkend ziet door de onbelangrijkheid van alle tegenstrijdigheden of
de wonderlijkheid die eruit spreekt. ‘Juist ten overstaan van zo'n logische tegenspraak,
zegt Van Gelder, ervaart hij met de klassieke “schok” dat zijn geloof geen gissing
is en geen filosofie en geen wereld-
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beschouwing, maar het contact met een hogere werkelijkheid’. Zo houden het geloof
als primaire ‘ervaring’ en het geloof als ‘verklaring’, als uitgewerkte leer, elkaar over
en weer in stand; het eerste voert via ‘een lange en bijzondere weg’ naar het tweede,
maar wanneer de gelovige op die weg de twijfel tegenkomt verwijst die hem tenslotte
naar zijn ‘ervaring’ terug. Dit ‘heen en weer’ voelt de gelovige zelf als zijn worsteling
om het geloof, maar het is tegelijk een aspect van wat de modest als zijn oneerlijkheid
ziet, omdat deze weet dat de twijfel hem nooit buiten dit parcours zal brengen: de
‘leer’ zegt hem wat de ‘ervaring’ betekent, de ervaring weer dat de leer waar is.
Het geloof leeft op het subtiele evenwicht tussen deze twee polen; wordt het
zwaartepunt naar een van beide kanten verlegd, dan veranderen deze steunpunten in
ontbindende krachten: enerzijds emancipeert zich de ratio en ondermijnt het geloof
als doctrinair stelsel; aan de ervaringskant maakt de ‘mystieke’ kern zich los van
iedere dogmatische formulering.
Het geloof kan dáárom niet op de mystiek alleen steunen, omdat het kenmerkende
van de mystieke ervaring haar onuitsprekelijkheid is; begint de mysticus toch te
spreken, of zelfs maar te denken, dan interpreteert hij zijn ervaring in de termen van
de religie of filosofie die hij toevallig heeft, en begeeft zich op het discutabele terrein
der denkbeelden. (Zelfs als hij zegt dat hij een eenwording met een hoger wezen
beleefde verlaat hij het gebied van de pure ervaring die zelfs niet tot één kan tellen;
het begrip hoger en het ene wezen stammen onmiskenbaar van elders.) Bovendien
kan een godsdienst als het katholicisme, waarin de conceptie van een middelaar
tussen God en mens een centrale plaats heeft, niet dulden dat sommigen zich
persoonlijk met God in verbinding stellen. De kerk heeft daarom de mystieke toegang
tot het geloof altijd wel opengehouden, maar nauwlettend bewaakt, beseffend dat
het tevens een uitgang kon zijn voor wie aan een eigen interpretatie van zijn ervaringen
zou beginnen, en zij heeft dan ook in de loop der historie meer mystici tot zwijgen
gebracht dan gecanoniseerd, voorzover zij niet uiteraard reeds zwegen. Mystici waren
altijd de parachutisten van het geloof: zij landen ver achter de linies die de vijand
tegen het geloof heeft opgeworpen, maar het wordt alleen hun herkomst die hen van
de vijand onderscheidt; in feite staan zij dichter bij hem dan bij hun vroegere leger
en wanneer zij zich achter het vijandelijk vaandel
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willen scharen behoeven zij zich nauwelijks meer van hun plaats te bewegen.
Zelfs wanneer zijn religieuze achtergrond hem ertoe brengt het orthodoxe geloof
te accepteren, zal de mysticus geneigd blijven het op te vatten als een geheel van
symbolen, waarin de mens het wezen der dingen nog het dichtst benadert - en ook
dit is een gevaarlijke stap van het geloof vandaan. Want waarom zou hij niet andere
symbolen dan juist deze op de zelfde wijze kunnen gaan aanvaarden en, na nog een
stap, zelfs tot de gedachte komen dat deze symbolen misschien eerder de diepten
van het menselijk dan van een goddelijk wezen tot uitdrukking brengen. De kerk,
inziende dat een dergelijk mystiek-symbolische geloofswijze eigenlijk verder ging
dan protestantisme en tot zelfmoord van het Christendom leiden moest, heeft er in
haar afwijzing van modernisme en fideïsme beslist stelling tegen genomen - al zullen
er altijd genoeg katholieken blijven, die voor een huivering in een donker kerkschip,
waar bovenaards licht door de gebrandschilderde ramen valt, graag de syllabus op
de koop toe nemen, bedenkend dat tenslotte ook Pascal de rozenkrans bad... De kerk
zal hier trouwens ook altijd wel een zekere souplesse blijven bewaren en de
intellectuele katholiek een zekere marge moeten laten, die eigenlijk al opgesloten
ligt in de aard van het geloven zelf, dat zich immers nooit met de precisie van het
kennen rekenschap hoeft te geven van zijn inhoud. Ook de letterlijkheid van het
letterlijkst geloof moet men niet te letterlijk nemen. De katholiek gelooft niet zó
letterlijk dat brood en wijn vlees en bloed van Christus worden, dat hij zich als een
kannibaal zou moeten beschouwen; hij neemt het geloof op een subtiele manier
symbolisch, maar toch niet als een mythe; hij gelooft niet helemaal letterlijk, maar
toch in zeer welomschreven dingen. Claudel schrijft Gide over de Eucharistie:
‘L'Eucharistie, c'est la présence réelle. Cela veut dire que le Christ pour nous n'est
pas seulement présent dans notre pensée, dans notre coeur, et dans notre imagination,
mais qu'il est ici en chair et en os, exactement comme aux jours de Galilée, mais
d'une manière plus essentielle encore et pus intime.’ De laatste zinsnede geeft aan
hoe het geloof toch van de letterlijkheid afwijkt door méér dan letterlijk te zijn, zoals
het de ‘eeuwige waarheden’ in een intieme en essentiële zin beschouwt als meer dan
gewoon waar, juist omdat zij niet direct als gewone verklaringen kunnen dienen.
Voor de modest hebben zij met waarheden in de gewone zin niets
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gemeen dan de naam, en is hun onverifieerbaarheid het enig eeuwige eraan. Een
katholiek zal misschien tegenwerpen dat zij na de dood waar kunnen blijken te zijn,
en dat het geloof in deze zin dus toch als een soort hypothese beschouwd mag worden.
Dit is ook ongeveer de redenering van Pascal in zijn befaamde verdediging van het
geloof als een ‘pari’, een gok: àls het Christendom waar is, zegt hij, dan verspeelt
men ziel en eeuwige zaligheid door er niet in te geloven, terwijl men als het niet waar
is niets verliest door wel te geloven. Men zou dus het geloof moeten kiezen, ook al
was de kans dat het waar is miniem.
William James wees deze speeltafelredenering, die misschien toch in het
achterhoofd van menige gelovige een rol speelt, met enige verontwaardiging af, maar
bracht zelf in ‘The Will to Believe’ verwante argumenten voor de religie naar voren.
Bij het vormen van onze opinies, zegt James, trachten we twee dingen te doen: de
waarheid te kennen en dwaling te vermijden. De scepticus loopt liever een kans op
de waarheid mis dan zich te vergissen, en in alle kwesties die voor ons niet van vitaal
belang zijn acht James dit ook een redelijk standpunt. Maar een religieuze doctrine
zou voor ons een waarheid van het hoogste belang kunnen bevatten, die ons zou
ontgaan door er niet in te geloven. Is het in dat geval, vraagt hij, wijzer aan onze
angst te dwalen toe te geven dan aan onze hoop dat het waar is? ‘I, therefore, for
one, cannot see my way to accepting the agnostic rules for truth-seeking (...) for this
plain reason, that a rule of thinking which would absolutely prevent me from
acknowledging certain kinds of truth if those kinds of truth were really there, would
be an irrational rule.’
Dit betoog is echter alleen overtuigend voor wie al geporteerd is voor een bepaalde
religieuze doctrine; anders rijst immers direct de vraag op wèlke metaphysische
concepties men dan wedden moet; een overweging die Diderot naar aanleiding van
Pascal's ‘pari’-argument deed zeggen, dat men dan maar het best Mohammedaan
kon worden omdat met het oog op het aantal aanhangers die godsdienst dan misschien
wel de beste kansen bood. James houdt geen rekening met de
waarschijnlijkheidsfactor. Bertrand Russell merkt op dat wanneer men bijvoorbeeld
jarenlang gehoopt heeft een man te ontmoeten met de naam Ebenezer Wilkes Smith,
James' redenering ertoe zou leiden zich tegenover iedere vreemdeling die men ontmoet
te gedragen alsof hij zo heet, tot het tegendeel bewezen is.
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Dat James zo weinig op waarschijnlijkheid let komt misschien omdat hier zijn later
pragmatistisch waarheidscriterium al binnensluipt volgens welke de waarheid van
een hypothese door haar nut voor ons leven, in de ruimste zin, bepaald wordt. Hij
begint nl. voorop te stellen dat het slechts zin heeft een religieuze hypothese te
aanvaarden zolang het een ‘living option’ voor ons is, d.w.z. zolang het ons als een
reële mogelijkheid aanspreekt; geen Turk wendt zich tot het Christendom uit hoofde
van Pascal's logica, zomin als een Christen tot den Mahdi; dode hypothesen kan onze
‘willing nature’ niet tot leven brengen. Hij voegt hieraan toe dat het inderdaad vrij
toevallige, van allerlei omstandigheden afhankelijke, irrationele factoren zijn (‘no
reasons worthy of the name’), die maken dat een bepaalde option wèl voor ons leeft.
Maar wat wil dit anders zeggen dan dat zijn argument voor niemand geldt die het
geloof niet al heeft en dat degeen die denkt dat de kosmos een metaphysische
watermeloen is, bestuurd door vier zeemeerminnen en een wijze kater, die samen
een jolige vijf-eenheid vormen, zich er met even goede gronden van bedienen kan
als een Christen of Derwisch?
Toch komt men dit in de wind slaan der waarschijnlijkheden ieder ogenblik tegen,
meestal in de vorm van verwaarlozing van de bewijslast: men vraagt ons iets te
geloven eenvoudig omdat niet bewezen is dat het niet zo is. De modest heeft door
zijn christelijke voorhistorie dikwijls neiging zich te laten imponeren door het
argument van de gelovige, dat hij door van het niet-bestaan van God uit te gaan, óók
in een geloof leeft, en in zijn zwakke momenten zal hij misschien weifelen tussen
het ongeloof en het christelijk geloof als twee gelijkwaardige alternatieven, beide
even onbewezen, beide even mogelijk. Hij vergeet dat hetzelfde argument óók geldt
t.o.v. het kerstmannetje, Baal of de bewoners van Saturnus; wanneer men het
niet-geloven van iets (wat nog niet eens hetzelfde is als geloven dat iets niet zo is)
eenvoudig gelijk stelt met een geloof, dan leeft iedereen in oneindig veel geloven.
Dit geeft ook aan de psychologie van het ongeloof en van de twijfel, zoals die
tegenwoordig wel bedreven wordt, een principieel valse basis, wanneer zij een
verdediging van het geloof impliceert; zèlfs al zou zij als psychologie onaanvechtbaar
zijn. Er zijn ongetwijfeld altijd psychologische motieven te vinden om niet te geloven
dat het mannetje in de maan altijd verdriet heeft; men kan ook gelijk Fondane deed,
Freud's afwijzen van God en in
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bescherming nemen der wetenschap in zijn eigen psycho-analytische termen duiden,
maar dit zegt in geen van beide gevallen dat het ongeloof misplaatst was. Natuurlijk
heeft de òngelovige psycholoog ook niet bewezen dat het Christendom onwaar is
door te laten zien dat de mens er behoefte aan heeft, maar hij hóéft niets te bewijzen,
hij gaat uit van het niet-weten.
De intellectuele willekeurigheid van zijn positie kon de gelovige eeuwenlang ontgaan,
doordat hij een sluitend rationeel systeem op zijn christelijke praemissen construeerde.
Maar de ratio bedient iedereen, en sinds deze Griekse erfenis van het Christendom
in andere handen overging is de gelovige voor de keus gekomen òf te negeren wat
er buiten het geloof gedacht werd, òf af te zien van onhoudbare argumenten voor het
geloof, om het geloof te redden. Christelijke filosofen als Kierkegaard, Unamuno,
Sjestov, Fondane kozen het laatste en keerden zich niet minder fel tegen de ratio in
haar sacerdotale dan in haar wereldse kleren. Maar hoe overtuigend zij ook zijn in
hun protesten tegen de pretenties der rede en in hun pleidooi voor het risico, het
avontuur, het mogelijke, zij brengen ons niet meer terug tot de christelijke God. Het
afwijzen van de rede leidt niet tot het aanvaarden van één bepaalde on-redelijkheid;
het irrationele, hoe machtig ook, is geen motief er irrationele meningen op na te
houden. Toch ligt er in het scherp bewustzijn dat deze schrijvers hebben van het
concrete en persoonlijke, van het onherhaalbare en niet-generaliseerbare, van alles
wat niet opgelost maar alleen geleefd kan worden, een ‘eeuwige waarheid’ die ook
de modest kan aanvaarden en die van waarde blijft in een beschaving, die gekenmerkt
wordt door de overschatting van het alleen maar algemeen-geldige. Voor de modest
is er geen vijandschap meer tussen het allerpersoonlijkste en de wetenschap; hij
verwijt de laatste haar onvermijdelijke abstractie niet en wendt zich tot haar om te
weten wat geldt voor iedereen; maar ook voor hem liggen de ‘bronnen des levens’
elders.
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W.J. Rozendaal: Vuurwerk
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Jaques Gans
De Schweijk van de 2de wereldoorlog
Ik weet niet, geachte lezer, of U ook tot die gedupeerden van de nieuwsgierigheid
behoort die een veertigtal guldens hebt neergeteld voor het aanschaffen van het lijvige
boekwerk dat na jarenlang zwoegen van de Parlementaire Enquêtecommissie eindelijk
het licht heeft gezien over de gedragingen van de indrukwekkende persoonlijkheden,
die de een meer dan de ander, een vinger in de pap hebben gehad in het z.g. England
Spiel. Boos geworden op de tendentieuze leugenarij van onze Baron van Münchhausen
van de geheime dienst, de heer Ras de Graaf, had ik enige keren naar de pen gegrepen
om van mijn afkeer te getuigen van deze carnavalsjongen, die inmiddels voor de
edelachtbare commissie wel op een heel afdoende wijze in het trieste hemd is komen
te staan.
Toen ik die lijvige boekwerken in geleende toestand op mijn tafel had liggen,
ontbrak mij volkomen de overtuiging ze door te lezen, zoals men dat met een boek
behoort te doen, namelijk van het begin tot het eind. Zelfs het feit waarop ik was
geattendeerd, dat mijn persoon enige keren in dit doolhof van domheid en ijdelheid
voorkomt heeft mijn leesijver niet voldoende kunnen stimuleren. Het is bij een
vluchtige doorbladering gebleven, waarbij ik met stijgende weerzin moest vaststellen,
hoe moeilijk het blijkbaar voor militairen, helden en hoogwaardigheidsbekleders is
om niet altijd de schuld op een ander te schuiven en om niet altijd zo'n afschuwelijk
gebrek aan gevoel van humor te demonstreren.
Ik heb dit compendium van menselijke onbeduidendheid dan ook spoedig
dichtgeslagen onder de verzuchting dat ik voor een tiende van de kosten en een
twintigste van de tijd aan dit oeuvre gespandeerd een lezenswaardiger verhaal had
kunnen schrijven. Vanwege het gewicht rusten zij nog steeds in de hoek van mijn
vertrek als verhoging voor de schaarse keren in dit bestaan dat ik mij de schoenen
pleeg te poetsen.
Geachte lezer, ik weet natuurlijk niet hoe het gesteld is met Uw ervaring van ‘de
held’ in de samenleving. Wanneer ik dan ook dit bizonder tedere thema met
voorbedachte rade aanroer, sta ik er op U te verklaren met de ervaring van vijf jaar
oorlog en vijf jaar vrede achter me, dat de beweegredenen van datgene wat de held
heet te maken mij nog altijd volkomen duister zijn. En daar het duistere mij wel boeit,
maar bizonder op mijn qui vive doet zijn wil ik U enige uit mijn herinnering
opnoemen.
Ik heb in die tien jaar lieden gezien, die held zijn geworden omdat zij ruzie met
hun vriendin kregen. Anderen omdat zij geen vriendin konden krijgen. Ik heb lieden
gezien, die helden werden, om minister of 2de Kamerlid te worden. Anderen, die
het minder hoog zochten om een paar sterren op de kraag of een medaille op de borst.
Weer andere, en dat waren soms de rondborstigsten om er een aardige broodwinning
uit over te houden. Ik heb helden zien worden omdat zij een borrel te veel ophadden,
en anderen omdat zij er te lang niet een genuttigd hadden. Ik heb ook helden gezien,
die niet wisten dat zij het waren. Maar dat was een minderheid en daar zijn er veel
van kapot.

Libertinage. Jaargang 3

391
Dan is er ook nog een kleine categorie en misschien wel de meest amusantste, die
helden werden ondanks zichzelf. Door het noodlot of zo men wil, door het toeval.
Er is sinds de bevrijding in binnen- en buitenland een gehele literatuur ontstaan,
die ons de wederwarigheden van de helden in de laatste oorlog in geuren en kleuren
bezongen heeft. Er is ook een zekere vermoeidheid op die literatuur gevolgd, die
naar mijn overtuiging een zeer verklaarbare oorzaak heeft. Al dat verschrikkelijke,
al dat gewelddadige van de strijd tegen het monster dat in de verzetsliteratuur zulk
een grote rol speelde is dikwijls geschreven door lieden die niet voldoende afstand
tot hun onderwerp genomen hebben. De gebeurtenissen waren hun te diep in de huid
gekropen om het tweegesprek tussen dood en leven dat zich ook in de meest idyllische
vredestijd voltrekt in hun oorlogsmaterie voldoende te objectiveren. Het gevolg
daarvan werd dat de meeste verzetsliteratuur kreupel ging aan te lange incidentele
uitweidingen, aan een te sterke zwart-wit overdrijving van mede- of tegenstander,
een te sterke overschatting van het eigen inzicht of aandeel in de gebeurtenissen. En
ook een zekere bevreesdheid of schichtigheid van de schrijvers om in zaken van
overtuiging en gewicht zich uit te spreken tegen de na de bevrijding alom heersende
patriottische hausse van het levensgevoel. En ook nu nog is er een zekere moed voor
nodig om zoals Jean Roy, een nog jeugdig Fransman, in zijn geruchtmakend boekje
Drôle d'histoire’ (Gallimard, Paris 1950) de gebeurtenissen van de oorlog, waar een
argeloos enkeling zich mee te meten had, te behandelen op een wijze die tegen de
opgeschroefde trots van de nationale verzetshanen indruist.
En hoewel deze ‘Drôle d'histoire’ zich hoofdzakelijk tot Franse verhoudingen in Frankrijk zowel als in Londen - beperkt, men wordt herhaaldelijk getroffen door
de overeenstemming met personen en gebeurtenissen in Nederland en wat zich in
Londen Nederland noemde. De Krulzen, de Lieftincks en de Derksema's, zij komen
in dit boekje van Jean Roy heel wat duidelijker en levensechter uit de verf dan in de
stop-verfachtige verslagen van onze Parlementaire Enquête. Zelfs onze imposante
heer van Heuven Goedhart, die voor die Enquête verklaarde zozeer geleden te hebben
in de Spaanse residenceforcée, terwijl hem in werkelijkheid een zeer coulante
behandeling ten deel is gevallen, zou moeten blozen bij de lectuur van dit charmante
boekje, waarbij zijn ‘Reis van Colonel Blake’ wel als een zeer pretentieus vod afsteekt.
De ‘held’ van Jean Roy, de student in de rechten Jacques Rouvière, behoort tot
de categorie van helden, die volkomen door het toeval en ondanks zichzelf een
heldenrol krijgt toegemeten. Nadat hij de 11de November 1940 in een tearoom aan
de Champs Elysées een vreedzaam kopje chocolade heeft gedronken, geraakt hij bij
het betreden van de straat in een demonstratie van Gaullisten verward en wordt door
de rafle die hiervan het gevolg is, de gevangene van de Duitsers.
Weliswaar wordt hij uit deze onplezierige situatie na enige dagen bevrijd, wanneer
blijkt dat hij inderdaad part noch deel aan die betoging had, maar zijn levenssituatie
is door dit voorval volkomen gewijzigd. Voor zijn omgeving, zijn vrienden en zijn
leraren heeft hij thans het
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dubbele aureool van verzetsheld en Gaullist verworven. In zulk een situatie baat
ontkennen geen zier, integendeel, het vergroot de atmosfeer van geheimzinnigheid
en koelbloedigheid rond zijn persoon geweven. Om rustig zijn studie voort te zetten
verdwijnt hij naar Montpellier in onbezet Frankrijk. Maar zijn roem is hem reeds
vooruitgegaan en tegen zijn wil wordt hij in een nogal frivool en romantiserende
verzetsclub opgenomen.
Met het gevolg dat hij na enige maanden door een onvermijdelijk politie-optreden
werkelijk de benen moet nemen. In gezelschap van een Engels piloot, die boven
België uit zijn geraakt vliegtuig gesprongen was en het al zwervend tot het clubje in
Montpellier had gebracht. Na enige vergeefse pogingen stuit het tweetal in een café
in Pau op een praat-grage Parijse arbeider die in die contreien de smokkelhandel
beoefent en ze aan de overkant brengt. In Spanje wacht hen de sombere tijd van het
lange wachten in een gevang van de Seguridad. Vrij, in Madrid, wordt hij bij een
nachtelijk avontuur gekidnapped door de geheime dienst van de Gaulle, die hier al
in volle concurrentie met de Britse collega's was. Maar via Gibraltar bereikt hij
Engeland. In de patriottic school wordt hij door een landgenoot die zich op het bureau
genesteld heeft aangebruld op de domme manier, die hem eens en voor altijd op de
hoogte stelt van het intellectuele peil, waarop dit soort lieden van nagenoeg alle in
Londen aanwezige regeringen pleegde te staan. Een mengelmoes van promotiezoekers,
bureauhelden van Piccadilly Circus.
Uitgerust met te veel gevoel voor humor en te veel goede smaak om dupe te worden
van deze kostbare ponden vaderlanders, doet hij het verstandigste wat men in zo'n
situatie kon doen. Hij rust uit in een ziekenhuis om over de situatie na te denken en
schaft zich vervolgens een aardige vriendin aan. Daar ontsnapt hij niet mede aan de
zelfvoldane en corruptieve atmosfeer, die het emigrantenbestaan in Londen kenmerkt.
Een kortstondig verblijf in de financiële propaganda is voldoende om de cafard van
deze in Londen verloren Fransman tot een climax aan te wakkeren. Hoe dan ook,
waarom dan ook, hij wil terug naar Frankrijk! En de enige weg die daarheen leidde
was de moeizame van de geheime agent. Het enige middel de parachute. Bracht het
toeval hem op de eerste schrede van zijn heldenloopbaan, de walging bracht hem op
de volgende. Hij volgt de cursus van de O.S.S., de Amerikaanse geheime dienst en
zijn verslag hiervan geeft ons een bizonder boeiend tafereel van de kneed-partij die
aan de geheime opdracht vooraf gaat. Met inbegrip van de talrijke theoretische
wenken aan de geheime agent, waar in de practijk van bezet Europa, dikwijls zo
weinig van terecht kwam.
En alweer blijkt uit dit boek van Jean Roy, wat Tolstoy in ‘Oorlog en Vrede’ zo
treffend en tot dusver nog steeds onwederlegbaar doet uitkomen: de oorlog is een
spel met onbekende grootheden. Ook de knapste strategen - en Napoleon was niet
voor de poes - kunnen geen enkel verloop van een krijgshandeling tot in het uiterste
vooruit berekenen. In de hel van vuur en staal of van het ongewisse zijn zo talrijke
plotseling wisselende of opdoemende factoren, dat van geen operatie van te voren
het resultaat vaststaat.
Onze Jacques Rouvière ervaart dit, wanneer hij in Juli '43 boven Frankrijk wordt
geparachuteerd. De drop-zône blijkt niet aanwezig te
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zijn, het maquis dat hem moet ontvangen blijkt een onbetrouwbaar clubje, zijn
contactadres is al sinds enige tijd opgevlogen. De incidentele contacten die hij maakt
zijn evenmin hoopgevend en na een summier gesprek met een maurrassiaanse majoor,
die hem niets beters weet te vertellen, dan dat hij door de schuld van het Front
Populaire buiten dienst werd gesteld in 1936, geeft hij de brui aan zijn
geheim-agentschap. Van het millioen, dat hij nog in de zak heeft koopt hij een fietsje
en peddelt daar mee langs de kastelen van de Loire.
Maar het was deze jongeman nu eenmaal niet gegeven om als een rustig toerist,
genietend van wijn en vrouwen in het schoonste landschap van West-Europa het
eind van de oorlog af te wachten. Het toeval heeft nu eenmaal een held met hem voor
en in Blois wordt zijn fiets gestolen. Hij keert terug naar Parijs en ontmoet in de
metro bij Chàtelet de makker met wie hij bij de O.P.S. werd opgeleid. Die bezorgt
hem twee Amerikaanse piloten en een Engelsman met Mosley ideeën op de koop
toe.
De avonturen van dit viertal in volle oorlogstijd op zoek naar een ontsnappingslijn
over de Pyreneeën zijn beschreven met een humor, die gedachten aan de brave soldaat
Schweijk oproepen en al raakt men de bittere Mosley aanhanger ook kwijt bij een
razzia in een hotel in Nice, het overschot kruist de Pyreneeën en komt in Engeland
aan, waar onze héros malgré soi, verachter van de uniform, die hij van huis uit is tot
luitenant wordt gebombardeerd en met decoratie behangen.
In deze tijd waarin de angst voor de atoom-oorlog de mensen in Europa bedrukt,
waarin de politie-bourgeoisie van de heer Stalin ons door duidelijke demonstratie
van de kaart denkt te krijgen, acht ik dit verrukkelijke boekje een bizonder gelukkig
symptoom. Niemand in dit Westen is bizonder gebrand op een nieuwe oorlog en een
nieuwe bezetting. Jacques Rouvière in de ‘Drôle d'Histoire’ van Jean Roy, was dat
evenmin op de vorige oorlog. Hij vertegenwoordigt de sceptische, critische Fransman
die bij herhaling een klap van het noodlot nodig heeft, om het heldenvak uit te
oefenen. Met alle verrotting die aan de democratie inhaerent heet te zijn - en die Jean
Roy heel wat beter door heeft, dan de Moskou-erinlopers die ten onzent b.v. in ‘De
Groene’ het hoge woord voeren - lijkt mij deze geestesgesteldheid heel wat
verkieslijker en uiteindelijk ook heel wat strijdvaardiger dan de slavenheroïk van de
heilige stootbrigadier van Vader Stalin.
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Besprekingen
Hoe men onze roman zoekt
W.F. Hermans, De tranen der acacia's, G.A. van Oorschot, A'dam, 1949.
Adriaan v.d. Veen; Zuster ter zee, Querido, A'dam, 1949.
Alfred Kossmann, De Nederlaag, Querido, A'dam, 1950.
Het staat slecht met het Nederlandse proza. Al lang. Met de Nederlandse poëzie staat
het ook slecht. Sinds kort. Al vallen de litteraire prijzen als de proverbiale pruimen,
men kan niet zeggen dat de poëzie met Voeten iets anders dan getreden wordt. Toch
zijn wij een volk van verzenschrijvers en eens, ik geloof in de 20er jaren, is de
conventie ontstaan, dat na enige jaren verzenschrijven de eerste roman eens moest
komen. Als dat niet gebeurde, was men ziek. Maar het proza kwijnde...
Wij begrijpen niet goed waarom sommige lieden daarover zo jammeren. Men kan
zich toch even goed rustig houden en Multatuli of Couperus ter hand nemen, van
wie men waarschijnlijk, of Vestdijk, van wie men zeker nog niet alles gelezen heeft.
Maar men is niet tevreden. Elke nacht woelen critici en dichters over hun sponde in
vruchteloos verlangen naar DE ROMAN VAN DEZE GENERATIE en in wanhopig
liefdevolle bezorgdheid over het nageslacht.
Sommigen waren niet tevreden met woelen en hebben geschreven. Maar het
voornaamste wat men kan zeggen is: wat werd hier gezwoegd!
Anderen hebben misschien niet gewoeld, omdat zij geen dichters waren. Zo is er
Hofstra. Over hem willen wij geen papier bevuilen, hijzelf bevuilde reeds teveel
papier. Wij hebben ons echter zeer vermaakt met de statige ironie van Simon van
het Reve, maar kunnen ons toch niet aan de indruk onttrekken dat de avonden te lang
waren en dat, wat ze vulde, behalve de opmerkingen van de hoofdpersoon, tezeer
als droog zand aan elkaar hing om er een roman van te kunnen maken. Het verhaal
van Werther Nieland was samenhangend, maar met respect moeten wij zeggen, dat
het beneden de toppen van de avonden bleef. Dan was er de Klant die geen koning
werd. Hij waagde zich op dat laatste bolwerk van een Nederlandse cultuur, de
poppenkast op de dam, maar op deze hoge plaats is hij niet kunnen blijven, aangezien
hij naar beneden werd getrokken door de loodzware symboliek die hij tot daar meende
te moeten
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meeslepen. Het laatst is hij gezien, zwervend in een onaards Amsterdam aan de Wale,
waar het niet onaardig leek te kunnen zijn. Maar de symboliek was er zo mogelijk
nog zwaarder en de beschrijvingen waren hinderlijk smeuig.
Een vroege woelster was Anna Blaman, zij had beter kunnen blijven woelen. Een
woeler en zwoeger is echter ook W.F. Hermans. Aan ‘De Tranen der Acacia's’ is het
zwoegen zo inhaerent, dat er nog een grote hoeveelheid voor de lezer over is. Dit
heeft ons lang afgeschrikt van het lezen ervan.
Velen waren afgeschrikt en dat begrijpen wij minder. Men zwoegt toch immers
zo graag aan het lezen van Noorse trilogieën en als men, zoals wij, dit het verzetten
van een berg vindt, dan vindt men het lezen van Hermans' boek toch alleen het
verzetten van een flinke eikenhouten tafel of Friese klok. Wij vermoeden, dat het
zwoegen hier geen voldoende attractie was, omdat men de titel niet begreep. Als
‘Een Zoon zoekt zijn vader’ of ‘Een strijder die te laat kwam’, was dit boek
waarschijnlijk een succes geworden. Hoewel Acacia's één maal in het boek genoemd
worden en op een critisch moment, vinden wij de titel niet frappant, maar titels weinig
belangrijk.
Toen wij evenwel als goede libertijnen ons kruis van Acaciahout opnamen,
gevoelden wij ons na een tijd beloond. Het boek viel ons aan alle kanten mee. Waar
wij eerst niets vermoeden dan een zinneloze opeenstapeling van détails, was een
strakke compositie en een zeer navrante sfeer, die zowel verraste om de
persoonlijkheid ervan, als door het feit, dat hij herinneringen opriep bij ons zelf, die
sinds jaren latent waren gebleven.
Het is het verhaal van een jongeman, Arthur, die opgroeit met een halfzuster en
een grootmoeder. De halfzuster heeft hem steeds naar vermogen getyranniseerd en
de grootmoeder, een halfgek mens, waarzegster van beroep, behandelt hem op
oud-testamentische wijze als bastaard. Over zijn ‘natuurlijke’ vader, die in Brussel
woont, maakt hij zich vele illusies, maar hij krijgt van deze niets dan geld en
gelegenheid om te studeren. Hij heeft één vriend, die de vreemde naam Oskar Ossegal
draagt. (Hijzelf draagt trouwens de naam Muttah, ik weet niet of hier iets Fries mee
bedoeld is) en die verliefd is op de halfzuster Carola. Oskar wordt door de Duitsers
gearresteerd om een vage illegale reden, en Arthur heeft een verhouding met zijn
vrouw, Andrea, wier eerste minnaar hij niet is. Hij heeft eerst gewetenswroeging,
maar die verdwijnt naarmate hij meer hoort over Oskar's illegale werkzaamheden,
die daardoor des te vager voor hem worden. Hij veracht Oskar ook steeds meer om
zijn afhankelijkheid van Carola, die een gedeserteerde S.S.er verbergt.
Oskar komt terug en Arthur is weer verbannen naar de halfzuster en de
grootmoeder. Bij de bevrijding vermoordt hij de Duitser, alleen omdat die toevallig
binnenkomt tijdens een scène met de gehate grootmoeder. Dan vlucht hij naar Brussel,
naar zijn vader. Hij belandt daar in een zo mogelijk nog groter gekkenhuis dan wat
hij in Amsterdam ontvlucht was. De familie pest hem weg, zijn vader stuurt hem
met een kluitje in het riet en diens vrouw, die sympathie voor Arthur had, sterft. Hij
neemt dienst in het Belgische leger, gaat een keer met verlof naar Amsterdam en
vindt zijn oude huis onbewoond. Hij ontmoet Andrea, die
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onmogelijke eisen aan hem stelt. Zij denkt, dat hij iets kan door aan het feit dat Oskar
nu weer in de gevangenis zit (dit is blijkbaar om de vreemde manier waarop Oskar,
buiten zijn schuld, uit Duitse gevangenschap kwam). Zijzelf staat echter op zeer
intieme voet met de geallieerde troepen, evenals Carola. Haar ontdekt Arthur later
in Brussel, waar zij haar carrière logisch vervolgt. Arthur, verlaten van alles, sterft
in Brussel in een bordeel.
Deze opsomming klinkt vrij dwaas, maar rechtvaardigt zich in het boek geheel,
behalve naar onze mening het slot, maar misschien komt dat door ons gebrek aan
medische kennis. Arthur heeft n.l. een kwaal, maar er wordt niet duidelijk gezegd
wat. Vele dingen worden trouwens niet gezegd. B.v. wordt het nooit geheel duidelijk,
wat Oskar eigenlijk voor illegaals gedaan heeft, maar de verschillende verhalen
erover bepalen precies de bezettingssfeer en de houding van Arthur, die zich, nu hij
niet weet, wat hij van Oskar denken moet, ook door deze verlaten en bedrogen voelt.
Bijna alles, behalve twee hoofdstukken over Oskar en enige passages over Carola
en haar Duitser, gebeurt in het boek als gezien vanuit het standpunt van Arthur. Diens
gehele vereenzaming voltrekt zich met onontkoombare logica, zijn pogingen om
zichzelf te doen gelden moeten mislukken. Waar dit boek zo'n vaste lijn heeft, is het
haast jammer, dat Hermans er nog meer compositie in heeft willen brengen. Zo laat
hij de kwaadaardige orakelspreuken van de helderziende, die Arthur bij wijze van
grootmoederlijke vermaningen toegediend krijgt, op overigens zeer subtiele wijze
uitkomen. En hij schrikt niet terug voor enige forse toevalligheden om personen, b.v.
Carola, tot het eind mee te laten doen. Oskar en Arthur, deze parallellen in het
ongeluk, hebben op zeer toevallige wijze allebei met een meisje, genaamd Lydie, te
maken; changer de dames.
Ook de sfeer van het boek is zo, dat men er helemaal in leeft. Het beklemmende
Amsterdam van de hongerwinter is zowel een fantastische privé hel, gecreëerd door
Hermans, als volkomen echt. En des te frappanter, omdat Hermans nooit in algemene
bespiegelingen verdwaalt. Alle beschrijving is functie in het verhaal. Zo wordt er
weinig over honger verteld, maar des te meer treft ons de verslagenheid en verbazing
van degenen, die er getuige van zijn, dat de grootmoeder plotseling voor een fortuin
zwarte koffie koopt en snel zwart (in andere zin) opdrinkt om mooi te zijn na haar
dood. En alle personen, de uit domheid haast demonische halfzuster, de van
krampachtige phrasen aan elkaar hangende Duitser, hebben hun eigen logica benevens
de nachtmerrie ‘kwaliteit’, die zij voor Arthur hebben.
Na al het goede, dat wij van dit boek gezegd hebben lijkt de boutade waarmee wij
begonnen allicht vreemd. Maar helaas blijft het een zwoegboek. Het is zwaar, alle
constataties gebeuren met overbodige nadrukkelijkheid (behalve in een paar bijzonder
bewogen scenes, b.v.: de wraak op de grootmoeder met de gloeiende pook) en de
herhalingen zijn niet van de lucht. Niet alleen de herhaling van zinnen als ‘Hij ging
naar de W.C., waar hij lang zat’, maar ook de zinnen zelf strompelen onder de last
van herhaalde woorden, bijstellingen en bijzinnen. Wij betreuren
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dit te meer, waar met deze inhoud dit boek wel een meesterwerk had kunnen zijn.
Met een weemoedig verlangen naar kortheid neemt men dan ‘Zuster ter Zee’ van
Adriaan van der Veen. Het boek is niet dik en is Van der Veen niet de man die korte
prozastukken geschreven heeft, één bundeltje nog wel onder de titel ‘Oefeningen’.
Kort en geoefend, wat wil men nog meer?
Een meisje wordt geboren in Vlaardingen in een stijf protestants gezin. Ze heet
Tine. Ze wordt stijver dan anderen en voelt zich eenzaam. Ze bezoekt een oudtante
die in Hellevoetsluis een deftig huis, een onbeschaamde dienstbode en een kat
genaamd Felicie heeft. Ze vindt het huis mooi. Een oom, zwart schaap der familie,
raadt haar aan verpleegster te worden en naar zee te gaan als zodanig. Dat doet zij.
Zij vaart in de oorlog op een schip dat bij Kreta door een Duitse bommenwerper tot
zinken gebracht wordt. Zij doet flinke dingen en komt op Kreta. Zij vindt het daar
slordig. Zij ontmoet er een man, die haar vertelt, dat hij eerst socialist in Holland
was, toen belastingambtenaar op Curaçao, toen naar New York ging en daarna dienst
nam, en probeert haar te kussen. Zij is daarover verbolgen. Zij wordt geëvacueerd
naar Alexandrië en komt in Amerika, nog vóór Pearl Harbour. Ze wordt daar
geïnterviewd wegens heldhaftigheid. Eerst door een Hollands journalist, die blijkbaar
een hoofdpersoon moet zijn, want het boek begint met hem en het voorafgaande
wordt in flash back verteld. Hij wil dan ook schrijver zijn, houdt een dagboek en
heeft op één kamer gewoond met de man die Tine heeft willen kussen op Kreta. Dan
moet Tine voor de radio spreken en is nog enige malen zat met de Vries en een stel
uiterst vervelende jonge Amerikanen. De uitgebreidste scène is het kotsen van de
heldin in het laatste hoofdstuk.
Het gehele boek door vraagt men zich af wat er nu eigenlijk gebeuren moet, maar
alles houdt op vóór men weet waar de schrijver heen wil. De Vlaardingse protestanten
zijn zo listig geschematiseerd en protestant dat men als de schrijver een beetje
enthousiaster was, zou gaan vermoeden een stoere streekroman voor zich te hebben.
De jong New Yorkse binnenhuisjes zijn hinderlijk dikdoenerig en herinneren ons
aan de dagen van Constant van Wessem en Jo Otten. De constante dronkenschap
van alle aanwezigen is ook een te gemakkelijk excuus voor de schrijver om vaag en
onsamenhangend te zijn.
‘De tranen der Acacia’ zijn door velen vies gevonden (wij vinden acacia's erg
schone bomen) en men begrijpt niet waarom men Van der Veen blijkbaar zindelijk
vindt. De kots- en bordeel-scènes bij Hermans volgen geheel uit de gang van zaken.
Bij Van der Veen zijn ze er zonder reden en blijkbaar ‘um ihrer selbst willen’
ingevoegd. Wij wanhopen aan het nut van oefeningen.
Tot onze schrik zien wij dan, dat ‘De Nederlaag’ van Alfred Kossmann alweer
over de oorlog gaat. Men weet wat er met al de boeken over de vorige oorlog
gebeurde. Het is altijd weinig belovend als men drie actuele boeken achter elkaar te
bespreken krijgt. Van Kossmann had ik echter grote verwachtingen, aangezien hij
verantwoordelijk is voor de

