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[Henriëtte Roland Holst: Lof der duisternis]
Lof der duisternis
Ik heb den dag van heden doorgebracht
zoals hij voor een oude vrouw kan wezen:
wat gewerkt, wat gewandeld, wat gelezen,
en over vele dingen nagedacht.
En verder heb ik met schaamte erkend
dat ik te snel naar de pen heb gegrepen:
had ik mijn oordeel wat fijner geslepen,
ik had mijn medemensen niet gekrenkt.
Nu is na den avond de nacht gekomen:
'k lig in het duister, in het warme bed;
als een plant, in een perk in d' aard gezet,
voel ik in de stilte mij opgenomen,
verwonderlijk bevredigd, zalig vrij. Het leven heb ik achter mij gelaten:
voorbij de dag, de dooltocht door zijn straten 't leven der mensen trok aan mij voorbij.
Buiten vieren millioenen sterren feest,
daar straalt door heel de nacht hun groot geflonker;
maar binnen heerst het gezegende donker,
dat ook de wonden van het hart geneest. Henriëtte Roland Holst
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[Jan van Gelder: O Faladin]
O Faladin
dat gij hangen moet!
O koningin, dat gij ganzen hoedt!
O Burgers van Den Haag, ik zie ons al
Gehangen op de Laan van Meerdervoort:
Het Oosten heeft gewonnen en ons prompt
De nek gebroken in een hennep-koord.
En niet, als nu nog, geurend naar lavendel
En Engelse tabak, doudeinen wij
In d'avondwind en onder ons passeren
De arrebeiers, rustig, frank en vrij.
Ik zie de lol van hier: na tien uur dienst
Op het fabriek bij radio-muziek,
Gaan zij op weg naar 't Zonnewendefeest
Met rooie vlaggen, bloemen en lyriek.
Onder hun schedelpannen leeft niets meer
Dan 't ideaal van deze nieuwe tijd.
Maar éne blijft wat talmen en staat stil,
Het is een lieve, frisse kleine-meid.
Heur violette ogen zijn bedauwd
Met jeugd en tranen, en zij vraagt bedeesd
Aan u of mij - voor wie zij stil bleef staan ‘O griezelman, wie zijt gij toch geweest,
‘Dat gij nu hangen moet en niet met ons
In deze lenteavond leven moogt?’
Wat zou ons antwoord kunnen zijn, gesteld
Dat onze staat een wederwoord gedoogt?
‘Lief kind, dat is een heel verward verhaal
En vreemd en treurig ook, wel duizend jaar
En langer duurde het en toen, opeens,
In een kwartiertje, was men met ons klaar.
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‘Toch hebben wij gezwoegd de eeuwen door,
En Grieks geleerd en ook Latijn geschreven,
En ernstig over alles nagedacht,
En aan de armen vaak een cent gegeven.
‘En onze verantwoordlijkheid gevoeld,
En iedereen beschermd en opgenomen,
Wij hadden allen lief - en toen, opeens,
Hing men ons hoog in deze lentebomen.
‘En dat wij hangen, kind, is het begin
Van weer een ander woest, verward verhaal Maar wees getroost: niet gij hebt dit gedaan
En uw verwondring redt ons allemaal.
‘Want ook van ons heeft soms een heilig man
Of heil'ge vrouw, te midden van den hoon,
Zo'n vraag gesteld met een betraand gelaat,
En daardoor leeft gij nu en zijt ge schoon.
‘Want God - maar neen, wie dat is weet ge niet;
Kijk dan, lief kind, terwijl de andren zingen
Van Nieuwe Tijd en 't Ideaal, maar stil
Naar al Zijn oude, werkelijke dingen:
‘Kijk naar de morgenstond als Jahweh haar
In purpergouden chlamys binnenleidt
Door 't oostelijk portaal en uit heur hand
Een stroom van diamanten nederglijdt
‘En 't jonge gras versiert. Kijk naar de zee,
Als in haar wolkenmantel zij verrijst
En machtig op komt zetten, tot Hij zegt:
- Niet verder, zee! - en haar begrenzing wijst.
‘Kijk naar de bloem, die 't Blauwe Klokje heet,
Met welk een eeuwge kracht haar stengel draagt
Zijn klokken in de storm; dezelfde kracht
Die de Plejaden en Orion schraagt...
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‘À Dieu, vriendin - ik hoor uw vaders stem,
Hij roept u op tot volkse vrolijkheid:
't Is feest pardi! De dagen lengen weer;
Begraaf ons dan en leef uw eigen tijd.’
Jan van Gelder

[H.A. Gomperts: Van Boom tot Boom]
Van Boom tot Boom
Ach, het verdriet mij, waarde heer van Gelder,
u te zien hangen op de Laan van Meerdervoort.
Wat u geschreven hebt, heeft mij soms zéér bekoord,
maar - ijdelheid voorbij - u dacht soms niet erg helder.
U bent vermoord, mijnheer, precies zoals
de ketters moesten branden en op bevel van Rome
volkren zijn uitgeroeid, die niet wilden komen
bij uw meneer pastoor; u bracht ze dan om hals.
Maar ook gewetensdrang, die meer een traag
soort moord is, de index, de censuur,
het hele lammenadige inquisitie-vuur,
dat aangelegd is door de heren van Den Haag,
het is uw werk. Het is uw doensel, al die fraaie
jaren van gestudeer en dubbele moraal.
Wat gij in 't Oosten hoort, dat is uw eigen taal:
gij oogst alleen het hennep van uw zaaien.
Waarom draagt u die vreemde, nauwe kraag?
Is 't, wijl uw kerk bezwaar heeft tegen het blote
en kleding eist, hoog aan de hals gesloten,
- de naakte Jezus was geen burger van Den Haag dat gij daar zo benauwd bent opgeprikt?
Ik geloof het vast, de snit van deze boord,
die mode werd in uw mooie Laan van Meerdervoort,
het is de pausenboord waarin u bent gestikt.
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De pausenboord, of die afkomstig is
van de tamme Onfeilbare, die in Rome troont
of van de wilde paus, die in het Oosten woont,
het is één feilloze benauwenis.
Kortom, mijnheer;, ik noem het ook het uwe,
dat mooi systeem, om vrije mensen te bedillen,
halsstarrigen tot eigen heil te villen,
daarom is 't niet aan u ervan te gruwen.
Adieu, mijnheer, ik hoorde u eens graag praten
en groet u van mijn boom op 't Rembrandtsplein:
tussen ons doden mag geen woord verzwegen zijn.
Berusting kan de vrijheid nimmer baten.
H.A. Gomperts

[Hendrik de Vries: Sangre Torera]
Sangre Torera
Hoofdstuk uit een onvoltooide Levensroman
I
Vrij! Vrij! Weg van school! Een hartklop
Van 't hollen... Hij viel haast om: 't Wit broertje, en die bijna-zwartkop
Die dat broertjes vriendje was:
Ook al naast hem had gezeten
De eerste dag in de eerste klas.
Dat jongetje riep: ‘Kom! 't Eten
Bij ons is nog lang niet klaar
En daar is iets moois; een mand
Vol van de zeldzaamste schelpen,
Niet om te tillen, zo zwaar.
Vader is verzamelaar
En heeft van alles verstand.’
Een steile trap. Aan de wand
Vlinderkasten. Kerkhofachtig.
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Ze konden 't niet helpen: naar!
Maar die schelpen: meer dan prachtig
Toen ze op Zondag hem weer zagen
Riep hij: ‘Vader is voor dagen
Weg; we hebben 't rijk alleen.
Hij kan ons niet overvallen.’
In die studeerkamer scheen
Schemer door de blinden heen
En 't rook er naar kamferballen.
Ze bladerden koortsig, jachtig
In een machtig boek - verboden Vol ‘Oud-Egyptische-Goden’,
Bekeken toen lang aandachtig
Roofdieren met monsterkaken
En hagedissen-als-draken
‘Uit vroegere aardperioden’.
Hij mocht voortaan altijd mee
En die vriend werd vriend-van-twee.
Zo'n vriend was voor twee genoeg!
Elke Zondag werd nu feestdag.
Ze wandelden, en ze speelden
‘Toekomst-oorlog’. Ze verdeelden
Planeten en sterrebeelden.
Zijn broer en vriend onderhandelden
Namens Noord-Amerika;
Hij bepleitte Spanje's recht.
Maar die langgeleden zeeslag
‘Waarin hùn land zìjn land sloeg’,
Vochten ze ook met scheepjes na.
Hijzelf kocht een plaat: zijn vloot
Met hun vloot in vol gevecht
Bij Santiago. 't Ging slecht
Voor Spanje. Maar 't was toch echt
Zijn vlag daar: dat rood-geel-rood.
Beter dan die vlag van hun,
Met streepjes, armoedig, dun.
Wat ze in dit vriendje bewonderden
Met jaloersheid en genot:
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Dat hij, die toch pas begon
In de muziek, zoveel kon.
Hij wist van klank en klankwetten.
Zijn vader zelfs ‘dorst geen vinger
Meer op de piano zetten.’
Een wijsje als een bonte slinger,
Een dansje als een dolle spot
Maar waar lawines door donderden.
Hij beefde in die woede mee,
Hoorde in storm de stammen knappen,
Hoorde een groot, grauw monster stappen,
Zwaar... daar plonst hij in de zee!
Golven waar een stad verdronk.
Noodweer dat als oorlog klonk.
Schot op schot uit een kanon.

II
Kerstmis. Dik-besneeuwde straten.
Ze zaten in 't klein salon.
De heer die aan toovren deed,
Speelde ook viool. Wat hij speelde
Gaf een haast benauwde weelde.
Verbeeldde dat vreemde blaten
Dat soms grof-raspend vergleed,
Een verhaal? Als ‘'t Heilig Leed’
Met zijn grauwe kloosterplaten?
Dit gaf ook genot, maar 't sneed.
Dit was als gezang, maar 't gilde.
Gehuppel. Een uithaal. Stil. Hij droomde na. Daar kwam 't praten
Ondragelijk tussendoor.
‘Hoe vin je 't?’ Hij zweeg. Hij trilde
Van wreevlige tegenwil.
- ‘'t Kind heeft geen muziekgehoor.’ De heer bukte en streek en streek.
De moeder zat stom, doodsbleek.
Van woede? Of om 't prachtig spelen?
Weer huppelen. Jachtig strelen.
Dan begon 't geweldig hijgen
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Dreunend in 't glad hout; hoog stijgen
Tot weer hese stemmen wrongen,
Zwaar, naar diepten, moe, amechtig;
Iets uit moeders kerk, zo plechtig.
Toen: een schok. En eer hij 't wist
Was 't gedaan. Een snaar gesprongen;
Losgeschroefd; opzijgeschoven
En geborgen bij de kist.
‘Jij gaat beter maar naar boven.’
Boven kon hij 't zuiver horen,
Waar geen moeder hem zou storen
Met haar toon van stil getwist.
Boos toch om 't naar boven sturen,
Ook al werd zo niets gemist:
't Leek een straf, en onverdiend.
Eén ding wist hij nu beslist:
Die piano bij hun vriend
Had hij liever. 't Strijkstok-schuren
Waar hij haast om lachen moest,
Kon hij, als de harde hoest
Van zijn moeder, onder 't lezen
Van zijn vader, slecht verduren.
't Mocht dan mooi, en moeilijk wezen:
‘Tonen trekken uit vier snaren Tonen die er zó al waren
In piano's’ - hij verlangde
Naar hun vriend waar 't boemde en pangde,
Maar waar ook, met sprong op sprong,
Vreemd gezang de storm doordrong.

III
Zwaar gedonder en gerinkel.
Hun vriendje aan zijn huispiano.
Een stortvloed van woest rumoer.
De prachtigste heksentoer.
't Heette: ‘Capricho Murciano’.
't Omslag: rood-geel-rood. Nog mooier:
Die vlag waar hijzelf bij zwoer.
Zijn Spanje! Geen schurk, geen schooier

Libertinage. Jaargang 4

9
Daarvandaan, geen grove kinkel,
Of hij zou er graag mee omgaan.
Maar de taal? Hij wou niet stom staan:
Hij zou 't leren. Waarom Frans?
Dansles? Nee: de Spaanse dans.
Altijd weer, op wandelingen,
Keek hij naar een zuil, een winkel
Of een plakbord, om de kans
Dat er stierenplaten hingen.
Rood-geel-rood! Zijn eigen vlag!
Rood-geel-rood! Zeven-drie-zeven!
Samen: zeventien! Zijn dag!
Op zo'n dag begon zijn leven!
In Augustus! Dubbel Spaans!
‘Juli’ klonk Italiaans
Wat juist paste bij zijn broer:
Keurig, als een witte rij
Beelden op een marmervloer.
Die broer die nu zei: ‘Ja, jij
Houdt altijd van deugniet-landen!
Waarom vochten wij ons vrij
Van die Spaanse razernij?
Omdat ze ketters verbrandden!’
Maar hij dacht aan storm van klank.
Dansmuziek. Pronkbenen, slank.
Gebrul uit een stierenkooi.
Die vechters: echt kinder-mooi
Met sierlijk bestrikte knieën,
Omdwarlende in vlindertooi
Als telkens gemiste prooi,
Verleiding, gezichtsbedrog
Voor 't monster, grimmig en log;
In hun zweevrig doekgegooi
Zo'n zwaai van pracht-melodieën!
Hoe meer men op Spanje smaalde,
Hoe machtiger 't voor hem straalde.
Wel dwaalde, om verborgen reden,
Zijn voorkeur soms af naar Zweden.
Maar ‘'t Spanje van 't Noorden’ faalde.
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Die zwoele, wildsombre gloed
Van 't plechtige, steeds-herhaalde,
't Beklemmende, zegepraalde,
Met luister, met overmoed.

IV
Bij zijn vriend! Nu soms alleen
Ook wel midden in de week.
Hij bekeek 't Voorwereld-boek.
Een uur, nog een uur, verstreek.
Door 't gezoek, door 't lezen heen,
Zong muziek: de stem van vloek
En onheil: de gruwelwet.
Waarom hij vaak schreide in bed.
Hij wist hoe zijn vader leed
Onder 't hard, krankzinnig wreed
Gevecht op leven en dood
Waarvan zelfs een waterdruppel
De bewijzen in zich sloot. Op straat weer! Hij sprong, genoot
Met uitgelaten gehuppel
Al was 't een dans op de maat
Van 't lied van 't almachtig kwaad:
‘Woekerdier en roofdier. Groot
Leeg en koud heelal. Ons eigen
Aanzijn: val van meteoren:
Ontgloren... Dan: korte sporen...
IJdle vreugdedroom, verloren
In 't zwijgen, in 't starre dreigen.’
Hemzelf bleef die droom te sterk,
Die mensendwaasheid: Geluk!
De druk van te moeilijk werk,
De school, dat ondraaglijk juk,
Die ‘vriendjes’ vol vijandschap
Waarvan hij niets dorst vertellen,
't Gelach tegen wil en dank
Om een rare vuile grap
Op 't speelplein of in de bank Al dat sarren, al dat kwellen
Zou 't hem toch nooit echt verknoeien.