Libertinage. Jaargang 3

398
waarlijk meesterlijke vertaling van ‘Alice in Wonderland’ en ‘Alice through the
looking-glas’.
‘De Nederlaag’ is een verhaal van Hollanders, die om verschillende redenen in
Duitse werkkampen terechtkwamen gedurende de laatste oorlog. De hoofdpersoon,
Johanna Honigmond, (ik weet niet of dit een Hollandse aanduiding is voor zijn
zoetvloeiendheid van spraak of een Duitse calembour) komt eerst in Straatsburg en
heeft daar een verhouding met een meisje die hem weer vaag bedriegt met een vage
zwartehandelaar of scharrelaar-generaal, die de klassieke naam draagt van Malherbe.
Johannes wordt naar Duitsland zelf overgeplaatst met een deel van zijn kamp. Het
meisje blijft verliefd op hem, ziet hem nooit weer; gaat ook toevallig naar Duitsland
en komt om bij een bombardement. Johannes overleeft alles en hoort van haar dood
van Malherbe, die haar op zijn zakelijke zwerftochten nog wel eens gezien heeft.
Verdere personen zijn Willem van de Vegt, een man, die het door gefixeerde
padvindersidealen eerst tot een leiderspositie in het kamp brengt, dan tot het aangeven
van een lotgenoot en tenslotte tot een niets gefundeerde vaste positie in het
‘Arbeitsfront’ met als enig bewijs een kamer met een schrijfmachine waar niets te
doen is, maar waar hij steeds wat te doen vindt, tot het eind, waar heel zijn
schijnpositie weer in lucht oplost en niemand hem eigenlijk iets fouts ten laste leggen
kan.
Verder zijn er nog een half zwakzinnige scheepskok, die met spraakzame
opwellingen van edele verontwaardiging iedereen in moeilijkheden brengt, een
bewaker onder een rangeerlocomotief duwt en daar later vage praat over uitslaat, die
door van de Vegt wordt opgevangen, die op grond daarvan Simon Coster, een
hulpeloze jongeman, die door zijn vader in idealistisch communisme is opgevoed
en bij alles alleen maar raad weet, als hij weet of meent te weten, wat zijn vader
gedaan zou hebben, aangeeft. De Duitsers zijn Van de Vegt niet dankbaar maar
fusilleren Coster.
De enige ‘held’ uit het boek is de zwartehandelaar Bosman, die al in het begin van
het boek verdwijnt, na een proces wegens het ontvreemden en verkopen van cigaretten
uit spoorwagens. De Duitse politie probeert het hem gemakkelijk te maken en hem
te laten ontkomen, maar hij vindt dit een smaad, zijn handigheid en energie aangedaan.
Hij verwerpt ook met verachting de aantijging, dat hij zo dom zou zijn er handlangers
bij te hebben en offert zich op als martelaar voor de goede zaken.
Het boek begint veelbelovend, al is de eo tempore hoofdpersoon Johannes een
vervelend intellectueeltje van de contemplatieve soort, zoals we er al zoveel hebben
moeten slikken. Er is een zeer waarschijnlijke sfeer van mannen onder elkaar. Een
baldadige sfeer van half opstandigheid en half vacantie, waarin men vervult en alles
vernielt, deels uit onverschilligheid en deels uit plezier erin. En bijzonder knap begint
de ‘carrière’ van Van der Vegt, die zich populair door iedereen Bill laat noemen.
Zijn strebersnatuur wordt in beweging gezet doordat een ander een zich verongelijkt
voelende would be kunstenaar, een air van leider gaat aannemen, dat door de Duitsers
schijnt te worden geaccepteerd. Dan komt Bill, hij kan veel beter vaag en gewichtig
doen over helemaal niets. Zijn vastgeroeste en doelloze padvindersidealen laten hem
orde en regel
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onder alle omstandigheden begerenswaardige doelen schijnen, voor alle andere
dingen. Hij is volslagen dikhuidig als zijn lotgenoten protesteren tegen zijn
commandotoon. Maar zijn kracht is tenslotte, dat niemand erg hard protesteert, omdat
men een schertsfiguur in hem meent te zien.
Het gezag is actueel, men tracht zich niet meer te troosten met de oude constatatie,
dat de machtigen toch maar gewone mensen zijn. Men staat voor een kwellender
raadsel dan het feit van gezag zelf, en wel: Hoe worden toch die doodgewonen
machtigen? En wat de machtigen zelf betreft lijkt het ‘Oderint, dum metuant’
vervangen door ‘Metuant, dum ament’.
Het is echter wel veelbetekenend, dat deze jeugdige auteur, die blijkbaar zoveel
weet over gezag (en ook Johannes Honigmond ‘rolt’ in een kleine leidersrol) zo
weinig weet van liefde. Zijn verhouding met Charlotte begint op een onwaarschijnlijk
wensdroomachtige manier en eindigt voordat er iets meer over gezegd is. Dan is, op
de episode van Bosman na, het boek eigenlijk uit. Maar het gaat door in een zinneloos
opsomming van feiten. De volkomen onpersoonlijk geworden figuren komen om de
beurt nog eens terug en als de marionetten in het liedje:
ainsi font, font, font
trois petits tours et puis s'en vont.

Zelfs doet Kossmann het gevaarlijkste wat een schrijver ooit doen kan. Hij geeft
algemene beelden, vertelt als een journalist hoe nu de zaken in heel Duitsland of een
bepaalde stad ervoor staan. Bovendien hangen deze passages volkomen los in het
boek. W.F. Hermans vertelt hoe zijn hoofdpersoon na de bevrijding een pakje
sigaretten bekijkt. Met een schok wordt hij zich bewust, dat er ook een oorlog bestaan
heeft, die niet gesymboliseerd werd in slagwoorden als: ‘Ortskommandantur,
Reifenlager’, maar door ‘H.M. Forces, Naafi club’ etc. Dit is honderd maal evocatiever
dan de would be apocalyptische beschrijvingen van Kossmann.
‘De roman’ is weer eens niet geschreven. Over ‘hoop voor de toekomst’ kunnen
diegenen spreken die geloven dat men met goede raad en leiding het schrijven kan
leren. Wij zijn overtuigd van het tegendeel. Hermans heeft ons verrast en kan ons
nog veel meer verrassen, maar de twee anderen leren het beslist nooit.
L.Th. Lehmann

Henry Green, Nothing. The Hogarth Press, London 1950.
De lapidaire titels van Green's boeken geven precies de situatie van de hoofdpersonen
weer; en als men na Living, Loving en Concluding een flauwe woordspeling in zich
voelt opkomen, en denkt dat Nothing wel zal gaan over mensen die hun tijd met
‘nietsen’ vullen, zoals de arbeiders uit Living met de elementaire vormen van leven,
dan is dat wel ongeveer juist; ik zou zo gauw geen ander voorbeeld weten van een
boek van een qualiteit, waardoor het in tegenwoordig jargon wel ‘zeer belangrijk’
mag heten, dat zo boeit, en dit alles terwijl liet ‘verhaal’ zo onbelangrijk is. Het gaat
over dezelfde soort onbenullige well-to-do lieden, die zich al

Libertinage. Jaargang 3

400
vijftien jaar geleden als jeunesse dorée in Party Going vertoonden, en die, na de
laatste oorlog, behalve hun onderlinge relaties nog het serieuze probleem te verwerken
hebben, dat in ons land gewoonlijk met de naam van de minister van Financiën wordt
aangeduid; hun eigen kinderen zijn nu een jaar of twintig, vaag en dilettantisch
progressief, en niet veel minder onbenullig. Niet alleen neemt de schrijver zelf afstand
van zijn figuren, maar hij geeft ook de lezer geen enkele neiging om zich met één
daarvan te identificeren; en een van de punten, waardoor deze roman meer wordt
dan alleen maar bijzonder amusant, zou ik willen zoeken - het boek bestaat bijna
helemaal uit dialoog - in de wijze waarop het menselijk contact tot stand komt via
de taal, waarmee de omgangsvormen onscheidbaar zijn verbonden. En dit probleem
komt vooral aan het licht bij Engelsen van goede familie, bij wie men, als zij
bovendien nog weinig geestelijke inhoud hebben, goede manieren bijna in reincultuur
kan bestuderen.
Dat Green met een dergelijke beperktheid van onderwerp een meesterwerkje weet
te maken, en niet alleen een paar vaklieden amuseert, komt wel door zijn schrijfkunst.
Men kan hem onmogelijk verwijten dat hij te ‘intellectueel’ schrijft, en het leven
niet direct en kleurig weergeeft. In al deze boeken staan passages die de lezer later,
in een half-herinneren, soms even voor een eigen belevenis kan aanzien. Het is
moeilijk aan te geven waardoor Green bijvoorbeeld het meerderjarigheidsfeest van
Philip in Nothing zo'n realiteit verleent; in hoeverre dat komt door de dialoog, of
door de stukken daartussen, die hier iets meer dan ‘toneelaanwijzingen’ zijn, stukjes
van zijn merkwaardige, half-droge, half-poëtische proza, dat, al is het vrij ingewikkeld,
eerder teruggaat op een spreektaal-traditie dan op die van de schrijftaal. Men zegt
wel eens dat Green gepreoccupeerd is door ‘stijl’; ik geloof dat hij daar onverschilliger
voor is dan de meeste anderen, en dat zijn schrijfwijze bepaald wordt door een
roekeloos proberen om de mensen en dingen beet te pakken en neer te zetten zoals
zij zijn. Daardoor krijgen zijn boeken de directheid van brieven; voor de een wordt
hij onleesbaar, met de ander bereikt hij inderdaad ‘a long intimacy between strangers’,
zoals hij dat noemt in zijn autobiografie Pack my Bag. Als men bij het lezen in
iemands schoenen stapt, dan zijn het die van de schrijver; men ziet de wereld door
zijn ogen, en een eigenaardige wereld is het. In Nothing overweegt zijn gevoel voor
humor, van een zeer persoonlijk, maar toch Engels soort (het ligt er nergens zo dik
op dat men het er af kan scheppen of maar met de vinger aanwijzen) - humor, een
wapen waarmee de verveling zelfs uit zijn nest, de futiliteit, wordt verdreven.
J.O. Kalff
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H. Drion
Emigrant uit Domineesland
Geïrriteerdheid over ‘Van Oude en Nieuwe Christenen’ was de onmiddellijke
aanleiding tot het schrijven van de volgende anti-Terbrakiana. Dit houdt een
beschamende bekentenis in: nu pas, 13 jaar na verschijning, ben ik dit essay van Ter
Braak gaan lezen. Ik moet daar dadelijk een nog beschamender bekentenis aan
toevoegen. Er zijn vele geschriften van en over Ter Braak die ik nog helemaal niet
heb gelezen en waarvan ik verschillende misschien wel nooit zal lezen. De
schoolmeester in mij - om de Ter Brakiaanse terminologie te volgen - voelt dan ook
een belangrijke dosis schuldbesef over zoveel oppervlakkigheid. En het was die
schoolmeester die mij er toe bracht W.L.M.E. van Leeuwen's ‘Drie vrienden’ te gaan
lezen, alvorens deze opmerkingen neer te schrijven. Tot mijn verdriet trouwens.
Verdriet niet zozeer over de wel wat kosmische hoofdletterstijl van de eerste studies,
als wel over het feit dat hij roet in mijn zorgvuldig uitgedachte menu ging gooien altijd een gevaar van schoolmeesterlijke voorstudies - met zijn opmerking over de
gemakkelijkheid om iemand systematisch te betichten van alles waar hij zich zelf
het meest tegen verzet heeft: in het geval van Ter Braak tegen dominees,
woord-fetichisme en romantiek. Het waren stuk voor stuk de punten waar ik Ter
Braak op aan had willen vallen.
Het feit dat van Leeuwen op deze gedachte komt en haar trouwens ook niet als
onredelijk verwerpt (voor wat de romantiek betreft zelfs uitwerkt) en dat
waarschijnlijk verschillende van Ter Braaks lezers tot die gemakkelijke vorm van
kritiek zijn verlokt, is niet toevallig, maar vloeit voort uit de aard van zijn geschriften
en van zijn persoonlijkheid zoals die uit zijn werken blijkt. Ter Braak, men weet het,
bedient zich zelf bij voorkeur van de paradoxale artillerie. Dat wil op het gebied van
de waarde-oordelen zeggen, dat hij zijn vijanden de epitheta naar het hoofd slingert
waar zij zich zelf het verst van verwijderd achten. En paradoxen lokken paradoxen
uit. In het geval Ter Braak is de paradoxale vorm van zijn stijl symptoom van het
krampachtige van zijn denken en het is op grond daarvan dat zijn geschriften bij den
lezer de verdenking wekken dat hij zelf meer een kind dan een vader van zijn afkeren
is geweest.
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Maar het is zeker niet mijn bedoeling een psychologische studie van dit ‘geval’ Le
schrijven. Het kunstwerk - ik ben het volledig met Ter Braak eens - is een van de
meest misleidende middelen om mensen te leren kennen... en er leven nog te veel
vrienden en verwanten van hem die mij op de vingers zouden kunnen tikken.
Mijn ergernis gaat over Ter Braaks geschriften, niet over zijn persoon, en van zijn
geschriften nog hoofdzakelijk over die uit de middenperiode, de grote essays ‘Politicus
zonder Partij’ en ‘Van Oude en Nieuwe Christenen’ en verschillende van de kritieken
van het ‘Tweede Gezicht’. Maar bij iemand als Ter Braak die zich zo volledig en
welbewust in zijn geschriften heeft gegeven is het toch onmogelijk het werk los van
de schrijver te zien.
Er steekt een gevaar in, Ter Braak aan te vallen. Licht krijgt men de meute van
gelovigen van alle schakeringen met zich mee, de meute van eerbiedswellustigen,
en het is moeilijk die op een afstand te houden en te voorkomen dat zij met de prooi
gaan strijken. Ik wil dan ook ter voorkoming van misverstand uitdrukkelijk voorop
stellen dat mijn bezwaar tegen Ter Braak zeker niet is dat hij te weinig respect had
voor ‘het hogere’. Misschien is mijn hoofdbezwaar tegen hem juist wel dat hij van
nature te véél eerbied voor de traditionele heiligheden voelde. Wìjst daar niet op de
nadrukkelijkheid van zijn uitvallen tegen alle mogelijke waarden die hij neer wilde
halen? Trouwens zijn wil tot neerhalen zelf is die van iemand die tegen die waarden
op kijkt. Ter Braak maakt dan ook soms de indruk van het kind dat ‘erge’ woorden
tegen zijn ouders gebruikt om het griezelige plezier en de sensatie van avontuur die
dat geeft, en zijn aanvallen op de bestaande waardenhiërarchie liggen niet zo heel
ver af van de kinderlijke ‘Umwertung aller Werte’ gelegen in het ‘Pappie is stout’.
Eerbied is iets anders dan waardering of hoogachting. Waardering kan gepaard
gaan aan kritiek, aan afstand, eerbied niet. Eerbied is niet alleen kritiekloos maar is
ook het behagen in de kritiekloosheid, behagen dat zich veelal uiten zal in galmtoon,
hoofdletters en grote woorden. Beter dan in gelovigen en ongelovigen kan men de
wereld indelen in eerbiedigen en eerbiedslozen, in hen die in de toestand van
kritiekloosheid welbehagen vinden en hen die kritiekloosheid als onvolkomenheid
voelen. Wanneer Febvre aantoont1) dat Rabelais, naar moderne maatstaven gemeten,
een gelovig katholiek was heeft hij daarin waar-

1) L. Febvre, Le problème de l'incroyance au XVI siècle, la religion de Rabelais. Paris, A.
Michel, 1947.
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schijnlijk gelijk, als men ten minste bij elkaar optelt waarin Rabelais wel geloofde
en de moderne denkende mens niet. Maar dat neemt niet weg dat Rabelais even goed
tot de familie van de eerbiedslozen blijft behoren. Afwezigheid van kritiek op bepaalde
punten van ons denken houdt nog niet in een welbehagen in die afwezigheid.
Het is zeker de grote betekenis van Ter Braak en Du Perron geweest dat zij in
Forum een point de ralliement hebben gegeven aan alle eerbiedslozen in Nederland,
of nauwkeuriger aan die eerbiedsloze Nederlanders die behalve hun gebrek aan
eerbied ook hun belangstelling voor ik zou bijna zeggen ‘het hogere’ met Ter Braak
delen.
De tegenstelling tussen de eerbiedswellustigen en de eerbiedslozen uit zich in de
eerste plaats in woordkeuze en stembuiging. Door denken kan de mens zich - zij het
onvolledig - van zijn emoties distanciëren en denken vooronderstelt woorden. Maar
woorden zijn ook het communicatiemiddel van mens tot mens. Dat schept een
moeilijkheid voor wie wèl wil communiceren in zijn emoties maar wie de distantie
schuwt. De oplossing is dan het grote vage woord, het woord dat niet is af te knappen
op zijn betekenis, het woord zonder korst. En blijven er toch nog een paar harde
korstjes over - een zin eist nu eenmaal meer woorden dan alleen de grote abstracties
- dan kan men die wel laten weken in een algemene saus van eerbied.
Voor de anderen is deze korstloze taal een gruwel. Zij haten het niet-croquante
denken. Croquant denken eist in de eerste plaats gebruik van woorden met scherpe
betekenis, concrete woorden, gewone woorden. Want de eigenschap van het
‘ongewone’ woord is juist dat het vaag is en in alle vormen gekneed en gebogen kan
worden zonder te breken, gesteld al dat iemand de neiging zou voelen het te breken.
Ter Braak heeft zijn leven lang gestreden tegen deze grote ‘ongewone’ woorden,
maar om zijn plaats te bepalen is het goed voorop te stellen dat er zowel een
onderscheid valt te maken tussen gewone en ongewone woorden, als tussen gewoon
en ongewoon gebruik van woorden. Men komt zo tot vier categorieën van
woordgebruikers: zij die ongewone woorden op ongewone wijze gebruiken (omdat
de ongewone woorden zich veelal nu eenmaal niet anders dan op ongewone wijze
tot scherp gebruik lenen): de filosofen; zij die ongewone woorden op gewone wijze
gebruiken: de dominees en hun aanhang; zij die gewone woorden op onge-
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wone wijze gebruiken: de paradoxalen à la Ter Braak; en ten slotte zij die gewone
woorden op gewone wijze gebruiken: Multatuli, Du Perron en de grote meerderheid
van de mensen, als zij over ‘gewone’ dingen praten, d.w.z. bijna steeds.
Ter Braak behoort dus tot de derde categorie en grenst daarmee aan de
domineesgroep. Beide groepen hebben gemeen dat het woord voor hen zelfstandige
betekenis heeft, meer is dan de beste uitdrukkingswijze van een gedachte. Want
waarom een woord op een ongewone wijze te gebruiken als men niet aan het gebruik
van het woord, ongeacht zijn betekenis, waarde hecht? En omgekeerd, waarom een
gedachte in ongewone woorden uit te drukken, als men niet meent daarmee die
gedachte te kunnen verheffen? Ter Braaks voortdurende strijd tegen woordfetichisme
was dan ook vaak veeleer een gevecht tegen zich zelf.
In zijn essay over ‘Chesterton’ heeft hij zich gegroepeerd onder de ‘paradoxale
mensen die door het gebruik van de paradox de autoriteit zelf in vlammen laten
opgaan’ (Werken III, 459). Uit het hele betoog blijkt dat hij hier denkt aan de autoriteit
van het woord1), en zo gelezen biedt de uitlating de psychologische achtergrond van
Ter Braaks behoefte tot paradoxvorming: de autoriteit van woorden in vlammen te
laten opgaan. Een opwindend schouwspel alleen voor hen, voor wie de woorden
inderdaad autoriteit bezitten. De paradox is slechts tragisch als men het tragisch
neemt dat de absolute betekenis van een woord relatief blijkt.
Men zou hier uit kunnen concluderen dat Chesterton, wiens paradoxen die tragische
achtergrond missen, een relativistischer geest was dan Ter Braak. Maar dat is dan
alleen waar voor zover men de paradoxen-hanterende Chesterton, dat wil zeggen de
Chesterton die zich beweegt binnen het gebied waar zijn geloof hem vrij laat, stelt
tegenover Ter Braak, wanneer deze zijn diepste ‘waarheden’ in paradoxen aan stukken
scheurt. Want het is onjuist een zo scherpe grens te trekken niet alleen tussen de
‘tweeërlei paradoxen’ à la Chesterton en à la Ter Braak, maar ook tussen de
onderliggende tot paradox-vorming drijvende geestesgesteldheid van beiden en het
is typisch voor het telkens weer tot absolute