Libertinage. Jaargang 4

11
Van buiten was 't: breek of buig.
Inwendig: wel zuchten, schreien,
Maar dan weer dans en gejuich.
Onder 't stoeien kon hij gloeien
Van genot. En 's nachts: hij vocht
Met zichzelf, in heet benauwen;
Dacht aan platen: schilderijen,
Beelden: onbeschaamde vrouwen,
Soms gekronkeld in een bocht;
Maar vooral: die vreemde kinderen,
Mogend, wat hij nimmer mocht.
Hoe hem dit zo fel kon hinderen
Was geen vraag; 't zou nooit verminderen.
Maar na lange dagen tergens,
In gewijde stilte alleen,
Droomde hij zich meer, dan ergens,
Hoog of laag, ooit mooglijk scheen.

V
Van 't zuiden weg naar 't stadswesten,
In ruime kamers, fris, rijk.
Weer singels van vroegre vesten
Maar nu ook plantsoen met bergen.
Zandvlakten voor 't circus-rennen,
't Bouwen van kasteel of dijk
En voor 't laag, wraakzuchtig tergen
Van 't broertje: die goudgekrulde,
Bedorven, brutaal, verfoeilijk!
Of 't huisraad ook dit huis vulde
Met vertrouwdheid van herkennen De witblonde duldde moeilijk
Verandring, en kon slecht wennen:
Zei 't zacht, als geen derde 't hoorde.
Hijzelf, de donkre, volbracht
Een stage rondgang; gaf acht
Op wat hem kwelde en bekoorde.
Hij bleef meestal doodmoe dolen.
Bij 't zand was een wal, een gracht,
Geboomte, een verweerde molen,
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Leeg; versplinterd elke ruit.
Soms kleedden zich jongens uit.
Hij hield van een klein, verscholen
Terrein, tussen achtermurenIn-aanbouw: een distlig plein.
Hij voelde die vensters gluren
Of daar iets vreemds werd verwacht.
Toen hij op die plek, bij nacht,
In een ‘stand’, met zorg bedacht,
Na veel moeite een stier vermoordde,
Bleek 't geloei te hoog, en 't stoorde
Deerlijk: 't boorde door de wand
Vlak daarnaast: zijn moeders klacht!
Geen arena... 't ledikant.

VI
In een boek stond: ‘wreed vermaak’.
't Ging over kunstig besnijden
Van zoetwaterhydra's. Vaak
Viel 't juist open bij dat blad.
Dan, als hij naast vader zat,
Moest hij vaders blik vermijden,
Sloeg vlug om; verscheiden zijden...
Hij hield graag, zolang hij kon,
't Oog waar bundels kleuren straalden
Uit een prisma. 't Minst bewegen
Gaf een andre flonkerzon.
Hij naaide met sterke naalden
Kruisdraden door buiscarton.
Zo, in eigen telescopen,
Werden lenzen vastgeregen.
Hiermee ging hij stille wegen,
Bewonderde sterrehopen.
Daags, op 't bovenste balkon
Bij hun drie bakken met planten
En zijn fauna van de sloten,
Loste hij naar alle kanten
Schoten uit een fleskanon
Vol spiritus. Hij verzon
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Verhalen: brand, vuur en vlam. Als, met juichend belgeluid
En plat opgerolde spuit,
Weer de rode wagen kwam,
Holde hij hem na, plantsoen
Straat of singel door. Zodra
Hij 't weer hoorde: ‘Niets te doen!’
Barstte hij in tranen uit.
Maar 's nachts was de stad één gloed.
Huizen en torens bezweken
En vader vond alles goed.

VII
Zijn moeder bleef hem bespieden,
Ontnam hem steeds weer zijn deken
Op zoek naar verkeerde spelen,
Bestrafte zijn valse streken
Tegen 't broertje ‘lief’, ‘onschuldig’; Gaf ook, in de vorm van smeken,
Aan vader strenge bevelen:
Om dat verwenste geteken
Van al die nare tonelen
Met stierenboel te verbieden.
Al kweet pa zich trouw, geduldig,
't Zou nooit aan reden ontbreken
Om nieuwe ruzies te kweken.
Wanneer ze had horen preken
Had ze zich ‘erg ingehouden’.
‘Zo toepasselijk!’ Daarbij keken
Haar ogen kwaad en verkouden.
Voor vader was dat festijn
In Spanje iets onmooglijk-zots.
‘Hoor: Dit werkt op jou verkeerd.
Ik wil die boeken met platen
Terug, als je 't niet kunt laten.
Je hebt ook weer slecht geleerd.’
Oorlog was lelijk en dom.
En toch had zijn broer soldaten.
En 't stierengevecht was fijn.

Libertinage. Jaargang 4

14
Moeilijk te zeggen waarom.
Hij zweeg dus, beschaamd en trots. Vader bleef met moeder praten
Over Spanje. Hij kon 't horen
Achter schuifdeur en gordijn.
‘We hoeven ze er niet om haten.
Wie weel hoe wij zouden zijn
Als wij daar waren geboren.’

VIII
Getekend had hij altijd.
Gedicht maar zelden. Heel jong
Las hij Haafners bontgekleurd
Haast Oosters proza: ‘De Strijd
Van Tijger en Buffel’ - groots!
Iets bloedroods en zwarts! Bezield
Bezong hij die roofdiersprong.
Des doods - maar ook met wat spijt
Wijl de tijger werd vernield:
‘...Dan is 't des buffels beurt. Die scheurt
Hem met een vaart
De lucht in...’ ‘Als een hollend paard’
Wou hij schrijven. Wat weerhield
Hier zijn potlood? Recht omhoog
Holt geen paard! Het rijm bedroog.
't Hele vers was niets meer waard,
Werd vergeten, onbetreurd.
Hij had, in die vroegre jaren,
Omtrent zijn zevende, ook zangen
Als echte liedren ‘ontvangen’,
Waarvan men haast mocht verklaren
Dat het Spaanse coplas waren.
‘'t Noorderlicht
Straalt als een bliksemschicht
In 't hoge Noord
Altijd maar voort.’ ‘Sterren schittren aan de lucht
In de donkre nacht.
De dief is gevlucht,

Libertinage. Jaargang 4

15
Hij wordt opgebracht.’ ‘Als alles is donker
Is de hemel nog licht
Vol sterrengeflonker.
De deuren zijn dicht.’ ‘De hemel’ had moeten wezen
‘De bergen’. Hij had gelezen
Hoe die lang na bleven gloeien.
Maar kon, bij zo'n alpenpracht,
‘Geflonker’? Misschien de maan?
Wie zou zich daarmee vermoeien?
Geen zorg of zijn broer ook lacht
Om de dief. 't Was mooi gedaan
En hij wou 't niet meer verknoeien.
Nu, met negen jaar, bedacht
Hij al wandlend rite en bede
Aan goden, door hem ‘ontdekt’,
Tot wier eer, en uit respect
Voor wier diepe rust en vrede
Hij, in delen van de stad,
Nooit zich meer tot haast vermat;
Nooit - hoe ruw ook aangevat.
Steeds gevaar! Hij vlucht, na schooltijd,
Sluipend, rakelings langs hekken.
't Kost vaak scheuren. Daar zijn gekken
Die hem grijpen, die hem trekken
In een steeg. 't Gaat haast gebeuren
Wat hij vreest en heimlijk hoopt.
Hun gesprekken doen hem kleuren.
Nog is er niets losgeknoopt,
Als één, met een schelle kreet,
Hem langs een open riool smijt
Of knellen wil tussen deuren.
't Was dwaas dat hij tegenstreed.
Hij stelde zich voor: hij stond
Hoog op een houtmijt, bij 't smeulen
Van een fakkel. Wijd in 't rond
Wreed gedrang. Werd uitgekleed,
Langzaam, door twee stoere beulen.
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IX
't Heette op school dat Spanje slecht was.
Hij was 't ook. Beslist geen vechtjas
Maar gemeen. Hij speelde spook
Of 't echt was, en kreeg daarbij
Hulp van hun vriend. Zelfs de blonde
Broer deed wel mee. Dubble zonde,
Daar die, nog dieper dan hij,
's Nachts onder de dekens dook.
Ze ‘boemsden’ tegen 't behang.
Ze konden gruwelijk trillen
Met gril-open ogen. 't Gillen
Van 't klein broertje, in razernij,
Maakte hunzelf ook doodsbang.
Na elk betrappen bestraft
Met harde klappen. Wat gaf 't?
In plaats van geesten en spoken:
Stierfeesten en vuurtjestoken.
Regencapes of oude rokken
En losse diabolo-stokken.
De meid, niet voor háár plezier,
Kreeg telkens de rol van stier.
Maar 't schouwspel was pas begonnen
Of de stier had kwaad gewonnen.
Dan maar naar zijn waterslakken
Boven, bij hun plantenbakken.
In zijn bak wou niet veel groeien
Want uit kraters woelde 't loeien
Van Bengaalse brand, of ‘zonnen’.
Sedert Schaepman's ‘Mohamed’
Werd er niets meer ingezet.
Alles: ‘doodsrijk der woestijnen’.
Schaepman zou 't onmooglijk schijnen
Dat hij haast een Islamiet
Kweekte door zijn trots mooi lied.

X
Met ouders en broers op straat.
Een pralend kermisplakaat.
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‘Kijk daar maar niet heen. Afschuwlijk.
Nog wel ter ere van 't huwlijk
Van koning Alfonso.’ - 't Was:
't Mooiste dat bestond. Hij las:
‘Corrida de Toros’. Wacht:
Morgen daar langs! Alle hoop:
In de kermisbioscoop
Draaide straks dit stuk. - Die nacht
Bedacht hij, hoe zorgzaam-zacht
Hij zijn waterslakken bracht,
Lang vóór 't vroor, uit fles en kom
Naar hun sloot of gracht weerom.
Eens, toen hij geloofde- dom! Dat een plant zo voelde als hij,
Leek hem de aarde een woestenij.
‘Corrida de Toros’, 't Klonk
Juichend, of 't schitterde en blonk.
Hij hield steeds hartstochtelijk veel
Van rood. Nu haast meer van geel.
Hij begreep de zin: dat grel
Vlammend en toch killer licht
Waaraan hij zich overgaf
Als aan een heilige straf.
Ze mochten er heen. ‘Misschien
Komt ook dat nare te zien.
Knijp zolang de ogen maar dicht.’
Te snel, en vol flikkeringen
Was die film. Te grauw en vaal.
Maar thuis deed hij 't schoonst verhaal.
Hoe vaak? Hij verloor de tel.
Op meerdre trekken viel wel
Stiertechnisch iets af te dingen.
Hendrik de Vries
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A. Morriën
Een oud gebruik
Op een nacht, in het voorjaar, werd de jongen wakker door een geruis bij het open
raam van zijn slaapkamer. Geheel tot ontwaken komend zag hij een meisje, niet veel
ouder dan hijzelf, bezig naar binnen te klimmen.
- Wat moet je daar, riep hij boos, omdat hij aan inbraak dacht.
- Maak geen leven, antwoordde het meisje, terwijl zij haar in-klimming voltooide
en in de richting van het bed kwam, het is een oud gebruik.
- Een oud gebruik, vroeg de jongen verwonderd. Waar heb je het over?
- Ik zal het je uitleggen, zei zij en zij ging naast hem op het bed zitten. Maar je
moet een beetje vriendelijker kijken.
- Hoe kun je zien hoe ik kijk, vroeg hij, enigszins gekalmeerd, maar nog altijd
verwonderd.
- Mijn ogen zijn aan het donker gewend, zei het meisje en zij lachte zacht en
onderdrukt, als een duif. Het is een oud gebruik waaraan een legende ten grondslag
ligt. Heel lang geleden toen de aarde nog maar dun was bevolkt en de mensen
verspreid in kleine groepjes leefden, was er een jongen, Alim geheten; dat betekent
de eenzame, of de verlatene. Hij was de enige jongen van zijn stam en allen waren
erg trots op hem. Als kind speelde hij met meisjes, want die waren er nog wel, hoewel
ook niet veel. Zij woonden aan de rand van een bos, ver van andere mensen, die zij
nooit hadden gezien. Toen hij opgroeide en voor het eerst naar een vrouw begon te
verlangen, stierven alle meisjes die even oud waren als hij en tenslotte was er geen
meer over met wie hij zou kunnen trouwen, behalve de heel jonge op wie hij jaren
zou moeten wachten. Hij werd zo bedroefd en wanhopig dat hij in een hoge boom
klom en naar beneden sprong. Ter herinnering aan deze Alim, en om te voorkomen
dat jongens wanhopig worden wanneer zij zonder een vriendinnetje moeten blijven,
gaan ieder voorjaar meisjes naar de huizen waar jongens wonen om met hen de nacht
door te brengen.
De jongen had naar haar verhaal in verbazing geluisterd. Toen zij zweeg, zei hij:
Ik heb er nog nooit van gehoord.
- Dat zou ook heel verwonderlijk zijn, antwoordde het meisje.
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Alleen de ouderen kennen het verhaal en die praten er ook over, maar nooit wanneer
er kinderen bij zijn. Blijkbaar was je tot nu toe een kind. Je vader en moeder weten
misschien niet dat ik zou komen, maar wel dat er een meisje moest worden verwacht,
want zij hadden de ladder klaar gezet onder je raam. Hoe konden wij anders zo
gemakkelijk naar binnen klimmen, vroeg zij met iets guitigs in haar stem, alsof dit
argument alles onweerlegbaar maakte. Sta maar op, vervolgde zij, dan kun je het
zien.
De jongen stond op, niet omdat hij overtuigd wilde worden, maar omdat hij last
begon te krijgen van verlegenheid en hij zich staande zekerder voelde van zichzelf.
Hij herinnerde zich nu toespelingen die hij in het gezelschap van ouderen dikwijls
had gehoord, maar nooit begrepen. Hij liep naar het raam, boog zich naar buiten en
zag inderdaad de ladder, die anders altijd in de schuur stond. Hij keerde zich om en
probeerde, voor zover het donker dat toeliet, het meisje aan te zien. Hij werd daarbij
geholpen door het licht van de straatlantaarn, dat wel niet rechtstreeks naar binnen
viel, maar toch door zijn nabijheid de duisternis losser maakte, zodat hij meer kon
zien dan hij eerst voor mogelijk had gehouden.
Het was een meisje dat misschien een of twee jaar ouder was dan hijzelf, flink
gebouwd, met goede omtrekken, en met een hoofd waarvan hij alleen de mond, de
open ogen en het overvloedige blonde haar kon onderscheiden. Vooral naar haar
bewegingen te oordelen moest hij haar kennen.
- Ben jij niet het meisje, dat zo goed zwemmen kan en vorig jaar een
clubkampioenschap heeft gewonnen, vroeg hij.
- Ja, antwoordde zij.
- Dan ken ik je wel, ging hij verder, verheugd dat er een aanknopingspunt was en
hij zich van zijn bezoekster tenminste iets bepaalds kon voorstellen.
Het meisje woonde aan de andere kant van het dorp. Hij was haar meer dan eens
tegengekomen, op de fiets of te voet, waarbij hij haar steeds had bewonderd. Zij was
wat zij wezen moest: een jong lichaam, tevreden met zijn vorm, blij en fier in zijn
bewegingen. En nu was zij als een engel zijn kamer binnen gekomen, bereid tot alles
waarvan jongens slechts dromen mogen. De gedachte alleen al maakte hem
zenuwachtig, zodat hij zich niet stil kon houden en zijn tanden begonnen te klapperen.
Zij merkte het en kwam dicht bij hem staan. Heb je het koud, vroeg zij, of ben je
zo zenuwachtig? Dat kan ik heel goed begrij-
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pen. Ik had er zelf, verleden jaar toen ik voor het eerst mijn Alimfeest vierde, ook
last van. Ik was de ladder niet op te slaan. Maar het went gauw als je een lieve jongen
treft. En bovendien weet je dat het een oud gebruik is, waarvoor je niet bang behoeft
te zijn.
Zij legde haar hand in zijn nek. Haar warmte drong diep in hem door, maar toch
mislukte hun eerste kus waarom zij hem fluisterend had gevraagd, omdat hij zijn
mondspieren nog altijd niet in bedwang had en hij met te weinig adem begonnen
was. De smaak van haar lippen beviel hem; die was warm en fris tegelijk, met een
jeugdige zoetheid die niet door een tand- of maagkwaal werd bedorven.
- Het hindert niet, troostte zij hem, wij hebben alle tijd. Laten wij in je bed gaan.
En zij voerde hem met zich mee als de ervarene, zonder schaamte omdat de traditie
haar van al te persoonlijke reacties ontsloeg. Zij was vrij van zichzelf, vrij van
alledaagse overwegingen, en de vurigheid waarmee zij in deze kamer was geklommen,
was de vurigheid van een geslacht, een vrome wellust.
- Slaap je altijd met je pyama aan, vroeg zij. Als je eens wist hoe heerlijk het is
om zonder kleren in bed te liggen. Je vat gewoon liefde op voor je lakens en je
kussensloop. Ik doe het thuis ook altijd.
Zij zaten op de rand van zijn bed en haar vingers knoopten zijn pyamajasje en
-broek los, zodat zijn naaktheid te voorschijn kwam, vaag in het nachtelijke donker,
voor zijn eigen gevoel als een uitbarsting, een bekkenslag; voor haar, naar haar
vingers te oordelen, als iets dat reeds vertrouwd was en moederlijke of zusterlijke
gevoelens wekte. Het trillen werd er natuurlijk niet minder door en terwijl zij nu
zichzelf uitkleedde, waarbij zij haar kleren zorgvuldig opvouwde en over een
stoelleuning hing, lag hij sprakeloos op zijn bed dat zo kortgeleden nog alleen zijn
onschuld had gekoesterd. Een vreemd gebruik, dacht hij, en hij kon een gevoel van
schaamte niet van zich zetten, niet om wat gebeuren ging, maar omdat zij zo duidelijk
zijn meerdere was en de gebeurtenissen zich als een ritueel ontrolden. Zij leek op
een priesteres en ook op een prostituée. Het zondigen was boetedoening geworden,
zolang de plechtigheid duurde. Maar toen zij bij hem in bed kwam en zich tegen hem
aandrukte, gingen dergelijke overwegingen verloren. Het was alsof al zijn vliezen
braken, in een zo zoete pijn dat hij met een snik tot zichzelf kwam. Zij troostte hem,
meer met haar handen die zijn lichaam streelden dan met haar woorden.
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Hij voelde haar vingers bewegen en onder hun aanraking tekende zich zijn lichaam
af alsof zij het uit pijn en genot deed geboren worden. Een jongensachtige trots welde
in hem op, zodat ook hij zijn armen uitstrekte en haar omvatte. Beiden hijgden zij
alsof zij hard hadden gelopen.
- Vond je het fijn, vroeg zij hem.
- Ja, antwoordde hij. En jij?
- Ik ben er dol op, gaf zij zonder terughouding te kennen. Als het aan mij lag, was
heel het leven een Alimfeest. Later als ik getrouwd ben, wordt het een beetje zo.
- Met wie ga je trouwen, vroeg hij, met een begin van jaloersheid nu hij haar zo
vlakbij zich had en de volle lengte van haar lichaam voelde.
Dat weet ik niet, antwoordde zij, ik heb mijn man nog niet uitgezocht. Ik denk wel
dikwijls aan hem. Misschien ken ik hem al heel goed, of misschien ook helemaal
niet. Het is een erg opwindend spelletje om aan hem te denken. Hij is eerder niets
dan iets. Ik ben bang om te verlangen dat hij groot is of zwart haar heeft, want dan
kom ik in de verleiding lief te doen tegen de eerste de beste grote, zwarte man die
ik ontmoet. Vroeger toen ik klein was, kon ik ook moeilijk kiezen wanneer mijn
moeder mij vroeg wat ik liever had: een pop of een legdoos. En toch bestaat mijn
toekomstige man, ergens leeft hij en denkt hij aan mij zoals ik aan hem denk. Er ligt
een toekomst vol figuren vóór ons, die wij eerst beschrijven moeten om bij elkaar te
komen. Daar droom ik van, van die eerste ontmoeting waaraan misschien al heel wat
andere vluchtige snijpunten zijn voorafgegaan. Denk jij nooit in figuren, vroeg zij
terwijl zij haar handen rusten liet en hem uit macht der gewoonte in het donker
aanzag.
- Neen, antwoordde hij, een beetje kleintjes, omdat hij het als een tekortkoming
ondervond.
- Ja, ik dikwijls, ging zij verder, ik zie altijd de levensbaan van iemand, hoe lang
alle mensen lopen moeten, eerst om volwassen te worden, dan om de ouderdom te
bereiken, en eindelijk om dood te gaan. Je weet nooit of je niet aan je laatste passen
bezig bent. Ik ben soms bang om op een stoel te gaan zitten of in bed te stappen. Stel
je voor dat het je laatste zijn! Ik treuzel altijd bij het naar bed gaan. Dan maak ik nog
gauw een paar passen, heel mooie, om een goede herinnering achter te laten. Ik vind
kleine kinderen zo grappig wanneer die beginnen te lopen, zonder te weten dat zij
uit gewoonte zo lang moeten doen wat zij uit

Libertinage. Jaargang 4

22
nieuwsgierigheid hebben geleerd. Later als ik zelf een kind heb en het de eerste
stappen doet, maak ik er een feestdag van. Dan versier ik de kamer en krijgt het een
cadeautje.
- Een paar nieuwe schoenen zeker, viel hij haar in de rede. Zij lachten beiden, in
volle verstandhouding, alsof zij het spel van straks op een andere wijze herhaalden.
- Dat is een aanwendsel van mij om altijd in figuren te denken. Daarom ben ik zo
dol op schaatsenrijden. Dat doe ik misschien nog liever dan zwemmen. Zelfs oude
mensen krijgen op de ijsbaan weer een dunne sierlijke lijn. Als ik thuis erg mijn best
doe, zeg ik bij mijzelf dat ik aan het schoonrijden ben.
Hij glimlachte, met een gevoel van onmacht omdat hij zijn glimlach in het donker
niet zo zichtbaar kon maken als hij wel wilde. Zijn vingers tastten naar haar gezicht,
voelden haar lippen, kin en wang die meegeholpen hadden haar lieve bekentenis uit
te spreken.
- Hoe heet je, vroeg hij.
- Emma, antwoordde zij. En jij?
- Ik heet doodgewoon Jan. Mijn ouders konden niets mooiers bedenken.
- O, ik vind Jan een grappige naam.
Grappig was wat hij haar vond. Hij had nooit geweten dat er zoveel in een meisje
stak. Zij bezat alles wat een gewone vriendschap miste. Hij kon haar zo dicht naderen
dat zij elkaars adem dronken. Zachtheid wekte in haar aanwezigheid geen schaamte
op, maar werd maatstaf. Haar lichaam week zo vriendelijk van het zijne af, in kleine
onderdelen die ontbraken of er juist bijgekomen waren, in een grotere weekheid van
het vlees, dat toch vorm behield, in meer spraaklust die niet bang was de eenvoudigste
onderwerpen aan te roeren en die hem de ernst van zijn zeventien jaren als een
belachelijke last deed ondervinden. En hoe glad was haar huid! Zijn handen dreven
er op met een plezier dat door zijn poriën diep in zijn lichaam trok. Hij begon haar
te strelen, met een wellust die uit bewondering, dankbaarheid en een gevoel van
plicht was gemengd. Haar lichaam bewoog onder zijn aanraking, alsof het telkens
andere vormen aannam. Het vleide en lokte in een geurige sprakeloosheid. Hij kuste
haar ernstig en aandachtig, als iemand die zijn tevredenheid verborgen wil houden
en vreemde ogen alleen toewijding en plichtsbetrachting te zien geeft. Zijn tong
drong in haar mond door en proefde de flauwe smaak van haar speeksel. Alles aan
haar was onderwerping en na de ver-
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trouwelijkheid van straks leek zij in haar lichaam weg te zinken om haar geluk te
genieten in een droomachtige eenzelvigheid die door zijn nabijheid nauwelijks werd
beroerd. Toen zij weer rustig waren geworden, stond zij van het bed op om zich aan
te kleden.
- Ik moet gaan, zei zij, het is bijna dag. Het kan mij niet schelen of iemand mij
ziet, maar ik houd er van om door lege straten te lopen. 's Nachts is het of je niet
buiten, maar binnen bent, in een ontzaglijk groot gebouw. Dan worden de straten
gangen en de huizen kamers. En dan kan ik ongestoord aan mijn figuren denken,
terwijl mijn voeten er een nieuwe bij schrijven.
- Zij was wel een beetje gek, dacht hij, nog te bed liggend, zodat hij haar in het
schemerige donker boven zich zag.
- Vind je het erg wanneer ik je thuisbreng, vroeg hij terwijl hij nu ook opstond en
naar haar greep juist toen zij haar jurk over haar hoofd trok.
- Welneen, ik vind het fijn, antwoordde zij, nog in haar schuilplaats.
En nadat zij haar jurk had gladgestreken, ging zij op haar tenen staan om vluchtig
als de wind een kus op zijn lippen te drukken. Terwijl hij zich snel aankleedde, stond
zij bij het raam en keek in de straat met haar schijnbaar overbodige en daardoor
raadselachtige belichting.
Verwonderd en een beetje ouwelijk het hoofd schuddend daalde hij achter haar
de houten ladder af in de kleine tuin voor het huis. Hij voelde zich in de nachtlucht,
die niet door wind werd beroerd, wel degelijk buiten en hij had neiging te beven
vanwege de koelte en uit protest omdat zij hem verliet; zo snel was zijn verwondering
in verlangen veranderd. Hij had haar bij de arm gegrepen en zijn voetstappen (of
mijn figuur, dacht hij geamuseerd) regelden zich naar de hare. Hier op straat had hij
beter gelegenheid haar te bekijken en hij maakte er, telkens wanneer zij een
straatlantaarn naderden, een hongerig gebruik van. Haar haren, die in dichte golven
op haar schouders vielen, waren blond, tegen rood aan. Het profiel van haar gezicht,
waarvan neus en lippen zich onder zijn blikken spotachtig krulden, was zuiver,
tegelijk duidelijk en zacht. Het drukte een ironische bereidheid uit, maar alle
onderwerping was er van afgewist. Hij meende te weten welke gedachten haar
voorhoofd uitzond. Er flitste iets op haar gezicht, rimpeling van gevoelens, mijmerlust.
Haar borsten duwden de stof van haar jurk naar voren. Zij draagt ze, dacht hij verrukt,
alsof hij iets belangrijks had ontdekt, waardoor vrouwen zich van mannen onder-
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scheiden. Haar dijen hieven onder het lopen de plooien van haar rok afwisselend
omhoog. Daaronder werden haar wandelende voeten zichtbaar, een geduldig
plichtsgetrouw schoppen dat de lachlust prikkelde en allerminst aan de lange in elkaar
vloeiende figuren deed denken, waarover zij op zijn kamer had gesproken. Hij
bewonderde haar, omdat zij tegen zijn blikken bestand was en ze in ontvangst nam
als een hulde waarvoor het hoofd hoger moest worden geheven, de hals gestrekt.
- Ken je het sprookje van de man, die zo vaak naar zijn vrouw keek, dat zij hoe
langer hoe kleiner werd, zodat hij haar op het laatst op de palm van zijn hand kon
laten staan, vroeg zij hem.
- Ja, antwoordde hij, mijn moeder vertelde het mij toen ik klein was. Lange tijd
durfde ik geen blik op haar werpen. En omdat ik haar zo groot vond, dacht ik dat
mijn vader haar wel heel weinig moest hebben aangezien. Sinds die tijd is zij in mijn
ogen veel kleiner geworden, maar ik zou haar toch niet op mijn hand kunnen dragen.
- Ik was juist altijd bang dat ik zelf zo klein zou worden en nu nog, wanneer jongens
of mannen naar mij kijken, begin ik te beven en te struikelen alsof ik al op de palm
van een hand loop.
- Wees maar niet bang, zei hij terwijl hij zijn arm om haar heensloeg, ik heb straks
gezien dat je groter in plaats van kleiner werd.
- Ja, antwoordde zij, dat is mijn tweede reactie. Maar vroeger kon ik niet in slaap
komen, omdat ik bang was dat er iemand naar mij zou kijken en ik de volgende dag,
niet groter dan mijn pop, wakker zou worden.
- Het vreemdste van het sprookje vond ik, dat het daar ophield. Ik moest er dikwijls
aan denken wat die man nu verder had gedaan. Of hij door was gegaan met naar haar
te kijken, zodat hij haar tenslotte op zijn pink of op een knoopje van zijn vest kon
laten staan.
- Als hij echt van haar hield, zal hij zijn ogen wel hebben uitgestoken om haar niet
meer te zien. Dat zou ook de les van het sprookje kunnen zijn.
Toch hadden meisjes en vrouwen iets van het vrouwtje uit het verhaal. Zoals zij
bij een man lagen, op zijn schoot zaten en dingen deden die zo kinderlijk leken, zo
klein en uit de verte, op de rand van een wereld die door mannen was gemaakt.
Op zijn aandringen gingen zij niet rechtstreeks naar haar huis, maar langs een
omweg die hen tot aan de grens der duinen voerde.
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De nacht liep op zijn eind en begon in het Oosten uiteen te vallen. Uit het duin kwam
de geur van het bos, in een begeleiding van vogelgefluit. Op de horizon van het
gehoor ruiste de zachte ademhaling van de zee. Zij, het voorjaar en dit zoete aanbreken
van de dag hoorden bij elkaar. De jongen onderging het genot en de wanhopige
droefheid van deze verbintenis. Het meisje straalde aanwezigheid uit, maar toch leek
zij veraf en ongrijpbaar, alleen al omdat zij bestond. Hij besefte de ontoereikendheid
van wat zijn ogen konden zien en zijn handen betasten.
- Wanneer kom je weer, vroeg hij.
- Vannacht en morgennacht, antwoordde zij. Het feest duurt drie dagen. Daarna
ben je op eigen krachten aangewezen.
- Kunnen wij niet voor vanmiddag of vanavond afspreken?
- Neen, dat zou tegen de regels zijn. 's Nachts zijn wij man en vrouw, maar overdag
volslagen vreemden voor elkaar. Je behoeft mij niet eens te groeten wanneer je mij
op straat tegenkomt.
- Maar het is toch niet verboden, vroeg hij angstig.
- Neen, antwoordde zij met een glimlach. Het is toegestaan. Maar nu moet ik
werkelijk naar huis. Kijk, het daagt al.
Op hun weg naar huis kwamen zij andere jonge paren tegen, de armen om elkaar
heengeslagen. In de verte werd gezongen, alsof het eerste licht een aansporing nodig
had om over de huizen en de tuinen te dalen. Bij haar huis nam hij afscheid van haar
met een kus, die zijn handen in beweging bracht. Maar met zachte drang maakte zij
zich uit zijn armen los. Hij hoorde het hekje achter haar dichtklappen en zag haar
naar de deur lopen. Hij hield ook van haar keerzijde.
Toen hij thuiskwam waren zijn ouders op. - Waar ben jij zo vroeg geweest, vroeg
zijn vader. Hij kreeg een kleur, maar antwoordde niet. Later kwamen zijn oudere
broers en zuster naar beneden. Er heerste een algemene vrolijkheid, als op zijn
verjaardag. Zijn stoel aan de ontbijttafel was versierd en zijn moeder had lekkere
voedzame dingen voor hem klaargemaakt. Hij proefde er de dubbelzinnigheid van.
Hij verdroeg hun gezelschap met een lichte schaamte die niet helemaal onplezierig
was. Wat kon er nu nog bestaan waardoor zijn vader en broers, met hoeveel
toegevendheid ook, op hem zouden neerzien? Hij was hun gelijke, de wereld lag
voor hem open en het levensraadsel leek zijn verklaring gevonden te hebben. Die
dag kon hij zijn geluksgevoel nauwelijks de baas. Het was te groot voor hem, het
wilde alle ruimten vullen.
Met zijn vriend, die ook meisjesbezoek had gehad, liep hij door
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de duinen naar het strand. Het was een volmaakte verjaarsdag. De duinen geurden
naar stuifmeel, het landschap ademde een eeuwenoude zinnelijkheid. De aarde lag
op haar rug als een wellustig dier en liet zich krabben door een leger sjirpende krekels.
In de gonzende stilte wierp een goddelijke speler zingende leeuwerikken omhoog.
En ook de zee scheen toegeeflijk, verzoend met haar eigen raadsels die zij zoetjes
schuimbekkend voor zich uitprevelde.
Zij liepen langs de rand van het water, met de zon in het gezicht, voorzichtig, om
niet op schelpen en zeewier te trappen, kleine vruchten van een onzichtbare
baarmoeder. Zij dachten met welwillendheid aan de wereld die zoveel meisjes en
vrouwen herbergde, een geweldig reservoir van liefdeskracht. Het leven leek een
feest, zoals het zou moeten zijn. Hoe zouden zij nog ooit vreemde woordjes kunnen
leren of wiskundige vraagstukken oplossen? Zij zagen alles als zelfbedrog wat niet
in het donker, met een kus, tussen een jongen en een meisje kon worden afgehandeld.
Zij waren bereid een geloof te grondvesten op de indrukken van een kam in het haar
van een beminde vrouw. De waarheid was een geur, een warme smaak in de mond.
Zweetdruppeltjes bevatten vaderlandse en algemene geschiedenis.
- Ik vraag mij af, merkte mijn vriend op, wat er gebeurt wanneer een meisje bij
een jongen komt, die niet van meisjes houdt.
Zij zagen elkaar aan en gingen onwillekeurig een stap bij elkaar vandaan lopen.
- Ik zou het niet weten, antwoordde hij. Oude gebruiken kunnen niet met alle
mogelijkheden rekening houden. Je weet hoe moeilijk het is om met je rechterhand
te leren schrijven wanneer je linkshandig bent. Het schrift wordt er niet mooier door.
En na een korte stilte: Ben jij ook zo ongeduldig? Ik kon vandaag niet van de
meisjes afblijven, die ik op straat tegenkwam. Ik ben al ontrouw nog voordat ik het
jawoord heb gekregen. De wereld is vol verleiding en ieder ogenblik zou ik willen
knielen om de hand van een meisje te grijpen of een vrouwenvoet te kussen.
- O, ik droom meer dan ik waak. Weet je, vannacht had ik het licht aan, en toen
het meisje zich kleedde en nog in haar hemd en broekje stond, hief zij haar armen