1) Ik meen tenminste dat de beperking die hij aan het begrip autoriteit geeft als het om de
paradoxen van Chesterton gaat (‘een vuurwerk met bombarie afgestoken ter ere van de
autoriteit die men zich heeft verworven’), voortkomt uit zijn behoefte om het Chesterton-type
te kleineren en niet bedoeld is ook te slaan op de paradoxen à la Ter Braak. Een typisch
staaltje van Ter Braak's neiging zich door woorden te laten meeslepen tot denk-slordigheid.
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tegenstellingen of absolute gelijkheden geneigde denken van Ter Braak dat hij het
relatieve van de tegenstelling tussen zijn paradoxen en die van Chesterton niet kon
of wilde zien. Ook voor de gelovige in absolute waarheden bestaan er hele sectoren
van het leven waar hij zijn denken vrij laat tot het relativeren van waarheden, al zijn
dat dan niet de zogenaamde ‘laatste’ waarheden.
Maar in dit laatste voorbehoud ligt voor Ter Braak waarschijnlijk juist het criterium
van de absolute ongelijkheid tussen de tweeërlei categorieën van paradoxale geesten.
Want deze zogenaamde ‘vijand van de geest’ en aanbidder van het dier in de mens
had slechts één belangstelling: die voor de laatste waarheden, voor de grote abstracties,
kortom voor de geest op zijn geestelijkst. Voor hem was alles beheersend hoe men
binnen het heiligste der heiligheden van de Tempel des Geestes, hoe men binnen de
sfeer van de metaphysica tegenover zijn waarheden staat. Zijn onderscheid tussen
de tweeërlei paradoxen is in laatste instantie een onderscheid tussen de paradoxen
van binnen de gewijde grond en die van de ongewijde bodem. Het besef van de
hiërarchie des geestes was vast in hem verankerd en mijn bezwaar tegen hem is juist
dat hij daar niet voor uit wilde komen, dat hij haar integendeel voortdurend met de
grootste heftigheid ontkend heeft, tot het moment dat men die hiërarchie met goed
fatsoen niet meer ontkennen kòn.
Laten wij eerlijk zijn: wie heeft ooit geloofd in zijn flirtation met het animale om
maar te zwijgen van de gesprekken met zijn hond Laelaps (in wezen niet zo heel ver
afstaande van de vertederde ideeën van Tante Mijntje, die altijd verwachtte dat haar
Wafferdebassie op een gegeven ogenblik zou gaan spreken)?
Wie kan hem au serieux nemen als hij het met veel gedoe van argumenten opneemt
voor ‘de verwaarloosde andere organen’ (Van Oude en Nieuwe Christenen. Werken
III, 235) of als hij het de culturele milieus verwijt dat daar de reuk als
overtuigingsmiddel gedisqualificeerd is, en beweert dat hij zijn neus moest
verloochenen om zijn vijand met argumenten te lijf te gaan? (Politicus zonder Partij.
Werken III, 111).
Ter Braak zelf heeft er niets van geloofd. Men behoeft de zaak slechts concreet te
stellen om zich het dwaze van deze en dergelijke beweringen te realiseren. Zou
iemand durven volhouden dat Ter Braak zich meer tot een botte zakenman of een
Goebbels zou hebben aangetrokken gevoeld omdat deze lieden toevallig een
aangenamer lichaamsgeur van zich af zouden geven, dan, laat
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ons zeggen, tot een Du Perron, gesteld dat deze wellicht (de veronderstelling is zuiver
op fantasie gebaseerd) last zou hebben gehad van overmatige transpiratie? Ik ben
overtuigd dat vele Terbrakianen een dergelijk voorbeeld ongepast en in ieder geval
een goedkoop aardigheidje zullen vinden. ‘Zo heeft Ter Braak het natuurlijk niet
bedoeld.’
In dat ‘natuurlijk’ verraadt zich de geestelijke mens, die nooit serieus getwijfeld
heeft aan de hiërarchische verhouding tussen geest en zintuigelijke reacties. Want
waarom is het natuurlijk dat Ter Braak het niet zo letterlijk bedoelt als hij beweert
dat voor het bepalen van zijn sympathieën en antipathieën zijn reukorgaan belangrijker
is dan het geestelijk contact? Alleen omdat deze anti-spirituelen à la Ter Braak zò
ver van het belang van de reuk zijn afgegroeid dat zij deze alleen nog in
overdrachtelijke zin als belang kunnen zien, d.w.z. wanneer zij haar tot het niveau
van de geest hebben ‘opgeheven’. In Van Oude en Nieuwe Christenen citeert hij
ergens, als een typerend staaltje van onbegrip voor de betekenis van Nietzsche, de
opmerking van een Duits emigrant naar aanleiding van Die Fröhliche Wissenschaft:
‘übrigens ist es vor allem das rein Sprachliche was mich fesselt,’ en hij voegt er aan
toe: ‘veel meer dan biefstuk is mij dat “rein Sprachliche” niet waard’. (Werken III,
30). Men kan nog zo pro-animaal zijn, maar Nietzsche blijft Nietzsche en biefstuk
blijft biefstuk, ‘and never the twain shall meet’ in een emigrant uit domineesland.
Er zijn ogenblikken, dat hij het irreële van zijn beweringen inziet; waarschijnlijk
was dat besef nooit geheel afwezig. Hij komt dan tot acrobatische toeren als de creatie
van een ‘vagevuur van de geest’, waar de Hottentot en de Nationaal-Socialist nooit
aan toe zouden zijn gekomen, omdat ‘zij zwichten voor een directer lichamelijkheid’,
maar waar Ter Braak en enkele andere uitverkorenen wel door zijn gepasseerd
(Werken III, 161), terwijl de massa van de intellectuelen er, vrees ik, eeuwig in zal
moeten blijven branden. Men zou wel eens wat meer willen weten van die ‘indirecte
lichamelijkheid’, de enige betamelijke blijkbaar, maar wat het precies is horen wij
niet, of het moest zijn dat men het moet distilleren uit een maxime als: ‘ik aanvaard
mijn dierlijkheid als menselijkheid, daarmee is eigenlijk alles gezegd’ (Idem Werken
III, 149).
Als dit ‘alles’ is, dan is de kern van het betoog wel klein voor zoveel vuurwerk
van paradoxen, behalve voor wie geïmponeerd wordt door het woord ‘dierlijkheid’.
Maar daarvoor moet men
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dan ook de aanleg hebben om door woorden, los van hun betekenis, geïmponeerd te
kùnnen worden. Het is de vreugde van de demagogen dat de meeste mensen die
aanleg in meerdere of mindere mate bezitten. De demagoog gebruikt de woorden
om de emotionele ‘boventonen’ en bekommert zich niet over verantwoordelijkheid
voor hun betekenis. In dit opzicht zijn de grote essays van Ter Braak sterk
demagogisch. Demagogisch de voorkeur voor woorden als ‘vrienden’, ‘Christendom’,
‘ressentiment’, ‘belang’, ‘dierlijkheid’, ‘schoolmeester’, ‘schipperen’, en men zou
de lijst nog een tijd voort kunnen zetten.
Het begrip ‘vrienden’ hanteert Ter Braak speciaal in zijn Politicus zonder Partij.
Wat zìjn ‘vrienden’ in de Ter Braakse terminologie? Hij geeft de volgende
karakteristiek: ‘Vrienden verlangen helderheid, verbitterde overtuiging eer zij de
humor van “alles is goed, zoals het is” glimlachend met ons delen; zij verlangen
misschien zelfs een “leer”, een “theorie”, een “systeem” van ons, eer zij ten volle
kunnen geloven in onze spot met leerstelligheid en systeemdwang. Om onder vrienden
sceptisch en vrijgevig te kunnen zijn, moet men ook de polemiek met hen gedeeld
hebben, moet men de grenzen van het weten gezamenlijk hebben gezocht. Hoe kan
men anders ontdekken, wie de vrienden zijn? Zij tekenen immers niet in op een
bibliophile uitgave, zoals “the happy few”, zij dringen zich niet als een kliek van
door dik en dun gelijkgezinden tegen ons aan; vrienden zijn niet een “publiek in
genummerde exemplaren” en dus laten zij zich evenmin bereiken door een prospectus
de amicitia, enz.’
Leest men dit zoals het er staat dan moet men aannemen dat het grootste deel van
de mensheid geen vriendschap kent. Het lijkt me dat Ter Braak dit niet bedoeld heeft
en dat hij onder vrienden iets anders dan vrienden verstaat. Gelijkgezinden dan? Ook
dit is te ruim, want de passage past zeker niet zonder meer op de gelijkgezinden van
Dominee Fetter. Er zit niet veel anders op dan Ter Braaks ‘vrienden’ te interpreteren
als ‘de mensen die net zo denken als Ter Braak.’ Het is de moeite waard deze
betekenis in de bovengenoemde passage in te vullen, telkens waar de term ‘vrienden’
wordt gebezigd. Het saillante, het ‘aparte’ van deze bladzijde valt grotendeels weg,
en dat niet omdat de zinsbouw er onder lijdt maar omdat het betoog niet meer mee
profiteert van de emotionele sfeer die aan het woord ‘vrienden’ hangt. En deze
emotionele sfeer is juist gebonden aan diè elementen van het
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vriendschapsbegrip, waarvoor Ter Braak hier niet de verantwoordelijkheid kan
aanvaarden.
‘Belang’ is een andere term die hij graag hanteert en wel hoofdzakelijk om er
heilige huisjes mee neer te halen en er den burger mee te epateren. ‘Niet “heb ik
gelijk”, maar “wat is mijn belang?” wordt de inzet van de rest van dit boek,’ schrijft
hij ergens in het begin van Politicus zonder Partij. (Werken III, 68). Het woord
‘belang’ in deze zin gebruikt, doet in de eerste plaats denken aan economisch of
materieel belang en om die associatie is het Ter Braak ook te doen. Dat verraadt hij,
als hij even verder grammatici, levensbezinners en philosophen ‘een belangengroep,
zoals de bakkers en de geschutfabrikanten’ noemt. (Idem, Werken III, 140). Nu is
het duidelijk dat Politicus zonder Partij volstrekt niet over de vraag gaat wat Ter
Braaks materiële belangen waren. Niemand zal er een ogenblik aan hebben gedacht
dat een intellectueel als Ter Braak zich zou hebben verlaagd tot het schrijven van
een ‘Succes-boekje’. Maar dat maakt de associatie des te piquanter, en wanneer de
een of andere ‘schoolmeester’ vervelend mocht worden, kan de verantwoordelijkheid
voor deze piquanterie te allen tijde worden afgeschoven met een ‘zo is het natuurlijk
niet bedoeld.’
Ook het woord ‘domheid’ doet dienst als goochelhoed waar men paradoxen uit
kan toveren. ‘Ik ken niet langer waarheid, ik ken nog slechts domheid; en ik ken een
bijzondere vorm van domheid met andere belangen dan de andere dommen, die ik
intelligentie heb genoemd.’ En even verder: ‘Ik herken hem (de intelligente mens)
immers niet in de eerste plaats aan zijn intellect, maar eerder aan de domheid die hij
voor zich zelf toelaatbaar acht’ (Politicus zonder Partij. Werken III, 66 en 69).
Merkwaardig waartoe de nogal kinderachtige hobby voor paradoxale
geweldigheden een intelligent man als Ter Braak verleiden kan. Eigenlijk nog
merkwaardiger dan dat het waarschijnlijk juist dergelijke boutades zijn die sommige
van zijn volgelingen doen zeggen dat Ter Braak met de genadeloze scherpte van zijn
verstand de begrippen tot in de kern stuk wist te breken.
In de eerste maxime wordt waarheid tegenover domheid geplaatst. In het systeem
van Ter Braak is daar ook geen bezwaar tegen. Men zou met even veel recht het
woord ‘stoel’ tegenover domheid kunnen stellen. Dat kan allemaal als je met een
goochelhoed met driedubbele bodem werkt. De tweede bodem wordt in dienst
genomen als het andere toverbegrip ‘belang’ te voorschijn
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getoverd moet worden: dat geeft een handige modulatie van ‘domheid’ naar
‘dommen’, waar een schoolmeester misschien bezwaar tegen zou kunnen maken,
maar daarvoor is hij dan ook schoolmeester. Tenslotte nog domheid tegenover
intelligentie... en lijkt het zo niet net een echte hoge hoed? Bijna goedig doet het aan
als we dan even verder de geruststellende mededeling lezen dat men natuurlijk niet
dom moet zijn in de gebruikelijke zin (Werken III, 135). We hadden eens mogen
denken dat Ter Braak ècht kon toveren!
Zoals de grote kunst van het goochelen er in bestaat de aandacht van de
toeschouwer door veel praten en schijngebaren af te leiden, zo gebruikt Ter Braak
voor zijn paradoxale trucs de emotionele dampkring die het woord in zijn gewone
betekenis om zich heen draagt om er het alledaagse van zijn beweringen mee aan
het oog te onttrekken. Ook de meeste goocheltrucs zijn eenvoudig als je eenmaal
gehoord hebt hoe ze gaan.
Het is niet het uitbuiten van het emotionele gehalte van woorden dat ik aan Ter
Braak verwijt. De woordkunst van schrijvers en dichters schuilt juist voor een
belangrijk deel in dit uitbuiten. Maar ik neem het hem kwalijk, als hij met het
woordmerk een gehalte wil suggereren, waar voor hij niet bereid is te betalen. Dat
is geestelijke valse-munterij, zoals het valsmunten is als fascisten of communisten
het woord democratie gebruiken zonder de gesuggereerde elementen ervan voor hun
rekening te willen nemen.
Er bestaat alleen dit grote verschil tussen de politieke demagogie en die van Ter
Braak dat de laatste er niet op gericht is de massa mee te krijgen maar integendeel
om de massa tegen zich in het harnas te jagen. Afkeer van de massa, of om het zuiver
te stellen - want voor die afkeer is het aantal zonder de psychologische eenheid van
de massa voldoende - afkeer van gezelschap, loopt als een hoofdthema door het
meeste van zijn werk, met als tegenmelodie het heimwee naar de vastigheid van het
gesloten wereldbeeld van zijn protestantse vaderen. Het ‘Differentseinwollen’ van
Nietzsche openbaart zich telkens in zijn uitvallen tegen allen, die even gemeend
mochten hebben zijn medestanders te zijn. Typerend daarvoor is zijn enthousiasme
over de uitlating van de Duitse schrijver Salomon: ‘Unsere Aufgabe ist die Anstosz’
(Tweede Gezicht. Werken III, 492). Hier verraadt zich de sterk romantische inslag
van zijn persoon, al meent hij zich dan te kunnen rekenen tot hen ‘die geen romantici
zijn’.
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De romantische afkeer van de grote getallen is een typisch bijproduct van de
democratie die de mensheid immers tot de grote getallen heeft uitgebreid. Het is
moeilijk te aanvaarden één van duizenden te zijn, en hoe meer de communicatie- en
vulgarisatie-middelen, hoe meer ook het devalueren van de differentiërende vormen
dit aanvaarden intellectueel onontkoombaar maken, des te meer verzet zich daartegen
onze psyche, zolang zij zich zelf au sérieux neemt. Nu de hele wereld in onze
culuurkring wordt betrokken, is ook de elitevorming getroffen door de democratische
‘vloek’ van het grote getal. Het komt mij voor dat dit een van de redenen is waarom
Ter Braak zich van het type Valéry distancieert - hij gebruikt hier zelf overigens niet
het woord elite - om haar gemis aan vulgariteit en haar ‘ingewijden air’ (Politicus
zonder Partij. Werken III, 71), al springen de andere redenen meer in het oog, speciaal
voor hem zelf. Voortdurend afstand houden, angst zich te encanailleren, het zijn de
natuurlijke reacties van het ‘Differentseinwollen’.
Maar anders willen zijn stelt voor pijnlijke problemen, als men ook de behoefte
gevoelt er over te schrijven. Want wie schrijft moet zich nu eenmaal van dat samenstel
van grootste gemene delers bedienen, dat taal heet. Ter Braaks grote Nietzscheaanse
essays zijn een voortdurend vluchten van zijn ‘Differentseinwollen’ voor de grootste
gemene delers van de taal, een vluchten dat soms het wanhopende krijgt van een
nachtmerrie. En zoals een nachtmerrie, wanneer men haar later navertelt plots dwaas
irreëel lijkt, zo zijn ook veel van Ter Braaks beweringen onwezenlijk als men zijn
nachtmerrie niet wenst mee te dromen.
Probeert men bij zich zelf na te gaan wat het navertellen van een droom, die toen
zij gedroomd werd toch heel helder en stringent leek, zo moeilijk maakt, dan vindt
men dat telkens allerlei beelden over elkaar geschoven zijn, waardoor een soort van
monsters werden gevormd, die alleen in een droomsfeer natuurlijk lijken. Die monsters
vinden we ook bij Ter Braak terug. Ik wees al op de kameleontische rol van het
begrip ‘domheid’. Maar de voorbeelden liggen voor het grijpen. Een typisch staaltje
biedt de volgende passage uit Politicus zonder Partij (Werken III, 108): ‘hun
verhouding (Ter Braak spreekt hier van het merendeel der mensen) tot de waarheid
is bepaald vijandig geworden, omdat zij haar altijd toegepast hebben als een
imponerend dwangmiddel tegen hun eigen vijanden; als men bestendig inboorlingen
met het Evangelie of bourgeois met Das Kapital heeft
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bedreigt, moet men zelf langzamerhand wel overtuigd zijn geworden van het
deprimerende van zulk een waarheid. De waarheid goed genoeg om er de vijand mee
te verdelgen of te knechten: aan dit hoofdstuk uit de geschiedenis der waarheid wordt
gewoonlijk nog te weinig aandacht geschonken.’
Door een voorzichtig in halve tonen op en neer moduleren van waarheid als
abstractie in de zin van ‘het waar zijn’ naar waarheid in de zin van feiten waarvan
men de waarheid aanneemt, komt men tot het verbluffende resultaat: de waarheid
goed genoeg om er de vijand mee te verdelgen. Want dit suggereert heel wat meer
dan de oude waarheid dat vele mensen in het geheim bier drinken en in het openbaar
water preken.
Een ander nachtmerrie-effect: de schijnbaar logische aaneenschakeling van het
gebeuren. Met ‘derhalves’, ‘wants’, ‘omdats’, ‘dat-wil-zeggens’, ‘ergo's’, etc. worden
- soms op een manier die te veel van onze meegaandheid vraagt - verbanden
gesuggereerd die in feite niet bestaan, of waarvan het al of niet bestaan juist het punt
is waar het om gaat. Hier volgt een bloemlezing van zulke droomverbanden, waarbij
ik opmerk dat de meest frappante staaltjes niet zijn weer te geven omdat zij te lange
citaten zouden eisen:
‘Bleef onmiskenbaar vijandschap van mens tot mens, d.w.z. van dier tot dier’
(Werken III, 112).
‘Men is specialist, of men is het niet; in het eerste geval kan men een duizendpoot
specialist worden, maar nooit een mens, d.w.z. geniaal en dierlijk’ (Werken III, 167).
‘Iemand is in het oog der begripsdemocraten geen democraat, wanneer hij aan de
verschillende democratische comedies niet wil mee doen en derhalve geen phraseur
is’ (Werken III, 369).
‘Wie de alomtegenwoordigheid van het ressentiment in de christelijke cultuur
erkent, zal zich dus verre houden van degenen die met heroïsche oplossingen komen
aandragen’ (Werken III, 371).
‘Uit de eerste conclusie (te weten, dat er voor de schoolmeesters geen
machtsprobleem bestaat, omdat zij hun macht ondergeschikt maken aan de staatsvorm,
waaronder zij hebben te leven) volgt een tweede: de intellectuelen, voor wie een
werkelijk machtsprobleem bestaat zijn zeldzaam’ (Werken III, 508).
En tenslotte dit supreme staaltje van ‘paradoxaal’ abacadabra: ‘dat ik op twee
benen loop en onderwerp met gezegde, goed met kwaad kan vergelijken, is nog geen
argument voor mijn supe-
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rioriteit; want wie superioriteit zegt, zegt ‘geest’, en wie ‘geest’ zegt, acteert bij
voorbaat het dier weg uit de mens’ (Werken III, 145).
De vergelijking met de nachtmerrie heeft hier nog maar weinig zin, of het moest
zijn dat ook in de nachtmerrie de logica geen rol speelt. Ter Braak is tot deze
schijnverbanden verleid, doordat hij, anders dan Nietzsche, zijn losse Nietzscheaanse
paradoxen en beschouwingen in grote essays heeft willen samenmetselen tot
wereldomvattende bouwwerken. Zijn trek naar het gesloten wereldbeeld raakte daar
in conflict met zijn radicale oppositiegeest, die van nature wars is van alle monistische
systeemdwang. Ook hier het innerlijke conflict van den emigrant, die tot een nieuwe
wereld is gaan behoren, zonder zich van de oude te hebben kunnen losmaken. Naar
buiten verraadt zich dat conflict in schijnlogica, waarvan Ter Braak te intelligent
was om niet zelf de zwakheid te voelen.
Om bij voorbaat een aanval hierop te keren poneert hij in zijn Oude en Nieuwe
Christenen als een herkenningsteken voor hen, die evenals hij met paradoxen leven,
‘een zekere onverschilligheid jegens het apparaat der logica’ (Werken III, 210). Een
ongelukkig herkenningsteken voor wie van een select gezelschap houdt. Het is alsof
een Amerikaan aan zijn vrienden het gebruik van Coca Cola als herkenningsteken
zou voorstellen. Niets is voor de massa der mensen immers hinderlijker dan logica,
als men opzienbarende dingen wil vertellen. Zo verschillende persoonlijkheden als
Nederlandse dominees en Duitse S.S.-leiders hebben zich dan ook regelmatig van
de logica gedistancieerd, de eersten door bijtijds het mysterie in beweging te zetten,
de laatsten met, ik zou haast zeggen Terbrakiaanse openhartigheid.
Met zijn onverschilligheid jegens het apparaat der logica hangt onafscheidelijk
samen Ter Braaks voorkeur voor het inconsequente woordgebruik. Hij haatte ‘de
schoolmeesterlijke wraak van het woord’ en ‘de valse verantwoordelijkheid van het
eenmaal gezegde’. Maar hij vergist zich als hij denkt dat deze afkeer zou berusten
op onverschilligheid voor het woord, los van zijn betekenis. Integendeel, het is juist
de aangeboren eerbied voor woorden van den emigrant uit domineesland, die hem
ertoe drijft woorden te gebruiken welke de inhoud niet dekken, omdat hij nu eenmaal
die woorden wìl. Rondom en vanuit woorden zijn zijn essays geschreven, en - hij
wist het zelf - de paraphrase zouden zij dan ook slecht doorstaan.
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Ter Braak een woordkunstenaar, een illusionist met woorden! Het is zijn grootheid
en ook zijn begrenzing. Veel meer dan biefstuk - wij weten het - was hem dat ‘rein
Sprachliche’ niet waard. Maar waarom ook niet? Tenslotte... ik hou wel van biefstuk.

A. Morriën
De Engel
Op een herfstavond, toen de jongen besloten had naar bed te gaan en zijn kleren reeds
had uitgetrokken, trad een engel zijn kamer binnen. Wat nu, dacht hij, ik heb juist
na veel strijd voor mijzelf uitgemaakt dat God niet bestaat en de hemel een illusie
is.
Daarom vroeg hij de binnentredende: Waar komt u vandaan?
- Waar anders dan uit de hemel? was het antwoord, een wedervraag die dus
blijkbaar geen menselijk voorrecht was.
- Ik dacht dat de hemel niet bestond, merkte de jongen op.
- Sinds kort bestaat hij ook niet meer. God heeft het besluit genomen zichzelf te
vernietigen. Wij, engelen, kregen de keus eveneens te verdwijnen, of ons bestaan op
eigen gelegenheid voort te zetten. Ik koos het laatste, met nog enkele anderen die op
dit ogenblik misschien ook een kamer zijn binnengelopen om te praten en leven uit
nieuwsgierigheid.
- Waarom ben je dan mijn kamer binnengekomen? vroeg de jongen. Kom je mij
soms mijn dood aanzeggen?
- Maak je niet ongerust. Sinds de hemel niet meer bestaat kan ik niets meer
aanzeggen. Jouw kamer is voor mij als elke andere, en ergens moet ik toch een begin
maken om tot de mensen te gaan en misschien een der hunnen te worden.
- Waarom wil je dat?
- Ik weet het niet. Ik heb altijd sympathie voor jullie gehad. Ik verlangde altijd
naar wat lager dan ons en de hemel lag. Dat was mijn ideaal: een kniebuiging in
plaats van een handreiking. Ik behoorde tot de slordigsten onder de engelen. Mijn
vleugels zaten altijd onder stof, mijn engelgewaad was steeds gekreukt. Ik heb dikwijls
gedacht dat het iets menselijks was.
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- Wacht maar tot je een grote schoonmaak van nabij hebt leren kennen, viel de jongen
hem glimlachend in de rede.
Al die tijd had hij de engel opgenomen. Het was een mooie jongeman, op het oog
niet ouder dan omstreeks twintig jaar, met golvend blond haar dat hem meisjesachtig
op de schouders viel. Zijn gezicht was schoon op de manier van alle engelgezichten:
zuiver van omtrek en lijn, maar zonder veel uitdrukking, zonder aardse vermoeidheid
of menselijke begeerte. Zoals zijn gezicht was alles aan hem: handen, blote voeten
in sandalen, hals, en de lijnen van zijn lichaam onder het lange witte kleed dat sporen
van stof en vuil vertoonde en daardoor vertrouwelijkheid wekte. Wat moest hij met
deze hemeling beginnen?
- Ja, wat wil je? vervolgde de jongen het gesprek. Je bent niet op het geschikste
ogenblik gekomen. Het had beter ochtend en licht kunnen zijn. Nu moet ik naar bed.
Wij mensen hebben de gewoonte om 's nachts, wanneer het donker is, zo diep in ons
lichaam te verzinken, dat wij er onszelf door vergeten.
- Ik ben anders heel tevreden met het licht van je lamp. Het is de eerste keer dat
ik het zie. Het verdient niet al het kwaads dat er in de hemel van werd verteld. Bij
ons was het nooit donker en tot nu toe kende ik niet het genot om op de grens van
schaduw en licht te staan. Je lamp heeft mij beslist al wat menselijker gemaakt,
voegde hij er aantoe, met een glimlach die zelf uit licht en schaduw bestond en die
door de engelachtigheid van zijn gezicht heenbrak als een eerste poging om de gelijke
te worden van een mens.
Het was de jongen niet ontgaan. Het deed hem nadenken, alsof hij een mogelijkheid
zag dat deze engel iets voor hem zou gaan betekenen. Maar wat moest hij voor hem
betekenen? Een vriend was niet wat hij het hardst nodig had. En waarom het zo hoog
gezocht?
- Binnen enkele ogenblikken gaan mijn ouders naar bed. Mijn moeder heeft de
gewoonte nog even mijn kamer binnen te komen om te zien of alles in orde is en om
haar handen hier en daar over de dingen te laten glijden, een gewoonte die zij nooit
zal afleren, al word ik minister-president. Wil je hier blijven terwijl zij binnenkomt?
Of wil je liever dat zij je niet ziet? En waar wil je slapen?
- Wat een vragen! zei de engel. En weer glimlachte hij, maar nu met meer willekeur
dan de eerste, keer, als een leerling bij wie oefening nog moet veranderen in gevoel.
- Ik geloof dat het beter is wanneer je moeder mij, althans
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vanavond, nog niet ziet. Ik ga wel even buiten op je balkonnetje staan, want ik bemerk
dat ik het vermogen heb verloren onzichtbaar te worden. Zoveel heb ik dus al bereikt!
Slapen is niet nodig. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik zal het wel leren, denk ik. Laat
mij vannacht maar in je stoel zitten, met mijn vleugels om mij heen en een deken
over mijn voeten. Ik wil nadenken. Ook voor mij is de lijd begonnen en ik begrijp
nu dat er mensen zijn die te ongeduldig of te vol gedachten zijn voor de slaap. In de
hemel werden wij van veel onkundig gehouden. Menselijke overpeinzing reikte
zelden tot onze hoogte. Ik voel dat als een gemis en hemelse blijdschap of
onbewogenheid als een tekortkoming. De nacht verandert droefheid in genot.
Op dat ogenblik klonk op de trap een voetstap, te zwaar en zeker voor die van een
vrouw. De engel keek om zich heen en naar de glazen balkondeuren.
- Het is mijn vader, fluisterde de jongen. Hij komt nooit binnen. Wacht maar tot
hij op zijn kamer is.
De stappen klonken nu op de overloop. De planken kraakten en zelfs in de kamer
van de jongen schudde de vloer.
- Welterusten, werd er achter de deur geroepen met het zware geluid van een
mannenstem.
- Welterusten, riep de jongen terug, met zijn nog lichte hoge stem die bijna zingen
was.
- Nu gaat mijn moeder de kachel bijvullen, zei de jongen tegen de engel. Hoor
maar!
Beneden in het huis klonk het rammelen van de kolenbak, rommelig en traag alsof
de vrouw er haar vermoeidheid mee tot uitdrukking wilde brengen. Het geluid deed
aan de rokende schoorsteen denken en aan het uitzicht op nachtelijke tuinen, van
elkaar door schuttingen gescheiden.
- Wij hebben nog alle tijd, zei de jongen, mijn moeder is niet zo vlug. Misschien
hangt er wasgoed buiten, zodat zij eerst naar de lucht moet zien of het gaat regenen
vannacht. Mijn vader sluit de voordeur, mijn moeder de keukendeur; dat behoort tot
de regels van het huis. Ja, nu is zij buiten. Zij trekt aan het wasgoed. Hoor je de
drooglijn? Soms maakt het een geluid alsof het in de verte onweert. We krijgen vast
regen. Mijn moeder heeft een scherpe neus: zij komt van het platteland. Voordat zij
naar boven gaat, hangt zij de was in de kamer bij de kachel, over houten droogrekken.
Al die tijd had de engel geen woord gesproken. Hij stond
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midden in de kamer, in het licht van de lamp, bedolven onder zijn eigen schaduw,
waarop bijna los zijn gouden haar en witte schouders dreven. Plotseling rilde hij.
Met groot gedruis sloeg hij zijn vleugels uit, maar trok ze onmiddellijk weer in. Een
blad papier was van de tafel gegleden. Achter de kachel dwarrelde stof omhoog. De
lucht in het kleine vertrek was in hevige beroering, alsof een onhoorbaar geluid tegen
de wanden had gedonderd. De stilte viel als de stilte na geschal.
Verschrikt zag de jongen de engel aan, angstig van voorgevoelens waarover hij
straks in bed, voor het inslapen, zou moeten nadenken. Maar de engel bleek weer
gewoon geworden, voorzover dat niet met zijn voorbije zaligheid in tegenspraak
was. Hij stond er bij als een samenzweerder, regelrecht uit de eeuwige vrede
neergedaald in de kleine zorgen van een huis. Met onwennige oren luisterde hij naar
het schuifelen van de vrouw beneden, naar haar kleine geluiden die niet verder
hoorbaar waren dan de wanden van haar huis. Een zoet heimwee naar de hemelzalen
vervulde hem. Maar ook dit heimwee, besefte hij, was aardse toenadering, pijn en
verdriet waarmee een mens zijn bestemming vindt.
- Nu is het je tijd, zei de jongen, terwijl hij de balkondeuren opende. De engel liep
hem voorbij en ging op het kleine zinken platje staan. Achter hem deed de jongen
de beide deuren weer dicht.
Het was een donkere najaarsavond, zonder wind en met bewolkte hemel, zodat
de sterren onzichtbaar waren en de aarde aan haar eigen lot overgelaten scheen. De
wereld leek niet groter dan de verlaten straat met aan weerszijden gelijkvormige
huizen van twee verdiepingen en een zolderdak. Voor alle huizen waren tuintjes, om
afstand te brengen tussen bewoners en voorbijgangers. De straatlantarens, schuin
tegenover elkaar, verspilden in de verlatenheid hun roerloze licht. Rechts eindigde
de straat in zand: het begin der duinen; links liep zij op een plein uit, met nog veel
meer licht. Uit een onzichtbare verte naderde een motorfiets. Met geweld werd de
stilte opengescheurd. In een fits schoot de motorrijder over het plein voorbij. Toen
het weer rustig geworden was, hoorde de engel de nabije zee, een kalme branding
die als versiering door mensen scheen aangebracht, het eindeloze breiwerk van een
oude vrouw. De engel keerde zich om.
Door een kier van het gordijn keek hij in de kamer. De jongen zat aan tafel en
deed alsof zijn moeder hem in zijn lectuur had gestoord. Met zijn hand op het boek
had hij zich half tot haar
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gewend: een kleine vrouw, niet jong meer, met glad, zwart, hier en daar zilverig haar.
Voor het eerst voelde de engel zich als een insluiper en hij moest zich bedwingen
niet op het raam te tikken. Wanneer er iets was waardoor het aardse leven werd
gekenmerkt, overlegde hij voorbarig, dan was het wel dat men er woonde, naast
elkaar, in rijen, maar door steen en glas gescheiden. Zelfs de motorrijder moest nu
wel thuis zijn, de leren jas losknopend, zijn schoenen in een hoek slingerend.
De vrouw scheen besluiteloos; een besluiteloosheid, niet van kortstondige aard,
maar die tot haar leven en wezen behoorde. Haar blik maakte zich met moeite en
slechts halverwege uit haar ogen los. Zij bewoog zich als een verzonkene, met de
handen voor zich uit, die zij verstrooid over de tafel, een stoel liet glijden. Voor het
bed stond zij stil, haalde de sprei af, vouwde haar in ongelijke delen en legde haar
over de opstaande rand van het bed. Bij de kachel keek zij of alles in orde was, of
de sleutel op zacht, de onderschuif dicht, en de bovensleuf open stond. Bij ingeving
begreep de engel dat het zuinigheid was, een aanwendsel van arme mensen. In de
hemel had niemand zuinig hoeven te zijn: het voedsel werd niet verteerd, het hout
niet verbruikt. Tenslotte verliet de vrouw het vertrek, met een wens op haar lippen,
die de engel niet kon verstaan. De jongen antwoordde als straks, hoorbaar, maar toch
zachter dan eerst.
Na een korte poos deed de jongen de balkondeuren open en liet de engel binnen.
Zij zagen elkaar aan, alsof zij een gevaar gezamenlijk hadden doorstaan en niet langer
vreemden voor elkaar waren. Voor de derde keer glimlachte de engel, een glimlach
die nu ook bij de jongen een lach deed ontstaan. De jongen dacht aan de
vriendschappen uit zijn jeugd, die weifelden om verliefdheid te worden.
- Nu worden wij niet meer gestoord, hernam de jongen. Wij moeten alleen niet te
luid spreken. Mijn ouders slapen hiernaast en zijn slechts door een klerenkast van
ons gescheiden. Ik zou het prettig vinden wanneer je hier een tijdje kon blijven. Wij
hebben nooit een engel te logeren gehad. Morgen zal ik het eerst aan mijn moeder
vertellen, wanneer mijn vader naar zijn werk is. Je moet hun maar niet zeggen dat
de hemel niet meer bestaat. Zij geloven er nog in en het zou een te grote slag voor
hen zijn. Hoe zouden zij hun leven moeten voortzetten zonder dat geloof? Geen
gebed meer, geen kerkgang, geen morgenwijding voor de radio. De psalmen niets
dan onbegrijpelijke stijloefeningen. De bergrede
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een dichterlijke optelsom. Neen, dat zou te erg voor hen zijn. Laat ze hun geloof
behouden. Mijn moeder leeft toch niet lang meer, zij is al jaren ziek. Zij kan haar
gedachten nauwelijks bij elkaar houden. Beloof je dat?
- Ik beloof het, antwoordde de engel. Het viel hem niet moeilijk. In de eerste plaats
eiste de beleefdheid dat men het geloof van zijn gastheer eerbiedigde. Maar ook zelf
moest hij aan de gedachte wennen. Zijn geheugen zat vol met herinneringen die
overbodig waren geworden. Voortdurend welden oude glorierijke zinswendingen in
hem op. Geregeld voelde hij de behoefte te knielen en zijn handen en vleugels te
vouwen; maar het diende nergens toe. Het ongeloof vereiste een andere gymnastiek,
een afwijkende gedachtentraining. Voor het eerst, tegenover een mens, besefte hij
wat hem ontvallen was: een heilige gewoonte. Ook deze jongen had geknield, bedacht
hij, en 's avonds zijn gebed tot de sterren gesproken. Maar hij had het afgeleerd en
ging slapen zonder de troost van ineengestrengelde vingers en prevelende lippen.
Waar moest men aan denken wanneer men niet aan de hemel dacht? De engel besloot
niet zwakker te zijn dan zijn vriend.
- Je weet zeker wel veel van alles af, vroeg de jongen. Ik bedoel van de schepping
der wereld en de voorgeschiedenis van de mens.
- Ja, antwoordde de engel nadenkend, maar in dit ene uur ben ik meer vergeten
dan ik vroeger in duizend jaar heb geleerd. Vroeger sprak ik alle talen, wanneer dat
nodig was, en soms was het nodig, want meer dan eens ben ik naar de aarde gezonden
om geboorte of dood aan te kondigen. Nu heb ik ook mijn talen verleerd. Ik ben al
gelukkig dat ik de jouwe spreek en dat ik versta wat je zegt. Toen ik uit de hemel
nederdaalde in deze kleine havenstad vielen alle woorden van mij af. Ik werd er niet
lichter, maar juist zwaarder door. Ik liet ze achter tussen aarde en sterren en daar
zweven ze misschien, op zoek naar een mond. Deze ene taal is mij bijgebleven en
volgens hemelse begrippen zou ik nu sprakeloos en arm moeten zijn. Maar ik voel
mij rijker dan de woorden die ik tot nu toe met je gewisseld heb. Ik heb een vermoeden
van toekomstige gesprekken, van enkele woorden die ik misschien eenmaal zal
uitspreken. Ook in de hemel stonden de monden nooit stil. Er werden altijd grapjes
gemaakt over de bovenaardse babbelzucht. Wij begonnen soms met Frans, om op
Engels, Duits, Arabisch, Oud-Grieks en Vlaams over te gaan.
- Vertel mij meer over de hemel, vroeg de jongen.

Libertinage. Jaargang 3

419
- Wat kan ik je over de hemel vertellen, zolang ik zo weinig van de aarde weet,
antwoordde de engel. Vergeet niet dat ik, bijwijze van spreken, zojuist geboren ben.
Ik ben een moederloos kind. De hemel heeft mij voortgebracht en de aarde is mijn
deel. Ik moet alles nog leren. Ik moet ook leren uit mijn herinnering te putten.
- Dan ga ik maar slapen, merkte de jongen op, teleurgesteld en verongelijkt. Maar
de voldoening waarmee hij in bed stapte logenstrafte zijn reactie. Hij was blij met
zijn vriend, die vleugels droeg en verder dan van Parijs of Londen kwam. De slaap
was een genot, omdat hij het ontwaken beloofde en het licht over een wereld die
verre betrekkingen onderhield.
- Wat ga jij doen? vroeg hij verzoend.
- Als je het goed vindt blijf ik in de stoel zitten en wacht de morgen af. Het leven
smaakt mij als een nieuw gerecht. En zelfs de vermoeidheid in mijn voeten is een
kostbaar bezit. Het enige dat ik van je verlang is dat de lamp mag blijven branden.
Ik ben verliefd op de schemer. Ik heb te lang in schaduwloze zon gelopen.
De jongen wilde iets bedenken waardoor de engel weer zou glimlachen. Maar hij
kon niets vinden. Daarom zei hij maar: Welterusten.
De engel antwoordde: Welterusten. En hij glimlachte, omdat hij een wens, een al
te aardse wens, begrepen had alvorens hem te hebben geleerd.
De jongen dacht aan de vervaarlijkheid, waarmede de engel straks zijn vleugels
had uitgeslagen. Het herinnerde hem, voordat hij insliep, aan de manier waarop een
paard zijn vel kon laten trillen: een brede, golvende zenuwachtigheid. Terwijl zijn
bewustzijn slaperig werd, voelde hij dat hij zich van de engel verwijderde, alsof dit
late waakzame uur een droom was geweest.
De engel maakte het zich in de diepe stoel gemakkelijk. Hij trok zijn sandalen uit
en schikte de deken, die de jongen voor hem had klaargelegd, over zijn benen. Zijn
blote tenen voelden de harige wollen stof. Hij leidde er overmoedig uit af dat hij een
mens aan het worden was. Hij vouwde zijn vleugels om zich heen, maakte zich zo
klein en warm mogelijk. Tenslotte bleef hij stil zitten en luisterde naar de nacht, die
door de mensen in gebieden van huiselijkheid en onherbergzaamheid was verdeeld.
Binnen was het stil. Ook door de muren drong geen geluid. Blijkbaar was de hele
buurt naar bed gegaan. De hele wereld, dacht hij geamuseerd, voorzover de zon haar
niet de rug heeft toegewend. In gedachten
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zag hij de kleine aardbol, voor de ene helft in het donker, voor de andere helft verlicht.
Het zou grappig zijn die in de hand te houden, om het gekrioel aan de lichte kant, de
rust aan de donkere zijde gade te slaan. Dergelijke gedachten moet ik afleren,
vermaande hij zichzelf. Ik ben nu een van hen, al moet ik mij het slapen nog
aanwennen.
Hij was niet ontevreden over zijn begin. Voor zijn nederdaling had hij, moe van
het eeuwige licht, de donkere kant van de aarde uitgekozen. En ook de koele, waar
het herfst was en de winter zich aankondigde. Zijn ogen staarden in de schemerige
kamerhoeken en begrepen, dat de slaap een antwoord was op deze duisternis die
door geen lamplicht geheel kon worden verdreven.
Een enkele keer klonken er voetstappen in de straat. Het geluid viel in de stilte als
in een dorstige keel. Langzaam verwijderde het zich, terwijl het de verte hoorbaar
maakte. Ook bliezen er met lange tussenpozen schepen in het nabije kanaal of in de
haven. En eens siste het in de verte, terwijl een flauwe rode gloed aan het venster
verscheen. De engel was te lui om op te staan, en tegelijk verheugd over zijn luiheid
die hem een menselijke gewoonte leek. Maar meestal was het stil en bleef hij alleen
met zijn gedachten en zijn herinneringen aan een andere hogere wereld. Hij voelde
hoe de uren voorbijgingen, en wat hem vroeger nooit had beroerd, ontroerde hem
nu diep. Ik verbruik de tijd, dacht hij sentimenteel, er wordt iets van mij afgenomen.
Nooit heb ik dat geluk gekend. Zonder dat hij het verhelpen kon vormden zijn lippen
woorden: moederziel alleen. In zijn trots over deze werktuigelijkheid nam hij zich
voor de jongen bij het opstaan te vragen of het een gebruikelijke uitdrukking was.
Tegen de ochtend begon het te regenen, de zachte regen van ons vaderland die
met ontelbare mondjes voor zich uit prevelt en de oren een voorwendsel geeft om
gedachteloos te luisteren. Nog later stak een lichte wind op, een dorpswind die zich
in de straten, in de tochtige poorten en bij de rammelende hekjes thuis voelde. En
juist toen de engel bij zichzelf overlegde dat het praten en slapen hem in de toekomst
wel geen moeilijkheden zou opleveren, sprong er, als een kind van regen en wind,
een zwarte poes bij hem in de kamer. Het dier bleef eerst bij de open balkondeur
staan, schudde de regen van zich af en keek verbaasd in het licht van de lamp. Toen
kwam het rekkend op de engel af en stak de kop tussen de deken en het been van
deze late gast, op zoek naar een warmte die geen scheiding tussen mens en dier
erkent.
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De engel voelde de vochtige dierenkop aan zijn been. Terwijl een verrukkelijke lach
door zijn bloed en zenuwen speelde, hoorde hij de poes spinnen, eerst innig en
kinderlijk, maar al spoedig hartstochtelijk en extatisch, als het zingen der zaligen bij
hun aankomst in de hemel. Het klonk luid, maar toch uit een verte, omdat het zich
binnensmonds voltrok. Niet tevreden met deze vluchtige aanraking sprong de poes
bij de engel op schoot. Voor het eerst voelden de hemelse vingers een klein, levend,
intens bewegend lichaam. Zijn handen streelden de natte vacht. In zijn neusgaten
drong de geur van afgevallen bladeren, die hij vergeefs probeerde thuis te brengen.
En toen de poes gemakzuchtig de behaaglijkste ligging zocht, gaf de engel toe aan
dit eigenzinnige, voor zichzelf sprekende verlangen. Hij verschikte een beetje. Zijn
knieën zochten op hun beurt het zwaartepunt van het dier. Het was een eerste bittere
teleurstelling voor hem toen de stilgeworden poes hem na een poosje verliet en het
voeteneinde van het bed als ligplaats verkoos. Ook daar spinde zij nog even, maar
ingehouden, in alle eenzaamheid reeds. Zo snel had de hartstocht zichzelf verteerd.
Tenslotte werd het licht. Stijf en koud geworden liep de engel naar het venster en
met een begin van aardse weemoed zag hij hoe een gelijkmatig winters licht over de
huizen daalde. De eerste arbeiders gingen naar hun werk. De prikkelende geur van
een sigaar steeg in de kamer. In een van de aangrenzende huizen liep een wekker af.
Er werd koffie gemalen. De mensheid roerde zich, slaperig nog, in hele en halve
dromen bevangen, maar met de bereidheid van uitgeruste lichamen.
Daar, aan het raam staande, zag de jongen hem toen hij wakker werd. De engel
niesde. De jongen had alles niet gedroomd.
- Goedenmorgen, zei hij zacht, je bent verkouden.
- Ik geloof het ook, antwoordde de engel opgewekt, hoewel hij rillerig zijn vleugels
om zich heen trok. Hij verlangde naar warm ondergoed, als iemand die reeds vele
winters had beleefd. En hoe zou het dagelijks brood smaken, dacht hij, waarom wij
zo dikwijls hebben horen bidden.
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Jac. van Hattum
De Kus
Ik heb maar één vel papier en slechts weinig minuten, voor ze komen. Maar ik moet
het je toch zeggen. Gisterenmiddag kwam Meriam. Ze droeg aan een koperen handvat
een soort vioolkist. Er had een vreemd muziekinstrument in kunnen zitten. Ik liet
haar naar boven. Ze sloot zelf de deur achter zich in het slot, toen ze de kamer was
binnen gekomen. Ze plaatste de kist op het divanbed. Dan eerst begroette ze me,
door, wat ik háár had moeten doen, m'n hand aan haar mond te brengen.
‘Kijk,’ zei ze. Met een klein sleuteltje ontsloot ze het slot van de kist en sloeg het
deksel op.
Inplaats van een vreemdsoortig muziekinstrument lag in de kist het lijk van
Jerobiam. Het was teruggebracht tot uiterst geringe proporties; het hoofd niet groter
dan een Grape-fruit. Heel het lichaam was het zijne, volledig gaaf. Zelfs zijn prachtige
tanden - je herinnert je het gebit van Jerobiam - waren in evenredige harmonie met
dit vreemde geval.
‘Je wist, dat ik de stoffen kende,’ zeide ze, ‘maar je geloofde er niet in. Het gewicht
is nihil.’ Alsof ik met m'n ogen had gevraagd, hoe ze dit had kunnen dragen.
‘Ik wilde, dat je hem nog een maal zag. Ik wilde, dat je je zou overtuigen van m'n
grote kennis op dit, voor Europeanen onbekende terrein.’
Ze haalde uit een leren schoudertas een zakje. ‘Let nu op,’ zei ze. Over het gehele
lichaam van Jerobiam strooide ze een wit poeder. Dit scheen reukloos en onzichtbaar,
maar uiterst snel te verdampen. Ze keek hevig gespannen toe; raadpleegde haar
armbandhorloge. Toen het poeder was verdwenen, scheen er aan het preparaat niets
veranderd.
‘Raak nu eens met je vingertop het voorhoofd aan,’ nodigde ze na enige minuten.
En zoals kinderen met een uitgestoken vinger het kleurige wonder van een zeepbal
verstoren, verstoorde de geringste aanraking van m'n vingertop dit prachtig geheel.
Een weinig grijze stof op de bodem van de kist was al, wat er van het preparaat
overbleef.
‘Nu zal alleen Jerobiam vermist worden. Je bent de enige die kennis draagt van
slechts een gedeelte (lachte ze geheimzinnig) van het gebeurde.’
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Ze schudde het poeder van de bodem der kist in de vaste wastafel en zette beide
kranen open.
‘Er komt geen sterveling achter het gebeurde,’ lachte ze vreemd, greep andermaal
mijn hand en kuste die. Dan sloeg ze het deksel toe van de vreemdsoortige
instrumentenkist, draaide het slot van de kamerdeur om en verdween.
's Nachts begon de rug van de hand, waarop haar lippen slechts vluchtig hadden
gerust, ondraaglijk te jeuken; weldra ging de jeuk over in een stekende pijn; een zeer
acute ontsteking, gepaard gaande met hoge koorts, deed me reeds vannacht hulp
inroepen.
Ik schrijf dit neer onder ontzettende pijnen.
Ik heb maar één vel papier en slechts weinig minuten voor ze komen. Reeds hoor
ik de sirene van de ziekenhuisauto.
Ik voel m'n arm verlammen. Misschien is dit alles al niet meer te lezen.
En dat is dan nog het beste. Op de kleine rechterhand van Jerobiam herinner ik
me was een vuurrode vlek. Misschien kuste ze ook zijn hand. De pen rust zwaar
tussen m'n vingers en lijkt onwezenlijk groot te worden.
Klein rusten m'n vingers tegen de schacht van de penpunt.
Ik kan niet verder schrijven.
Ze komen.

Cees Silure
Het Huis
In het dorp waar ik woon noemt men mij een zonderling en men volgt met
nieuwsgierige blikken mijn schreden en draait zich om wanneer ik voorbij ben. De
jeugd roept mij niet na maar kijkt schuw langs me heen en lijkt te griezelen. Toch
heb ik geen afstotend uiterlijk. Ik durf haast wel te zeggen dat ik een, zoals men dat
noemt, goed voorkomen heb. Mijn ogen staan helder in mijn hoofd, mijn neus is
recht, mijn voorhoofd hoog en mijn mond goed gevormd. Mijn wat lange haren en
korte puntbaard geven mij een artistiek uiterlijk, vooral omdat er al wat wit tussen
de donkerblonde haren zit. Mijn figuur is goed, mijn costuums zitten onberispelijk,
al zijn de dessins misschien wat vreemd voor de mensen

Libertinage. Jaargang 3

424
in dit dorp, maar toch absoluut niet buitennissig. Er is dus beslist niets dat aanleiding
kan geven tot het vreemde gedrag van de lieden om mij heen. Vooral niet omdat ze
mijn innerlijk niet kennen, trouwens daarvan is veel voor mij zelf duister. En nu ben
ik toch wel oud genoeg om dat wat mijn innerlijk roert verborgen te houden voor de
buitenwereld. Ook aan mijn huis is niets te ontdekken wat voor voorbijgangers of
zelfs voor de onderzoekende blikken van een vreemdeling die het in ogenschouw
neemt maar iets abnormaals oplevert. Toch voel ik me rustig in dit dorp waar ik sinds
twee jaren mijn wel wat eenzame leven slijt. Ik heb dit vroeger niet durven dromen.
Het lot was mij gunstig gezind; van verre familie die men nauwelijks kent, iets te
erven is, eerlijk gezegd, prettig. Vooral wanneer daar een huisje bij is met een goede
meubilering die van kunstzinnige smaak blijk geeft. Het is verdrietig dat ik deze
vreugd niet kan delen met Charlotte. Ze is nu vijftien jaar geleden gestorven. Gelukkig
misschien! 't Is wel wat ongevoelig om te zeggen maar wanneer zij was blijven leven
had ik de rust die ik nu heb nooit gevonden. En het was een harde dood: in het
kraambed. Moeder en kind verloren! En ze was voordien al zo bang voor de bevalling.
Arme Charlotte. Ik wil hierover niet meer treuren en niet meer spreken, hiervan weet
in het dorp niemand iets af. Ik praat heel weinig met de mensen, doe heel gewoon
mijn boodschappen, kook zelf en hou het huisje schoon. Ook de tuin verzorg ik zelf
en de tuin is misschien het enige wat bijzondere aandacht verdient van de
buitenwereld. Daar is voor een vreemdeling mogelijk iets aan te zien wat hem
abnormaal voorkomt. Dat wil zeggen, iets dat hem het gevoel geeft van iets bijzonders,
iets onbepaalds. Ook het huis zou hem dat gevoel misschien geven wanneer hij het
betreden zou. Omdat ik dat weet vermijd ik al te vertrouwelijke omgang met de
dorpelingen die toch al nieuwsgieriger en brutaler zijn dan stadsmensen. Het is
mogelijk dat dit voortspruit uit hun domheid en bekrompenheid, overigens kan mij
dat niet bijster interesseren.
Het huis was evenals de tuin nog al verwaarloosd en ik heb dan ook bijna een heel
jaar nodig gehad om het wat op te knappen. Natuurlijk had ik daarvoor timmerlui,
metselaars en loodgieters kunnen ontbieden maar ik wil per sé geen vreemdelingen
in mijn huis en ik heb alles zelf veranderd en verbeterd. Toen ik er kwam was het
als volgt ingedeeld. Rechts de buitendeur in een hoog portiek, dan een hal waarop
links twee deuren uitkomen, voor de zitkamer, achter de eetkamer, recht vooruit links
is de keuken-
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deur en rechts de trap naar boven. Boven zijn drie kamers boven de kamers en de
keuken beneden en dan is er nog de vliering.
Ik ben dadelijk begonnen achter de buitendeur een tweede deur aan te brengen,
dan is de mogelijkheid van een overval uitgesloten, vooral omdat ook die tweede
deur op slot gaat. Voor de trap heb ik een hekje gemaakt dat een bel in werking stelt
op de slaapkamer zodra het geopend wordt. U vindt dit misschien vreemd, maar zult
toch moeten toegeven dat het een extra veiligheid is die een eenzaam mens te stade
komt. Op de deuren in huis heb ik een kleine vinding van mezelf toegepast:
desgewenst gaan bij het openen van één willekeurige deur alle deuren open en werkt
tegelijkertijd een alarmsignaal. Aan het toepassen van deze vinding waren allerlei
moeilijkheden verbonden en ik heb dan ook ruim een maand hieraan gewerkt. Het
voordeel moet iedereen duidelijk zijn. Aan de ramen had ik gelukkig niet veel te
doen omdat overal aan de buitenzijde luiken zaten waarvan ik alleen de kieren heb
moeten dichten. Het vervelende gevoel dat iemand buiten je gade slaat terwijl je niets
vermoedend rustig in je huis zit was hierdoor vermeden. Een moeilijke kwestie
leverde de keukendeur op. Ik vind het trouwens toch onbegrijpelijk dat buiten
dergelijke deuren gemaakt worden of beter gezegd dat ze gemaakt zijn zo als ze
gemaakt zijn, met veel glas, makkelijk van buiten te openen en van lichte kwaliteit.
Tegenover de meestal stevige voordeur is dat niet erg consequent. Ik zag geen kans
een andere deur hiervoor in de plaats te maken, althans niet een die me op de duur
bevallen zou. Ik ben begonnen met hem vast te spijkeren en daarna heb ik hem
beveiligd door hulststruiken vlak er voor te planten op de plaats waar vroeger
straattegels lagen. Het gezicht van deze ondoordringbare struiken gaf me een dermate
veilig gevoel en stond zo aardig dat ik onlangs om het hele huis heen van deze struiken
heb geplant. Misschien vindt U dit eigenaardig maar wanneer U het zou kunnen zien
geloof ik dat U mijn voorbeeld zou volgen.
Ook het licht in het huis voldeed niet. Zo was bijvoorbeeld de kolenkast onder de
trap niet verlicht terwijl het licht van de gang er niet inviel. Bij het scheppen van
kolen krijg je dan zo het gevoel dat je niet alleen van achteren maar ook van voren
bedreigd wordt. Ik heb dus in alle kasten een lichtpunt aangebracht evenals op de
vliering waar zelfs overdag halfduister heerst.
In de slaapkamer heb ik ook veel werk gehad. Bijna iedereen kent het gevoel van
een zekere dreiging wanneer hij zich in het
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duister te ruste legt en velen voelen de neiging het hoofd onder de dekens te stoppen.
Ik vind dit laatste niet de juiste oplossing. Ik geef toe dat ik lang gezocht heb naar
hetgeen ik er op gevonden heb, iets wat overigens het ei van Columbus was: een
bedstee. Ik zie U al het hoofd schudden maar ik vraag U wat hierop tegen is wanneer
onze voorouders hierin honderden jaren hebben geslapen zonder enig aanwijsbaar
nadeel! En het is werkelijk een veilig gevoel achter deuren te slapen die door het
dichtschuiven van slechts twee grendels onmogelijk van buiten af te openen zijn.
Om voldoende frisse lucht te krijgen heb ik het plafond boven de bedstee uitgebroken
en de wanden doorgetrokken tot aan het dak op de vliering. Sinds ik op deze wijze
slaap geniet ik veel meer rust dan vroeger het geval was.
Het meest dankbare werk was wel de verandering die ik de tuin heb doen
ondergaan. Toen ik het huis betrok, nu twee jaar geleden, was de tuin een ware
wildernis. Talloze struiken, heesters en klimplanten groeiden door en over elkaar
heen, het gras stond een halve meter hoog en overal groeide onkruid. Hier en daar
stonden wat verwilderde rozenstruiken, dahlia's en andere herfst-bloemen. En toch
leverde het alles behalve een ontoegankelijk geheel op. Integendeel! Ik ben dan ook
direct aan de tuin begonnen en het resultaat is werkelijk aardig. Van de straat af
gezien staan er veel vrolijke bloemen en planten in de tuin en is het benedenhuis
onzichtbaar, zelfs de buitendeur doordat het rechte pad van het tuinhek naar de
voordeur heeft plaats gemaakt voor een kronkelend pad dat veel dwarsweggetjes
heeft om het geheel wat natuurlijker te maken. Ik geloof niet dat een onbekende zo
gauw de voordeur zou weten te vinden. Het was een dankbaar maar vreselijk werk,
overal insecten en spinnewebben, waar ik soms met mijn gezicht tegenaan liep. Veel
webben waren verlaten maar in andere troonde middenin of soms verraderlijk ergens
aan de kant of onder een blad een dikke spin met akelige lange zwarte harige poten.
Het is natuurlijk te gek om te zeggen dat ik bang ben voor spinnen en andere insecten
maar soms had ik toch wel een zekere angst te overwinnen.
Vreemd maar nu ik het woord angst op papier zie staan zou ik liever willen
ophouden met deze notities. Alhoewel ik niet conservatief ben, U merkt dit wel aan
de inrichting van mijn huis, ben ik toch geen aanhanger van de psycho-analyse en
voel er geen behoefte toe me zelf of een ander te ontleden.
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Ab Visser
En Famille
een jeugdherinnering
De winter was, volgens de voorspelling, teruggekomen en had tot midden Februari
streng aangehouden. Het genoegen, dat wij beleefden aan sneeuw en ijs werd tenslotte
aanmerkelijk getemperd door de harde, gure wind, die als een fret in je neus en oren
beet. Ik verwonderde mij in die dagen over de goedmoedigheid van mijn vriendje
Bram, die zonder mopperen op zijn bakfiets de stad doorkruiste en vanwege de wind
nauwelijks tijd en kracht vond zijn lopende neus schoon te vegen aan de wollen
wanten, die zijn zuster Jaantje voor hem gebreid had van een paar oude sokken. Toch
maakte hij vorderingen; hij mocht nu al des Zaterdagsavonds in de winkel helpen en
ik moest hem daar komen bekijken, terwijl hij bezig was in zijn witte jasje. ‘Wat zal
het wezen jongeheer?’ vroeg hij mij. Ik gaf hem het briefje met de paar boodschappen,
die ik van mijn moeder voor de gelegenheid in deze deftige zaak mocht halen en
fluisterde hem toe: ‘Geef mij een handjevol amandelen uit die bak achter je.’ Hij
kleurde, maar voldeed niet aan mijn verzoek. Er stonden drie volwassen bedienden
in de winkel, die hem koeieneerden, maar hij zag verder dan zijn neus lang was en
droomde van de toekomst met een eigen winkel en bedienden, die door hem
gekoeieneerd konden worden. Hij volhardde er gedurende die ogenblikken in mij
jongeheer te noemen en niet eens voor de grap, naar ik ontdekte. De volgende dag,
op weg naar de kerk, zei ik tegen hem: ‘Jongen, wat heb jij het hoog voor de kop
zitten. Je had mij best Jo mogen noemen en je had mij ook een handjevol amandelen
moeten geven.’ Hij bloosde weer en plooide verlegen zijn bovenlip over zijn grote
snijtanden. ‘Je moet zaken en personen kunnen scheiden,’ zei hij. ‘Gossie,’ zei ik,
‘van wie heb je die mooie zin geleerd?’ Als antwoord haalde hij een handvol
amandelen uit zijn zak en gaf ze mij. ‘Je bent toch niet zo'n klier als ik dacht,’ zei
ik, ‘maar je hebt het wel hoog voor de kop zitten.’
De lente kwam plotseling na de hevige koude en de daarop aanhoudende dooi. In
de onderwal en op het Veldje van Jansen begon het eerste onkruid uit te lopen en de
iepenkronen van de Bosjes waren beladen met glinsterende bolletjes. Het water van
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haven en kanaal kreeg een harde, schitterende kleur en rook naar modder en olie.
Dag aan dag won de zon aan kracht en de wind gaf de lichte, snelle wolken zijn
sporen van plotseling neerstriemende hagelbuien. Het werd lente: wij voelden de
zegenende kracht daarvan door al onze poriën het lichaam binnendringen. We werden
onrustig wakker in de nacht als krijsende en vechtende katten langs de dakpannen
tuimelden. Mijn zuster Bea, die veel van de natuur hield, kwam met katjes en later
met voorjaars-bloemen thuis. Moeder droomde van de grote schoonmaak, die alle
vrouwen van de buurt in 't bloed zat, als vogels de onrust van de trek.
Er grepen een paar opzienbare gebeurtenissen plaats in de buurt, die de dagelijkse
sleur van de mensen onderbrak en hen aangenaam bezig hield. De oude schoenmaker
stierf, zonder dat iemand hem de laatste hulp of troost kon verlenen. Melkboer Van
der Meer, die op zijn bellen geen gehoor kreeg en de deur die aanstond, openduwde,
vond hem gekleed en dood in de bedstee liggen. Mijn ouders regelden een en ander
en probeerden tevergeefs de weggelopen zoon op te sporen, die zijn dagen doorbracht
in gezelschap van zwarte Annie - ergens in Brussel, maar op welk adres! Iedereen
in de buurt sprak er schande van, maar toen de zoon, drie weken na de dood van zijn
vader kwam opdagen en de schoenlapperij op dezelfde voet voortzette, alsof er niets
gebeurd was, kwamen de klanten gewoon weer terug. Mijn moeder vertelde hem
toch, wat ze van zijn gedrag dacht, maar dit maakte niet veel indruk op hem. Het
ogenblik was ook niet juist gekozen, want het viel op de tweede avond na zijn
terugkeer. Hij kwam laat en dronken thuis en vergistte zich hardnekkig in het
sleutelgat. Wij waren allemaal al naar bed, maar werden wakker van het lawaai aan
onze deur. Mijn vader bracht hem aan zijn verstand, dat hij naast ons woonde en niet
bij ons in en mijn moeder veegde hem geducht de mantel uit. De tweede gebeurtenis
was de zelfmoord van de Oostganger, op de eerste lauwe lenteavond. Hij had daarvóór
nog de halve buurt vermaakt met zijn verhalen en zei, bij het afscheid nemen, met
een blik op de nevelige sterrenlucht: ‘Mensen, dat wordt morgen weer een mooie
dag, welterusten.’ Dat waren de laatste woorden, die wij van hem hoorden. Ik lustte
de volgende dag mijn ontbijt niet, toen mijn vader verslag van het tragische geval
uitbracht. Abe kreeg vrij van school voor de begrafenis. Hij hield er een Zondags
pak van over, dat zijn moeder inderhaast voor hem vermaakt had uit de
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kleren van de overledene, om hem netjes voor de dag te laten komen.
De buurt vertoonde niet alleen tragische aspecten in dit voorjaar, althans voor ons
gezin niet. Bea, die al een paar maanden een vaste vrijer had, verloofde zich op de
tweede Paasdag met een jonge monteur en het feest werd in onze voorkamer gevierd.
Wij zaten opgepakt op onze stoelen langs de wanden en hadden het al gauw
verschrikkelijk benauwd. De pret duurde desondanks tot diep in de nacht en ik werd
misselijk van het gebak en van de sigaretten, die Jaap mij heimelijk liet roken. Berend
deelde familie en vrienden bij deze gelegenheid mee, dat hij het plan had nog dit jaar
te trouwen. Hij deed erg gewichtig deze avond, alsof hij het middelpunt was en niet
de verloofden. Hij gedroeg zich ook beminnelijk tegen mij, maar daarom vertrouwde
ik hem des te minder. Ik kwam echter plotseling met Bernard in contact. Hij ging
nog voor twaalf uur naar boven, omdat de drukte hem te veel werd en daar ik er van
hield het huis door te rennen, omdat in de keuken, in de gang en overal iets te beleven
viel, kwam ik ook bij hem op de zolder terecht. ‘Ben jij daar Jo?’ riep hij.
Ik naderde zijn bed. De petroleumlamp boven vaders werkbank brandde en
verlichtte flauw de afgeschermde hoeken.
Heb je daar een sigaret?’ vroeg hij. ‘Sticht maar geen brand en wordt niet misselijk.’
‘Heb ik van Jaap gekregen,’ zei ik ‘ik kan er best tegen hoor!’ Ik slikte de rook
naar binnen en hoestte.
‘Ik zie het,’ glimlachte hij. ‘Bewaar de rest maar liever voor de bruiloft van Berend.
Ben jij óók blij, dat hij 't huis uitgaat?’
Ik was zo verbaasd, dat ik geen antwoord kon vinden. Beneden begon het
gezelschap luid te zingen: ‘Lang zullen ze leven, in de gloria!’ Het huis dreunde er
van en de lamp boven de werkbank begon zachtjes te schommelen. Het gezicht van
Bernard viel beurtelings onder schaduw en licht, maar zijn ogen bleven schitteren.
Die schitterden altijd met een koortsgloed, maar je zag het zo zelden, omdat hij
meestal de oogleden neergeslagen hield. Ik was verbaasd dat Bernard zich uitliet
over een van ons. Hij deed dit nooit; hij scheen zijn leven buiten ons om te leiden
en hij was voor ons allemaal een vreemde persoonlijkheid, die we met een schuchtere
onrust behandelden. En nu bleek het, hoe gewoontjes hij meeleefde en partij koos.
‘Ik had het eigenlijk niet mogen zeggen,’ vervolgde hij, ‘vergeet het maar.’
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Ik had mijn sigaret gedoofd en stond nog treuzelend en bedremmeld naast hem. De
lamp was weer tot rust gekomen en zijn gezicht bleef half verborgen in de schaduw,
waaruit zijn ogen mij tegenlichtten, als met de starende blik van een blinde. Hij sprak
voort met zijn matte, vriendelijke stem en het liefst was ik gaan huilen, ik weet niet
waarom. Mijn broer was eenzaam en ik was nog te jong om eenzaamheid te kennen.
In dat ogenblik evenwel kreeg ik er vaag het besef van. Iets als een schuldgevoel
beklemde mij en een fellere angst dan de angsten, die ik tot nog toe had gekend;
erger dan mijn angst voor God.
‘Zal ik je nog een taartje boven brengen?’ vroeg ik. Hij schudde zijn hoofd. ‘Nee,
laat maar, ik ga zo meteen slapen, als 't lawaai niet erger wordt tenminste.’ Hij raakte
even mijn haar aan en ging verder: ‘Je krijgt ook al krullen,’ en toen alsof er genoeg
tederheid verspild was in één keer: ‘Heb je nog salamanders gevangen vandaag? ‘Ik
begon een enthousiast verhaal over salamanders en voorntjes en stekelbaarsjes, maar
zag ineens, dat hij niet meer luisterde. Zijn hoofd was opzij gevallen en hij sliep. Ik
sloop weg en kwam net op tijd beneden om Jaap een voordracht te horen doen,
waarbij hij een verschoten hoge hoed droeg en een refrein opgaf, dat iedereen mee
moest zingen. Later in de nacht zag ik hem ijverig flirten met Aleid, de mysterieuze
vriendin van Aagt, die dus toch bleek te bestaan en helemaal niet zo verwaand en
deftig was als wij gedacht hadden. Ze vond het leuk eindelijk eens met de ouders,
broers en zusters van Aagt kennis te maken. Ze had dit al veel eerder willen doen,
maar was door Aagt steeds van het voornemen afgehouden. Jaap had succes bij haar;
hij wist trouwens hoe hij de meisjes aan moest pakken. Mijn moeder schudde wel
eens haar hoofd over hem en zei, dat hij op zijn leeftijd toch al vaste verkering
behoorde te hebben. ‘Maar er zit in jou nu eenmaal niets geen vastigheid,’ zei ze,
‘wat er nog eens van jou terecht moet komen, ik weet het niet.’ Jaap zei, dat hij het
zelf evenmin wist en het leven daarom juist zo prettig vond. Hij had heel wat
meisjesharten gebroken en hij sliep er geen nacht minder rustig om. Een paar meisjes
hadden mij eens op de Havenkade aangehouden en gevraagd: ‘Die leuke knul met
dat stijve been, is dat geen broer van jou?’ Toen ik dat wat bedeesd en verwonderd
bevestigde, hadden ze mij listig over hem uitgehoord.
De enige, die op deze verlovingspartij niet in feeststemming verkeerde, was Mies,
mijn goedlachse, mollige zuster. Ik zag dat
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moeder van tijd tot tijd tersluiks naar haar keek en zich ongerust over haar maakte.
Er moest iets niet in de haak zijn, want wij wisten, dat Mies al enkele maanden
dezelfde vrijer had. Haar vriendinnen kwamen nauwelijks meer bij ons over de vloer.
Zij was verstrooid en zelfs kribbig, wanneer ze, vaker dan voorheen, een avond thuis
bleef. Mijn moeder, die alles raadde, wat er in haar kinderen omging, had al eens
gezegd: ‘Als het een nette jongen is, neem hem dan gerust mee naar huis. Je weet,
ik heb niet graag, dat jullie langs de straat flaneert.’
Mies was nooit op deze uitnodiging ingegaan. Ze gaf integendeel scherpe
antwoorden; zelfs mijn vader nam ze niet meer in vertrouwen en tot voor kort was
ze zijn lieveling geweest en had hèm alleen alle hartsgeheimen toevertrouwd. Wij
hadden stellig verwacht haar vrijer op dit feest te zien verschijnen en er waren heel
wat grapjes over gemaakt. Inplaats van er goedmoedig op in te gaan, werd ze bits en
nerveus. Een paar malen was ze al de kamer uitgelopen en telkens teruggekomen
met een gezicht, dat nog de sporen van een huilbui vertoonde. Haar gedrag drukte
toch wel een weinig de feeststemming, temeer omdat zij gewoonlijk de gangmaakster
was bij zulke gelegenheden. Misschien voelde ze dit zèlf, of vond ze dat de aandacht
te veel op een onaangename manier op haar viel. Hoe het zij, ze schroefde zich op
tot een bijna ordinaire vrolijkheid, die schril afstak bij haar natuurlijke opgewektheid.
Ik had medelijden met haar, want zij was mijn lievelingszuster. Zij had mij zo dikwijls
getroost en tegen anderen verdedigd; ze stond altijd klaar om mij uit de misère te
helpen, waar ik mij zelf ingewerkt had. Daarbij bewonderde ik haar en vond haar
minstens zo mooi als de zuster van Karel Smaal. Ze kon zo verrukkelijk zingen, als
ze zich voor de spiegelscherf in het arkeneel de mooie donkerblonde haren stond te
kappen. Ik had dikwijls naar haar zitten kijken, terwijl ze zo bezig was zich op te
doffen. Ze kon dan tussen het zingen en borstelen door plotseling uitbreken in een
proestende lach, of met mij een rondedans beginnen. Bea joeg mij altijd van het
kamertje af. Die was preuts en stijf vergeleken bij Mies. Ja, wij voelden op die
feestavond allen, dat er iets met Mies niet in de haak was. Dat maakte mijn ouders
en mij bedroefd. Bea ergerde zich er aan, omdat zij dacht, dat haar zuster zelfzuchtig
haar feest in de war wilde sturen en Berend maakte er tactloze grapjes over, waar
alleen zijn verloofde beschaafd om grinnikte; die had ik trouwens nog nooit
onbevangen zien lachen.
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De sombere stemming van Mies verdween niet in de volgende dagen. In vroegere
jaren maakte de lente haar uitgelaten en liep zij al veel te vroeg in lichte japonnetjes
of flodderjurken, zoals mijn moeder ze noemde. Het kon soms gebeuren, dat ze mij
een middag mee uitnam naar een Uitspanning en ik met haar in de paardetram mocht
zitten. Nu daarentegen maakte het voorjaar haar prikkelbaar. Ze at te weinig en huilde
te veel. 's Morgens kostte het haar moeite op te staan en naar haar atelier te gaan.
Haar humeur bedierf de stemming in huis en er vonden vaker dan anders ruzies
plaats. ‘Zeg dan toch wat er is kind,’ drong moeder aan, als ze plotseling van tafel
opstond en naar haar kamertje op zolder vluchtte. Maar Jaap smaalde, dat ze zich
aanstelde met haar liefdesverdriet, want dat was het natuurlijk. Eenmaal trok Mies
tegen hem van leer. Hij moest vooral niet over liefdesverdriet praten; hij was geen
haar beter dan andere mannen, want na een paar keer had hij Aleid alweer de bons
gegeven. Wat zij toch ooit in hem gezien had, was haar een raadsel. Vader trok een
ongelukkig gezicht. Hij zou zijn liefste dochter zo graag geholpen hebben, als hij
maar geweten had, op welke manier. Hij was een man van weinig woorden en
hartsgeheimen maakten hem verlegen. En zelfs hem snauwde ze af, wat hij alleen
maar kon beantwoorden met zijn ongelukkig gezicht. Moeder zuchtte demonstratief.
Als dat kind toch maar práten wilde. Je bracht je kinderen groot met zorg en verdriet;
je sloofde je het bloed onder de nagels voor ze uit, zorgde dat ze helder voor de dag
kwamen en als ze volwassen werden, was je als ouders overbodig geworden. Je moest
het maar overgeven aan God, maar als je daarin ook nog alleen stond en niet eens
de steun van je man had... De stemming onderling werd tenslotte zo gespannen, dat
iedereen het liefst zijn heil buitenshuis zocht.
Op een avond dat bijna allen uit waren (vader en moeder buurtten bij de familie
Vonk) kwam ik vroeger dan mijn gewoonte was thuis, omdat ik mijn knie bij het
spelen bezeerd had. Bernard deed mij open. Hij werkte op de zolder aan een
uitvinding. Sinds enkele maanden had hij zijn gewone knutselwerk er aan gegeven
en zei dat hij bezig was met een uitvinding. Hij kon niemand vertellen wat het worden
moest en misschien wist hij het zelf ook nog niet precies. Ik sloeg hem een ogenblik
met slaperige aandacht gade, terwijl ik op een bankje mijn knie zat te wrijven. Het
was stil buiten en broeierig onder de dakpannen. Er had buiten al de hele namiddag
een onweer gedreigd en achter het tuimelraam
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wisselde het kleine zichtbare stukje hemel geleidelijk van stekend wit tot geelachtig
grauw. Vreemd klonken plotseling vanaf de straat een paar meisjesstemmen:
Juffrouw mag ik boven komen, ja of nee?
Het spelletje duurde misschien vijf minuten, toen hoorden we de meisjes schreeuwend
wegrennen. Het tuimelraam werd eensklaps een flakkerende rechthoek vuur en even
later rolde een lange, doffe slag door de lucht. De zolderbinten kraakten, alsof zij
opgelucht zuchtten na een dag van gespannen wachten. Het begon nu zo donker te
worden, dat Bernard de lamp opstak. De regen suisde neer. De zolderruimte was
vervuld van het geluid, dat de regen maakte op de pannen en weer flikkerde het
weerlicht achter het tuimelraam en volgde er een slag, die loodrecht op het dak scheen
neer te komen.
‘Ga jij eens gauw naar beneden en kijk, of de deuren en ramen dicht zijn,’
waarschuwde Bernard.
Ik klom de ladder af en inspecteerde het huis. Alles was gesloten. In de voorkamer
trof ik Mies aan. Ik schrok even toen ik haar in de halve duisternis zag zitten, want
ik dacht dat ik alleen met Bernard thuis was. Er begon een vochtige kilte in het huis
binnen te dringen en de regen was nu zo hevig, dat de afvoergoten langs de buitenmuur
kokhalsden van het overtollige water. Men kon nauwelijks de overkant van de straat
zien.
‘Zit jij hier, Mies?’ vroeg ik overbodig en kwam naar haar toe.
Ze antwoordde niet, maar ik zag dat ze geschrokken was. Ze had twee wasteiltjes
met water voor zich staan. Het viel mij op, dat het ene teiltje gevuld was met koud
water en het andere met heet; daar sloeg de damp af. Ik zag ook dat Mies huilde en
met blote voeten van het warme water in het koude overging. Het gezicht daarvan
joeg mij angst aan en ik voelde deze angst als een druk op mijn maagstreek.
‘Waarom doe je dat?’ vroeg ik eindelijk. ‘Zal ik licht maken?’
Als antwoord begon ze nog harder te snikken en trok mij naar zich toe. Ze begon
mij te kussen en te strelen en dat maakte mij nog angstiger. Wij waren bij ons thuis
niet gul met aanhaligheid en zeker niet met zoenen en omhelzingen. Zo wij al aan
elkaar gehecht waren, dan uitten wij dat op beschroomder en uiterlijk