omhoog om haar haren te ordenen. Zij gaf haar oksels prijs, met het dons van een
zestienjarige. Het deed mijn adem stokken. In dat ogenblik hield ik zoveel van haar,
dat ik mijn liefde meteen tot alle andere vrouwen en meisjes uitbreidde. En toen mijn
moeder vanmorgen lachte,
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werd zij een jonge minnares die zich aan mij onderwierp, ook al mocht ik haar alleen
met een kinderlijke kus naderen. De wereld valt voor mij uiteen in vrouwelijke
houdingen, in gebaren waarmee meisjes haar jurk losknopen, zich bukken om haar
kousen uit te trekken, of zich op een bed uitstrekken met de armen onder het hoofd.
Als het niet zo plezierig was, zou het verschrikkelijk zijn.
Zij sliepen in het warme zand, tegen de duinen aan. Toen zij in het dorp
terugkeerden, begon het een beetje schemerig te worden, traag, alsof de avond alle
tijd nam. In de haven lagen de schepen zonder stoom met iets dierlijks in de manier
waarop zij bij elkander schuilden. De arbeiders gingen naar huis, moe en met vuile
handen. Voor de huizen, in de tuintjes, zaten moeders met haar kinderen. Er hing
iets zo weldadigs en zangerigs in de lucht, dat men ieder ogenblik een massale
geboorte verwachtte. De wereld zou met kinderen worden overstroomd en te gronde
gaan aan de overdaad van haar geluk, zoals andere werelden aan de vernietiging.
Wie kent niet zulke voorjaarsavonden, wanneer een verlangen voldoende lijkt om
alle sterren te bevolken? Langzaam, als op een verhoging, liepen zij door de lage
straten van hun dorp en groetten de meisjes die zij kenden of die zij wilden leren
kennen.
- Ik ben treurig van tevredenheid, zei zijn vriend.
- En ik moe van werklust, antwoordde hij.
Met deze betuiging van eensgezindheid gingen zij uit elkaar.
Die avond bracht hij zijn kamer in orde voor het bezoek dat hij verwachtte. Alle
boeken die op de tafel en de stoelen slingerden, zette hij in de kast. Lange tijd
treuzelde hij met het kiezen van een boek dat hij opengeslagen op tafel wilde leggen,
als bewijs van genoegens waaraan men zich alleen, met de hand onder het hoofd,
kan overgeven. Maar tenslotte verwierp hij dit voornemen als een ijdelheid waarvan
de vorige nacht hem had genezen. Hij wilde het tafelblad niet met onuitgesproken
woorden bezwaren. Het zou spelbreuk zijn om met haar hoofd op zijn schouder
anders dan toevallig en uit verstrooidheid naar een boek te zien.
Zijn moeder had bloemen bij zijn bed gezet en hij had er haar lief om. Lange,
sterke tulpen, die ons verzoenen met zoveel ergernis die door hun aanwezigheid
wordt ontdekt. Hij was overgevoelig en niet zonder zenuwachtigheid. Ik moet niet
weekhartig zijn, dacht hij. Maar hij kon niet verhinderen dat zijn gevoel uit-eenvloeide
en zich aan verre dingen hechtte.
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Buiten was het stil geworden. Door het open raam drongen slechts nu en dan geluiden
naar binnen; voetstappen, zingen in de avond, een fluitende boot, treinen in de verte.
Met welgevallen keek hij zijn kleine kamer rond. Mijn cel, dacht hij glimlachend,
maar niet om mij in onthouding te oefenen. Hij behoefde slechts zijn venster open
te zetten om engelen van vlees en bloed toegang te verschaffen. Het geluk kwam
zijn kamer binnen als een geur die de wind voor zich uit drijft. Hoe beklagenswaardig
waren de jongens en mannen, die met dichte ramen sliepen.
Hij ging op het bed zitten, nadat hij het dek teruggeslagen had. Hij had zijn bed
geurig willen maken met bladeren en kruiden, zoals het eens in een warm land
gewoonte was geweest. Maar hij moest nog leren zich niet te schamen voor gebaren
die overdreven lijken, wanneer men er van afstand naar kijkt. Zijn onschuld had zich
te lang met overbodige zaken beziggehouden. Ik moet nog veel leren, dacht hij. Hij
beloofde zichzelf een vlijtig leerling te zijn. De studie trok hem aan.
Hij kleedde zich uit en ging op bed liggen, zonder slaap en ongeduldig. Hij had
zijn licht uitgedaan, maar het donker had geen geheimen. Op het tafeltje naast zijn
bed lag een zaklantaarn, die hij straks wilde gebruiken om haar naaktheid te voltooien.
Na verloop van tijd hoorde hij in het tuintje vóór het huis voetstappen, te zwaar
voor die van een meisje. Het grint knerpte. Aan het hoesten herkende hij zijn vader,
die de ladder tegen de muur onder het raam kwam zetten, zoals andere vaders hun
kind een warme kruik brengen voor de nacht. Het ontroerde hem, deze ouderlijke
zorg voor zijn feestvreugde, maar het bezorgde hem tegelijk dezelfde schaamte, die
hij die morgen in het gezelschap der anderen had gevoeld. Een oud instinct, om zijn
plezier geheim te houden, roerde zich. Toch was hij zijn ouders dankbaar voor hun
geloof in overgeleverde gebruiken, die zoveel instemming wekten bij hun zoon. Zij
reikten elkaar ongezien, in het donker, de hand.
De uren tot haar komst bracht hij half wakend, half sluimerend door. Wanneer hij
wakker was, dacht hij er aan wat hij tegen haar zou zeggen. Hij liet ook haar spreken;
hij kende de klank van haar stem, de vrolijkheid en de verwondering die ook bij hem
woorden wekten. Maar niet alleen woorden. Zij gaven omtrekken aan zijn gevoel
dat overal op het andere, vreemde stuitte. Met zijn zaklantaarn zou hij als met een
tondeuse grote vlokken donker van haar lichaam knippen. Hij had zich voorgenomen
haar borsten te
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kussen, zodat haar tepels hard werden en seinen doorgaven aan zijn tong. Hij wilde
zijn hand op haar leggen om te voelen dat zij leefde onder haar huid, hoe
onverklaarbaar het ook was.
Eindelijk hoorde hij voetstappen naderen die van haar moesten zijn, en in gedachten
zag hij de figuur, die haar voeten hadden beschreven en die bij hem tot een voorlopig
einde zou komen. Hij stond op en liep naar het open raam. Hij trilde misschien nog
heviger dan de vorige nacht. Het was iets anders een meisje onvoorbereid de kamer
te zien binnenklimmen dan bij het raam te staan en te weten wie het is die haar hand
ten groet omhoogsteekt.
- Emma, riep hij zacht.
- Ik kom, antwoordde zij en klauterde de ladder op.
Hij tilde haar van het raamkozijn op de vloer. Zij was niet zwaarder dan wat zijn
armen verlangden te dragen. Hij voelde hoe de stof van haar jurk om haar lichaam
sloot. Zij bracht de koelte van de nacht met zich mee en toen hij een kus op haar
wangen drukte, bemerkte hij dat de wind hem vóór was geweest.
- Ik was bang, dat je niet zou komen, fluisterde hij.
- Waarom niet, was haar wedervraag. Ik zou het spel slecht spelen wanneer ik
weggebleven was.
Haar woorden maakten hem verdrietig, omdat er te weinig onzekerheid uit sprak.
Zij was niet zenuwachtig en trilde niet. Zij wist het plezier van deze uren te scheiden
van wat haar in het heldere daglicht bezig hield. Ongetwijfeld moest zij bij zichzelf
denken dat zij nu aan het schoonrijden was, zonder de kalme vredigheid van een
gewoner lijnenspel te minachten. Hij had de plankenkoorts van iemand, die zijn
struikelen in een danspas wil veranderen.
(Uit de verhalenbundel EEN SLORDIG MENS, die in het voorjaar bij de
Bezige Bij te Amsterdam verschijnt.)
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F.W. van Heerikhuizen
Renaissance en Barok1)
Het verbizonderingsproces dat in de latere Middeleeuwen reeds voluit op gang was,
heeft zich in de zestiende eeuw in enige bewegingen belichaamd, die het bewustzijn
van een ‘nieuwe tijd’ wakker riepen. Ze brachten een golf van optimisme, die
schijnbaar sterk afsteekt tegen het pessimisme van de 15de eeuw - schijnbaar, want
het onderscheid is bij nader toezien helemaal niet zo absoluut. Optimisme en
pessimisme komen in de 15de èn de 16de eeuw naast elkaar voor, en wat nog
belangrijker is, ze hangen psychologisch direct met elkaar samen. Want waaruit is
het succes van die bewegingen voortgekomen? Men greep zich vast aan beperkter
en relatiever ‘zekerheden’ dan vroeger, omdat een ‘naïeve’, vanzelfsprekende
zekerheid niet meer bestond. Vandaar ook het gevaarlijk fanatisme dat zich in deze
eeuw vertoont, en dat alweer zijn voorlopers had gehad in de partijtwisten van het
eind der Middeleeuwen. Daartegenover ontwikkelt zich een nieuw bewust ideaal
van verdraagzaamheid.
Over het algemeen beschouwt men het individualisme als kenmerkend voor de
nu aanbrekende nieuwe tijd. Dit is ook juist, mits men de geleidelijke groei ervan in
de voorgaande eeuwen in aanmerking neemt, en de gelijktijdige ontwikkeling van
het collectivisme mede in zijn beschouwingen betrekt. Individualisme en collectivisme
zijn kinderen van één groeiproces. Het collectivisme komt voort uit de dreigende
vereenzaming, uit de vrees dat de structuur van wereld en leven wel eens een
onoplosbaar probleem zou kunnen blijken. Het sluit zich ook weer onmiddellijk bij
het individualisme aan doordat het zijn aandacht moedwillig op een deel gaat richten,
in dit geval niet het gewone ik, maar een sterk vergroot ik, dat zich tooit met de
kleuren van godsdienst of natie. Want al ligt in de zestiende eeuw het hoofdaccent
op de godsdiensttwisten, ook het nationaal besef wordt dan duidelijk wakker (alweer
na een voorbereiding in de voorgaande eeuwen); niet alleen het vorstelijk absolutisme
krijgt scherpere contouren, maar ook het collectief gevoel van eigenwaarde, dat zich
in de eerste plaats

1) Inleiding op het gelijknamige hoofdstuk in Gestalte der Tijden, de wereldletterkunde in
hoofdtrekken, waarvan het eerste deel in 1951 bij A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij te
Leiden zal verschijnen.
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op de eigen taal richt1). De eigen talen waren tijdens de bloeitijd der Middeleeuwen
tot een volwaardig literair gebruik ontwaakt; nu ging men dat gebruik bewust
cultiveren en verheerlijken, waarbij men het deed voorkomen of men zo niet geheel,
dan toch in hoofdzaak de spits afbeet. Men deed dat onder invloed van de aan Italië
en de ‘klassieken’ ontleende vormen, waarin men een nieuwe ‘zekerheid’ meende
te proeven - en hier blijkt meteen weer hoe wankel dit opgeschroefde zelfbewustzijn
was. Tegenover de verheerlijking van de eigen taal, die alleen maar met man en
macht opgeknapt moet worden om de talen der Oudheid te evenaren, ja te overtreffen,
staat een dergelijke verering voor de klassieken, dat men òf vaak in het Latijn gaat
schrijven en dichten en de eigen taal eenvoudig vergeet, òf zich aan allerlei
voorschriften onderwerpt die men meent dat de Ouden voor alle tijden hebben
gegeven.
Wij zijn nu gewend met een zeker medelijden over deze dingen te glimlachen.
Dat komt doordat wij alleen de tijdelijke vormen zien en niet de psychologische
achtergronden ervan. In feite zijn onze problemen nog precies dezelfde als die van
de zestiende eeuw, in inmiddels zeer verscherpte vorm. Ook wij zwaaien heen en
weer tussen individualisme en collectivisme, die zich tot extreme monstruositeiten
hebben ontwikkeld waarvan steeds duidelijker geen uitkomst meer te verwachten is.
Temeer waar die uitersten zich ook gemakkelijk met elkaar verbinden, waartoe hun
psychologische structuur hen in staat stelt (zie het hierboven gezegde over het
‘vergrote ik’ reeds in de 16de eeuw). Onze zelfverheerlijking en onze drift tot
onderwerping en zelfvernietiging blijken steeds meer identiek. In de 16de eeuw was
dit proces pas in zijn beginstadium. Maar het was al duidelijk hetzelfde. Ook het
probleem van de intellectuelen was toen al in principe hetzelfde: zij konden de holheid
der leuzen voor een deel doorzien, maar hadden zich reeds veelal tot een te afzijdige
klasse ontwikkeld om doeltreffend invloed te kunnen uitoefenen tegenover de mannen
van de daad (men denke hier niet alleen aan Erasmus, maar ook reeds aan Thomas
à Kempis en andere late Middeleeuwers). Als psychische compensatie vond ook toen
reeds ‘la trahison des clercs’ plaats, het zich uitleveren aan de wereldse machten, die
niet alleen bescherming boden tegen de materiële nood, maar ook tegen de gevoelens
van eenzaamheid en ‘nutteloos’ toeschouwerschap.

1) Het spreekt vanzelf dat dit gevoel voorlopig tot een ‘élite’ beperkt bleef.
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Het eigenaardige is dat niet alleen onze huidige crisis uit deze ontwikkeling naar
uitersten is voortgekomen, maar dat ook al onze grote cultuuruitingen producten zijn
van de spanning die erdoor in het leven is geroepen. Hun mogelijkheid tot grootheid
blijkt intussen niet alleen af te hangen van de mate van spanning, zoals men totnutoe
vaak heeft gemeend, maar van de (dynamische) verhouding van deze tot de verborgen
factor die ik al eens psychische onbevangenheid heb genoemd, en die beneden nog
nader als ‘psychische massa’ zal worden bekeken. Daardoor is het tijdperk dat wij
thans gaan bezien in bepaalde opzichten uniek in de Europese geestesontwikkeling.
Het is o.m. de bloeitijd geweest van het Europese drama en de bloeitijd van de
Europese schilderkunst. Uitgaand van een nog grote mate van innerlijke vastheid
bereikte men reeds uiterste ervaringsgebieden, die feitelijk niet meer te passeren
waren. Alleen nog maar uitvoeriger te verkennen. Ibsen heeft Shakespeare niet meer
kunnen overtreffen. Het ‘romantisch’ natuurgevoel is vóór 1600 al duidelijk aanwezig,
in schilderkunst en literatuur. De kern van het negentiende-eeuws impressionisme
is reeds te zien bij Frans Hals en Vermeer, en de ontdekkersvreugden die erin besloten
liggen zijn wel opgewondener maar stellig niet groter geweest dan die van de
ontsluiting der zichtbare werkelijkheid in de 15de tot 17de eeuw. Geen ‘expressionist’
heeft het, alle pathetische gebaren ten spijt, ooit wezenlijk verder gebracht dan El
Greco, of Rembrandt, of Seghers.
Reeds in de late Middeleeuwen zagen wij verlangen naar ideële schoonheid en
cru realisme naast elkaar opkomen. Die ontwikkeling gaat door: tegenover de
vlekkeloze schoonheid van een Rafaël of Leonardo staan de blinden en kreupelen
van Breughel1), staat ook diens Triomf van de Dood, die magistrale samenvatting
van de vroegere dodendansen, waarin het individuele weer in het collectieve
ondergaat. Het individu werd zich immers bewust van zijn grootheid, maar ook van
zijn kleinheid. In Breughel's Val van Icarus, in zijn Zelfmoord van Saul, wordt de
handeling die het schilderij zijn naam geeft tot een nietige toevalligheid, ergens in
een hoekje gedrukt door een onmetelijk en naamloos gebeuren. De ontdekkingsreizen,
de astronomische ontdekkingen, toonden de macht van de mens, maar ook dat de
wereld veel groter was dan hij had gedacht, en hij in verhouding dus veel kleiner.
En de beschouwing van eigen innerlijk toonde iets dergelijks! De mens was

1) Natuurlijk komen beide kanten nergens geheel los van elkaar voor; zie bv. de caricaturen
van Leonardo!
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tot de schoonste dingen in staat, maar ook tot de afschuwelijkste. En de laatste
kwamen vaak op onbegrijpelijke wijze uit de eerste voort. Schoon en lelijk hingen
ergens (maar waar?) met elkaar samen. Het is deze vraag die de stuwkracht is achter
al Shakespeare's werk. En volstrekt niet alleen achter het zijne. Het onsterfelijke
mensenpaar van Cervantes is de levende uitbeelding van die raadselachtige
tweeëenheid. Geen wonder dat, waar de meest serieuze bedoelingen zo onvast bleken,
het leven als een toneelspel werd ervaren, of als een droom. Dat men het in toneel
ging overgieten, en ook anderszins in kunst ‘vangen’, maar ook onder glas werd het
niet minder raadselachtig. Dat men er op los ging leven, zoals b.v. Donne dat in zijn
jeugd deed, en dan later op zoek ging naar ‘vastheid’. En dat men ook collectief die
‘vastheid’ coûte que coûte ging zoeken, in de vorm van ‘het ware geloof’, absolutisme
of klassicisme.
In Italië had de nieuwe wereldse kunst zich direct op die van de Oudheid kunnen
inspireren; doordat de steden er zo vroeg tot bloei kwamen had het rationalisme in
handel en wetenschap zich hier het vroegst en volledigst kunnen ontplooien, terwijl
zich in de Italiaanse schilderkunst het duidelijkst de invloed deed gelden van de
mathematische proportie- en ruimteberekening. De Italianen voelden zich dan ook
aan de spits van Europa staan; geheel ongelijk hadden zij daarin niet, maar toch wel
gedeeltelijk, want zij gaven de bestaande tegenstelling een veel te absoluut karakter.
De groei naar de nieuwe tijd ook in het Noorden werd door hen voorbijgezien. En
niet alleen door hen, maar ook door de rest van Europa zelf! Men nam daar met grote
graagte de Italiaanse methoden en vormen over, eerst in de tekstkritiek en andere
wetenschappen (het ‘humanisme’), daarna ook in de kunst en literatuur (de
‘Renaissance’). In de grond van de zaak was de ‘vernieuwing’ die men zo kreeg
meer uiterlijk dan innerlijk. De stille sfeer van de Moderne Devotie heeft op het
Noordelijk humanisme een blijvend stempel gedrukt. En uit de Haarlemse vleeshal
spreekt in een andere vormentaal (en ‘Noordelijker’ materiaal) hetzelfde
burgerlijk-speelse levensgevoel als uit het Middelburgse stadhuis. Tegenover de
spitsvondigheid van de latere rederijkers betekende de Renaissancepoëzie wel een
verheldering en vereenvoudiging, maar ze vertoonde meteen zelf ook een sterk
element van kunstigheid, dat zich al spoedig toespitste tot ‘gongorisme’ en daaraan
verwante stromingen, en ook verder overvloedig bleef doorwerken.
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Men voelde wèl een scherpe breuk, omdat men die innerlijk nodig had. In zijn onrust,
die men heerlijk vond èn vreesde, wilde men iets nieuws. Iets dat zelfverheffing en
onderwerping tegelijk betekende (zie boven). De Hervorming, die merkwaardige
Noordelijke tegenhanger van de Renaissance, betekende ook zo'n geforceerde breuk.
Het individu maakte zich los uit het ‘vanzelfsprekend’ kerkverband, om zich tegelijk
te onderwerpen aan ‘het Woord’ (d.w.z. aan de diverse interpretaties daarvan). Ook
de tegenstelling tussen Renaissance en Hervorming is bij alle innerlijke verwantschap
interessant. De Renaissance verwereldlijkte de schoonheid, maakte haar los van de
religieuze achtergrond die haar in de Middeleeuwen had gedragen (waarbij de reeds
besproken gradaties uiteraard in aanmerking moeten worden genomen). De
Hervorming ontdeed daar lijnrecht tegenover de religie van alles dat maar aesthetisch
of ‘werelds’ kon lijken; ze sloeg de weg naar een eenzijdige vergeestelijking in,
waarvan de sporen in vroeger eeuwen natuurlijk reeds ruimschoots te vinden waren
(en vooral in het oudste Christendom, waarop ze zich dan ook gaarne beriep), maar
die toch in wezen ‘modern’ is, niet ‘Middeleeuws’. Tegenover de eenheid die uit de
kathedralen spreekt betekenden beide bewegingen een zich richten op extreme ‘nieuwe
mogelijkheden’. Ten koste van een centrum, dat alleen maar korte tijd als krachtig
levende idee had bestaan. Maar dat óók een onbewuste psychische kracht bleek die
slechts langzaam maar zeker afnam. Voorlopig voelde men hierdoor de gevolgen
van de eigen eenzijdigheid nog maar zeer ten dele. En de intensiteit waarmee men
zich op het nieuw ontdekt heil kon richten en de strijd tegen de ‘boze machten’
aanbinden die het belaagden, gaf een nieuw gevoel van kracht. Slechts betrekkelijk
weinigen genoten daar tussendoor het soms nogal twijfelachtige voorrecht een Jongste
Gericht te mogen scheppen of een Triomf van de Dood, een Lof der Zotheid, een
Hamlet of een Don Quichot. Werken, waarmee zij de grond onder hun eigen voeten
weggroeven.
Het woord ‘Renaissance’ wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In de meest
beperkte betekenis is het de nieuwe door de antieken beïnvloede richting in kunst en
literatuur die zich uit Italië over Europa verbreidde. In een meer algemene en innerlijke
zin gebruiken wij het reeds, als wij Shakespeare, bij wie deze invloed slechts van
ondergeschikt belang is, zien als de exponent van een nieuw, ruimer en dieper
levensgevoel dat zich baanbrak, en waarin de veelzijdigheid van vroeger eeuwen in
rijker vorm
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bewaard bleef. Spreken wij van ‘Renaissancetijd’, of, zoals Burckhardt van ‘Kultur
der Renaissance’, dan denken wij aan een gehele wereld waarin zich een nieuw
wereldbeeld baanbrak. De gevoelswaarde van het woord is ook dan sterk positief
van kleur, zelfs als men (zoals Burckhardt) wel degelijk oog heeft ook voor de
negatieve kanten van de zaak. Die gevoelswaarde is dunkt mij een erfenis van de
illusies van die tijd, die tot op de huidige dag doorwerken, in helaas steeds kaler
vorm. Het tegendeel moet dan ook thans volledig in rekening worden gebracht. Als
men aan die tijd denkt, moet men niet alleen ook aan interessante sluipmoorden
denken, maar eveneens aan Machiavelli, aan de brandstapels, aan de wreedheden in
Mexico en Peru, aan het sombere wereldbeeld van Calvijn, aan Macbeth. En vooral
aan het feit, dat deze dingen geen absolute (‘boze’) tegenstelling vormen met de
plezieriger kanten der toenmalige werkelijkheid, maar er psychologisch heel nauw
mee samenhangen. Erasmus en Macchiavelli zijn niet alleen tijdgenoten geweest, ze
zijn veel meer aan elkaar verwant dan men denkt. Beiden zijn ‘idealist’ èn ‘realist’
in moderne zin, alleen het slotaccent is bij elk anders. Het is dan ook moeilijk aan
te nemen dat het louter ‘toeval’ is dat een kleine eeuw vóór hun tijd èn de
boekdrukkunst èn het buskruit werden uitgevonden, als symbolen van de afgoden
waarop de mensheid nog steeds, in dolle afwisseling, wedt. Wij zijn niet alleen tegen
beter weten in verslaafd aan ‘macht’ en atoombommen, maar ook aan ‘geest’ en
papier.
Heeft het woord ‘Renaissance’ dus een opwekkende klank, die ook al in de
etymologische betekenis ervan ligt opgesloten1), het woord ‘Barok’, dat zich pas in
onze eeuw duidelijk is gaan ontwikkelen, duidt iets problematisch aan, een kunststijl
waarin tegengestelde elementen om uitdrukking worstelen. Na al het hier besprokene
zal het duidelijk zijn, dat die problematiek al vóór het zichtbaar optreden van de
Barokstijl aanwezig was, en dat deze stijl logisch uit de ‘Renaissancestijl’ moest
voortkomen zo gauw de problematische grondslagen van deze laatste niet langer te
verdoezelen vielen. Vandaar dat er nergens een scherpe grens tussen beide te trekken
valt, vandaar dat het begrip ‘Barok’ even