Libertinage. Jaargang 3

434
onverschilliger wijze. Ik had mij graag willen losrukken van haar, maar durfde het
niet. ‘Misschien is ze wel gek geworden,’ dacht ik en de adem stokte mij, terwijl ik
mij niet durfde bewegen.
‘Ik hou zoveel van hem,’ zei Mies en hoe jong ik ook was, ik begon te begrijpen
dat haar liefkozingen eigenlijk niet voor mij bestemd waren. Dat verminderde mijn
angst, maar het deed mijn verwondering stijgen.
‘Waarom houdt een vrouw toch altijd meer van een man, dan omgekeerd?’
vervolgde zij. Ik voelde wel aan, dat zij geen antwoord van mij verwachtte,
integendeel, het stelde haar gerust, dat ik niet in staat was een antwoord te geven.
Zij wilde alleen maar praten, eindelijk uitpraten en iemand strelen en dan was ik, die
nog te jong was om haar raad, troost of vermaning te geven, de meest geschikte
persoon om haar gevoelens en grieven op af te reageren.
‘Ik krijg een kind van hem,’ vervolgde ze treurig, ‘en ik wil geen kind van hem
hebben, als hij niet langer van mij houdt. Daarom zit ik met mijn voeten in koud en
warm water. Ze zeggen dat je zwangerschap daar van overgaat.’
Ze ging maar door met mij te strelen en tegen mij te praten en het werd mij vreemd
te moede. Het liefst zou ik de kamer uitgerend zijn naar Bernard toe, die zwijgzaam
en geconcentreerd bezig was met zijn uitvinding. De atmosfeer in de kamer was
drukkend en dat kon niet van het onweer komen. Ik voelde mij heel neerslachtig
worden en begon mee te huilen. ‘Stil maar broertje, jij kunt er niets aan doen,’ troostte
Mies. Nee, ze had gelijk, ik kon er niets aan doen en ik begreep nog maar nauwelijks
waar het eigenlijk om ging, maar het verdriet hing zo zwaar in de kamer, dat ik steeds
harder begon te huilen. Toen hoorden wij Bernard boven mijn naam roepen en bijna
terzelfdertijd werd de voordeur geopend en kwamen mijn vader en moeder thuis. Zij
waren de straat overgestoken door de plenzende regen, ongerust geworden door de
plotselinge, hevige bui. Mijn moeder vond mij in de armen van Mies, terwijl het
warme water in het ene teiltje koud stond te worden. ‘Wat is hier aan de hand?’ vroeg
ze, maar zij had alles al met één slag overzien en ze had trouwens al lang een
vermoeden wat er aan de hand was. Ze kende bovendien de betekenis van het dwaze
huismiddeltje met de beide teiltjes water. Het eerste wat ze deed, was mij de kamer
uit te sturen en vader de toegang tot de kamer te ontzeggen. Ik weet niet, wat zij
besprak met Mies. Wellicht was het goed, dat het eindelijk tot een gesprek
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tussen moeder en dochter kwam. De volgende dag kregen wij het nieuws allemaal
te horen: Mies verwachtte een kindje. De reacties waren, zoals te voorzien was,
geheel verschillend. Berend had het over ‘schande over onze hoofden brengen’.
Vader zat er verslagen en stil bij. Aagt keek met een soort nieuwsgierig leedvermaak
naar haar zwangere zuster en moeder fluisterde met Bea over wat er hoognodig
gedaan moest worden. Bernard deed alsof het hem niet aanging en alleen Jaap maakte
zich verschrikkelijk driftig. ‘Ik zal die rotvent wel aan zijn verstand brengen, waar
hij staan moet,’ zei hij luid en vergat zijn eigen zonden, waar het de eer van onze
familie betrof. ‘Vooruit Mies, zeg op, wie is het? Ik verzeker je, dat hij morgen op
zijn knieën naar je toe komt kruipen en vraagt of hij alsjeblieft met je mag trouwen.
En als dat godvergeten zwijn je in de steek laat...’
‘Jaap,’ zei moeder, ‘ik wil niet hebben, dat je hier in huis zo'n taal uitslaat. Pas jij
maar op jezelf.’
‘Dit is een zaak, die ons allemaal aangaat,’ zei Jaap, die zich niet van zijn stuk liet
brengen. ‘Mies, zeg op, wie is het. Als je 't mij niet vertellen wilt, zal ik er op de een
op andere manier wel achter zien te komen. Zowaar als ik leef, ik stap naar je atelier
en vraag al die meiden...’
‘'t Is onze coupeur,’ snikte Mies, ‘maar ik wil niet, dat jij je er mee bemoeit. Als
hij niet meer van mij houdt, dan... ga ik liever dood.’ Ze begon gierend te huilen.
Vader zei met trillende lippen: ‘Stil nou maar meid. Wij zijn toch niet boos op je.
Huil nou maar niet meer.’ Hij kende zijn dochter Mies zo goed. Juist vanwege haar
zonnige en zwakke karakter en haar lichtgelovigheid hield hij immers het meest van
haar.
Jaap hield zijn woord; hij zocht de coupeur op. Dit was juist een karweitje voor
hem. Ruw en blind voor zijn eigen fouten, een avonturier en een losbol, een vechtjas
en een onverschillige lawaaischopper als hij was, had hij toch één gevoelige plek;
een diepe genegenheid voor zijn ouders, broers en zusters, een genegenheid, die hij
te pas en te onpas met de vuist en liéfst met de vuist verdedigen wilde. Niemand
verwachtte veel heil van zijn tussenkomst en Mies zelf het allerminst. Ze gilde, dat
ze zich de ogen uit het hoofd schaamde en nooit weer naar het atelier terugwilde,
maar Jaap trok zich daar niets van aan. Nog dezelfde dag 's avonds kwam de coupeur
bij ons aanbellen. Jaap haalde hem binnen en ze gedroegen zich als oude vrienden.
Blijkbaar was het niet nodig geweest de man hardhandig van zijn plicht te over-
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tuigen. In het begin was hij een beetje onwennig en hij sprak langdradig. Voor alles
wat hij te vertellen had, gebruikte hij een enorme omhaal van woorden. Het duurde
lang eer hij ons haarfijn uitgelegd had, waarom hij Mies eerst in de steek dacht te
laten en nu toch maar gekomen was; heus niet omdat Jaap hem onderhanden genomen
had, maar louter en alleen, omdat hij net op het punt stond uit zich zelf naar ons toe
te gaan. Hij en Mies hadden een klein meningsverschil gehad, eigenlijk niet de moeite
waard om over te praten, maar als hij geweten had dat ze zich de dingen zo aantrok...
enfin, hier was hij nu en hij wilde officieel om haar hand vragen.
Hij was wat saai en deftig gekleed en had een paar pedante bakkenbaarden. Hij
deed ook erg gewichtig en vertelde dat hij eerste viool speelde in een amateurorkest.
Bij 't afscheid nemen drukte hij ons een voor een plechtig de hand, met uitzondering
van mijn persoontje; ik kreeg een guitig kneepje in de wang, waardoor ik hem
onuitstaanbaar vond. Ik imiteerde hem toen hij weg was, tot grote verontwaardiging
van Mies, die nog steeds huilde, maar nu van vreugde, of omdat ze de techniek van
het huilen nu volledig onder de knie had.
‘We zijn Mies nog eerder kwijt dan Berend,’ zei moeder, stralend van geluk om
zo'n deftige schoonzoon.
‘Jammer genoeg wel,’ zei Jaap, waarop Berend afgemeten antwoordde, dat hij
wel een kosthuis zou zoeken, als hij over en teveel was. We kibbelden druk die avond
en vader vergat mij naar bed te sturen. Het kibbelen was zo plezierig, omdat we allen
verheugd waren over de gezuiverde stemming in huis.
Een maand later had het huwelijk plaats. We reden in koetsjes van Van Gulik naar
het stadhuis en de halve buurt stond zich te vergapen, in de hoop dat de zwangerschap
van Mies al te bespeuren zou zijn.
‘Ik word gauw oom,’ vertelde ik trots aan mijn vriendjes.
‘Natuurlijk, zei Abe, ‘dat van je zuster was een “moetje” hè?’
‘Dat is de kif,’ zei ik, ‘omdat jij geen oom wordt.’
‘Nee,’ zei hij, ‘mijn zusters zijn daar veel te goochem voor.’
Ik begreep het niet, maar was razend omdat Hans zo vuil grinnikte.
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H. van Galen Last
De dood van mijn grootmoeder
Op een dag, midden in de zomer, thuiskomend, waarschuwden buren mij: mijn
moeder - die vindt, dat ik niet op haar route woon - was komen vertellen, dat Oma
ernstig ziek lag. Ik sprong op mijn fiets: ‘Oma ernstig ziek’ - die mededeling, zij was
tachtig, verbond zich onmiddellijk met een voorstelling van haar dood.
Ik kwam boven. Oma lag op haar kamertje: een bed, een vaste wastafel, een paar
donkere hutkoffers. Bij ieder inademen vertrok haar geel, mager gezicht van Indisch
oud vrouwtje. - Pleuris, vertelde mijn moeder, U moet hóger liggen, Ma! schreeuwde
zij, want Oma was stokdoof. Oma keek geërgerd. Als je pijn hebt zijn schoolmeesters
onuitstaanbaarder dan ooit, ook al hebben zij het grootste gelijk van de wereld. - Ma
is zó eigenwijs, wanhopig gewoon! verzuchtte mijn moeder, bij wie een verzuchting
niets berustends heeft. Ik wilde weten wat de dokter eigenlijk gezegd had, maar
daarop kreeg ik ontwijkende antwoorden. Oma begon nu zachtjes en heel regelmatig
te kreunen: - Oh, Alláh, Alláh, Alláh! Oh, Alláh, Alláh, Alláh! Oh, Alláh, Alláh,
Alláh! Mijn moeder en ik keken zwijgend toe. Ik verveelde mij een beetje. Wat te
doen bij het ziekbed van iemand, die pijn lijdt? Ikzelf heb altijd in zulke gevallen
mensen om me heen gehaat, ik had ze wel iets naar hun hoofd kunnen gooien.
Na enige tijd verbrak mijn moeder de stilte: - Waaraan is Charlie toch gestorven?
(Charlie was mijn neef.) Ik vertelde haar het verhaal, dat zij mij zelf eens gedaan
had - zij is overigens geenszins haar geheugen kwijt - dat Charlies hart te zwak was
geweest om de pleuris te weerstaan. - Maar de dokter, viel zij me in de rede, heeft
gezegd, dat Oma nog niet gepuncteerd hoeft te worden, en dat moest met Charlie
wel, zie je! En dat doet reuze pijn! Zij deed geen enkele poging haar leedvermaak
om die arme Charlie te verbergen, en stak triomfantelijk een wijsvinder in de lucht.
Oma's pijnen werden weer erger. Mijn moeder boog zich voorover: - Waar hebt
U pijn Ma? Wáár... hèbt... Ú píjíjn? Zij liet zich weer terugvallen op Oma's voeteneind.
Oma wees, opnieuw geërgerd, een plaats aan onder haar rechterborst. - Maar daarom
moet U ook rechtop gaan zitten Ma! Oma had de zin van
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haar gebrul blijkbaar verstaan want zij deed tenminste een zwakke poging om zich
op te richten tegen de stapel kussens. - Help haar even Ed. Ik stond op, geërgerd over
mijn eigen lafheid. Inderdaad stond het me tegen een zo mager wezen te moeten
helpen zich op te richten. Iedere beweging deed haar vreselijk pijn, en dat vergrootte
mijn weerzin. Maar mijn moeder keek heel tevreden: - Zo, nu is het veel beter.
Toen na enige tijd de pijnen weer wat afnamen, begon Oma beurtelings mijn
moeder en mij te smeken: - Bòh, haal mij wat limonade. Oma heeft zo'n zin. Mijn
moeder wees op het kopje koffie, dat op een koffer naast Oma's hoofdeinde stond:
- U hebt uw koffie nog niet eens op! Koffie is veel beter Ma, geloof mij! Drìnk...
noú... uw... kòòòffie! - Ach nee, ik heb geen zin. Bòh Ed, haal toch voor Oma
limonade!
Ik knikte. - Zie je wel hoe eigenwijs ze is, zei mijn moeder, als had ze mijn ergernis
geraden.
Drie dagen later werd Oma in het ziekenhuis opgenomen. Zij bleek ook nog aan
suikerziekte te lijden, maar verder liet mijn moeder nog steeds weinig los over het
oordeel van de doktoren. Het was alsof een soort preutsheid haar weerhield.
Maar van de verpleegsters hoorde ik wel, dat het ernstig was: Oma moest toch
gepuncteerd worden. Eens kwam ik haar wat vroeger dan gewoonlijk bezoeken. In
het zonnige, heldere trappenhuis, waar de zoetige, doordringende geuren van eten
en geneesmiddelen tot je doordrongen, beklom ik de acht trappen naar de vierde
verdieping. Bijna boven, waar de hemel zo wijd werd door de glazen wand, hoorde
ik een hoog gekerm, dat me de adem deed inhouden; ik vermoedde al, dat dit geluid
uit Oma's kamer moest komen. Inderdaad was dat zo: ik moest even wachten tot zij
behandeld was. Die middag vertrok haar gezicht van de pijn en kreunde zij maar: Oh, Alláh, Alláh, Alláh! Oh, Alláh, Alláh, Alláh! Oh, Alláh, Alláh, Alláh!
Zo gingen heel wat middagen voorbij en mijn enige afleiding bestond soms daarin,
dat ik gesprekken voerde met mijn moeder, elk aan een kant van Oma's bed gezeten.
In tijden hadden wij elkaar niet zo geregeld gezien, en af en toe bestond er haast weer
een soort intimiteit tussen ons. Maar juist op zulke ogenblikken voelde ik het meest
hoe diep de kloof tussen ons was geworden de laatste paar jaren, en ik was het dan
ook steeds, die de dreigende intimiteit de pas afsneed. Maar er waren ook dagen dat
Oma - ofschoon de pijnen haar de eerste twee maanden geen

Libertinage. Jaargang 3

439
ogenblik met rust gelaten hebben - graag sprak. Zij klaagde dan veel over haar pijnen
en vroeg wanneer die afgelopen zouden zijn. Mijn antwoord was dan steeds: Volgende week! Er was niemand die Oma zo goed kon verstaan als mij, maar om
haar uit te leggen dat pleuris een tamelijk langdurige ziekte kon zijn (penicilline had
op haar geen uitwerking) en dat zij maar moed moest houden, zou ook van mij teveel
gevergd zijn. Met dat ‘volgende week!’ wist Oma trouwens wel wat ik bedoelde,
want haar antwoord was bijna onveranderlijk: - Ach dat is nog zo lang! Een enkele
keer lachte zij, of keek verontwaardigd: - Jij fopt mij!
Oma's doofheid was ook oorzaak van een stereotyp antwoord van mijn moeder
(hoewel ik er dikwijls verbaasd over stond dat iemand zo dom kon zijn om een dove
zoveel te willen zeggen op zo'n omslachtige wijze): - U moet... niet... aan... dènken,
Ma! Niet... aan... dènken! En zij schudde haar hand met het energieke dat al haar
gebaren kenmerkt.
Dit antwoord wekte onvermijdelijk Oma's woede op. Een heel enkele keer praatte
zij erover dat ze dood zou gaan, maar dan schudde ik mijn hoofd. Ik geloofde au
fond inderdaad niet aan Oma's dood, hoe ontstellend mager ze ook werd, ze had de
doktoren al meer verbaasd door de kracht van haar hart. De zusters was dat trouwens
al gauw opgevallen en aan hun bewonderende uitlatingen over Oma's taaiheid kon
ik soms de werkelijke ernst van haar toestand afmeten. Het bleek mij ook al gauw
dat Oma geliefd was bij de verpleegsters, iets wat mij erg verheugde. Ze was geen
lastige zieke, en eens had zij tegen één van de zusters gezegd met het pathetische en
naïeve dat ik alleen bij Indische vrouwen uit een voorbij tijdperk heb aangetroffen:
- Als ik beter ben zal ik jou nóóit vergeten! En het was duidelijk aan de verpleegster,
een jonge, struise Hollandse, te merken, dat deze woorden toch indruk op haar hadden
gemaakt. Er was echter ook een grijze verpleegster, die het goed meende, maar een
beetje kribbig was. Oma haatte haar, ook al weer op een zo pathetische en primitieve
wijze als van Europeanen niet te verwachten is: - Ik vervloek haar! zo luidde eens
haar even sombere als plechtige toverformule.
- Wie? Jang toea?1) schreeuwde mijn moeder, die best wist wie er bedoeld werd.
Moest die verpleegster toevallig eens langs gekomen zijn en Maleis verstaan!
Het liefst sprak zij evenwel over Thelma. Thelma is mijn zuster,

1) Dat oudje?
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die de bezettingsjaren op Java gezeten heeft, na haar vrijlating zich niet meer zo goed
kon aanpassen aan haar man met wie zij een paar jaar gelukkig getrouwd is geweest
en die zich nu van hem heeft laten scheiden. Een feit, dat wij altijd zorgvuldig voor
Oma hebben verborgen gehouden, oordelend dat het beter was dat Thelma het haar
zelf zou vertellen, want sinds een half jaar was zij al bezig te repatriëren. Een telegram
dat haar komst met spoed gewenst was door de ziekte van Oma, deed Thelma de
knoop doorhakken: een week na Oma's opname in het ziekenhuis vertrok zij uit
Batavia. Maar een van de eerste dagen van haar ziekte al had ik gelogen dat Thelma
onderweg was en daar ik ook niet wilde vertellen dat de reis nu zes inplaats van vier
weken duurde, moest ik steeds de datum van aankomst opschuiven, maar ik troostte
haar: - Nú is zij al in Colombo! of - dan komt zij in Port-Said. Nu is zij in de Rode
Zee, warm! - Ach, dat is nog zo ver, zuchtte Oma dan, die anders nooit op een
kilometertje zag.
Zo nu en dan, maar dat was vooral in het begin, vroeg zij mij ook wel naar het
politieke nieuws. Zij heeft steeds grote interesse voor politiek gehad, maar gelukkig
behoorde zij niet tot die platte zielen die alles op het economisch motief terugbrengen
- voor haar was er een gewichtiger drijfveer die het menselijk handelen bepaalde: de
erotiek. Het was waar, de erotiek werd dikwijls met materiële overwegingen gekruid,
maar dat nam niet weg dat de erotische hartstochten voor haar uiteindelijk toch altijd
zwaarder wogen dan de materiële. Napoleon was haar held - een van de verhalen die
mij steeds het scherpst zijn bijgebleven was het relaas van de geboorte van haar
grootmoeder op opgestapeld padi in de tijd dat de Engelsen ons uit Java verdreven.
Ik heb altijd vermoed dat haar bewondering voor de Corcicaanse geweldenaar niet
in het minst zijn oorzaak vond in het feit dat hij zichzelf door zijn ontembare zucht
naar het erotische avontuur in het verderf had gestort, - dat was haar lezing tenminste.
En spijtig had zij in de oorlog dikwijls opgemerkt dat Hiltler die fout nooit zou maken:
hij kòn immers niet met vrouwen! Zo gingen enige weken voorbij. Haar pleuris nam
langzaam maar zeker af. Daarna kwamen de eerste tekenen van heimwee. Het
ziekenhuis beviel haar niet meer, het eten dat zij eerst zo geroemd had, begon haar
tegen te staan - zij verlangde naar rijst en bami - de klachten over de verpleegsters
werden talrijker. Ze begon te smeken om naar huis te mogen, maar ook die datum
hadden wij steeds op te schuiven. De tijd naderde, dat ik voor twee weken naar het
buitenland moest.
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Ik bereidde haar op mijn vertrek voor, maar wees erop, dat Thelma nu gauw zou
komen (precies een week na mijn vertrek zou zij in Holland arriveren). Het leek
echter weinig indruk op Oma te maken. Deze houding verbaasde mij zonder dat ik
er een verklaring voor trachtte te vinden, een verklaring die ik gauw genoeg zou
krijgen. Op een middag was ik alleen bij haar. We hadden wat gepraat en alles leek
normaal, tot zij plotseling op de knop van de electrische handbel drukte, die altijd
naast haar hoofdkussen lag, en glimlachend: - Let maar op, de zuster komt toch niet!
Terwijl zij dat zei, hadden haar ogen zo'n uitdrukking van sluwheid gekregen, dat ik
er even van schrok. Ik twijfelde er niet aan, of de verpleegster zou binnen een paar
minuten komen, ik had al zo dikwijls meegemaakt dat ik even de gang op moest
wanneer Oma een plas moest doen. Toch wachtte ik ditmaal gespannen af. Oma keek
nog steeds spottend en na een ogenblikje: - Zie je wel, ze komt niet! Inderdaad kwam
het mij voor, dat de verpleegster wat langer op zich liet wachten dan gewoonlijk,
maar na enige ogenblikken kwam ze vanzelfsprekend toch. Ik begreep toen wat er
met Oma aan de hand was. De volgende dag huilde ze. - Neem mij mee naar huis,
neem mij mee naar huis, smeekte ze mijn moeder, bestel toch een taxi. Maar als mijn
moeder dan toestemde: - Ja, over een paar dagen Ma, begon Oma weer opnieuw.
Plotseling werd het haar teveel. Zij spreidde haar magere armen uit, en snikkend: Moet ik hier dan blijven liggen als een gekruisigde, tot in der eeuwigheid? Mijn
moeder schrok: - Als U beter wilt worden Ma, moet... U... niet... zo... gèk doen. Heus,
U mag naar huis binnenkort.
In G... betrapte ik mij er dikwijls op dat ik altijd aan haar dacht op een lange brug,
die de oude en de nieuwe stad met elkaar verbond en waar het water met grote snelheid
onderdoor gezogen werd, omdat hier het kalme, heldergroene meer uitmondde in
een donkere, ijzige en snelstromende rivier.
Oma stief echter niet in mijn afwezigheid zoals ik gevreesd had. Integendeel, toen
ik terugkwam was haar pleuris genezen: ze had Thelma gezien en na enige moeite
herkend (eerst na haar dood hoorde ik, dat ze een dag voor Thelma's aankomst volgens
de doktoren nog maar een paar uur te leven had). Maar door de euphemismen waarmee
mijn moeder en Thelma over Oma's kindsheid spraken - ze herinnerde zich soms
haast niets meer, ze was alles direct vergeten - en door enkele verhalen die Thelma
mij vertelde, kreeg ik waarschijnlijk sterk overdreven voorstellingen
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van die kindsheid. Oma had bijvoorbeeld eens Thelma geld te leen gevraagd, en toen
Thelma gevraagd had hoeveel ze wilde hebben, had ze geantwoord: - Een gulden.
Soms ook vroeg ze geld - dubbeltjes en kwartjes - te leen aan de zusters, die dan
later weer met mijn moeder afrekenden. Verder was ze verscheidene malen van bed
opgestaan, en haar kamer uitgelopen, zodat twee zusters haar weer hadden moeten
terugdragen. Hierdoor kwam het dat het enige dagen duurde voordat ik haar weer
mijn eerste bezoek bracht: het leek mij nutteloos - ze had nu toch geregeld bezoek
van Thelma - en eerlijk gezegd, ik voelde er weinig lust meer toe, want hoeveel tijd
de bijna dagelijkse bezoeken me ook gekost hadden, ik had ze tot nu toe nooit
vervelend gevonden. Oma was een van die zeldzame wezens in wier bijzijn ik me
haast nooit verveeld heb. Ze had een gezicht waarop je niet uitgekeken raakte, en
was niet op ieder ogenblik één van die verhalen - wonderlijke mengsels van cynisme
en naïveteit en vol van magische wonderen - te verwachten, die je een ingewijde
maakten in de Indische suikerplanterswereld van vijftig, zestig jaar geleden?
Toen ik haar terugzag herkende zij me wel, maar bijna onmiddellijk begon ze te
vragen of ik al getrouwd was en of ik een kind had. En als ik dan knikte en de naam
van mijn zoon noemde, zei ze: - Oh ja, maar stelde onmiddellijk daarop dezelfde
vragen. En mijn moeder, die nu al bijna vijftien jaar van mijn vader gescheiden is,
bleef zij maar vragen of zij geen ruzie met Richard had en of die nu gauw naar
Holland kwam. En als mijn moeder - een beetje verlegen voor mij - het eerste
ontkende en het laatste bevestigde, kwam er een lachje over Oma's gezicht. - Gek
hè Ed, dat ze het daar maar steeds over heeft, idioot gewoon!
Na dit bezoek ben ik niet meer bij haar geweest tot op de dag voor haar dood. Ik
had het druk - het had zo weinig zin bovendien: dat waren de rationalisaties waarmee
ik mijn geweten suste. Laat op een avond waarschuwde Thelma mij - Oma's krachten
namen af. De volgende dag herkende ze mij voor het laatst. Ze was tamelijk helder
en vroeg weer naar mijn vrouw en kind, maar ze was al zo verzwakt, dat ze alleen
nog kon fluisteren. Ze maakte eigenlijk al de indruk tot een andere wereld te behoren:
hier lag een stervend mens, dat werd mij toen pas voor het eerst duidelijk. Voor de
eerste maal voelde ik de dood náást me: hier in deze kamer, in de buurt van dit bed,
moest hij rondzweven en hij zou míj met rust laten. Dit doorleven van de
onafwendbaarheid van
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de dood vervulde mij met energie. Als sportsman al speelde ik het best wanneer ik
achter stond. Iedere dag behalve de laatste kon een overwinning op de dood zijn de dood, die wij, dat merkte ik nu, als tegenstander niet hoog genoeg konden aanslaan.
Maar waarom die strijd, wat is dat voor overwinning, welke zin heeft ze? Geen enkele
misschien, alleen: wat is een leven dat niet bevochten wordt?
Toen ik haar de volgende middag terugzag, kon er geen twijfel meer over bestaan
dat haar leven niet langer een kwestie van een paar dagen, doch van enkele uren was.
Haar gezicht had al bijna de kleur van een dode aangenomen. - Ze is helemaal koud,
zei Mevrouw K, een Française en een kennis van mijn moeder die Oma geregeld
kwam opzoeken. Ze hield Oma's hand in de hare en legde haar andere even op Oma's
voorhoofd om mij te overtuigen: - Ze is ijskoud. Nee hoor Ed, die haalt de nacht niet
meer. Alsof ik daaraan twijfelde! Haar diepe, manlijke stem sprak het Hollands met
een hard accent. Ze huilde een beetje. Oma sloeg haar rechteroog op. Ik deed mijn
best om haar zo vriendelijk mogelijk aan te kijken: sinds zij mij eens, toen zij nog
onder hevige pijnen leed, verweten had, dat ik haar uitlachte, dorst ik niet meer
aanmoedigend te glimlachen. Maar ik was woedend over het gesnik van die Française.
Als Oma ons inderdaad herkend had - en wie zou dat zeggen? - wat voor indruk
zouden dan de tranen van iemand die niet eens tot de familie behoorde, op haar
maken? - Ja, ik huil een beetje omdat ze me zo aan mijn eigen moeder doet denken,
die was 82 toen ze stierf. Je moet me maar niet kwalijk nemen, zij ze
verontschuldigend, alsof ze mijn verontwaardiging geraden had. Oma's ademhaling
werd steeds moeilijker - na enige ogenblikken zwijgend toekijken, hoorden wij een
duidelijk gerochel.
- Ah! dat is het einde, zei Mevrouw K., en haar stem werd een diep gefluister. Zo
ging het met mijn moeder ook. Mijn broer en ik waakten om beurten bij haar, maar
toen ze begon te rochelen, net als Oma nu, wekte mijn broer me. Dat is het rochelen
van een stervende, zei hij, en werkelijk, na drie uur was ze dood.
Ik had Mevrouw K. altijd als een van de weinige aardige vriendinnen van mijn
moeder beschouwd, maar nu haatte ik haar vierkante, scherp gesneden gezicht met
de bijna soldateske trekken; haar zwarte kleding van Franse burgerjuffrouw en haar
brede, sproetige handen. Onsympathiek vond ik het ook, dat zij blijkbaar bij het bed
van een stervende nog van mening was, dat de conver-
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satie op gang gehouden moest worden, een conversatie die ontaardde in een steeds
maar weer herhalen hoe koud en hoe mager Oma wel was. Tenslotte maakte ze
aanstalten om te verdwijnen, ze trachtte mijn grootmoeder nog een ‘dag Oma, ik ga!’
te beschreeuwen, wat natuurlijk zonder effect bleef, en voelde toen nog eens haar
handen, polsen en voorhoofd, alsof ze met een stervend dier te maken had.
Eindelijk was ik met Oma alleen. Ik schoof een stoel bij en ging zitten. Ik was niet
verdrietig en had zelfs geen medelijden met haar - behalve een lichte benauwdheid
leed zij trouwens niet. Haar strijd was verloren maar ik had iets van sympathie voor
haar laatste rust op deze wereld. Ik bewonder altijd rust bij anderen, maar het is
eigenlijk niet iets dat ik van mezelf verlang. Maar bovenal, die rust gaf mij voor het
laatst een gevoel van verstandhouding met haar: wij hadden elkaar zo goed gekend
eigenlijk ondanks de 55 jaar die wij scheelden. Wij verstonden elkaar met een half
woord en zij had toch altijd precies geweten waarvan ik hield, en later: van wie ik
hield. Door die 55 jaar waren wij nooit intiem geweest, maar misschien is dat ook
niet nodig als men elkaars sous-entendus zo goed verstaat.
Mijn moeder en Thelma kwamen. Ook zij begrepen onmiddellijk. Ik vertelde haar
mijn verontwaardiging over het gedrag van Mevrouw K. Mijn moeder trachtte het
voor haar op te nemen; Suze was nu eenmaal erg gevoelig. Ik merkte kort op, dat ze
beter had kunnen verdwijnen dan Oma haar tranen te laten zien. Even later zag ik
dat mijn moeder aan Oma's voeteneind zachtjes zat te huilen, maar zij dorst niet bij
te schuiven.
Thelma zette zich op Oma's bed en nam haar hand in de hare. Ik ging aan haar
andere kant zitten. Af en toe sloeg Oma haar rechteroog weer op, en dan deden
Thelma en ik ons best om onze gezichten voor haar ooglens te schuiven. Deze
bewegingen van ons hadden vanzelfsprekend iets krampachtigs en het werd mij een
probleem wat voor gezicht te zetten. Het kwam mij al een twijfelachtig recht voor
om iemands sterven gade te slaan en met wat voor gezicht zou een dergelijke inbreuk
op de intimiteit van een stervende nog te rechtvaardigen zijn? Ik probeerde mij met
haar te vereenzelvigen. Wat voor gezichten zou ik dan om me heen wensen? Ik zou
het niet weten, maar geen bedroefde in ieder geval.
Toen ik 's avonds terugkwam vertelde mijn moeder mij nog voordat ik goed en
wel binnen was, dat Oma was ‘heengegaan’
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(datzelfde woord gebruikte zij tegen de kennissen, die diezelfde avond werden
opgebeld). Oma lag nog precies zoals ik haar twee uur eerder verlaten had: de armen
boven de dekens, één gestrekt langs haar lichaam, de ander met een hand over haar
buik. Zo mager was zij nu geworden, dat vanwaar ik stond, het was alsof die hand
alléén op haar buik lag - zo smal en plat was haar onderarm, een paar beenderen en
een slagader bedekt door een dun vliesje rimpelig vlees, geworden, dat die volkomen
achter haar hand verdween, en het leek alsof er tussen hand en bovenarm geen enkele
relatie bestond. In haar kamer brandde een lampje, dat donkere schaduwen over haar
gezicht wierp. Het gezicht drukte volkomen rust uit, het was mij alsof zij ieder
ogenblik weer haar ademhaling zou kunnen hervatten. Maar hoe schedelachtig was
het geworden met de scherpe lijnen van de ingevallen wangen en de uitgeholde
slapen; de gapende neusgaten, de diepliggende ogen en de lange ondertanden, die
tijdens haar ziekte nog schenen gegroeid. Ik keek haar lang en ingespannen aan geen trek van haar gezicht zal ik meer vergeten: de lange smalle oren; het
achterovergekamde en in het ziekenhuis in twee vlechten gedraaide haar dat eerst
sinds de laatste jaren begon te grijzen om de rechterslaap; de duizenden rimpels in
het voorhoofd en om de mond, die nu al begonnen weg te trekken, de wrat met de
paar haren bij de linkermondhoek.
Ten afscheid kusten wij drieën om beurten haar voorhoofd, ik, als jongste, het
laatst.
Zij is toch nog niet helemaal koud, zei mijn zuster.