1) Als wetenschappelijke term stamt het woord zoals men zal weten pas uit de 18de eeuw, maar
het heeft al zijn voorlopers in de tijd zelf, vooral het bv. door Vasari gebruikte ‘rinascità’.
Dit bezit al dezelfde gevoelswaarde, die nog wordt versterkt door de herinnering aan de
oudere religieuze betekenis.
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betrekkelijk vaag blijft als het begrip ‘Renaissance’, vandaar ook dat men de
stijlelementen, die het duidelijkst de kern van het begrip raken, op zeer verschillende
tijden ineens ziet opduiken: ze komen al vroeg in de zestiende eeuw bij Michel
Angelo voor, maar treden bij Vondel pas op als de zeventiende eeuw een eind op
weg is. Over het algemeen kan men zeggen, dat het feestig individualisme ineens
niet zó feestig meer lijkt, en dat er conserverende en collectiviserende tegenstromingen
opkomen, zonder dat de oorspronkelijke impuls daardoor verdwijnt. Vondel bleef
tot het eind van zijn leven een man van de vrijheid, al onderwierp hij zich uit innerlijke
noodzaak aan het gezag der Kerk. Milton dito, al onderwierp hij zich aan Het Epos.
Er is een zekere, vaak opgemerkte, verwantschap tussen Barok en Contra-Reformatie,
maar ook in de Contra-Reformatie zat een stuk reformatorisch enthousiasme. Het
Franse klassicisme was het literair pendant van het Franse absolutisme; het wilde
tegelijk aan een aristocratisch gezelschap behagen en de realiteit schilderen, ontdaan
van illusies: een onmogelijk tegenstrijdige opgave. Die tegenstrijdigheid is overal
in de Barok te zien. Een barok gebouw wil imponeren; de delen, die in een
Renaissancegebouw een eigen bestaan leiden dat zich ‘vanzelf’ voegt in het algemeen
verband, worden hier heerszuchtig aan dat verband onderworpen. Maar in dat verband
woedt tegelijk een chaotische drang om eraan te ontkomen! Niet voor niets werd
Vondel, de man van de ‘orde’, zo gefascineerd door ‘reuckeloze’ opstanden en
Trojaanse branden. De vlammende krullen aan statige Amsterdamse gevels spreken
eenzelfde taal, en die zijn nog tam bij wat Vlaanderen, Duitsland en Italië te zien
geven. In typisch barokke schilderkunst wordt met vreemde gezichtshoeken en scheve
perspectieven gewerkt, en vooral ook met vliegende gewaden om zwevende lichamen,
wat een des te eigenaardiger effect geeft, omdat die lichamen niet alleen zeer
natuurgetrouw zijn geschilderd, maar tegelijk een geaccentueerde massaliteit en
zwaarte bezitten. Duidelijk blijkt hier het illusionistisch karakter dat de Barokkunst
eigen is, en dat een typische uitdrukking is van de tot probleem geworden
‘werkelijkheid’ waarover wij boven reeds spraken. Soms mondt dit illusionisme in
evident boerenbedrog uit, zoals bv. in Tiepolo's schildering van het gast-maal van
Cleopatra in het Palazzo Labia te Venetië, waar de schildering nauwelijks van de
omringende architectuur is te onderscheiden. Dit werk stamt weliswaar uit de 18de
eeuw, maar ook eerder is het eigenlijk gevaarlijk van ‘boerenbedrog’ te spreken,
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want men weet dan wel waar men begint, maar niet waar men zal eindigen. Was het
vorstelijk absolutisme eigenlijk wel iets anders? Een bedrog waar de slachtoffers
zich met open ogen in begaven, omdat ze klaarblijkelijk geen betere oplossing wisten
(men zie de zeer intelligente Franse literatuur uit de tijd van de Zonnekoning).1) Als
men deze dingen eens rustig onder ogen ziet, vindt men ook het nationaal-socialisme
ineens niet zo vreemd meer, en met name de houding van veel Duitse intellectuelen
daartegenover. Er blijkt tussen beide verschijnselen geen verschil in wezen te bestaan,
wèl echter een zeer sterk accentverschil.
Dit laatste verschil maakt deel uit van een veel algemener verschijnsel. In de
historische ontwikkeling is een factor werkzaam, die nooit in de bewuste gedachten
en officiële programma's verschijnt, maar die van het grootste belang blijkt zo gauw
men er op gaat letten. De menselijke psyche heeft klaarblijkelijk de neiging zich in
extreem tegengestelde richtingen te ontwikkelen (‘kennis van goed en kwaad’!), en
de ontwikkeling van onze Westerse cultuur laat dat het scherpst en het meest
ongeremd zien. De uitersten worden daarbij vrij snel bereikt (in de practijk nog eerder
dan in theorie); pas langzaam maar zeker eten zij daarna de grote nog onbewuste
kern weg, die tussen hen in ligt. Ik weet voor die kern voorlopig geen betere term
dan ‘psychische massa’; ‘psychische onbevangenheid’ voldoet minder, omdat een
persoon naar buiten allerminst onbevangen kan zijn, en toch nog een vrij grote
‘psychische massa’ bezitten (bv. Machiavelli). Het gaat hierom, dat het totaal van
de menselijke psyche aanvankelijk nog een grote mate van stabiliteit bezit, ongeacht
de zeer sterke gemoedsbewegingen en intellectuele spanningen waaraan ze ook dan
reeds onderworpen is. Voorbeelden zullen dit nader kunnen verduidelijken. In felheid
van gemoedsleven heeft Luther niet zo heel veel verschild van Kierkegaard of
Dostojewski, maar hoe ‘robuust’ is hij

1) ‘Spel’ en ‘ernst’ gingen in de Baroktijd op een vreemde manier in elkaar over, daar het leven
zelf immers in belangrijke mate tot ‘droom’ of ‘spel’ was geworden. De absolute vorst was
tegelijk een stuk vastheid en een speelpop. Behalve de pastorale verkleedpartijen waren er
tal van andere, waarin ook vorstelijke personen weer nieuwe rollen konden gaan spelen. In
Molière's l'Impromptu de Versailles spelen hij en zijn acteurs zichzelf, en in dit kader nog
weer een toneelstuk waarin Molière quasi wordt aangevallen! Men denke ook aan de rol van
spiegels in barokke paleizen (de spiegelgalerij te Versailles van omstreeks 1680); behalve
imaginaire ruimtewerking verschaften ze een mogelijkheid tot zelfverdubbeling!
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niet tegenover hen, hoeveel minder last heeft hij niet van zijn conflicten. Lodewijk
XIV had een heel wat grotere ‘psychische massa’ dan Napoleon (de ‘wettigheid’ van
zijn regering, die hier natuurlijk een grote rol speelt, hangt toch weer zeer nauw met
deze kwestie samen); Napoleon verschilde in hetzelfde opzicht weer hemelsbreed
van Hitler. Dante verschilt op dezelfde manier van Milton, Goethe van Nietzsche of
Rilke. Men vergelijke de sentimentaliteit van Petrarca of de zestiende-eeuwse
herdersroman eens met de achttiende-eeuwse sentimentaliteit; het Franse klassicisme
met het ‘romantisch klassicisme’ van een Goethe, het mythologisch wereldbeeld van
Milton met dat van Yeats of A. Roland Holst. Overal zien wij hier een afname aan
‘onbevangenheid’, ‘objectieve waarde’, ‘innerlijke rust’ of hoe men het verder mag
noemen, en de ontwikkeling wijst doorlopend in één tijdrichting, hoeveel voorbeelden
men ook opzoekt.1) In individuele voorbeelden kan de ‘psychische massa’ wel
sprongsgewijze al opvallend klein zijn tegenover die van tijdgenoten (Philips II,
Hercules Seghers, etc.), maar individuele factoren zijn nu eenmaal overal in sterke
mate in het spel zonder het geheel van de ontwikkeling belangrijk te wijzigen. Van
meer algemeen belang zijn de inderdaad sterke sociale en nationale verschillen;
vooral met de laatste (Engeland tegenover Duitsland bv.) zullen wij nog nader te
maken krijgen. In hoeverre het hier een proces betreft dat onze cultuur ‘reddeloos’
naar de ondergang (of, als overigens onwaarschijnlijk alternatief, naar een ‘Oosterse’
verstarring) ‘moet’ voeren, zal in het tweede deel nog kort ter sprake worden gebracht,
naar aanleiding van enige der nieuwste schrijvers. Hier zij intussen reeds vermeld,
dat schrijver dezes allerminst van zo'n noodzakelijkheid overtuigd is, wèl van een
gevaar waarvan de draagwijdte nog steeds wordt onderschat.
Keren wij nu nog even naar het in dit hoofdstuk behandelde tijdvak terug. In de
Baroktijd vinden wij in veel schrijvers een verwoede, en tot op grote hoogte reeds
onoplosbare tweestrijd tussen dwang en vrijheid en tussen ‘aards’ en ‘hemels’.
‘Wereldsheid’ en ‘vroomheid’ staan in de Renaissancetijd herhaaldelijk in opvallende
mate naast elkaar, in de Barokperiode wordt het evenals in de late Middeleeuwen
een bijtend conflict, of een oplossing in één richting, die van de religie. Want hier
lag toen inderdaad nog gedeeltelijk een uitweg. De godsdienst was reeds in belangrijke

1) Tenminste als wij binnen de grenzen van één cultuur, hier de onze, blijven!
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mate aan het welzijn van instituten gekoppeld, wier ‘aards’ karakter, juist doordat
het er meer waren, die elkaar bestreden, al scherp uitkwam. Maar binnen de grenzen
daarvan leefde nog een schat van ongeschokte vroomheid; God was nog in een veel
ruimere mate dan thans in de werkplaatsen en huiskamers aanwezig, ondanks het
vaak reeds benauwend zondebesef, dat zonder dat men het wist de scheiding
aankondigde. Vondel en Milton konden in wat bescheidener mate nog uit dezelfde
bron putten als Dante, en het is aan de zware bronzen klank van hun vers te horen
dat het opwelde uit een groter hart dan het hunne alleen. Vooral bij Milton wordt de
religie intussen reeds zo individueel, dat er een nieuwe tijd in ligt aangekondigd.
Evenals bij Jacob Böhme bv., bij Angelus Silesius, bij Pascal, Madame Guyon en
Jan Luyken. De vroomheid kon in deze tijd nog een innig verbond aangaan met de
‘wijsheid der Ouden’, want in de onderwerping aan deze school, behalve een
‘moderne’ drift tot uitschakeling van het eigen ik, toch ook nog veel kinderlijk
vertrouwen, tegenover alles. Zo kon het tot die sublieme poëtische hoogtepunten
komen, die wij bv. bij Fray Luis de León, bij Vondel, bij Revius, bij Milton alweer
vinden, en die juist dáár een vaak vlekkeloze verzoening tonen waar wij een breuk
zouden hebben verwacht.
Veel had deze tijd nog met de latere Middeleeuwen gemeen. Het zonde- en
vergankelijkheidsbesef woekerde voort; ook de zeventiende eeuw hield van geraamten.
Ze hield ook, evenals de late Middeleeuwen, van allegorieën, die als overblijfsels te
beschouwen zijn van het symbolisch wereldbeeld. De kunstmatigheid ervan was
over het algemeen wel wat toegenomen, maar toch niet meer dan relatief. Calderon's
‘Groot Wereldtoneel’ leeft nog even sterk als Elckerlijc. En is ook Shakespeare's
‘Tempest’ niet in veel opzichten een allegorie? De allegorie verleent in al deze
voorbeelden juist weer uitdrukking aan ‘moderne’ gevoelens, en het lijkt mij dan
ook zeer de vraag of het symbolisch wereldbeeld, dat door het rationalisme voorgoed
verbannen heeft geleken, inderdaad voorgoed verdwenen is. In de zestiende en
zeventiende eeuw had de voorraad allegorische figuren een belangrijke versterking
gekregen uit het ‘klassiek’ arsenaal; voor de aanvaarding van deze hulptroepen geldt
ongeveer hetzelfde wat hierboven over het gebruik der klassieke wijsheid is gezegd:
het is half pedanterie, maar ook half onschuld.
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[Jac. van Hattum: Slachters-Paas]
Slachters-Paas
Als het reuzel-roosje bloeit
en de paas-os ligt aan ponden
wordt de dichternarcis-krans
om het zwijnshoofd heengewonden,
dan gaat Lampe-met-de-mand
door het Kinderdromenland.
Lilt de haas van koe en os
tussen tulpen en seringen,
gaat Ostara door het bos,
daar de merels luider zingen;
dan gaat Lampe-met-de-mand
door het Kinderdromenland.
't Slachtersvrouwtje schikt de pluk
van zo teêdre eerstelingen
tussen bief en lendenstuk:
bloed en tulpen en seringen;
nu gaat Lampe-met-de-mand
door het Kinderdromenland.
Ook òns Pascha is geslacht:
't Lamsbloed golft in purp'ren gulpen
over de bizarre pracht
van de lelietjes en tulpen;
weer gaat Lampe-met-de-mand
door het Kinderdromenland.
Jac. van Hattum

(Lampe-met-de-mand: de Paashaas. Ostara: oud-Germaanse lentegodin.)
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A. Morriën
Herinneringen aan Hans Lodeizen
Behalve schrijver was Hans Lodeizen ook ‘de dichter van zijn leven’. In tegenstelling
tot zovele jonge poëten die, bij gebrek aan alles, ons alleen maar komen vervelen,
bezat hij het vermogen iemand bezig te houden zonder geleerd, vermoeiend of banaal
te zijn. Hij werkte aanstekelijk en ik voor mij gaf mij reeds bij de eerste ontmoeting
gewonnen. Hij was, ook in de omgang, vol fantasie, vol van een speelse weemoed.
Achteraf heb ik pas begrepen hoeveel spel er in alles van hem was, hoe hij met de
zekerheid van een spoedige dood voor ogen zijn vrienden met zijn vrolijkheid om
de tuin leidde, niet uit heldhaftigheid, maar eerder uit lust tot mystificeren, uit een
behoefte om het spel met de ander niet voortijdig te bederven. Maar wat bij zijn leven
alleen maar spel leek, werd later grimmige, neen, toch ook speelse ernst. Ik herinner
mij een van onze laatste ontmoetingen, toen hij mij uit de lijnen van mijn hand een
lang leven voorspelde en mij zijn eigen hand liet zien, met het teken van een vroege
dood. Zijn hand had iets ouwelijks. Zij was grijs en gerimpeld, schilferig hier en
daar, als de hand van Carmiggelt. Ook zijn gezicht vertoonde reeds rimpels, veel
meer dan het mijne, hoewel ik zoveel ouder was. Hij plaagde mij met mijn
rimpelloosheid die plotseling, zei hij, van de ene dag op de andere in de
verschrompeldheid van een overjaarse appel kon overgaan, als bij Dorian Gray. Hij
was doodsbang voor de ouderdom, voor de machteloosheid, het gebrek aan contrôle
van oude lichamen. Zijn gezicht was bleek en zelfs zomers scheen die bleekheid
door het bruin heen. Hij zat moeilijk stil, was nerveus in zijn bewegingen, wilde
altijd opbreken. In gezelschap liep hij van de een naar de ander en dikwijls voor allen
uit. Hij droeg zijn haar op Amerikaanse wijze geknipt en hij had flaporen. Hij kleedde
zich goed, een beetje sportief en joyeus, niet het enigszins onverschillige gemak van
iemand die altijd over behoorlijke kleren heeft beschikt.
Uit zijn gedichten kan men opmaken hoe verdrietig en wanhopig hij dikwijls was.
Toch had hij plezier in het leven en het liefst had hij het als een feest opgevat, een
feest met veel vrienden, maskerades, wandelingen, reizen, maar ook met dagen van
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luiheid en studie, in bed doorgebracht, met alle soorten muziek, met een menigte
fijne gevoelens, met gefantaseer dat tot geen maatschappelijke activiteit leidt. Hij
was brillant, met een brille om zichzelfs wil, zonder ambities, behalve die van het
ogenblik. Hij zat vol invallen en plannen. Hij verlangde naar Amerika, waar hij
biologie had gestudeerd, vrienden had gemaakt en voor het eerst vrij was geweest.
Hij leek op een Amerikaanse student, maar met de nerveuse fijngevoeligheid van
het oude Europa bij de hand. Hij had reeds velerlei mensen ontmoet: filmspelers,
regisseurs, zakenlieden, schrijvers, geleerden, millionnairs, oude verwende vrouwen,
jonge onberekenbare meisjes: een lift vol mensen, die langzaam van boven naar
beneden gaat, vol levens, vol herinneringen, een zware lift vol ellende en plezier,
zoals het ergens in zijn gedichten staat. Hij hield van dieren en planten en wist er,
wanneer ik het met mijn kennis vergeleek, alles van af. Hij had iets ontdekt in de
samenleving van de mieren, waarover hij een verslag had geschreven en waarvoor
hij, als knaap nog, lid van een Brits biologisch genootschap was geworden. Hij leek
zelf een beetje op een hond, een wijze fijngevoelige hond, die nooit voor een kar is
gespannen, maar veel in kamers heeft gezeten, door tuinen is gewandeld, mee op
reis is genomen, die de muziek van Strawinsky heeft aangehoord en heeft gezien hoe
mensen plezier vinden in boeken, wijn, mooie toiletten, gesprekken en in het willoze
stilzitten. Een hond met meer wijsheid dan zijn meester en met een groter gemak om
er afstand van te doen, wanneer dat onder andere honden nodig is.
Ik heb hem slechts kort gekend, van het voorjaar 1949 tot aan zijn dood, de
afgelopen zomer. Maar het laatste half jaar zag ik hem nauwelijks. Hij overleed in
Zwitserland en enkele weken voor zijn dood zond hij mij een ansicht van een
Zwitserse boer, die op een manslange hoorn de midzomer inblaast; of uitblaast. Over
zijn ziekte geen woord. Het was een grap die ik na zijn dood als een terechtwijzing
heb opgevat, omdat ik hem nog altijd niet geschreven had. Zo gaan al mijn verre
vrienden dood, zonder een brief van mij. Op deze wijze, dacht ik, zou ik zelf een
vriend willen terechtwijzen en als een goed speler willen scheiden.
Hij herinnerde mij door allerlei reacties aan mijn eigen manier van doen, toen ik
zo oud was als hij en ik nog de tijd had, omdat ik werkeloos was. Ook hij was
werkeloos, maar op een andere manier. Hij had zijn studie afgebroken en verzette
zich tegen een maatschappelijke bezigheid die hij toch als iets onafwendbaars op
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zich zag afkomen. Hij had de tijd, al was het slechts voor een achtermiddag. Aan
onze levens ontbreken zelfs die achtermiddagen maar al te vaak. Hij bezat nog de
jeugdige samenzweerdersneiging en nam een vriend met zich mee in een café, een
restaurant, of op zijn kamer, om met hem alleen te zijn, zodat hij hem met niemand
hoefde te delen. Ik gaf mij aan die drang over en voelde mij weer een beetje jong
worden, zonder de last van verplichtingen, maar ook met toegevendheid, omdat
iedere leeftijd zijn eigen gymnastiek heeft. Op zijn kamer liet hij mij zijn boeken
zien, zijn gedichten, keurig getikt en in luxueuse mappen gebonden, enkele
reproducties en souvenirs, alsof hij zich alleen maar voor die omgeving
verantwoordelijk wilde verklaren en verontschuldiging vroeg voor de andere milieu's
en situaties waarin hij mij had gebracht.
Wij spraken over uiteenlopende zaken, nooit over politiek, wel over poëzie, op
een schertsende toon. Hij bekende dat hij weinig Nederlands had gelezen; van mij
geen letter, neem ik aan, omdat wij in het soort vriendschap dat wij onderhielden het
lezen van elkaars werk vrijwel hadden overgeslagen. Hij hield van Eluard, van diens
oudste bundels, want de latere vond hij slecht. Over Corps mémorable, door Eluard
aan zijn tweede vrouw opgedragen, was hij verontwaardigd. Hij zag die publicatie
als een bewijs van ontrouw aan Eluards eerste vrouw, van wie hij foto's bezat en die
hij adoreerde. Dit gemak waarmee Eluard zo snel van liefde verwisseld was, een
dichterlijk gemak mag men wel zeggen, bedierf voor hem het plezier dat hij in de
vroegere verzen had gehad.
Hij was buitengewoon gul, met een jeugdige gulheid waarin men zelf nog plezier
heeft, die bij hem geen enkele morele of filantropische rechtvaardiging nodig had,
maar die eerder het karakter droeg van een levenskunst, een sport, een voorliefde
voor het gebaar, of het ontbreken daarvan. Verder was die gulheid ook gewoon
vriendelijkheid. En tenslotte hield zij verband met persoonlijke levensomstandigheden,
was zij een reactie. Hij hield van potverteren, in ieder opzicht. Hij kwam nooit zonder
kleine geschenken of verrassingen, nooit zonder een uitnodiging ergens heen te gaan.
Ik moest hem meer dan eens beletten dat hij mij het geld eenvoudig in de zak stopte.
De laatste keer dat ik hem zag, lukte dat zelfs niet en toen hij bij het station in Den
Haag afscheid van mij nam en met zijn zuster in de auto wegreed, wees hij op de
zak van mijn jas. Ik vond er enkele bankbiljetten in en overeenkomstig zijn verlangen,
neem ik aan, ben ik met mijn dochtertje in de stad
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gaan eten. Maar het ware plezier ontbrak mij en mijn dochtertje liep telkens van tafel
weg.
Hij was stellig een van de aardigste mensen, die ik heb gekend. Hij behoort tot de
drie of vier doden, die ik werkelijk mis en wier dood mijn wrok tegen het leven en
de levenden heeft versterkt.