Beatrice Willing
Het Blinde Paard
Toen Mijntje Verstekke zes was, ging ze eens met Moeder de markt op. Daar was
een man met lapjes. Hij kwam van buiten. Dat wist Mijntje nog, en ook hoe Moe
met hem had staan praten, met haar vingers tussen de lappen graaiend. Hij was met
paard en kar gekomen, en dat paard, dat was 't nou. Ze zou het nooit vergeten. Nee,
gerust niet. Nu, na dertig jaren wist ze nog precies
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z'n kleur, even goed als Moe de kleur van d'r trouwjapon wist: bruin. Het paard was
grijs, met van die marmervlekken erin, en 't had zo'n zachte blik. Of nee, dat kon
eigenlijk niet: het was blind. Op de plaats van zijn ogen zaten twee slordig afgewerkte
knoopsgaten, met ondoorzichtig zeepwater erin. Dat waren zijn ogen. Daar keek hij
niet mee. Maar hij keek toch zacht. Hij draaide zijn kop naar haar om, naar haar,
naar Mijntje. En toen had ze hem die wortel gegeven. Ze had hem weggepakt uit
Moeder's boodschappennet. Dat merkte Moe toch niet; ze stond maar te graaien.
Mijntje nam de wortel en hield hem onder de grijze, mummelende lippen van het
paard. 't Had haar handpalm nat gemaakt. Dat ze dit door al die jaren heen had
onthouden vond ze vreemd. Toen die meneer met de zachte stem haar had gevraagd
- in die àndere kamer, die kamer zonder bed van 't ziekenhuis - of ze nu 's wat uit d'r
leven wou vertellen, kon ze zich eerst niks te binnen brengen. ‘Leven?’ had ze
langzaam gezegd, en nagedacht, en ook weer niet nagedacht... eerder een beetje
gesuft... Er kwam niks waaraan ze denken kon, wat ze die meneer nu 's kon vertellen.
't Was net of ze volgepropt zat met dat watteachtige donkergrijze vulsel, waar Moe
d'r sluimerrol mee was gestopt...
Die kamer. Kalig. Wèl licht. Net een distributiekantoor. Maar dan een
rijkelui's-distributiekantoor... Of kon dat niet? Ze hadden haar in een makkelijke
stoel gezet. Zo'n mollige. Daar zat ze nou in met d'r dikke toestel. (D'r achterwerk,
dat noemde Moe altijd d'r toestel: ik zal je op je toestel komen.) 't Kon niet bestaan
dat ze hier zat. Eigenlijk had ze altijd het gevoel dat het niet kon bestaan dat ze ergens
zat. Zij! En nou moest ze van haar leven vertellen. Wat leven? Ze keek dom. Ze had
een dood, dik gezicht. Een laag voorhoofd, met Moeder's haakneus - maar bij haar
niet kwiek, bij haar geen neus die altijd van allerlei wist op te snorren - een wit, rond
luilakje van een neus, die sliep tussen twee witte wangen, en ronde blauwe nulletjes
van ogen - Moeder's ogen - maar de hare waren geen forse priemen, die alles oppikten,
zoals een vork eten op z'n tanden rijgt; de hare kéken niet echt, de hare waren...
‘Last van de zon?’
Ach, ze mocht de zon wel... Ze mocht hem wel graag, zo lekkerlauw op haar
gezicht. Net een zachte, warme tong die je streelt, die ‘dank je’ zegt... De zon scheen
ook in de brilleglazen van die meneer met z'n vrindelijke stem. Ze werden wit, je
zag zijn
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ogen niet; toch keek hij zacht. Maar het was de stem die zacht was.
‘We zijn allemaal mensen, Mijntje. We hebben allemaal een leven. Jij hebt een
leven. Ik heb een leven. Vertel mij van het jouwe.
Dat is nodig,’ zei hij nog. ‘Ik wil trachten je uit de moeilijkheden te halen. Begrijp
je?’
‘Mijntje’ zei hij. Hoe kan dat, die deftige heer? Wat moest dat? Ze knipperde tegen
het licht. Ze keek in de lege, witte glazen.
‘Leven?’ zei ze weer. ‘'k Weet niks.’ Ze haalde haar dikke schouders op. Haar
zwarte rok droeg ze, onder het ziekenhuisjak. Daar streek ze nu over, nog eens en
weer. Wat wou die man? Haar leven. Ze had geen leven. Dat kon niet. Als je een
mens was dan had je er een, zei hij. Hij had er een. Zij had er een.
‘'k Heb eens een paard gezien,’ zei ze. ‘Op de markt. 't Was blind.’
Hij lachte niet. Hij had een smal gezicht, met groeven. Bijna zwarte vouwen.
‘Da's ook niet allemaal lol geweest,’ denkt ze. En dan is het of er in die trage,
grijze massa, dat vulsel van Moe d'r sluimerrol, iets begint te bewegen. 't Doet pijn.
Het is warm. 't Schiet in je ogen, en tegelijkertijd naar je gezicht, zodat je voorhoofd
vochtig wordt.
‘Ik gaf het een wortel,’ zei ze. ‘Zo maar weggepakt. Uit d'r net.’
Gunst, daar moet je om lachen. Nou nog. Of 't nou gebeurt. Of je Moe dat lekker
afhandig maakt - voor één keer in je leven. En ze ziet 't niet; en je geeft 't; een
knobbelige oranje peen; die was met z'n knobbels in de maas blijven steken, met wat
zand eraan, en groen ook nog. En 't grote, hoge paard mummelt het weg van je hand,
en komt dan dicht bij je, met z'n lange kop, en kijkt je aan met z'n lege ogen. En de
bobbelige keien onder je schoenen, die worden een plek waarop iemand staat. Nooit
heb je daar meer aan gedacht. Nooit in je hele leven niet... Vertel me je leven...
Mens, ze huilt. Nooit heeft ze gehuild, behalve één keer, toen Moeder haar een
slag op haar toestel gaf met een kapotte stoelleuning, die kapot was gegaan omdat
hij kapot moèst gaan, door Mijntjes zware gewicht... toen al, op d'r veertiende, was
ze zo'n koemens. Maar dat huilen van toen was niet echt geweest, niet zoals nu. Het
was die kapotte stoel geweest, en het chagrijn van Moe. 't Was niet van haarzelf.
Ook al niet van haarzelf. Haar
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hele leven was niet van haarzelf. Hoe kan je het dan vertellen?
Als je die tranen langs je gezicht liet lopen... was dat nou maar genoeg... was dat
nou maar praten.
‘Het is al een beetje praten,’ zegt hij.
'n Beetje? Dat wil ze niet. Ze wil veel. Alles. Nu.
‘Moe was wat ze een ongelukkig meissie noemen. Ze heeft me er dikwijls van
verteld. Ze vertelde altijd van haarzelf, aan Hakkie, maar vooral aan mij. Hakkie,
dat is m'n zus. De knobbels boven aan de botten van Moe d'r benen waren te groot
voor de kommen van haar heupgewricht. 't Was aangeschapen, zei ze, er was niets
aan te doen. Ze moest altijd een stijf corset dragen, anders zakte ze door d'r benen
heen. Ik heb mijn moeder nooit anders zien lopen dan als een schip dat overstag gaat.
Mijn botten zitten goed, maar toch is het mij altijd geweest of ik zelf ook zo liep.
Hoe dat nou kwam? Misschien omdat ze mij als klein wurm in haar armen droeg,
mank en wel. Kinderen krijgen is nog best niet meegevallen met zoiets! Maar ze wou
ze. Ze was vroeger op een naaiatelier, en toen ze vier en dertig was is ze getrouwd,
keurig en wel, zo goed als iedereen. Het manvolk keek meer naar haar dan naar
meissies met benen als narcissenstelen, zei ze altijd. Mijn moeder kon de dingen
altijd zo aardig zeggen. Van die lange rechte stelen. Nou, hè? ‘Mijn stengeltjes bennen
wat los,’ zei ze, ‘maar dat zie je niet meer als je naar de blom erop kijkt.’ Nou, en òf
ze daarnaar keken, zei Moeder. Ze had blauwe ogen, daar vlamde ze mee. Dat vonden
de mannen maar echt, zei ze. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet goed: ik was er bang
voor. Misschien vonden ze het leuk omdat ze er ook bang voor waren, maar daar wil
ik af zijn, ik heb geen verstand van die dingen. Mijn moeder zei: ik had haar ogen
meegekregen, behalve dan de uitdrukking. Haar ogen waren zilveren guldens, zei ze
altijd, en de mijne kwartjes waarop geademd is. Mijn neus heb ik ook van haar
meegekregen. Gek, als ik aan mezelf denk dan zie ik nooit mijn eigen gezicht, maar
het hare. In de Bijbel staat: God schiep de mens naar Zijn beeld. Als kind dacht ik
altijd dat Moe mij ook naar haar beeld had gemaakt, en dat vond ik wel fijn. Mijn
haren alleen zijn anders. De hare krulden en de mijne zijn sluik en een beetje vettig.
Die haren heb ik van m'n pa.
Moeder is drie keer verloofd geweest en alle drie de keren heeft zij haar galant de
bons gegeven. Omdat geen enkele man te vertrouwen is. Een heeft er eens voor haar
op zijn knieën gelegen ook, zei ze, maar toen moest ze hem helemaal niet meer. Mijn
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vader ging met Moe d'r zuster, voor hij kennis kreeg aan Moe. Dat was tante Dora.
Die had ik nog nooit gezien, voor... voor het gebeurde. Alleen als kind een keer, in
de verte, in een speeltuin, met een man. Ze was kwaad met Moeder. Mijn figuur heb
ik van tante Dora, dat was ook zo'n dikke, en ik heb er me m'n leven lang voor
geschaamd, want Moeder zei: Tante Dora was een matras, waar iedere man op neer
mocht ploffen. Als kind dacht ik altijd: ik ben ook een matras; ik had op mijn tiende
al buste en mijn moeder bond die weg met een stijf onderlijfje. Moe wist altijd overal
wat op...
Moeder zei: ze had het dadelijk op m'n vader, direct al toen ze hem zag, en ze kon
niet hebben dat hij zich aan iemand als tante Dora zou verslingeren, daar was hij
veels te goed voor. Ze heeft hem een brief laten lezen, die ze in de la van Dora's
nachtkastje vond, een brief waar heel erge dingen in stonden, van iemand van vroeger,
waar Dora mee was gegaan. Iets over een kind dat weg was gemaakt bij m'n tante...
't Preciese weet ik er niet van. Ik heb er nooit verder aan durven denken, omdat ik
op Dora lijk, mijn lijf tenminste. Maar mijn vader heeft daarop heen de verkering
verbroken, en drie weken later was mijn moeder in de ondertrouw. ‘Ik heb altijd
geweten dat ik een man zou krijgen,’ zei ze altijd, ‘ondanks mijn hobbelbenen. Ze
hebben naar mij in mijn tijd heel wat meer gekeken dan nou naar mijn dochters.’ Ik
heb als kind wel eens gedacht - och, je denkt als kind zulke dingen, hè? - 'k wou dat
ik er precies zo uit zag als Moeder, dan kreeg ik een man... Niet dat ik een man wou.
Maar dat dacht ik, en dan zag ik mezelf met twee losse benen en met niks van voren.
Moeder had niks van voren. Ze lachte er altijd om en stopte er zakdoeken in, maar
tegen mij zei ze altijd: ‘Meid, bind die zwabbers toch weg, het is verregaand
onzedelijk.’
Mijn vader was een stille man. Hij had 't op z'n borst. Hij is allang dood. Ik weet
niet veel meer van hem. Alleen dat hij mij wel eens op zijn knie nam, en een poppetje
voor me maakte van zijn zakdoek, en dat Moeder dan zei: ‘Cornelis, laat dat kind
niet òp je zitten. Moet je d'r de tering geven?’
Ach, ik woù dat ik de tering kreeg. Ach, meneer, dokter, wat zeg ik nou? Ik zeg
het niet nou. Ik zeg wat ik toen dacht. Ihi! 'k Moet er nog om lachen ook. 'k Dacht
zeker dat de tering iets moois was, omdat het niet mocht van Moeder.
Toen hij dood was kreeg ik een zwart schort. Moeder ging naaien voor winkels.
Ze knipte zonder patroon. Ze kon alles. Zaterdags
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mocht ik haar naaiwerk naar de zaak brengen, Hakkie nooit, die was er te wild mee.
Moe d'r lopen ging achteruit, ze bleef altijd in de kamer. Ik was er erg groots op, dat
ik het brengen mocht, dat weet ik nog goed. Als ik thuis kwam vroeg mijn moeder:
‘Wat zei hij ervan?’ Ik zie haar nog zitten, naast het theelichtje, met die ronde rol
achter haar hoofd en die arme benen van haar op een stoel. Ik was altijd blij als hij
wat aardigs had gezegd. Je wil toch ook weet van je werk hebben! Eens zei hij - dat
was van een bruidsjapon, met twaalf stroken, alles met de hand, ja, kom maar bij
m'n moeder om zoiets - eens zei hij: ‘Kind, je moeder is een duivelskunstenaar!’ De
hele weg naar huis heb ik het benauwd gehad, want ik wist niet of het iets goeds was
of iets ergs... vanwege dat duivel erin. Maar ik kreeg een balletje toen ik 't vertelde...
‘Ik hoop voor die bruid dat ze er een beroerte in krijgt,’ zei ze. ‘Dan blijft haar
heel wat bespaard...’
Is het niet vreemd dat ik altijd een soort pijn voelde, als Moeder zoiets zei? Dat
vindt U zeker wel gek? Natuurlijk kende m'n moeder het leven beter dan ik, ik heb
helemáál geen verstand, dat heeft ze me dikwijls genoeg voorgehouden, maar bij
zoiets was 't net of ik me een beetje schaamde. Over haar? Of over mezelf? Ik weet
't gerust niet. Ik heb haar en mezelf nooit uit mekaar kunnen houden. Dat komt zeker
omdat ze zo op me gesteld was. Hakkie heeft ze nooit kunnen zetten. Die was ook
zo brutaal. En ze leek op mijn vader. Moeder zei: ‘Je vader heeft altijd wat tegen me
gehouden. Hij heeft nooit kunnen begrijpen dat ik om z'n best heb gehandeld, toen,
met Dora. En nou wordt me dat gestraft in m'n kind. Als ze naar me zit te kijken met
die bolle kale ogen van haar, dan is 't of ik je vader z'n ogen op me zie, dat waren
ook van die bleke knikkers met witte haren erom heen. Dan kan ik haar gewoon wat
aandoen. Bij je vader sloeg de chagrijnigheid naar binnen, op zijn eigen longen. Ik
moet zeggen, ik heb nog nooit een kwaad woord van hem gehad, al is 't dan óók geen
goed. Maar 't was of hij zijn nijd inslikte en er zijn longen mee verbrandde. Maar
Hakkie spuugt 't uit. 't Sproeit haar de ogen uit...’
Dat zei mijn moeder natuurlijk nooit tegen Hakkie zelf. Dat kon niet, hè? Dat zou
hard zijn geweest. Maar tegen mij zei ze 't wel. ‘Jou wil ik tot over m'n dood bij me
houden,’ heeft ze eens gezegd. ‘Tot over m'n dood toe,’ zei ze...
Wastu? Of ik wel eens verloofd ben geweest? Ach herem'ntijd,
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meneer, nee! Ik heb er nooit aan gedacht. Gerust niet! Dacht U dat van mij? Ihi!
Moest m'n moeder horen! Moe zei altijd: ‘jij krijgt nooit een man. Je bent veels te
sloom.’ Er kwamen wel 's jongens, maar die kwamen om Hakkie. Toen Moe Hakkie
de deur uitzette kwamen ze niet meer. Nooit. Geen een. Toch 's. Eén. Maar daar zat
Moe altijd mee te praten. En als ik hem dan uitliet, in de gang, dan riep Moe: ‘Mijn!’
Net zo: ‘Mijn!’ Hoort U m'n stem?
Sloom bèn ik ook wel een beetje. Er zit geen opschiet in me. Hakkie was zo vlug
als een knikker, zei Moe altijd. En Moe zelf: nooit stil, altijd wat met haar handen
doen, hoor! Ik mocht ook nooit een vinger uitsteken, in huis. ‘Schiet op, lamme
Lotje,’ lachte ze dan. In m'n naaihuizen rooide ik het wel zowat, als ik 't kalmpjes
aan kon doen dan altijd. Maar evengoed was het toch altijd of er lood in m'n armen
zat; en in m'n borst zo'n raar gevoel, een soort kramp. Iets bangachtigs. Ja meneer,
ik was bang. Ik ben mijn hele leven bang geweest. Gek hè? Ik leefde toch zo knussies
met mijn moeder. We hadden het best, samen. Nou, Moe kon wel eens wat venijnig
uit d'r slof schieten, maar het is ook best niet aangenaam, als je een ongelukkig mens
bent, en ze was goed voor me ook, dat moet ik zeggen. 'k Heb nog nooit een pan
mogen aanraken, altijd m'n eten klaar op m'n bord, als ik thuis kwam. Ja, uit mocht
ik nooit, omdat Moe 's avonds niet alleen durfde te zijn, maar ach, 'k had er geen zin
in ook.
Later hebben we die commensaal in huis gekregen. Op de kamer van Hakkie. 't
Was voor Moe een heel vertier. 't Was een gezellige jongen. 's Avonds bleef hij nog
wel 's zitten, nadat de tafel was afgeruimd, en dan Moe maar praten. Als ik haar dan
zo zat aan te kijken, dan moest ik wel 's denken dat ik 't best begrijpen kon, dat Moe
sjans had, in d'r tijd. En nòg. Altijd zo kwiek met d'r mond, zo netjes in de kleren.
Bij mij zit alles altijd scheef, en ik weet er nooit geen een te zeggen...
Die commensaal, Telders, heeft nooit naar me gekeken. Niet dat ik weet. En toch
is 't op een nacht gebeurd. Ik werd wakker en hij stond in de kamer. Ik lag stil als
een lijk, ik kon geen geluid van me geven. En 't zelfde ogenblik voelde ik zijn lichaam
over me heen. Wat ik gedacht heb weet ik niet meer. Niets, geloof ik. Jawel: ‘Nou
ben ik ook een matras, net als tante Dora.’ Ik dacht: ik kan toch niet roepen, want
dan komt Moeder d'r an... Hij deed me pijn. ‘Hou je toch niet zo strak,’ zei hij. Maar
ik kon niet anders. Het was... het was als die stoelleuning op m'n toe-
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stel... omdat ik 'm gebroken had... maar veel erger. Ik wilde tòch schreeuwen. Ik
wilde huilen. Maar ik deed niks. Ik doe nooit iets. En toen was 't opeens of de kamer
vol was van mijn moeder. In alle vier de hoeken van de kamer was mijn moeder, van
alle vier de kanten tegelijk kwam ze op me af, met die stoelleuning in d'r hand. En
ze was kwaad, kwaad, ze is immers altijd kwaad, maar nu was het alle kwaadheid
van altijd bij elkaar, en nog meer, nog veel meer. Klein, schommelend, zwart, en die
stoelleuning. Dichter en dichter en dichter op me af. En hij op me, op en neer
bewegend, op en neer, dat was niks, het was een plank. Ik was ook niks, we waren
beiden niks. Zij was alles, àlles... Hij is weggeslopen, als een dief.
Na die tijd leek het eerst of alles weer gewoon werd. Telders is diezelfde dag
weggegaan. Met een smoes. Zijn verloofde in Groningen was ziek. Hij moest direct
weg. Ik heb hem niet meer gezien. Ik was naar mijn naaihuis voor hij op was.
U zou denken dat ik zou hebben gedacht dat er heel wat met me gebeurd was.
Maar toen ik die morgen mijn kuif opwerkte voor mijn spiegeltje, waar ik mijn
gezicht altijd groen in zie, met een bobbel op mijn rechterwang, toen voelde ik me
als altijd, met een zwaar, prikkelend gevoel in mijn benen, alsof er bier in zit, en
loom in m'n armen, en geen goede zin. Het was of er niets anders met me was gebeurd
dan wat er altijd is. ‘Nou ben je verkracht,’ zei ik tegen m'n eigen, want ik wou toch
weten dat ik 't wist. Maar dat klonk zo, ja, hoe zal ik 't zeggen... zo bioscoopachtig.
Ik zei het terwijl ik mijn fluwelen strikje op mijn kraagje spelde. Toen keek ik of het
gat in mijn kous niet boven m'n schoen uitkwam, want daar heeft mijn moeder een
gruwelijke hekel aan, en daar heeft ze gelijk in ook; en het kwam er boven uit, en
toèn schrok ik! Veel meer dan van dat woord, om eerlijk te zijn...
Toen ik om half zes thuis kwam, en Moe zei dat Telders weg was, is mijn enige
gedachte geweest: vindt ze 't erg, of schikt ze zich nogal? Nou, ze schikte zich nogal.
't Was anders wel een nette jongen, zei ze, maar 't was nog wèl zo rustig in huis ook,
zonder.
Ik heb pas na vier maanden gemerkt dat ik zwanger was. Hoe dat kwam? Ja, ik
bleef eerst ongesteld worden, hè? Toen had ik er zo geen idee op. Wel een beetje
onpasselijk, en zo, maar Moe zei: 't is het voorjaar, en toen lette ik er niet zo op. Na
vier maanden ben ik naar de dokter gegaan. Omdat 't toen zo ongeregeld werd.
Moe heeft me de deur uitgejaagd. Maar 't was toch niet zo erg
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als die nacht, toen het gebeurd is, met Telders. Alles wat ze gezegd heeft dat heeft
ze toen zoveel erger gezegd, toen ze van vier kanten tegelijk in de kamer op mij
afkwam. Ik denk: als een mens dood kon gaan en dan weer levend worden, dat hij
dan niet meer bang zou zijn voor de dood, niet meer zoals daarvoor. 't Wàs wel erg,
hoor, wat ze allemaal tegen me zei, maar ach, 't wàs al gebeurd. Ik ben met mijn
koffertje de straat opgelopen, en ik was nog een beetje blijachtig ook, als je 't zo
noemen kunt. 't Was zonnig weer, buiten, het was marktdag. Er stond een vent met
narcissen, voor een dubbeltje, en laat mijn eerste gedachte nou zijn: die breng ik haar
gauw nog even boven, voor d'r blauwe vaas! Ik heb U geloof ik nog niet verteld dat
mijn moeder gewoon gek met bloemen was. En met planten. Daar zorgde ze voor
alsof het haar kinderen waren. Ik had dat blijachtige gevoel, dat gevoel alsof mijn
benen opeens gewoon waren, mijn eigen benen, als ik 't zo zeggen mag, en daar wou
ik mijn moeder die trompetters voor geven. Ik dacht waarachtig nog even, met een
kaartje: met dank. Maar toen zag ik opeens wat ze zou doen als ze de naam Mijn op
het kaartje zou zien en ik kocht de bloemen wel, maar ik nam ze mee. Ik ben naar
een neef van me gegaan, een man die ik haast niet ken, een kapper, en die heeft me
het adres van die tante Dora gegeven. Ik kende het mens geeneens, maar er was
niemand anders waar ik heen kon, en ik geloof ook dat ik zoiets dacht als: een matras
hoort bij een matras.
't Was een best mens. Ze was met een caféhouder getrouwd die goed zijn brood
had. Ze heeft mij bij zich gehouden, in ruil voor naaiwerk. 't Enige wat mij wat
bezwaarlijk is geweest, is dat ze altijd op mijn moeder zat af te geven. Nou ja, er is
natuurlijk wel iets op haar te zeggen, maar 't was mijn moeder, niet waar? Ik heb het
altijd een beetje als een verraad gevoeld dat ik naar die tante Dora ben gegaan, maar
waar moest ik anders heen? 't Was een slobber van een mens, met grote rose stenen
in haar oren. Ze zei: ‘als jouw moeder er niet was geweest dan was ìk je moeder
geweest, en je vader had het beter bij me gehad dan bij die...’ dat woord zal ik nou
maar niet herhalen.
Tante Door wou niet dat ik mijn borsten wegbond, en dat heb ik toen ook maar
niet meer gedaan, omdat het slecht was voor het kind. Het kind? Ik heb er nooit aan
gedacht. Zelfs toen ik het in mijn lijf voelde springen was het me nog of het mijn
kind niet was. Ik heb alle oude jurken van mijn tante opgeknapt, en in die tijd heeft
zij voor de luiermand gebreid. Ik kon het zelf niet. Als
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ik ermee begon gingen mijn handen beven, en de steken gleden van mijn pen.
Moe was me geen ogenblik uit de gedachten. Ik zag haar, hoe ze door haar huisje
schommelde, klein en zwart, op roodvilten pantoffels. Nu eens zag ik haar bij het
buffet - waar ze zich bukte, altijd een beetje moeilijk, zodat ik klaar stond om te
zeggen: laat mij 't doen, Moe, maar dat mocht ik nooit - dan weer had ik haar voor
me, zoals ze bij het gasstel stond te wachten tot de melk naar boven kwam, haar ene
hand met de twee trouwringen - zo breed dat er wel vier uit konden - op de tafel
gesteund. En ze kòn niet goed staan, ze werd er moe van. Als ze dat dan zo deed,
dan werd ik zelf ook moe, 't trok in mijn eigen heupen op en ik voelde mij bezwaard
dat ik met mijn dikke achterwerk op een stoel bleef zitten, en het niet voor haar deed.
't Was ook net of ze mij dat altijd verweet, maar bood ik het aan dan zei ze: ‘Meid,
hoepel op, dat doe je toch niet goed.’
Soms zag ik haar ook buiten op de markt, in mijn gedachten, lintjes en lapjes
opsnorren. Alles wat een ander niet zag ontdekte zij. Buiten viel mij altijd op waar
ik binnen nooit op die manier aan dacht: dat mijn moeder een ongelukkig mens was,
een kreupele, en dat gaf me dan zo'n nare pijn, ergens in mijn maag.
Neen, ik was niet echt bij die tante Door, ik was bij mijn moeder. Tweemaal ben
ik nog gaan proberen om het bij te leggen. Ze schold niet meer. Ze zei er geen een
meer. 't Was of haar neus en haar kin dichter bij elkaar waren gekomen. De tweede
keer zag ik opeens dat ze grijs was. Ik had dat nooit gemerkt. Ik had haar altijd in
mijn gedachten als een jong mens. Ik geloof dat ik haar eigenlijk steeds heb gezien
zoals zij het vertelde, als die bloem op een kleine steel, met een gezicht zoals ik het
zelf zo graag had gehad. Maar die tweede keer zag ik het: ze was oud, een oude
vrouw. Ze was ziek ook. Maar ze wou er niets van zeggen. Ze zei niets. Ik liep toen
al heel zwaar. De laatste woorden die ik haar heb horen zeggen - de enige bij dat
bezoek - waren: ‘Maak dat je wegkomt, duivelin.’ De hele weg terug naar het café
heb ik aldoor het gevoel gehad of ik er niet werkelijk liep. Het woord duivelin gonsde
in mijn oren, en ik voelde me al z'n leven een beetje trots, zou ik bijna zeggen.
Waarom weet ik niet. 't Was haast alsof ze me weer had aangenomen. Zeker omdat
ze niet zoals anders ‘sul’ of ‘lamme Lotje’ had gezegd.
‘Ben je er weer uitgemieterd, lieve stakkerd,’ zei tante Door, toen ik thuis kwam.
- Zo noemde ze me: lieve stakkerd. - ‘Ga er
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toch niet meer heen! Wat zei ze?’ En ik weet nog hoe ik in het gangetje even in de
spiegel keek bij het afzetten van mijn hoed - wat ik anders nooit doe - en suffigweg
zei: ‘Ze zei duivelskunstenaar tegen me.’
‘Wàblief?’ zei Tante. En op dat ogenblik ging de eerste scheut door me heen. De
bevalling is verschrikkelijk geweest. Ze hebben me weggehaald, naar 't ziekenhuis.
't Kind is er met het mes uitgehaald. Ik ben zo ziek geweest, dat ze het me de eerste
tien dagen niet konden laten zien. Eens heb ik een zuster ermee voor m'n bed zien
staan, een wit pak, dat ze wiegde in haar arm. Ik was nog half in de doezel. 't Schijnt
dat ik niet heb willen kijken. ‘Gooi maar weg,’ schijn ik te hebben gezegd.
Hoe het gebeurd is, vraagt U. Hoe het gebeurde. Ik weet het niet. En als ik het nou
wèl weet, wat dan? Helpen? Er is geen hulp.
Ik ben op een morgen wakker geworden. Ik lag apart, omdat ik zo zwaar ijlde. Ik
heb er misschien wel onzedelijke dingen uitgegooid, in mijn koorts. Wie zal 't zeggen?
Ik werd wakker in dat kleine kamertje. Er stond een glas sinaasappelsap naast mijn
bed, dat weet ik nog, en hoe dat smaakte, zo fris en rins. Toch aardig ook, om dat
naast me te zetten, dacht ik. Aardige mensen. Ik was tevreden. Ik dacht aan niets.
Toen hoor ik opeens een geluidje naast mijn bed, zo heel zachtjes, schor en klagerig.
Ik kon me maar amper omdraaien. Ik lag zo vast in het sluitlaken gespeld, en bewegen
deed pijn, aan de wond. Maar ik bewoog mij toch. Ik wou 't opeens wel zien. Ze
hadden het vlak tegen mijn bed geschoven. Ik kon erbij! Aardige mensen. Goede,
brave mensen, dacht ik. Ik mag het kind hebben!
Toen zag ik het. Een koppetje boven het dek uit, met zwarte pluizen, en de ogen
stijf dicht. Hoe ik het klaar heb gespeeld weet ik niet, maar ik heb het eruit gehaald.
Ik heb het in mijn bed gekregen. 't Had een blaas op d'r lip en 't wou meteen gaan
zuigen. Ik maakte mijn jak los. Ik legde het aan mijn borst. De oogjes gingen open,
maar ze keken niet. Het was als die morgen op de markt, toen ik die wortel had
weggepakt en aan het paard gaf. 't Was hetzelfde, maar veel groter, zou ik zeggen.
Het was hetzelfde ogenblik maar dan tien keer dat, neen, honderd, neen, niet te tellen!
Het lukte niet dadelijk, maar daarna wel: het dronk!
De hoofdzuster kwam binnen. Ze had het gezicht van mijn moeder, onder de witte
kap. Alleen een bril, maar ook zo strak. Opeens was het of ik weer op de knie van
mijn vader zat, en speelde met het popje dat hij mij gaf, en moeder zei: ‘Moet je het
kind je
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tering geven?’ Zo'n gezicht had ze, die zuster. Ik dacht waarachtig, zwak als ik was,
dat ze mijn moeder wàs. Maar toen zag ik de bril, en ik durfde weer lachen, en ik
haalde zo diep adem, dat de tiet uit het kleine, natte mondje schoot. Ik stopte hem er
weer in en zei: ‘Ik geef mijn dochter de borst.’ En dat was helemaal nieuw, dat was
iets wat ik nog nooit had beleefd. Het was of mijn moeder zou hebben gekeken, toen,
met dat blinde paard, en of ik dan zou hebben gezegd: ‘ik geef hem een wortel...’
‘Kijk 's an,’ zei de zuster, maar ze bleef strak. Ze liep naar het raam en trok de
gordijnen open. 't Was na het rustuur. En toen zanikte ze een beetje met flesjes op
de wastafel. Ik werd er kriebelig van. ‘Wat moet dat mens hier?’ dacht ik.
En dat slokkerdje aan mijn borst maar drinken, maar ik was onrustig geworden,
ik lag maar naar die witte rug van de zuster te kijken, en naar de stijve strik van haar
muts, van achteren.
Eindelijk draaide ze zich om en zette een glaasje met medicijn naast mijn bed.
‘Hoeft nog niet direct, hoor, zei ze. ‘Over een kwartiertje is het ook goed. En, juffrouw
Verstekke, nog even iets: Dokter zei dat ik het U maar moest vertellen als ik oordeelde
dat het ogenblik er goed voor was. U moet niet schrikken: Wij kregen tien dagen
geleden bericht dat uw moeder de zeven en twintigste aan een hartverlamming is
overleden.’
Wat er daarna is gebeurd weet ik niet meer. ‘Houdt U het kind nog maar een
ogenblikje bij U,’ heeft ze gezegd. ‘'t Mag nog wel even, voor de zuster U komt
helpen.’ En toen is ze weggegaan.
Dood. Hartverlamming. Moeder. Precies op de dag dat ik...
Ik weet niet meer hoe het gebeurd is. Ik weet het niet. Niet dadelijk.
De zuster is nog geweest. Ze heeft me gewassen. Ze heeft het kind een schone
doek omgedaan. Het is donker geworden. Toen, dat ogenblik, dat ik het genomen
had, was het ochtend. De tweede keer heb ik het niet genomen. De zuster heeft het
me gegeven. Omdat ik zo strak was, zei ze. Had ze het maar niet gedaan! Had ze het
maar niet gedaan! Het is terug gekomen, dat ogenblik van toen, toen ze uit vier
hoeken van de kamer op me afkwam, met de stoelleuning. Ze is teruggekomen. Het
was donker in de kamer. Ik ben altijd bang geweest in het donker. Ze neemt me het
kind af, heb ik gedacht. Ze neemt me het kind af. Ze komt met de leuning op het
kind af. Ik hield het zo stijf tegen mijn borst geklemd. Het was een stuk van mijn
borst. Het was ik. Het was niet
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meer iets anders dan ik. Ik heb mijn arm nog geheven, dat weet ik nog. Maar zij hief
haar arm. Ik heb nog willen gillen maar ik heb gedacht: niet roepen, want dan komt
Moeder. Ik heb wel iets gemompeld. Iets van: ik heb je niet gebroken... stoelleuning...
Ik wist niet meer wat ik deed. Ik weet ook niet meer dat ik mijn hand om haar halsje
had. Ik weet niet dat ik kneep. Ik heb het kìnd niet vermoord... Ik heb gedacht, op
dat ogenblik, dat ik het zelf was...
... Wat wilt U voor mij doen? Waarom kijkt U zo naar mij, met Uw goede ogen,
de ogen van het blinde paard? Helpen? Hoe kunt U dat? Nooit kunt U mij van haar
verlossen. Nooit kunt U mijn moeder uit mij halen. Omdat ik van haar houd...

[J. Hanlo: Aan... onbekend]
Aan... onbekend
Je hief een krijsend gekir aan
Alsof het grote feest ging beginnen
Zoals een haan - meisje - een verrukte gier
Een gnoe heel in verwarring
In ieder geval iets wilds
Toen danste je ook weer als iets wilds
Een opgewonden maraboe of hoe er dieren heten
Je stak je achterste naar alle kanten
Maar vooral naar mij
Rukkend en scherp
En in je ogen zat al het niet meer kunnen vergeten
Toch vloog je mij niet aan met een bots
In mijn armen
Want ik zei niet: Kom dan, mijn liefde
J. Hanlo
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[W. van Westenbroek: gedichten]
Gedichten
Voor G.S.

1
Mos groeit op daken, pandaken die weerden in de eeuwen
mos groeit op muren, geel korstmos op grauwe muren
waarvanal jij de laatste bezitter zult zijn voorzeker
hoeveelste vijfde doet er niet toe, maar stellig de laatste
je moet dit over wat jaren maar verkopen aan vreemden.
Mos is verstandiger dan jij bent, mos kent zijn plaats:
dak en muur. Als ik jou was zou ik in deel acht alleen maar
een summary geven, een compilatie enumeratie
want er zijn zoveel daken en muren in je crempense land.
Mos is ook eeuwiger dan jij bent, en het doet je denken
aan haar - en als je goed en met diepzicht naar mos kijkt
is er niets mooiers en eeuwigers dan mos en dan zij...