Hans Lodeizen
De Vormen van Dood (naar James Merrill)
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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[F. Splinter: gedichten]
Mijlpaal
Uit baren die onvruchtbaar zijn stijgt boos
zijn houten kop. Een hele zomer stond
hij droog, bij vloed zelfs, - kleur- en zinneloos
met ijzerband en wintermuts, - en vond
morele steun aan honden, fietsen of
een vrijend paar (: nog even!), maar daarna
- een herfst, een winter lang - werd al die stof
tot overpeinzing weggespoeld. - Ik sta
al even uitgeloogd en zonder zin
in deze lentezee; ik zie het strand
steeds ebbend naderkomen; ik begin
te drogen, te verlangen naar het zand
zo schroeiend heet, dat ik vergeet hoe in
het zijn de mens zichzelf heeft ingeplant.
F. Splinter
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Nocturne
Terwijl de maan, volvet, voor heerser speelt
houdt flinke middelmaat een wolkparade,
maar stilte regisseert. - Soufflerend streelt
een struik zijn waterschaduw, en daar baden
ideeën: twee bedaarde zwanen. Maar
wit zijn zij niet, slechts een gebrek aan duister,
en drijven levenloos; een vijver waar
het opperkroos vergaart erkent slechts luister
in dood. - Die poel moet mijn tehuis wel zijn,
want als ik opkijk zie ik zwanenbuiken
en -poten, roeiend en vertroebelend mijn
bescheiden helderheid. En somtijds duiken
hun decadente koppen naar venijn.
Zo gaat verhevenheid naar modder ruiken.
F. Splinter
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[Max Nord: Soms is 't genoeg...]
Soms is 't genoeg...
Soms is 't genoeg op straat te lopen
Hand in hand met 't liefste kind,
Dat speelt en lacht en nog kan hopen
Dat ìk de wegen voor haar vind.
Dan speel ik aarzlend met haar mee
En kijk naar 't blinken van haar ogen
- Zij is de vloed, ik de eb der zee En ik verzwijg mijn onvermogen.
's Avonds lees ik haar dromend voor
En antwoord op haar kleine vragen,
Het ernstig spel gaat eindloos door
Totdat ik haar naar bed mag dragen.
Wel weet ik dat het zo niet blijft:
Eens zal ook zij met angst beminnen
En gaat de onrust, die ons drijft,
Ook in haar hart zijn klop beginnen.
Dan zal zij door de straten lopen
Met aan haar hand een spelend kind,
Als ik nu, en vermoeid van hopen
Vragen waar zich de weg bevindt.
Max Nord