2
BraakPerronMarsman, ginds komt de wasman, belt al.
Weinig tijds leven wij op dit zootje wij in het gootje stillekens beven
Gij waart de besten gij drietal gij komt al weerom, om de resten.
Hitler is dood, Franco leeft nog en Spanje beeft nog, Duce is dood.
Uw zijn was goed zo: anderen leren, slapperen keren: dit leven moet zo.

3
U weet het niet en ik weet het niet
maar u gelooft het en ik geloof het niet
dat is het klein verschil.
Het vervelende is: u meent te weten
en zegt heilige wetenschap, theologie
en ik meen te weten en zeg heilige
kletskoek, theologie, want u weet het niet
en ik weet het niet, alleen: u gelooft het.
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Het sombere is: u wilt opdringen
en bevelen aan andren uw theologie
want u zegt te weten en uw leerjongens
de prekers en de soldaten
willen opdringen en zich uitspreken en straffen
want zij menen te weten - maar zij weten niet
en ik weet het niet; alleen: ik geloof het niet.

4
Bonjour, zegt u en geeft uw slaaf een trap
weest één, schreeuwt u en zwaait een rode lap
opdat ik zie hoe rood hoe groot hoe één hoe flink u bent
maar ik niet kijk - uw slaaf bloedt dood.
Dien god, zegt u en u verkracht uw vrouw
heil vorst, schreeuwt u en zweert weer eeuwig trouw
opdat ik voel hoe vroom hoe vroed hoe goed hoe sterk u bent
maar ik niet neem - uw vrouw ligt bloot.
Ten strijd, bralt u en zwarten knalt u neer
voor god zegt u en pausen bidden weer
opdat ik hoor hoe blank hoe rein hoe zedenvol u bent
maar ik niet luister want geen Mens is meer.

5
Ik laat aan u
uw werk uw feest uw ozoleuke teas
uw reuzelol met shees uw barre sloeb
uw vrouw uw kind uw dolste avontuur
uw grootste levensuur uw goede naam
uw knul uw meid uw moordslee, radio
uw sappigzoet oho uw warme bed
uw leed uw vreugd uw kort en klein tevree
uw kanker tbc uw fraaie huis
uw stad uw god uw teerbeminde ma
uw kapitaal aldra uw vredige dood.
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6
Hoger vlogen, schijnbaar trager
de nauw zichtbre schollevaren hun scherpzuivere V-formatie
sneed in vloeiende trekbanen
topografisch de rivierloop
in 't verblindend luchtazuur.

7
Alsof dit niet genoeg was vragen wij eeuwig meer
zo gaan in regenvlagen, traanregenvlagen
wildere jaren voorbij - zeg mij wat resteert?...

8
Hoog gaat hen het kruis op de kloostertoren
maar hoger gaat de bliksemafleider
- dag meisje met je rechtaverechte dikke kousen in het kopstovenlaantje de zwartrokbazen
(ik word bestoven door een auto)
- dag tuftufschuit in de IJsselsloot o, hoe mediaevaal die baretzwarte bazen
is er iets losgeslagen in je tuftufhoofd?
zalig moet het zijn
- dag nieuwe tuftufschuit zalig moet het zijn in zo'n knusknusklooster
hoogomheind door dikke kopstovenlaantjes
voor de baretbazen in het rokkenzwart
hoe echt, hoe bijnanetecht...
(de derde tuftufschuit wacht ik niet af).

9
Zal ik ons afscheid op die viersprong nu vergeten,
nu ik het prijsgeef aan het licht, voor iedereen?
Zal ik vergeten hoe verdwaasd, verdoofd ik heengegaan ben, hoe verscheurd en tot mijn kern gespleten?
En dat ik beter maar had kunnen overreden zijn
in de eerste stappen die ik volgde zonder jou...
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Zal ik mijzelf kunnen verlossen door ontrouw,
en zal het leed om dit verraad ooit henen zijn?
Wij gingen haastig elk de eigen thuisweg;
naar Noord en Zuid, elk naar het eigen erfgoed.
Wij zullen de terugweg niet meer vinden.
Maar in een ver land zal ons weer verbinden
die morgen samen, en een heldre weemoed
zal ons dat beeld zijn op vergeefse kruisweg.

10
Twee jaar verstreken.
Weer zit ik, vermoeid genietend van m'n zongebruinde lichaam
in dat oud hutje op de ka als in mijn jeugd
en droom als in mijn jeugd
en neurie zacht en mijmerlach stil voor mij heen,
tegen de lucht de paarse lucht vol onweer en vol blanke zomerwolken
nog altijd schemert aan de horizon het donkergroene elzenbos
dat ik ook in dat eerste jaar bezong toen die vreemde vogel waanzin
zijn stem van wanhoop op mij oversloeg. Er is nog niets
maar dan ook niets ten gunste of ten ongunste veranderd.
Aan mijn binnenoor knaagt de dood, met wie ik nog niets van doen hebben wil
ik laat hem knagen en pest hem wat met pacyl - hij is een bescheiden vriend
en ik denk dat hij nog jaren knagen wil eer ik wijsgeworden ben en hem waardig,
voor dit moment althans geef ik de voorkeur aan zijn tegenspeler leven
en belijd diens apriorisme,
sinds ik hen beiden niet meer in mijzelf verzoenen kan.
Gaf in het lichaam van dien ander die haar lichaam aan mij ontstal
de dood mij een teken of die andere vriend?
het laat mij tenslotte koud. Ik had mijn leven op haar alleen gezet
het staat nu op niets en niemand meer en iedereen en alles is dus welkom
bij vriend één en voor vriend twee taboe.
W. van Westenbroek
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[Illustratie]

Graphical Nonsense
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H. van Galen Last
Program voor Feministen
In deze dagen wordt het reizen ons zo moeilijk gemaakt dat het iemand, die nu al
twee jaar dagelijks tussen Den Haag en Amsterdam op en neer reist, zwaar valt om
afscheid te nemen van dit nomadenleven. En toch, ik weet uit eigen ervaring dat deze
reizigers, die anders dan de voyageurs van Baudelaire, ‘partent pour retourner’, alleen
maar universeel worden beklaagd. Nu is er niets bevorderlijker voor de objectiviteit
dan over een bepaald onderwerp steeds maar weer dezelfde mening te horen. A...,
die je beklaagt over je lot, antwoord je met een complete opsomming van alle
narigheden en gevaren aan dagelijkse treinreizen verbonden; maar als je vijf minuten
later B... tegenkomt, die hetzelfde meewarige gezicht zet, heb je er genoeg van voor
ongeluksvogel te worden aangezien, en je geeft hoog op van alle ontdekkingen die
de geregelde reiziger tussen Den Haag en Amsterdam kan doen en die nu eenmaal
verborgen blijven voor de stumperds die hoogstens tweemaal per jaar de trein naar
Amsterdam of Den Haag nemen en dat dan een straf vinden. En serieus, hoeveel is
er dat de stadsvogels missen: weet men in de stad dat Holland er iedere dag zó anders
uitziet en dat men nu alleen nog maar dank zij de Nederlandse Spoorwegen de lente
kan zien komen en het najaar? Wat weet men daar van de melancholie van een vertrek
op een wintermorgen als de nacht langzaam wijkt voor een zacht purper? Wat weet
men van het gevoel van veiligheid en intimiteit dat het rijden door een herfststorm
geeft, als de regendruppels de ramen oversteken als vissen in een aquarium? Wat
weet men van de nostalgie die ons bekruipt wanneer wij vanuit een coupé-raam een
hoog Oceaan-schip zien liggen op het IJ bij een vallende zomerzon of een snel
naderende rookpluim op een heldere lentemorgen in de wijde bocht bij Lisse - die
van de Etoile du Nord? Wat weet men van de jagersinstincten die door het reizen
worden losgemaakt - ik ken een keurige, slanke heer, die elke dag tegenover me zit
in een onberispelijk grijs pak en wiens ogen beginnen te tintelen en wiens neusgaten
als die van een hond beginnen te snuiven boven zijn Eden-snor als hij een vluchtende
haas of een vreedzame fazant ontdekt? Wat weet men van de merkwaardige sensatie
om, als het buiten donker is, wakker te worden en te voelen dat de trein in de verkeerde
richting rijdt, ofschoon men weet dat hij het natuurlijk niet doet?
Werkelijk, men moet niet licht denken over al deze genoegens, die voor ons van
zeer vergankelijke aard zullen blijken: heeft enige tijd geleden de een of andere
minister niet voorspeld dat Nederland binnen 50 jaar, of was het binnen 25, één groot
villadorp zou zijn? Zoiets als Voorburg of Heemstede! Het is voor mij de meest
lugubere voorspelling geweest die ooit een staatsman deed en ik heb mij wel eens
afgevraagd of deze opgewekte verklaring eigenlijk niet een duivelse list was om
mensen van onze slag, die zo slecht meekunnen met de industrialisatie, toch naar
zulke verbanningsoorden als Canada, Australië of Nieuw-Zeeland te krijgen. Een
indruk die nog versterkt werd sinds ik het besluit nam om mijn nomaden-

Libertinage. Jaargang 3

464
leven op te geven en een permanente wigwam op te slaan - van plezierige dingen
kan men nu eenmaal beter te vroeg dan te laat afstand doen. Daarom liet ik mij ergens
als een ‘zeer urgent’ geval bij een huisvestings-bureau inschrijven, en sindsdien krijg
ik wel eens een uitnodiging om eens te gaan kijken. Welnu, na eerst bij een 87-jarige
te zijn geweest die onmiddellijk met een overvloed van juridische argumenten
aantoonde dat het huisvestingsbureau ver buiten zijn boekje was gegaan door ons
bij haar op visite te noden, konden wij een splinternieuwe flat gaan bekijken aan een
splinternieuwe straat van een splinternieuwe wijk. Op zichzelf waren deze straat en
deze wijk niets bijzonders - niet ànders dan zoveel nieuwe wijken in Hollandse steden.
Maar dat was het hem juist! Ik kan, ook alweer dank zij mijn ervaring bij de
Nederlandse Spoorwegen, zeggen dat ik weet hoe intens lelijk en afschuwelijk
armetierig en laag-bij-de gronds onze steden zijn. Men ziet dat het duidelijkst als
men Den Haag nadert vanuit Amsterdam: eerst, ter hoogte van Marlot, verrukkelijk
groene weiden onder hoge luchten, overgaande in de ijsbaan en nog wat verder op
in voetbalvelden en tègen dit groen en ònder die hoge luchten ziet men vanaf de
spoorwegdijk Den Haag als een schurftige korst, waarvan men weet dat hij steeds
meer groen zal bedekken. Wat een belachelijk lage huisjes en wat een zielig kleine
straatjes, wat een stijlloosheid, wat een gebrek aan grootsheid, wat een engheid, wat
een gepruts en wat een gemier - en daarin wónen wij! Er is veel gezanikt over Le
Corbusier, maar als men Den Haag zo ziet liggen vanuit een coupé-raam, vraagt men
zich toch af hoe het mogelijk is dat niet iedereen het met hem eens is op één van zijn
voornaamste stellingen: dat de steden, met de omvang die zij nu hebben gekregen,
de hemel in moeten in plaats van op hun buik voort te kruipen over weiden en bossen.
Vroeger was een stad klein en gemakkelijk te voet te doorkruisen; het was een
eenheid, en wie Den Haag bekijkt vanaf de Maliebaan met zijn gezicht naar de
Koninginnegracht - men denke zich natuurlijk even dat afschuwelijke Ministerie van
Onderwijs weg - ziet geen schurft, maar stijl! Dezelfde stijl waardoor Den Haag eens
Fromentin verrukte. Vandaag echter breit men straten en wijken aan elkaar tot een
afschuwelijke, grijze lap - neen, er zit niets anders op: de tegenwoordige wereld moet
de lucht in! Vanuit een couperaam ziet men het zo duidelijk: hoe anders alles zou
zijn wanneer in plaats van al dat naargeestig gewriemel een paar hoge, geweldige
blokken tègen de hemel stonden - niet onder; en bóven het groen. De wolkenkrabbers
van Amerika staan in elkaars schaduw; deze blokken zouden elkaar tenminste zon
en licht gunnen.
En laat men mij nu niet komen aandragen met wijsneuzige opmerkingen dat zoiets
in Holland niet zou gaan. - Men snapt in Nederland niets van het bouwen van hoge
huizen! zeiden ze minister In 't Veld in Zweden zonder pardon.
Maar nu het binnenste van zo'n splinternieuw flatje: 4 kamers, een keuken en een
douchehok. Maar wat voor kamers! Ik vraag mij af of degenen die tot het bouwen
van zulke monstruositeiten opdracht hebben gegeven nog wel een andere conceptie
hebben van een huis dan alleen die van een plaats, waar men voor de regen schuilt?
Nederlandse gezinnen - vraag de paters wat dat zeggen wil - wil men voortaan laten
leven
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in drie holletjes waarvan het grootste nauwelijks 5 × 3 m is, om van het kleinste maar
te zwijgen. Naar deze woningbouwpolitiek te oordelen, moet worden vastgesteld dat
onze regeerders niets ongedaan laten om de tegenwoordige cultuurcrisis te
bestendigen, die immers wordt gekenmerkt door het gevoel van vereenzaming dat
de mensen beheerst? Hoe wil men in zo'n ruimte ooit gasten ontvangen? Men zou
er binnen een kwartier de rook kunnen snijden en aangezien vijf stoelen het uiterste
maximum is dat zo'n hol kan bevatten, kan ieder binnenlopen van meer dan drie
vrienden aanleiding zijn tot een hoogst ongewenste promiscuïteit. Boeken? Waar
moet men ze bergen zodra men er meer dan twee dozijn heeft? Muziek? Men zou er
alleen een piano kunnen hebben als men verder bereid zou zijn alle maaltijden op
bed te nuttigen. En dat kinderen bij regenweer niet onmiddellijk onder de wol gaan,
maar wel eens fortificaties aanleggen en treinen laten daveren over de vloer, is
blijkbaar onbekend tegenwoordig. Als ik van het andere geslacht was, zou ik beslist
weigeren de man te huwen die mij zo'n woning aanbood: ik zou er voor bedanken
een benauwd en sikkeneurig nageslacht groot te brengen in zulke insecten-doosjes.
Het lijkt mij dat onze feministen hier een prachtig arbeidsterrein hebben: wil de
vrouw in Nederland geen door en door neurotisch wezen worden met het voortdurende
gevoel dat alles alleen maar verplaatst kan worden, nooit opgeruimd; met de
voortdurende angst voor kopjes-brekende kinderen of voor bezoek van die gewichtige
relatie van haar man, omdat die zulke grote sigaren rookt, waarvan de lucht dagenlang
met geen mattenklopper de deur uit te krijgen is; alleen maar bezeten door het
verlangen om uit te gaan - dan moet men optreden en hiertegen ageren, met alle
kracht waarover feministen beschikken... liever dan van die intellectuele stukjes te
schrijven over Simone de Beauvoir.

Besprekingen
Ernst Jünger: Strahlungen. Heliopolis-Verlag, Tübingen, 1949.
‘Weiter in Jüngers Journal, das mich ermüdete. Jedes Tagebuch gibt natürlich das
Spiegelbild des Autors; doch darf es in dieser Hervorbringung nicht aufgehen.’ In
die regel van Jünger heb ik diens eigen naam gesubstitueerd voor Gide; het lijkt mij
namelijk, dat zij meer op hem en op zijn ‘Strahlungen’ van toepassing is dan op
Gide's ‘Journal’. Destijds hield ik veel van de aantekeningen zonder verband, waaruit
‘Das Abenteuerliche Herz’ bestaat; het registreerde aanhoudend boeiend de fluctuaties
van Jünger's denken en ‘empfinden’. ‘Strahlungen’ is systematischer; Jünger bepaalde
zich daarin niet tot enkele objectieve hoogtepunten, maar ontwierp een constante
kroniek, bijgehouden zonder zorg
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om het louter subjectief belang der aantekeningen. Indien ‘Strahlungen’ na Jünger's
dood zou zijn gepubliceerd had de relatie dier subjectieve uiting tot de persoonlijkheid
van de schrijver er een objectief karakter aan gegeven. Nu is het nogal naar, dat hij
zelf zoveel waarde hecht aan alles wat hij doet en laat, vooral wanneer hij en marge
schrijft: ‘Zu meiner Autorschaft, meiner Existenz Überhaupt. Das Exemplarische
daran, ihre Figur.’ Die overspannenheid is hier en daar bepaald hinderlijk, vooral
zodra ze doorzichtig is als verzuimde plaatsbepaling.
Jünger telde onder zijn Parijse vrienden Sacha Guitry, Arletty, Drieu de la Rochelle,
Cocteau, Morand, Gallimard, de Montherlant, Jouhandeau, Marcel Déat, Picasso en
Braque. Bij die reeks zijn wel enkele figuren die de kant van Laval gekozen hadden,
maar voor het merendeel geldt dat niet. Contacten met de Franse résistance der
intellectuelen heeft Jünger echter nooit gehad; hij geeft trouwens blijk van weinig
begrip zodra de résistance ueberhaupt ter sprake komt en gebruikt zelfs het woord:
‘Stiefelputzern des Besseren’. Aanslagen op Fransen die evident collaboreerden
betreurt hij als het blind offeren van hooggezinden, die een Frans-Duitse broederschap
bepleitten. Alsof die toen en met die Duitsers actueel was. Uit zulke reacties blijkt
dat Jüngers soms verrassende subtiliteit vergezeld gaat van een even verrassende
botheid. Een gelijksoortige combinatie vormen zijn scherpzinnigheid en zijn meer
dan terloopse naïviteit. Want het lijkt mij bepaald naïef indien een man van die leeftijd
moet constateren: ‘das fürchterliche ist indessen, dass man die Freiheit bei keiner
der Parteien findet und sich ganz ohne Kameraden zu fechten rüsten muss.’ Eerder
dan ‘fürchterlich’ is dat vanzelfsprekend en zelfs nauwelijks betreurenswaard. De
conclusie overigens die Jünger uit die ontdekking trok was nog naïever - want toen
geen partij ideale vrijheid bleek te bieden leidde hij daaruit zijn recht op resignatie
af, onwetend blijkbaar, dat vrijheid en opportunisme niet van elkaar los zijn te denken
en de enig-mogelijke keuze die van het kleinste kwaad is. Die combinatie van luciditeit
en ‘nebulosität’ is wel een beetje Duits. De nevel stijgt het hoogst wanneer God ter
sprake komt, en vage begrippen als ‘Aufgabe’ en ‘Sinnsuche’ hun intrede doen.
Jünger spreekt van ‘die höchste dem Kosmos innewohnende Intelligenz’ alsof zij
tastbaar is, nochtans zonder ervan te overtuigen dat zijn problematiek inderdaad
empirisch is. Wat hij over godsdienst ten beste geeft is misschien stichtelijk, maar
in elk geval, voor wie buiten de heilsleer staat, even ongenietbaar en nietszeggend
als de blasphemie der godverzekerden. De afwisseling bovendien van die religieuze
overpeinzingen met kookrecepten is even onuitstaanbaar als die der executies met
drinkgelagen. Jünger verraadt daarin een slechte smaak, die niet goed is te praten
met zijn vroegere allure van ‘Der Mann im Mond’, die onbetrokken observeert. Want
hij wìl stelling innemen, ‘exemplarisch’ zijn, wil met opzet moreel verontrust zijn dat men zoiets moet ‘willen’... Dat verlies aan afstand berooft zijn stijl van haar
grootste charme, de helderheid en koelheid, en de a-perspectivische penetrantie.
Het is mij wel een beetje een raadsel, hoe Jünger zijn uitspraak rechtvaardigde,
dat hij gedurende de Tweede Wereldoorlog ‘in grösserer Gefährdung als während
der Somme- oder der Flandernschlacht’ leefde;
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uit zijn dagboeken treedt een nogal rijk en nietsdoend flâneur naar voren, die zijn
dagen doorbrengt bij bouquinisten, in salons, die op jacht gaat, soms op ‘subtile Jagd’
en plezierige vriendinnen heeft. Zelfs in Rusland wijkt hij weinig van die levenswijze
af. Van enig daadwerkelijk verzet tegen de hoogmogenden der partij is geen sprake
(zij het dan dat de publicatie van ‘Auf den Marmorklippen’ wel moedig was). Maar
welke vreemde ‘treue’ bewoog hem tenslotte om nog een handje mee te helpen in
de ‘Volkssturm’ nadat Frankrijk al ontruimd was? Bij zo'n gezindheid zal toch
niemand veel te vrezen hebben gehad. Vanwaar dan die ‘Gefährdung’? Ook hindert
mij de hypocrisie van deze voormalige nihilist (‘Die Welt ist nur Schauplatz von
Macht und Uebermacht’), die zich nu afvraagt: ‘Wie der Mangel an christlicher
Moral sich so schnell verbreiten konnte’. Daarop zou ik onmiddellijk willen
antwoorden: ‘Mede dank zij U, Herr Jünger, en wat dat betreft: proficiat’. Behalve
op de christelijke moraal beroept hij zich op een gegeven moment zelfs op
‘altgermanischer Anstand’. Zoiets kàn helemaal niet; wie, na ‘Der Arbeiter’ te hebben
geschreven, nog met zulke fossiele begrippen werkt, is op weg, kitsch te denken.
Tussen de oude en de nieuwe Jünger ligt een breed verschil. Hijzelf tracht dat te
loochenen, en ook die neiging om zijn leven af te ronden, gaaf te praten, is
teleurstellend. Hij wordt gekweld door wat tegenstrijdig is in hem: waarom? Om de
‘Ordnung im Dasein’, waar hij het over heeft? De hardnekkigheid waarmee Jünger
zijn lezer achtervolgt met de Lateinse namen van vreemdsoortige insecten en exotische
orchideeën leidt tot de verdenking, dat die voorliefde voor het curieuze ‘an sich’ een
in het oog lopend snobisme is.
Desalniettemin, en tot goed verstaan: ik las ‘Strahlungen’ met klimmend plezier...
Ch. Wentinck

Ernst Jünger: Heliopolis. Heliopolis-Verlag Tübingen; 1950.
Al in ‘Auf den Marmorklippen’ had Jünger, naar hij later beweerde: in weerwil van
zijn opzet, de gebeurtenissen van zijn tijd herleid tot een legendarisch verhaal dat
nochtans in hoge mate actueel bleek. Diezelfde werktrant volgde hij in ‘Heliopolis’,
een roman van groter omvang en verschenen in de loop van dit jaar. De uitgever zegt
van het boek, min of meer op gezag van Jünger, dat het een afscheid betekent aan
de psychologische roman en in plaats daarvan ‘theologisch-experimentelle Züge’
vertoont. Bij eerste lezing maakt ‘Heliopolis’ de indruk, een weinig samenhangende
reeks essays te zijn, afgewisseld met korte verhalen. De structuur echter is niet voor
de hand liggend, en wordt pas naderhand duidelijk. Dan openbaart zich ‘Heliopolis’
als een poging, de verborgen eenheid te achterhalen van wat zich sinds vijftig jaar,
en al voordien, aan Europa voltrekt. De handeling speelt zich af ‘zwischen dem
Scheitern des ersten und der Gründung des zweiten Weltimperiums’ - een fictief
tijdstip dus, in een onbepaalbaar landschap bovendien. ‘Heliopolis’ kreeg zo het
karakter van een toekomstroman: gelukkig zonder de armelijke fantasieën der absurde
consequentie. De gevolgen
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der technische vooruitgang spelen een rol, die de gebeurtenissen niet of nauwelijks
bepaalt. De strijd is verplaatst naar een vlak dat, met versleten woorden, geestelijk
of magisch genoemd zou kunnen worden. De wapens, waarover de partijen beschikken
herinneren in de kracht van hun uitwerking aan de ons nu bekende; maar wat voor
de machten nu geldt, althans in beperkte mate, bepaalt volstrekt het handelen der
partijen in ‘Heliopolis’.
Weliswaar beschikt Amerika over een wapen, dat in uitwerking op de tegenstander
vernietigend zou zijn. Het moreel opzicht weerhoudt hen niet van een gebruik;
niettemin schijnen blijkbaar overmachtige taboe's hen te dwingen, daarvan af te zien.
Tenzij de tegenpartij die taboe's zou ontkrachten door als eerste het wapen te hanteren.
Andere actuele voorbeelden zijn de gelatenheid, waarmee Amerika continenten
verloren ziet gaan, hoewel het de macht heeft door geweld daaraan een einde te
maken, en anderzijds de machteloosheid van Frankrijk, Duitsland en Italië, die stand
houdt tegen het communisme zonder over één machtsmiddel te beschikken. Uiteraard
speelt de concrete, desnoods potentiële en op de achtergrond gehouden macht een
rol, maar niettemin wordt - in laatste instantie - de strijd uitgestreden op een ander
vlak. Het blijkt trouwens, dat een oorlog materieel niet te winnen valt, zolang op
ideologisch terrein nederlaag op nederlaag geleden wordt. Jünger is een der weinigen,
die deze nieuwe realiteit ziet, en er verrassende gevolgtrekkingen aan verbindt.
Eigenlijk is ‘Heliopolis’ de derde phase in een sublimeringsproces. ‘Auf den
Marmorklippen’ was de eerste, als ‘Heliopolis’ verbeelding. In zijn dagboeken
herhaalt zich hetzelfde thema als beleefde werkelijkheid, en in ‘Heliopolis’ ondergaat
het een laatste concentratie. Dat thema is de strijd tussen twee vormen van
heerschappij, die van het geweld, dat steunt op de massa en van terroristisch karakter
is, en aan de andere kant die van een legitieme macht, waarin een traditie zich
handhaaft.
De parallel dringt zich sterk op tussen de in ‘Strahlungen’ beschreven ervaringen
in Parijs - de strijd der oude, Pruisisch-conservatieve weer-machtsofficieren tegen
de partij - en de situatie in de stadstaat Heliopolis, waar een pro-consul zijn bewind
tracht staande te houden tegen een georganiseerde terreur. De hoofdpersoon uit het
boek, de commandant de Geer, betrekt aanvankelijk stelling, en staat aan de zijde
van de pro-consul. Verdiept, langzamerhand, in een tenslotte metaphysische
problematiek beseft hij, ondeugdelijk te zijn geworden voor het krijgshandwerk. Zijn
voor en tegen werden te subtiel om in partijen ondergebracht te kunnen worden. Wel
is de zaak van de Pro-consul nog de zijne; maar zijn verticale vraagstelling overheerst
zodanig de horizontale, dat ‘Staatliche’ onbekwaamheid er het gevolg van is.
Een vergelijking met Jünger's eigen levensloop ligt voor de hand; de vlucht in de
gnostiek van de Geer is de zijne, de overheersing van religieuze affecties tastte ook
zijn militaire existentie in de wortel aan. Gesprekken over de gnostische zelfkant der
religie maken overigens het aantrekkelijkste deel van ‘Heliopolis’ uit, samen met de
vertogen over de roes en de dood, de macht en de droom, over bloemen, kristallen
en curieuze insecten. Jünger's stijl is geperfectionneerd tot - bijna - zelf-
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parodie. Het manierisme is bijna overspannen. Niettemin, in het vreemde klimaat
van technisch-utopische (‘Der Arbeiter’) en mythische (‘Marmorklippen’) elementen
is Jünger zo thuis, dat ‘Heliopolis’ goede kans maakte een voortreffelijk boek te
worden. Het werd, naar mijn mening, zijn beste.
Ch. Wentinck

F. Reddingius-Salomonson, Een weg tot Nietzsche, Servire, 's-Gravenhage,
1950.
Dat dit boek een zeer subjectieve opvatting van Nietzsche geeft, doet de folder reeds
vermoeden. Zoals daar wordt medegedeeld, wil mevrouw Reddingius met de titel
uitdrukken dat, naar haar mening, alleen een persoonlijk zoeken en persoonlijk
ontmoeten van Nietzsche mogelijk is.
Op blz. 148 lezen we dat de schrijfster geen onvoorwaardelijk bewonderaarster
van Nietzsche is. Zij stelt daar de vraag: ‘hoe kan zulk een philosooph, met zichzelf
in onvrede levend, anderen leiden?’ En ze antwoordt: ‘Het gaat er niet om, of wij
het altijd met hem eens zijn... Waar hij recht op heeft door zijn geofferd leven, wat
hij van ons mag verlangen, is: dat wij ons open stellen voor zijn bezieling - ook
wanneer hij ons blind (of: verblind) schijnt.’
Mevrouw Reddingius heeft een uitgebreide studie van Nietzsche gemaakt. Ze
heeft al zijn werken, zijn brieven en verscheidene boeken over hem gelezen. Toch
is ze er niet in geslaagd, de lezer in zijn gedachtenwereld binnen te leiden. In de korte
levensbeschrijving, waarmee haar boek begint, missen we de zin voor het essentiële.
Tegenstellingen (b.v. die tot Wagner) worden verdoezeld, Nietzsche's geestelijke
groei leren we niet kennen, zijn strijdbaarheid komt niet tot haar recht. Even
onbevredigend is het chronologisch overzicht van zijn werken, dat zelden de kern
raakt.
Belangrijker is het derde gedeelte van het boek, waarin uitvoerig een aantal punten
van Nietzsche's leer worden behandeld, zoals zijn strijd tegen het Christendom, de
eeuwige wederkeer, de wil tot de macht, Amor Fati, en de Uebermensch. De schrijfster
brengt uit al Nietzsche's werken de passages bijeen, welke op die onderwerpen
betrekking hebben, maar hoewel deze citaten in de meeste gevallen juist zijn
aangehaald, zijn ze zo uit hun verband gerukt, dat men er Nietzsche nauwelijks uit
herkent. Inplaats van zijn gedachtengang weer te geven, moeten ze veeleer dienen
om mevrouw Reddingius' eigen opvattingen te staven, een vage gevoels-amalgama,
uitgedrukt in termen als ‘het (eeuwige) Zelf’, ‘de verlossende Liefde’, ‘de
Eeuwigheid’, ‘de omhoogstrevende Levenswil’, enz. Nu spreekt ook Nietzsche wel
eens van liefde, van levenswil of van eeuwigheid, maar bij hem is dat alles toch
enigszins anders. Ziehier enige staaltjes van mevrouw Reddingius' misverstaan:
Hoewel Nietzsche in Zarathustra (‘Von den Verächtern des Leibes’) ondubbelzinnig
uitspreekt dat de ziel ‘nur ein Wort für ein Etwas om Leibe’ is, en de geest ‘ein
kleines Werk-und Spielzeug’ van het lichaam, vertelt mevrouw Reddingius:
‘Zarathustra leert zijn volgelingen de verhouding tussen lichaam en geest, waarbij
lichaam voor hem betekent een
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geïncarneerd Zelf, dat zich verwerkelijken wil’ (blz. 166) en op blz. 214 nog eens:
‘Wij mogen hierbij niet vergeten, dat Nietzsche met lichaam bedoelt: “incarnatie”:
in mensvorm belichaamd Zijn, dat naar ontplooiing streeft’. Op blz. 264 verkondigt
ze: ‘Nooit maakt Nietzsche een volkomen scheiding tussen Geest en Leven’.
Een totaal verkeerde indruk vestigt mevrouw Reddingius ook, waar ze herhaaldelijk
‘Uw Zelf’ vertaalt, waar Nietzsche eenvoudig ‘u zelf’ zegt, b.v. in Zarathustra (‘Vom
Wege des Schaffenden’): ‘Willst du, mein Bruder, in die Vereinsamung gehen?
Willst du den Weg zu dir selber (“Uw Zelf”, vertaalt mevrouw Reddingius) suchen?’...
en op nog vele andere plaatsen.
We zouden zo door kunnen gaan, maar willen volstaan met nog een enkel
voorbeeld. Op blz. 110-111 citeert mevrouw Reddingius ‘Die fröhliche Wissenschaft’,
aph. 344, ‘Inwiefern auch wir noch fromm sind’, waarin Nietzsche de
wetenschappelijke waarheidsliefde als een overblijfsel van het metaphysisch geloof
verklaart en de vraag opwerpt waar het met die waarheidsliefde heen moet, wanneer
het geloof wegvalt. Mevrouw Reddingius interpreteert dit aphorisme aldus:
‘[Nietzsche's] waarheidsliefde wordt het zwaarst beproefd in de bestrijding van het
geloofsverlangen.’ En wanneer hij eindigt met de vraag: ‘...hoe nu, wanneer God
zelf een langdurige leugen blijkt te zijn, zegt ze: ‘Op deze dringende vraag heeft
Nietzsche slechts één antwoord: toch aanbidden - toch dienen - toch verheerlijken en hij verschaft zichzelf en anderen daartoe de mogelijkheid. Boven den vermoeide,
doodgelopen mens stelt hij: den volgroeiden Uebermensch... boven zichzelf, den
door gespletenheid machteloze: den tot innerlijke eenheid gerijpte, machtige profeet
Zarathustra.’ Ongerijmder kan het wel niet. Het is een antwoord dat in het geheel
niet op Nietzsche's vraag slaat, maar bovendien een antwoord, dat hij onder geen
voorwaarde zó zou geven.
Voor zover er een algemene oorzaak voor mevrouw Reddingius' onjuiste
Nietzsche-interpretatie is aan te geven, ligt deze m.i. in haar streven de hele
problematiek van Nietzsche, op het voetspoor van Schubart, te herleiden tot zijn
vertwijfeling over het verlies van zijn Godsgeloof, dat hij aan zijn waarheidsliefde
ten offer heeft moeten brengen, maar dat hij nooit geheel prijsgeven kan en dat in
andere vormen steeds weer bij hem terugkeert.
Wij kunnen mevrouw Reddingius en Schubart toegeven dat Nietzsche leed onder
‘de dood van God’. Die was het uitgangspunt van zijn gehele philosophie, want hij
begreep beter dan wie ook wàt het verlies van God inhield, niet alleen voor het
persoonlijk leven, maar vooral ook voor onze gehele op het Christendom gebaseerde
beschaving. Maar hij bezat veel te veel intellectuele rechtschapenheid om het verloren
geloof door achterdeurtjes weer binnen te smokkelen. Het geweten zat bij hem nu
eenmaal ‘ook in het hoofd’, zoals hij Zarathustra laat zeggen.
Door haar eenzijdig en onjuist uitgangspunt is mevrouw Reddingius niet alleen
niet in staat op bevredigende wijze Nietzsche's leven te beschrijven of de inhoud van
zijn geschriften samen te vatten, maar ook belet het haar Nietzsche in zijn kracht en
in zijn grootheid te zien. ‘Zelf machteloos, zich kenbaar en verstaanbaar te maken,
te overtuigen en
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invloed te oefenen - machteloos ook ‘op enige wijze klaar te komen met de uiterlijke
werkelijkheid’ moet hij zich hebben afgevraagd: wat is die wil in mij, die het nooit
opgeeft - waarom aanvaard ik niet, geen macht te hebben over anderen, over mijzelf,
over mijn uiterlijke en innerlijke werkelijkheid,’ schrijft ze op blz. 250. Nietzsche's
leer van de wil tot de macht is dus, volgens mevrouw Reddingius, het protest tegen
eigen onmacht. En dit is het bovenal wat haar Nietzsche-beeld onaanvaardbaar maakt.
Josine W.L. Meijer

De kieteling der fundamenten
Hans Redeker, de dagen der artistieke vertwijfeling. Een essay over de crisis
van het kunstenaarschap, De Bezige Bij, Amsterdam, 1950.
Het was de bedoeling van de heer Redeker, toen hij zich aan het schrijven zette om
de dagen der artistieke vertwijfeling van zijn commentaar te voorzien, ‘de
ironie-dogmatici eens ironisch onder hun tere tenen te kietelen door: ernstig en
grondig te zijn.’
Hij heeft zich, benauwd om de zwaarte der problemen, die hem, ‘kind van een
nihilistische tijd’, naar de keel grepen, willen distanciëren van het ‘licht en puntig
spel’ met het ‘hedendaagse gedachtegoed’ in de overtuiging dat men elkaar alleen
in ‘het fundamentele’ ontmoeten kan. De ‘lieden die zwemmen willen zonder nat te
worden’ laat hij doelbewust aan de oppervlakte achter, en onderneemt, met moed en
grondigheid, de ‘duik naar het fundamentele’. Aldus bereid, ‘het risico der
belachelijkheid te lopen’. Als springplank nam hij de overtuiging, dat ‘de zin van
een waarlijk en gezond nihilisme’ in de voorbereiding van een ‘nieuwe
waarachtigheid’ ligt, zoals - voegt hij er ter verduidelijking aan toe - ‘de zin van de
ontkenning in de bekennende bevestiging ligt.’ Dat laatste gaat mij al te diep, en
zelfs de zin van het nihilisme is mij op te laag water gezocht. Het nihilisme was tot
dusverre laatste honk der zin-ledigen en der ont-zinden, maar blijkbaar was dat het
ongezonde nihilisme. Aan dat laatste is ook de kunst ten offer gevallen; Redeker legt
het fundamentele verband tussen het een en het ander, en concludeert dan hoopvol,
dat enkel een nieuw ontwerp van leven, samenleven en cultuur - ontworpen en geleefd
vanuit een menselijk zijn als eenheid, en met zijn beide ‘rationele’ en ‘irrationele’
momenten - het Westers schisma kan overwinnen en daarmee de kunst haar volheid
hergeven. Daartoe moet die kunst in ‘de volle menselijkheid’ van een existentieel
midden haar oorsprong en belevingspunt zoeken. Dat kan zij doen door de zijde van
het Zijn te kiezen, door zich te maken tot de evocatie van het wezenlijke, ontsprongen
uit de waarachtigheid en diepgang van leven en doorleven.
Dat was de oplossing. Zij is even fundamenteel als nietszeggend, maar wellicht
ligt de zin van het niets-zeggen in het bekennende alles-zeggen. Daarmee zou de
zaak gered zijn, het boek, het Westen en de cultuur.
Tot de gegeven oplossing is Redeker gekomen langs de weg ener uiteraard
diepgaande analyse. Hij ontdekte, wat anderen voor hem al van de waterspiegel
hadden afgelezen, namelijk dat de kunst het berghok was
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geworden van wat uit het woonhuis verjaagd was. Het verbannen bodempje der ziel
vond daar een heenkomen, en wie er behoefte aan had wist het er te vinden. Tot het
rommelig begon te worden in dat berghok en de opgesloten driften te keer gingen
tegen de rest van het huis, dat hen negeerde. Het kabaal heeft niet gebaat, en het
berghok werd verder vol gestopt met dingen waar de andere verdiepingen geen plaats
meer voor boden. Zo kon het echter niet doorgaan, en op een goede dag overstroomde
het verguisde huisraad het fraaie pluche, tot ongerief en ergernis der bewoners. Omdat
er toch niets aan te doen viel keken die toen maar een andere kant op, - naar vieze
dingen wilden ze niet zien. Zodat - zonder beeldroman-tiek - de moderne kunst steen
des aanstoots voor die van goede huize is, en de kunst der pluche meubelen chérie
adorée. Die toestand is natuurlijk pijnlijk, en de kunst die van verdrongen complexen
moet leven, verschraalt dan ook een beetje. Redeker acht de tijd gekomen om haar
een handje te reiken, opdat de kunst aan de volle menselijkheid van het existentiële
midden bloeien en groeien zal. Zij kieze daartoe immers slechts het Zijn.
Bezwaar zal wel niemand maken, om dat de zo juist ingetrapte deur allang
openstond. Enkelen zullen wellicht vragen hoe men de zijde van het Zijn kiest.
Op de diepten, waar Redeker zich bewoog, schijnt het zicht slecht te zijn. Zijn stijl
is tenminste danig duister, en verraadt een zo volslagen manco aan taalgevoel, dat
dat feit alleen een artistieke vertwijfeling inluidde, die hardnekkig heimwee oproept
naar het ‘licht en puntig spel met hedendaags gedachtegoed’, waar enkele verdoolde
kinderen van de nihilistische tijd zich nog driest aan schuldig maken.
Ch. Wentinck

Correspondentie
Invitatie aan Van Leeuwen
Voici l'heure du soir qu'aima P.J. Toulet. Voici l'horizon qui se défait un grand nuage d'ivoire au couchant et, du zénith au sol, le ciel
crépusculaire, la solitude immense, déjà glacée, - plein d'un silence
liquide... Voici l'heure du poète qui distillait la vie dans son coeur, pour
en extraire l'essence secrète, embaumée, empoisonnée.
Amice,
Je ‘Ongelovige Notities’ heb ik met belangstelling gelezen en ze hebben mij veel
geleerd. Het lag niet in je bedoeling mij te bestrijden, al moest je me, bij het
uiteenzetten van je eigen standpunt, dikwijls ongelijk geven. Evenmin zul je nu van
mij een min of meer aanvallende verdediging verwachten. Wij mogen veronderstellen,
dat de lezers van Libertinage intelligent genoeg zijn om voor zichzelf verder te
debatteren, als zij daaraan behoefte voelen.
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Iets anders is het echter, dat ik mij blijkbaar op een paar essentiële punten niet
duidelijk genoeg heb uitgedrukt; jouw reactie bracht mij dit onder het oog en doet
mij meteen de middelen aan de hand om daarin, althans naar ik hoop, enige
verbetering te brengen.
Het betreft om te beginnen de tegenstelling ‘eerbied voor het andere’ en
‘sympathie’. Daarover schreef ik als volgt: Wie namelijk spontaan het leven lief
heeft, zal een medeschepsel niet in de eerste plaats tegemoet treden met ‘mede-lijden
en mede-voelen’, maar met eerbied.
Aan het woord eerbied gaf ik hier een betekenis, die het in onze taal eigenlijk niet
heeft. Ik begreep dit wel en trachtte het daarom te omschrijven met: gevoelig zijn
voor het ‘andere’, waarmee ik bedoel: zich realiseren, dat de buitenwereld inderdaad
onafhankelijk van ons, op eigen wijze bestaat. Voor deze houding heeft het Grieks
een woord aidos, dat men in de praktijk dikwijls met ‘eerbied’ kan vertalen (vandaar
mijn slordigheid) maar dat ook betekent: ‘schaamte, angst, huivering’. Het houdt de
objectieve erkenning in van het per se ongenaakbare en onbegrijpelijke der ons
omringende werkelijkheid. Alvorens nader in te gaan op het verband tussen
levensliefde en, wat ik dan verder maar noemen zal, aidos, is het noodzakelijk te
wijzen op het verschil tussen aidos en de ‘eerbied’, die voortkomt uit sympathie. Het
‘mede-voelen’ met iemand pretendeert, dat men een ander min of meer begrijpt, wat
dikwijls een kleinering meebrengt, die haar limiet bereikt in het ‘zielig vinden’. In
de ogen van een sympathiserend modern mens is een arme bedelaar ‘zielig’; hij denkt
zich in, hoe hijzelf zou moeten aftakelen om zó te worden en het medelijden, dat
hem daarbij kwelt, betitelt hij als ‘eerbied voor het leed’. De Homerische Griek noemt
een bedelaar aidoios, ‘eerbiedwaardig’; hij ziet in hem een geheimzinnig, taai stuk
werkelijkheid, vertegenwoordiger van de vreselijke machten der ellende, staande
onder bescherming van de grote Zeus. Uitgaande van zijn eigen levensliefde, slaat
hij alles wat leeft zo hoog aan, dat hij het niet nadert met welwillend begrip, maar
met eerbied en angst. Vreemd lijkt het nu voor onze moderne,
psychologisch-paedagogische mentaliteit, dat de aidos volstrekt niet voorschrijft
iedereen te sparen, sympathiek te vinden, te verbeteren enz. Integendeel, hoe groter
het ontzag, hoe feller soms de vijandigheid. Het klinkt wellicht eigenaardig, dat men
een moordenaar uit ‘eerbied’ ophangt; is het echter ook niet typisch, dat men hem
uit ‘eerbied’ geestelijk debiel verklaart? Het gaat hier om twee fundamenteel
verschillende houdingen. Wat wil men tegenwoordig zeggen met de woorden:
‘Eerbied voor de ouderdom?’ Toch dikwijls zoiets als: ‘Heb een beetje begrip voor
die afgetakelde stumpers, spaar ze, enz.’ Er was een tijd, dat die woorden betekenden:
‘Wees op je hoede voor die oude, wereldwijze, daemonische centra van kracht’. Ik
schreef, dat het een lange weg is van de eerbied (= aidōs) naar de Caritas christiana.
‘Inderdaad,’ zul je na het bovenstaande misschien zeggen, ‘die weg lijkt mij heel
lang.’ Vergis je echter niet, ook niet in de christelijke charitas. Een man als St.
Vincentius zag in de ‘armen’ geen stumperige individuen, die door allerlei oorzaken
(die hij zo goed begreep en zo goed kon aanvoelen!) tot een stakkerig lot waren
vervallen, waaruit hij ze (vol medelijden!) wilde opheffen, maar: de geheimzinnige
vertegenwoordigers van Christus

Libertinage. Jaargang 3

474
op aarde, ware koningen, die moesten worden bediend met eerbied en zelfs met een
zekere luxe.
De christelijke charitas staat au fond veel dichter bij de houding van de Homerische
mens t.o.v. armoede, ellende enz. dan de moderne ‘liefdadigheid’ en ‘humaniteit’.
Zij is niet gebaseerd op het meevoelend begrijpen van een anders toestand, maar op
een reeks objectieve verplichtingen, die voortvloeien uit een bepaalde levensopvatting.
Dat dit kan samengaan met sympathie, spreekt vanzelf; maar even duidelijk lijkt het
mij, dat sympathie nooit tot zo'n stelsel van objectieve verplichting kan leiden. Zij
is daarvoor veel te afhankelijk van de persoonlijke voorstellingen, die ieder individu
zich maakt. En hier kom ik op het tweede punt, waar mijn bedoeling blijkbaar niet
duidelijk werd. Ik schreef n.m.: ‘De katholiek ervaart in zijn diepste diepte een
onredelijke levensliefde... Deze liefde voor het leven wint het bij hem van zijn
behoefte om het leven te verklaren. Een man als Gide daarentegen vindt geen rust
voordat hij het geheel overziet in een systeem, dat zíjn gevoel voor logica en
rechtvaardigheid bevredigt.’ Hiermee wilde ik niet zeggen, dat Gide rationeler is dan
Claudel, maar dat hij primair behoefte heeft aan een innerlijke harmonie, een zelf
geconstrueerde geestelijke kosmos, juist wat jij zou noemen (naar aanleiding van p.
289, r. 7). de dingen inpassen in zijn gecompliceerd gemoedsleven. Een katholiek
bekommert zich daar niet zo bijzonder om. Hij ontleent zijn zekerheid, hoe chaotisch
het er in zijn binnenste ook moge uitzien, aan zijn liefde voor het leven, die de
Openbaring verklaart en voedsel geeft in de personen van God, de heiligen en de
goede mensen. Gide daarentegen probeert alles te ‘be-grijpen’; hij denkt net zolang
over de dingen na tot hij ze kan verdragen: hij wil niet misselijk worden en vomeren.
Dit lijkt eerbiedig, maar het loopt dikwijls uit op een intellectuele annexatie, die door
de geannexeerde slachtoffers allerminst als eerbiedig wordt gevoeld. Wat is
eerbiediger of liefderijker: een leeuw dood te schieten of hem de tanden en klauwen
uit te trekken en dan voor een lief dier te verklaren? Wat maakt Gide van Claudel,
wanneer hij schrijft: ‘Claudel. Je l'aime et le veux ainsi...?’ Hij reduceert hem tot één
functie: ‘faire la leçon aux catholiques transigeants.’ Net zolang heeft hij over Claudel
gedacht, tot hij hem op die manier ‘begreep’ en dit ‘begrip Claudel’, dat met de
levende man niets meer te maken heeft, kan hij dan liefhebben. ‘Sir,’ zou de oude
Dr. Johnson zeggen, ‘I hate you heartily for that love.’
Sed haec hactenus.
Er zou nog heel wat te schrijven zijn, maar er is in de loop der tijden al zoveel
geschreven. Alleen één punt wil ik tot besluit even aanstippen. Het verwondert je
blijkbaar, dat ik de levensliefde zo principieel voor het katholicisme opeis. Nu - ik
bedoel natuurlijk allerminst, dat zij iemand katholiek moét maken. Toch is het
noodzakelijk, wanneer men op de relaties: ‘heidendom - levensliefde - Christendom’
een juiste kijk wil krijgen, een berg van vooroordelen op te ruimen. Ik zal daar op
deze plaats niet aan beginnen; maar let voor de aardigheid eens hierop. Het
heidens-levenslustige volk der oude Grieken vereerde zeven mannen om hun
bijzondere wijsheid en bewaarde eerbiedig de zeven spreuken, waarin zij de som
hunner ervaringen en overpeinzingen hadden
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neergelegd. Ziehier vijf van die spreuken: ken uzelf; de meeste mensen deugen niet;
blijf nuchter en wantrouw alles; stel je borg en je bent verloren; niets te veel. De
twee andere herinner ik mij op 't ogenblik niet, maar ze zijn navenant. Welnu, zouden
deze spreuken, met gele zijde op zwart fluweel geborduurd en passend ingelijst,
misstaan in de zitkamer en op het kantoor van de meest somber-Christelijke
kruidenier?
Thans het volgende.
‘Krachtens de menselijke natuur is het onrecht lijden schandelijk en slecht, maar
volgens de vigerende moraal het onrecht doen. En toch past het een man niet zich
onrechtvaardig te laten behandelen, maar een slaaf, die dan ook beter dood kan gaan
dan verder leven. Hoe gaat het echter? De zwakke, grote massa maakt de moraal in
haar eigen belang. Uit angst voor de sterken, die in staat zouden zijn meer te
verwerven, verklaren zij dat voor onrechtmatig. Zij nemen al van kindsbeen af de
jonge leeuwen onder hun hoede en bezingen ze en belezen ze om er huisdieren van
te maken. Als er echter eens een man opstond met voldoende geestkracht om al die
huichelarij van zich af te schudden en jullie Schrift en gezangen en tegennatuurlijke
moraal te vertrappen, dan zou je daar in plaats van een slaaf een meester voor je zien
en uit hem zou oplichten het Rechtvaardige krachtens de natuur.’
Hier is niet Nietzsche aan het woord, fulminerend tegen de zwakheid-minnende,
duistere Christenen, maar Callicles zich richtend tot de zonnige Atheners, die de
tragedie schiepen en de Perzen versloegen. En ten slotte een anecdote, verteld door
Bernanos. Helaas herinner ik mij op het ogenblik de namen der personen niet meer,
maar het verhaaltje is aldus. Enige pensionnaries van de kostschool, gehouden door
de Eerwaarde Zusters ***, waren aan het tennissen. Zoals dat gaat met jonge meisjes
praatten zij ondertussen over van alles en in haar gesprek kwamen zij op de bekende
vraag: ‘Wat zou jij doen, als je nu plotseling te horen kreeg, dat je over tien minuten
moest sterven?’ Waarop een van haar, Mademoiselle * de **, die bekend stond om
haar vroomheid, antwoordde: ‘Moi, je finirais cette partie de tennis.’
Wanneer we nu zo de spreuken der levenslustige en heidense Grieken gemoedelijk
in de salon van een sombere en Christelijke Hollander zien hangen, en daar buiten
Nietzsche unisono met Callicles horen te keer gaan tegen de bouwers der kathedralen
en van het Parthenon, terwijl de zeer katholieke Mademoiselle * de ** tennist onder
begeleiding van Finn's muziek, kunnen wij misschien het beste samen een borrel
gaan drinken, hetzij dan om verder te praten, hetzij om eenvoudigweg onze genever
te genieten à la manière de P.J. Toulet.
t.t.
Jan van Gelder
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Nog nuchter
‘Mr. Grobe drank another glass. The wine filled him with a gentle
melancholy - a mood in which one could live graciously, in which one
could die contentedly. His was the mood now, the mood of illusion, in
which most of the children of the earth live and have their being... Mr.
Grobe drank another glass - he believed in God.’
(T.F. Powys)
Cher Maître,
Je uitnoding aanvaard ik met graagte, maar vóór Callicles en Claudel, kruideniers
en Christenen, jonge pensionnaires en oude Ieren zonder enige eerbied voor elkaars
anders-zijn in één pot nat verdwijnen, wil ik nog even een paar opmerkingen maken
die in ‘l'heure du poète’ uit de toon zouden vallen.
Het is mij nu nog duidelijker dat je met die eerbied niet een soort Schweitzeriaanse
‘eerbied voor het leven’ als ethisch richtsnoer bedoelt, maar dat maakt mij je
onderscheid tussen gelovige en ongelovige niet aannemelijker, noch lijkt mij daarmee
een betere grondslag voor een aan persoonlijke willekeur onttrokken menselijk gedrag
gegeven; integendeel.
Je bedoelt, als ik je goed begrijp, dat de eerbied, omdat deze de zelfstandigheid
van de werkelijkheid buiten ons impliceert, daarom ook eerder tot een objectief
geldige wereldbeschouwing en een stelsel van objectieve verplichtingen (?) zal
komen. Maar dat gaat me te vlug; een wereldbeschouwing, die de objectiviteit der
werkelijkheid erkent is daarom zelf nog niet objectief in wat zij verder inhoudt, en
bovendien, wanneer men ernst maakt met de ‘erkenning van het per se ongenaakbare
en onbegrijpelijke der ons omringende werkelijkheid’ waarvan je spreekt, dan zou
dat juist tot ‘modestie’ leiden, zou ik menen. Verder is de eerbied zelf, evenals angst,
schaamte, huivering of liefde, haat, sympathie, een subjectieve reactie op die
objectiviteit (de reactie van een subject immers) en veronderstellen die andere reacties
evenzeer een object buiten zichzelf; sympathie moet toch met iets sympathiseren?
Sympathie sluit ‘aidos’ evenmin uit als omgekeerd, maar zij is het vermogen tot
identificatie, het ‘Heb Uw naaste lief gelijk Uzelf’ (en niet: als ‘het andere’) dat mij
toch nog wel essentiëler voor de christelijke leer lijkt dan de Homerische eerbied
(die dan eerder aan jouw creatores toegeschreven zou kunnen worden, met hun
‘persoonlijke en originele ervaring der realiteit’). Dat de aidos niet voorschrijft te
sparen, dat Claudel en Dr. Johnson vaker haten dan sympathiseren vind ik best, maar
het is niet christelijk; en de critiek die je op Gide's sympathie hebt is dan ook ongeveer
die van Nietzsche op de christelijke deugden van naastenliefde en medelijden!
Homerus had aidos zonder Christendom, maar de ‘moderne’ sympathie en
psychologisch-paedagogische mentaliteit waar jij zoveel bezwaar tegen hebt, zijn
ondenkbaar zonder de christelijke belangstelling voor de ziel, het heil, de naaste,
zonder de christelijke opvatting van de principiële gelijkwaardigheid der zielen.
Ook de spreuken der zeven wijzen die je aanhaalt lijken mij alleen maar te
bewijzen, dat de kruidenier eeuwiger is dan de Christen; het is me
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trouwens niet erg duidelijk wat je hiermee wilt zeggen, evenmin als met het
Callicles-citaat (waaruit blijkt dat de tegenstelling tussen heren- en slavenmoraal al
oud is, precies zoals Nietzsche zei) en met de anecdote over de katholieke
pensionnaire, die rustig haar partij tennis wil uitspelen (precies zoals men verwachten
kan van iemand die de eeuwigheid vóór zich heeft). Waarschijnlijk bedoel je ermee
dat het katholicisme het leven op aarde, zoals het nu eenmaal is, intact laat en er
alleen iets aan toevoegt. Ook ik ben van mening dat het katholicisme veel minder
levens-verminkend is dan bijv. het Calvinistisch Christendom met zijn drukkende
erfzonde en verdoemenis, dat het heidense leven in de kern aantast. Het katholicisme
is eerder een heidendom plus iets, het laat zoals Claudel zegt ‘les choses païennes’,
inclusief onze fouten, onaangetast, al beschouwt het ze maar als oude kleren; het is
steeds een zorg van de katholieke kerk geweest het geloof op deze wereld binnen
redelijke perken te houden, en leefbaar voor de mensen (cf. Dostojewski's
Grootinquisiteur).
Zo kan natuurlijk ook een Homerische aidos wel in het geloof geincorporeerd
worden, maar wanneer deze ‘eerbied voor het andere’ in tegenstelling wordt gebracht
met begrip en sympathie lijkt mij dat niet alleen onjuist, maar uit een oogpunt van
menselijk gedrag funest; het beschouwen van ‘les misérables’ als koninklijke
vertegenwoordigers van De Ellende en De Armoede leidt tot die typisch katholieke
mystiek (of bijna: aesthetiek) van het lijden en de ellende, die iedere poging tot
verbetering van menselijke toestanden doet zien als hybris tegenover God's wil, of,
wat subtieler: als miskenning van de aan dit leven inhaerente tragiek. Een dergelijke
opvatting verhindert de huldigers ervan meestal niet wat naar het vuur te schuiven
als zij het koud hebben of te zwemmen wanneer zij in het water vallen, maar het
heeft wel gemaakt dat de R.K. kerk sociaal nooit anders dan een remmende en
reactionnaire kracht is geweest, die maar langzaam de door haar ketters tot stand
gebrachte verbeteringen in de menselijke staat volgde.
Daartegenover lijkt het gevaar van een te gemakkelijk intellectueel annexeren en
zich superieur voelen door middel van sympathie en begrip weinig belangrijk;
niemand hoeft het zich aan te trekken en bovendien zal hier eerder een tekort dan
een teveel aan begrip de schuld zijn, want wat is begrip zonder gevoel voor het
wezenlijke anderszijn van de ander? Ik blijft erbij dat Gide dat van nature wel heeft,
al geef ik graag toe dat hij zich soms aan een te opzettelijke welwillendheid te buiten
gaat. Ik vind het eigenlijk verbazingwekkend dat hij Claudel niet nog veel meer tot
de ene functie reduceert welke deze met zo'n vermoeiende nadruk en eentonigheid
uitoefent. Het is trouwens duidelijk dat ook het katholicisme geenszins behoedt voor
de reductie van het ‘andere’ tot het ‘begrepene’; Claudel (voor wie bijv. Gide's twijfel
nooit iets anders is dan een stadium op de weg tot het geloof) is hiervan in haast al
zijn brieven een stralend voorbeeld - ik schreef daar al meer dan genoeg over - en
het is het kenmerk van vrijwel alle katholieke apologeten de meest uiteenlopende
vormen van ongeloof te zien als betrekkelijk onbelangrijke variaties op eenzelfde
ketterij; een kenmerk dat zij delen met alle aanhangers van ‘gesloten’ en op autoriteit
berustende wereldbeschouwingen.
Ik schreef overigens niet dat Claudel rationeler was, maar rationa-
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listischer dan Gide, d.w.z. van een grotere ‘verklaringsbehoefte’ blijk gevend. Dat
Gide ‘geen rust vindt voor hij het geheel overziet in een systeem dat zijn gevoel voor
logica en rechtvaardigheid bevredigt’ lijkt mij nog steeds een slechte karakteristiek
voor een man die het ‘laisser vivre les contradictions en soi’ aan de grootste sereniteit
paart, en dat de katholiek zich niet zo bekommert om zijn innerlijke harmonie komt
alleen omdat het primaat van het geloof een hierarchie in zijn gemoed schept die
hem die bekommernis afneemt, terwijl de ongelovige zelf zijn evenwicht moet
bereiken en bewaren. Ook de neiging tot ‘vormeren’ wordt door het geloof alleen
maar in andere banen geleid: Gide, die er vrijwel nooit neiging toe schijnt te hebben
zou er, àls hij het had, m.i. door nadenken moeilijk van genezen kunnen worden;
Claudel, die de neiging wel heeft, vomeert lustig door, maar uit naam van het geloof.
Dit alles zou nog veel duidelijker uitkomen wanneer tegenover Claudel niet de
‘evangelische’ Gide gestaan had, maar een eigenzinniger en verder van het
Christendom verwijderde figuur als b.v. D.H. Lawrence, die alle vooropgezette en
intellectuele sympathie verfoeide en veel sterker dan Claudel juist het homerische
gevoel voor de weerbarstigheid en demonie van het ‘andere’ bezat, maar vond dat
‘Christ was profoundly and disastrously wrong’ - al zou hij vermoedelijk a prima
vista of na een paar brieven een te hardgrondige afkeer van Claudel gekregen hebben
om door te gaan.
Het is misschien tekenend voor een meer dichterlijke dan intellectuele instelling,
dat de gevoelsgronden waaruit geloof en ongeloof voortkomen je blijkens je reactie
meer interesseren dan de ‘waarheidsgronden’ ervan. Toch zijn deze hier niet irrelevant,
want het voornaamste en bruikbaarste onderscheid tussen de katholiek en de
niet-katholiek blijft toch wel, dat de eerste wel, de tweede niet gelooft dat de
katholieke geloofsleer waar is; en dàt onderscheid is nooit tot twee typische
grondhoudingen terug te brengen, omdat misschien het geloof een bepaalde
grondhouding eist (ik betwijfel het), maar het ongeloof hoogstens het niet hebben
van juist die houding. Het onderscheid tussen geloof en ongeloof zoals jij het stelt
blijft mij te schematisch; juist het ‘dichterlijk denken’ vervalt vaak in de hardnekkigste
- want als zodanig niet doorziene - schema's. Anderszijds is het die zelfde
dichterlijkheid die je verdediging van het katholicisme zo verrassend persoonlijk
maakte.
Tot ziens dan in het blauwe borreluur, waarin ik je met mijn nuchterheid niet langer
hoop te storen.
t.t.
W.F. van Leeuwen
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Fluimpje
W.F. Hermans schreef in Podium van Augustus-September 1950 een stukje over
H.A. Gomperts, dat een aardig document zal blijven voor ieder die zich interesseren
mocht voor het karakter van deze jonge romancier. (Men vraagt zich trouwens af
waarmee Podium zijn jaargangen vullen zou als Gomperts niet bestond; in genoemd
nummer komt hij alweer in drie artikelen voor; zijn fascinatie moet voor medewerkers
aan dit blad onweerstaanbaar zijn.)
Hermans schreef zijn stukje naar aanleiding van de Vestdijk-Croiset-kwestie, niet
meer dan naar aanleiding ervan, want hij grijpt deze affaire gretig aan om over
Gomperts allerlei lang verkropt kwaad te spreken.
Het miezerige mopje waarmee hij begint geeft al dadelijk de toon aan, en tevens
een treffend voorbeeld van Hermans' humor: ‘H.A. Gomperts, auteur van Jagen om
te Leven, houdt zich in werkelijkheid bezig met het schrijven van stukjes in de krant
om te leven.’ Die olijke Hermans doet net of hij denkt dat Gomperts ècht jagen
bedoelt, met een geweer! Heeft hij hem daar even! Maar het is maar een
wensdroompje van Gomperts voegt hij er aan toe, voor wie denken mocht dat deze
het gewoon figuurlijk bedoeld had. Van dit soort grapjes maakt Hermans er meer;
zij zijn bête, maar hij roddelt nog liever bête dan niet. Gomperts is geen werkelijk
schrijver, maar een naprater van Ter Braak gaat hij verder (beprater, nabauwer,
herkauwer zegt hij ook, hij zegt alles drie à zes keer want hij staat opgewonden te
schelden) en somt een aantal (gedeeltelijk nooit door Ter B. gebruikte) Terbraakse
termen op waaruit dat allemaal blijken moet. Nou, dat hadden we wel eens eerder
gehoord, maar meestal niet van mensen die tegelijkertijd de mond vol hebben over
zelfstandig kunnen lezen.
Gomperts kan zonder Ter Braak niet lezen, zo begint Hermans nu vlijmscherp te
redeneren, en bovendien is hij een te ‘schichtige kabouter’ om de werkelijk
opmerkelijke dingen in onze letteren in hun juiste proporties te zien (?) en omdat hij
geen proporties ziet had hij een stunt nodig (that's clear!) en de enige stunt die hij
verzinnen kon was ‘ontmaskeren’ (want dat deed Ter Braak ook) - kortom, hij wou
dus iets ontmaskeren, en dáárom dacht hij toen maar dat Croiset Vestdijk was, en
zei dat ook, met de boudheid die schichtige kabouters eigen is, daarbij schichtigjes
alleen maar afgaande op zijn eigen beoordeling van Croiset's werk. Want Ter Braak
was dood, zegt Hermans er nog eens puntig bij.
Een zo roekeloze en schichtige vergissing, te menen namelijk dat iemands werk
meesterlijk is en op dat van een andere meester lijkt, waarschijnlijk zelfs van hem
is - dat had G. zijn ontslag moeten kosten vindt Hermans. Sterker nog, hij had er bij
zijn krant uitgetrapt moeten worden, gaat hij met onontkoombare logica voort, want
een dergelijke veronderstelling, dat een meesterwerk van A mischien wel geschreven
is door B, dat is even erg als Lieftinck er van betichten dat hij steekpenningen
aanneemt van het Politburo. Jawel, vooruit maar, de verdediging van het Westen
staat op het spel! Alsof bijvoorbeeld een afspraak tussen Croiset en Vestdijk niet een
volkomen onschuldige grap had kunnen zijn, zoals destijds het onder elkaars naam
publiceren van de dichters Pareau en Noordstar. Dit staaltje
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van ‘crooked thinking’ is misschien het smerigste uit het stuk, maar er volgt nog
meer in dit genre. Gomperts vroeg voor Het Parool een aantal schrijvers naar hun
oordeel over de gelijkenis tussen het werk van Croiset en Vestdijk. Wat zegt Hermans
nu? Dat Gomperts een enquête hield om uitgemaakt te zien: a. Dat Croiset (die
Gomperts niets heeft misdaan, zegt Hermans erbij, het onthullendste zinnetje uit het
hele stuk!) zo eerloos en onfatsoenlijk is geweest werk van een ander onder zijn
eigen naam te publiceren (alsof C. dat ooit op zijn eigen houtje zou doen, of alsof
het eerloos en onfatsoenlijk zou zijn wanneer het op een afspraak zou berusten!); en
b. dat Vestdijk brutaalweg staat te liegen (maar de ‘enquête’ betrof niet het
auteurschap doch de mate van overeenkomst van het werk; een vraag waar Vestdijk
zelf in zijn reactie in Het Handelsblad gewoon op in ging; bovendien, àls hij de
auteur was geweest, had hij goede redenen kunnen hebben dit niet te erkennen zonder
dat dit als liegen bestempeld zou hoeven worden).
Hermans laat het hier nog niet bij; ‘tussen de regels lezend’ dikt hij het nog wat
aan: enkel omdat G. zijn ontslag niet wil nemen en wil voortgaan met stukjes schrijven
moet ‘Croiset in de hoek worden getrapt als een dief’ zegt hij, en moet ook bewezen
worden dat Vestdijk, terwille van zijn reputatie en om er te komen (andere motieven
voor zoiets kan H. niet bedenken) onder C.'s naam publiceerde en ‘als een snotjongen
staat te liegen’. Niemand probeert dat te bewijzen, het is alleen Hermans die probeert
te suggereren dat G. heeft gezegd: ‘Croiset is een dief en Vestdijk een liegende
snotjongen’ om daarna met het meest hypocriete aplomb te vragen: ‘Welk land laat
zich geduldig zulke lasterlijke onzin over een van zijn grootste schrijvers door een
zijner grootste dagbladen oplepelen?’
Vuile demagogie, Hermans. Het kan je geen spat schelen welk land dat doet en
wat dagbladen zeggen, en je zou zot zijn als het je schelen kon. Je weet heel goed
dat die lasterlijke onzin niet beweerd wordt, maar je bent ‘tuk op kwaadaardigheid’
zoals je zelf zegt en het meest afgetrapte krantenpathos, de vulgairste
ingezonden-stukkenretoriek, het kromste argument is je goed genoeg als je denkt dat
je ermee kunt schaden. En dat praat van ‘ressentiment’ en van ‘oudewijvengeklets
zoals het in Amsterdam dagelijks wordt gehoord’. Oudewijvengeklets als dit hoort
men zelfs in Amsterdam zelden; je bent het onsmakelijkste oude wijf dat ik in tijden
heb horen wauwelen, tuk op kwaadaardigheid, maar niet meer goed genoeg bij het
hoofd om iets anders te produceren dan ranzige roddel. Je stuk stinkt een uur in de
wind. Ik zou mij doodschamen als een van mijn vrienden zoiets geschreven had,
tegen wie ook. Ik schaam mij nu nòg haast, voor mijn voorletters.
W.F. van Leeuwen
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