[C. Buddingh': gedichten]
Henry Moore
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Mr. Mossbross in Holland1)
‘Waarom is op het ogenblik Gomperts de meest gehate man in Nederland? Eén van
jullie die me dat kan zeggen? Jij, Sötemann?’
‘Omdat hij nooit op “De Koepel” komt!’
‘Vreselijk! Ja, Wadman?’
‘Omdat hij een high-brow is en het Fries beledigt!’
‘De onmens! Niet tegelijk jullie, Sierksma en Opsomer! Opsomer!’
‘Omdat hij hautain is en spottend over religiositeit spreekt!’
‘Zulke mensen bestààn in Nederland? Ga je gang, Sierksma!’
1) Het volgende fragment werd ons vriendelijk afgestaan door Cyril Connolly. Zijn onsterfelijke
Mr Mossbross is nl. zo juist in Holland geweest; hier brengt hij verslag uit van een onderhoud
dat hij in een Amsterdams établissement met enige vooraanstaande Nederlandse letterkundigen
had. - H.v.G.L.
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‘Omdat hij perfide is en een kleine Ter Braak, omgeven door nog kleiner Ter
Draakjes. Overigens vind ik hem een phalluszwaaier.’
‘Oho! maar ik zie dat Hermans nu begint te popelen.’
‘Omdat hij niet zelfstandig kan lezen en daarom niets van een roman snapt waarin
veel naar de W.C. wordt gegaan, hij is een...’
‘Het is ook moeilijk, Hermans, maar genoeg, genoeg, ik zie dat je voorlopig niet
te stoppen bent. Kijk, kijk, Rodenko wordt wakker. Ga je gang!
‘...’
‘Nee, nee, Rodenko, zo lang kan ik niet op je wachten. Waarom moet je toch altijd
doen alsof je dronken bent? Greshoff is dan beslist kwieker.
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Leuk dat je even over gekomen bent uit dat heerlijke Zuid-Afrika van je. Wat denk
jij ervan?’
‘Ik heb pas onlangs voor het eerst iets van Gomperts besproken in “De Nieuwe
Courant”, de poëziebundel “Dingtaal”, ter gelegenheid van het feit, dat die tien jaar
geleden verscheen. In 1959 bespreek ik “Jagen om te leven”. Hoewel ik in Zuid-Afrika
vanzelfsprekend buiten ons vaderlands gewoel sta, moet ik bekennen dat Gomperts
dikwijls een weinig aanmoedigende persoonlijkheid is.’
‘Uitstekend, jullie hebben allemaal, ieder op zijn wijze, klare wijn geschonken,
ofschoon Sötemann nog wel het meest. Gomperts staat mij nu wel voor ogen. Maar
hoe pak je hem het best aan? Het is duidelijk dat er twee manieren zijn; je moet even
bij jezelf nagaan welke van de twee het meest bij je past, hoewel een combinatie van
beide ook best mogelijk is. De eerste dan is: schrijf geen letter over hem - of doe als
Greshoff wat op hetzelfde neerkomt - maar praat des te meer over hem, achter een
borrel of in de alcoof. Jullie hebben vat op hem, hij is een gevaarlijk man omdat zijn
spot zijn ernst is. De burger weet dat en de dichter weet dat; hun instinct is feilloos
als het op het herkennen van dit soort aankomt, en hun bondgenootschap compleet.
Laat je gerust gaan tegenover hen, want van zo iemand zijn zij bereid alles te geloven
- bedenk hoeveel succes een mensenleeftijd geleden nog het praatje in Engeland had
dat Jeremy Bentham voorstond soep te koken van de beenderen van zijn grootmoeder.
En vergeet de vrouwen niet; zeg haar dat Gomperts je gedichten beledigen zal waarin
je haar borsten bezingen wilt.’
‘En de tweede manier?’
‘Ik geloof dat het beste is niet direct tegen hem te schrijven. Maar sleep hem erbij,
waar je het ook over hebt. Schrijf je over het communisme, zeg dat hij een hysterische
oorlogshitser is. Schrijf je over godsdienst, suggereer dan dat hij een cynische
materialist zou zijn. Schrijf je over Nederlandse literatuur, zeg dat hij die niet begrijpt
- schrijf je over de buitenlandse, zeg dat hij lijdt aan snobisme. Schrijf je over Céline
of Miller, houd dan vol dat zijn belezenheid te beperkt is om zulke figuren te
waarderen. Van het existentialisme en van Freud heeft hij niets begrepen - leg dat
bij elke voorkomende gelegenheid even uit. En vooral: schrijf over Ter Braak en
vlecht daar dan ergens tussen in dat Gomperts, het leerlingetje, eigenlijk ook geen
zier begrepen heeft van zijn meester, die natuurlijk, ondanks allerlei hinderlijks, veel
en veel groter was. Geyl heeft juist in ‘De Gids’ het goede voorbeeld gegeven. Lees
even voor, Geyl.’
‘“Ik heb veel respect voor de essayistische gaven van de heer Gomperts. Maar de
Ter Braak, die hij ons voorzet, de hoekigheden gladgestreken, de daemonische drift
getemperd, de innerlijke tegenstrijdigheden vervluchtigd, die Ter Braak die nauwelijks
aanleiding tot debatten vóór en tegen zou kunnen geven, dat is de echte Ter Braak
niet.”’
‘Zien jullie, het is duidelijk dat hier niet zozeer Ter Braak door Gomperts wordt
gladgestreken als wel Gomperts door Geyl. Een uitstekende inzet, maar vooruit,
Geyl.’
‘“Als men hem een negativist noemt, was dat volgens Gomperts omdat hij
oneerbiedig over predikanten en hoogleraren aan de Leidse universiteit sprak en
“hatelijk en alarmistisch schreef over het krachtige regiem
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van een bevriend staatshoofd”, Hitler. Als men hem arrogant vond, was dat omdat
hij de romans van Ina Boudier-Bakker niet bewonderde. En meer van dien aard. Ter
Braak wordt hier verdedigd tegen de aanvallen van (gefingeerde) botteriken.”’
‘Voelen jullie hoe meesterlijk hier tegelijk de burger gerustgesteld wordt en
Gomperts voor schut gezet? Mensen voor wie Gomperts' pijlen bedoeld waren zijn
botteriken, zegt Geyl, die bovendien niet eens bestaan. De burger nu bestaat wel
degelijk, wat is dat nou, en op hem kan dat botterik dus in ieder geval niet slaan! Hó!
hó! die Gomperts, om pijlen af te schieten op spoken! En bovendien, de burger heeft
al lang geen bezwaar meer tegen hatelijk geschrijf over Hitler. Vroeger soms? Wel
nee hoor, àltijd een rotvent gevonden. En Ina Boudier-Bakker en de professoren...
ach, nou ja! Ga door, Geyl!’
‘“Wat mij betreft, ik heb geen bijzondere eerbied voor predikanten; ik heb mij bij
tijd en wijle heel onvriendelijk uitgelaten over Leidse hoogleraren - het komt er maar
op aan, welke; ook ik heb krachtig en alarmistisch geschreven en gesproken, in de
jaren vóór Mei 1940, over dat bevriende staatshoofd; en ik heb getuigd van mijn
totaal gebrek aan bewondering voor “De Klop op de Deur”. Ik beschouw mijzelf
daarom niet als een negativist en ook niet als arrogant.”’
‘Dit is de genadeslag, zien jullie? Want hier wordt even terloops aangetoond hoe
volmaakt willekeurig Gomperts' bewondering voor Ter Braak is. Lezen jullie het
straks nog maar even over: het valt er duidelijk uit te lezen, Gomperts had even goed
bewonderaar van Geyl als van Ter Braak kunnen worden! Beter nog, want Geyl is
daarbij de bescheidenheid zelve gebleven!
Well, time's up. I must go now. Good night, boys. Au revoir! En o ja, Jacques
Gans rekent vanavond wel even voor jullie af!’
‘Yes, Sir.’ ‘Thank you, Sir.’ ‘Au revoir, Sir!’
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Barricade
De geirriteerde ouderling
Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières
De l'illimité et de l'avenir
Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés
APOLLINAIRE
H. Drion's geïrriteerdheid over de essays van Menno ter Braak - deze misstappen
van een der naast de dominees gerangeerde paradoxalen - doet me denken aan
Zarathustra's brave dwerg, die ook zo puntig het raadsel van de meester wist op te
lossen. Zarathustra had gesproken over de eeuwige wederkeer en naar de woorden
te oordelen moest dit volgens de dwerg de cirkelbeweging van al het bestaande
betekenen. De dwerg had gelijk, alleen had hij niets van Zarathustra begrepen.
Dit gelijk hebben, althans tot een zeker punt, en er toch niets van begrepen hebben,
irriteert mij weer in Drion's kritiek, die via het door hem geliefkoosde gewone en
concrete woord ter Braak in beschuldiging stelt van niet minder dan ‘geestelijke
valse-munterij’. Dit is blijkbaar geen te ‘groot’ woord en de vergelijking met fascisten
of communisten komt zelfs bij deze ‘croquante’ denker ook en passant uit de
koekebakkersoven waar het zo pittig naar de concrete korsten geurt.
Als Drion zo eens in de gemeenschap van domineesland rondkijkt, onderscheidt
hij de dominees, de filosofen, de enkele krampachtige paradoxalen à la Ter Braak
en die grote meerderheid van gewone mensen, die gewone woorden op gewone wijze
gebruiken, waarbij hij dan blijkbaar voor het cachet Multatuli en Du Perron - zulke
echte massaklantjes - bij de laatste categorie annexeert. Maar hij vergeet - men
afficheert zich in deze gemeenschap niet graag - het onmisbare college der
ouderlingen, de behoeders van de leerstelligheid, de proevers van het ware woord,
de knappers van croquante korsten, die in de protestantse landen taal en wandel der
voorgangers bewaken.
Ouderling Drion heeft nu bij de lekenprediker Ter Braak, die hij bij de dominees
aanhaakt, de ketterij tegen het woord ontdekt. De ‘demagoog’ Ter Braak is een valse
herder, waar de gemeente der gewone schapen tegen gewaarschuwd moet worden,
een barre romanticus tegen wil en dank, die de woorden om hun emotionele
boventonen gebruikt, tenslotte
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een illusionist met woorden en alleen maar een woordkunstenaar, wat dan - hulde
voor die dooddoener en de bewondering voor het ‘rein sprachliche’! - diens grootheid
en begrenzing uitmaakt.
Het gaat er mij nu niet om Drion te bestrijden of Ter Braak te verdedigen, het gaat
mij om het taaie misverstand van iemand, die ik graag als ‘eerbiedsloze’ wil erkennen,
als vijand van vage woorden, als relativist ook, die best beseft dat de absolute
betekenis van een woord relatief is en die zich toch zo hopeloos in het platte vlak
van logica en redenering beweegt dat hij tegenover raadsels alleen
dwergenoplossingen kan stellen. Als Drion Terbrakiaanse begrippen als belang,
dierlijkheid, vriendschap, domheid gaat proeven en hem de ‘smaak’ hiervan ontgaat
dan heeft hij gelijk. Het gelijk van de liefhebher van korsten, die zich niet kunnen
voorstellen dat uit deeg ook nog iets anders valt te maken. ‘Concreet’ klopt het niet
en de woorden dekken niet de ‘inhoud’. Conclusie: vals spel, althans van de woorden
uit bekeken.
Dat er met die inhoud - de gangbare inhoud van de grote meerderheid - wel eens
iets niet in orde kan zijn ontgaat Drion, terwijl het voor Ter Braak juist het grote
probleem is. Het hele verschil ligt daarin, dat voor Drion woorden en denken
onscheidbaar zijn, een onjuistheid overigens die door de dichters altijd en door de
psychologen tegenwoordig wel heel duidelijk is geconstateerd. Bovendien is voor
Drion naar zijn eigen zeggen denken iets waardoor de mens zich van zijn emoties
kan distanciëren. Dit traditionele denken waarin zo duidelijk de even traditionele
hiërarchie van hoofd en hart ligt verscholen, was nu juist niet Ter Braak's denken.
Ook al meent dan Drion diens hardnekking hiërarchisch besef te hebben ontmaskerd.
Het is noch belangrijk noch nieuw om deze incompatibiliteit te constateren en wie
de neus niet bij de hersens achter stelt - om deze vage en onconcrete woorden te
gebruiken - heeft er via Ter Braak al veel grondiger kennis mee gemaakt. Maar het
brengt me op het ‘gelijk’ van allerminst aanmatigende kritici à la Drion, welk
verschijnsel voor mij nu eenmaal een prikkelend probleem blijft. Het herinnert me
aan een lezing van een bekend hoogleraar in de taalwetenschappen, die ik eens
meemaakte. De knappe man behandelde de poëzie en wist ‘einwandfrei’ aan te tonen
welk een onzin dichters neerschrijven. Regel voor regel werd gedemonstreerd wat
er al niet klopte in de dichterlijke uitspraken en hoe het eenvoudig niet ‘bestond’ wat
een poëet maar zwart op wit had neergekalkt. De conclusie was dan ook dat de poëzie
nog een overblijfsel uit een primitief stadium was, waarin men nog niet nauwkeurig
had leren denken en zich uitdrukken. Er zou dan ook spoedig een tijd komen van
verlichte mensen, die de poëzie overboord zouden gooien.
Ook deze professor had gelijk, gelijk volgens een zeker soort logica, en in dit
breipatroon van argumenten was er werkelijk geen steekje los. Maar van de poëzie
en het dichterlijke woordgebruik had hij geen notie. Voor wie het denken vóór en
achter en om de woorden niet kent - en voor de dichter gaat het nog om meer dan
denken - bestaat alleen maar een probleem van de exactheid van het woordgebruik,
van het dekken van begrip en ‘inhoud’ (alsof dit huishoudelijke potjeslatijn al niet
even vaag en ‘metaforisch’ is).
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Voor Drion moet dan wel Ter Braak's paradoxale stijl een ziekelijke kramp
vertegenwoordigen en de ‘tragiek’ hierbij maar romantische aanstellerij. Natuurlijk
is het dan ook onzin als iemand als Nietsche, bij wie Ter Braak school ging, het begin
van ‘das tragische Zeitalter’ voorspelt - nee, ondergaat - en de achtergrond van al
zijn denken juist deze tragiek is. Men kan het wegpraten en voor wie de maatschappij
zelfs in dit atoomtijdperk nog een knus onderonsje is, is er ook geen verband tussen
het beleven van tijdsverschijnselen en de devaluatie van woorden en begrippen. Of
hoogstens nog in dat grove politieke kader waarin het zo gemakkelijk is over fascisten
of communisten te oordelen.
Niet dat de exactheid van het zich uitdrukken of communiceren op zichzelf een
verwerpelijke zaak is, niet dat in dit opzicht op Terbrakiaanse uitspraken niet zeer
wel kritiek kan worden uitgeoefend, maar dan dient toch bij dit afwegen de weegschaal
zuiver te worden gesteld. Dit verzuimt Drion en wat hij met een toegeknepen oog
voor valse-munterij aanziet, is het, voor Ter Braak zo onontkoombare, her-ijken van
woorden en begrippen. Wie de experimenterende laborant voor vervalser uitscheldt,
heeft eigenlijk het recht van spreken al verloren.
Men moet alweer in domineesland zijn om met een pruimemondje zich zo
doodsérieus aan de woordenproeverij over te geven. Niet voor niets hebben de verbale
wetenschappen en het dogmatisch protestantisme zich vooral in het noorden
ontwikkeld. In de romaanse talen is men veel vertrouwder met de woorden, die al
naar de omstandigheden hun ‘inhoud’ krijgen ondergeschoven. Alle overdrijvingen
van de Franse ‘politesse’, alle complimenteuze onwaarheden van de Zuiderling - de
Oosterling gaat nog veel verder - alle absolutistische opdofferij van de romaanse
rethoriek heeft alleen maar zin als men achter de woorden het klimaat aanvoelt en
als men de woorden van de betekenissen ontdoet, die in andere omstandigheden er
terecht aan worden gehecht. Het is een klein kunstje om Laotse, de oosterse
spreukendichters of de oude Heraclitus (die zo ‘vaag’ zijn relativisme tot uitdrukking
bracht door te zeggen dat de zon maar de breedte van een menselijke voet heeft, wat
nu eenmaal niet zo ‘is’) na te pluizen op alles wat niet ‘klopt’ of niet ‘kan’ en het is
al een even eenvoudig spelletje om Drion's kritiek op al nauwelijks meer bewuste
beeldspraak te onderzoeken en b.v. te zeggen dat het niet ‘bestaat’ dat iemand een
kind van zijn afkeren is.
Drion mag zich dan als de lustige biefstuketer voordoen, hij beziet deze kwaliteit
toch maar duidelijk vanuit de ‘hiërarchie des geestes’, waaraan dan Ter Braak's
krampachtigheid geweten moet worden. Voor Ter Braak ging het niet om een
biefstukje in de verloren uren, maar om het uitspuwen van de ranzige kost die hem
van jongsaf was toegediend. Zelfs voor de biefstuketer moet dit al iets ‘tragischer’
zijn. Vandaar dat nooit vanuit het vlak van woordkunst of dichterlijkheid het probleem
Ter Braak ook maar enig perspectief krijgt. Het gaat ook hier om het aanvoelen van
een klimaat, zoals men moet aanvoelen waarom een plotseling in de noordelijke
streken overgeplaatst bibberende tropenbewoner niet alleen maar een ziekelijke
zonderling is. Ter Braak's paradoxale ‘stijl’ slechts vanuit het vlak der woorden
beoordelen is miskenning van een levensstijl, die Drion als zijnde ‘het persoonlijke’
niet in zijn oordeel wil betrekken.
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Het denken van Ter Braak - en sinds Nietsche velen met hem - lijkt ogenschijnlijk
een goochelen met woorden, een behendig begrippenspel van een slimme intellectueel,
die tragiek acteert. In werkelijkheid echter is het het denken en zich uitdrukken van
iemand, die de onwaarde van gangbare begrippen heeft ondergaan en beseft welk
een dwingende macht deze begrippen op de levenswijze van individu en maatschappij
hebben. Het is niet een aardigheidje - waarin men toch eigenlijk niet ‘gelooft’ volgens
Drion - dat uit dit besef wordt gegrepen naar beelden, symbolen, van hun ‘inhoud’
losgemaakte woorden of paradoxen. Het is een minimum aan vastigheid, zolang we
niet in een luchtledig kunnen leven en als Kratylus ons ermee vergenoegen om
zwijgend de vinger op te steken als laatste communicatiemiddel. Over de
consequenties van deze behoefte aan houvast valt te praten, maar om dit in het geding
te brengen bij Ter Braak, wiens afscheid van domineesland ook een zinrijke en
‘platonische’ metafoor was en die toch midden in domineesland zijn lot heeft gekozen,
heeft Drion niet het recht.
Om Drion in zijn ‘gelijk’ nog een eindweegs tegemoet te komen, wil ik er wel aan
toevoegen dat ik tegen Ter Braak's paradoxale ‘stijl’ - alleen vanuit een zeer bepaald
standpunt dan - ook wel bezwaren kan inbrengen. Het hanteren van de paradox was
voor hem, die door het plafond van logica en syllogisme heenstootte, een bevrijding.
De paradox was voor hem een bruikbaar instrument, geen dogmatisch codewoord
zoals voor scholastici, een instrument waarmee een speelse en springende geest
ideeën aan woorden kan vasthaken en ze, als ze te ‘zwaar’ worden, kan losmaken.
Overigens ook al niets nieuws, maar voor Ter Braak was het nu eenmaal een
persoonlijke verovering. Over de waarde hiervan kan verschillend worden geoordeeld,
maar ik acht deze toch niet gering in een tijd waarin het 2 × 2 = 4 in benauwende
machines is geconcretiseerd.
Ter Braak getuigt van een hartstocht, ‘die mij nochtans geen manie lijkt’, om een
definitie of een begrip onmiddellijk naar het tegendeel van de oorspronkelijke waarde
over te halen. Hij vraagt zich af of het een eerste preseniel verschijnsel is dat het hem
in de laatste tijd soms moeite kost zijn gedachten te ordenen volgens een vast schema.
Ik zou er even graag een tweede denkersjeugd in herkennen en de man, die er zich
over bezorgd maakt, als de dupe van de logica zien. Ter Braak meent te ‘stuiten’ op
de paradox. Ik geloof het niet. Hij stuitte op iets veel gecompliceerders, dat zijn nog
aan de logica hangende brein tot paradox ombouwt. Hij stuit op de relativiteit omdat
zijn lenige, van de woord‘inhouden’ losgemaakte geest elk ogenblik van standpunt
weet te wisselen en hij dus om de ogenschijnlijke vastigheden kan heenbuigen.
Men kan lachen om de vrees voor een ‘manie’, maar men kan ook een maniak
noemen degene die er op rekent, dat 2 × 2 altijd vier is, zelfs al zal hij in de
studeerkamer enige spitse opmerkingen over getalstelsels ten beste kunnen geven.
Doordat Ter Braak verder en vlugger ‘zag’ dan hij dacht, had hij de spijlen van de
paradox nog nodig, die hij als hij aan het nieuwe uitzicht zou zijn gewend later zeker
ook zou hebben uitgebroken. Hij was er ook genoeg ‘dichter’ - de relativist van den
beginne - voor, die de construerende burger van de collegebanken wel over of onder
de knie zou krijgen.
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Dat Ter Braak's paradoxale artillerie zozeer op het Christendom was gericht, waar
Drion door zijn stijlkritische praeoccupatie geen belangstelling voor heeft - om het
waarom van een ketterij maakt een ouderling zich gewoonlijk niet druk - is voor mij
een ander probleem. Ter Braak's affiniteit tot de disciplinaire kenmerken van het
Christendom is niet de mijne. Misschien ligt hierachter het verschil tussen iemand,
die in zijn jeugd niet onplezierig in een liberaal vrijzinnig protestantisme heeft
rondgesparteld en iemand die het calvinistische dwangbuis heeft gekend. Wie duchtig
de plak heeft gevoeld paedagogiseert er gewoonlijk niet over als over een
onvermijdelijk instrument bij de opvoeding, maar gaat eerst eens na of het ook anders
kan.
Ik meen dat Ter Braak in zijn visie op de disciplinaire waarden van het Christendom
zelf de gedisciplineerde dupe is van een christelijk bijgekleurde geschiedenis. Dit
zou zijn these kunnen bevestigen dat de christelijke discipline onontkoombaar is en
onvermijdelijk christenen maakt, tot christen-zonder-God toe. Maar mijn ‘belang’ om met veel voorbehoud een Terbrakiaanse term even te lenen - doet me hierin de
mythisering herkennen en zodra ik me aan een discipline kan onttrekken, geloof ik
niet meer in onvermijdelijkheden.
Ter Braak's conceptie van de gedresseerde barbaar, de voorchristelijke Europeaan,
die bijgeschaafd is door Rome en Jeruzalem tot de moderne cultuurmens, smaakt
mij te veel naar het schoolboekje, naar de dierenhuiden, de stierenhorens, de Brinio's
en rest van Ising's klanten. Het is nuttig om eens een tijd buiten Europa te leven en
te gaan inzien dat die barbaren alleen maar in de geschiedenisboekjes wonen, dat het
het ‘belang’ van de geschiedenis - de Romeinse en Christelijke geschiedenis! - was
om ze te creëren. Ik heb meer vertrouwen in de voorchristelijke Kelt of Germaan en
ik beoordeel hem evenmin naar de een of andere nomadenstam als de westerse
civilisatie naar het Staphorster boertje.
Is trouwens Ter Braak's hond - die Drion uit de vergaderzaal der gemeente naar
de achterkamer van tante Mijntje verbant - niet het voorbeeld van een gedisciplineerd
wezen? Hij heeft zich ‘beschaafd’ van wolf tot trouwe herder en dat is allemaal
voortreffelijk gegaan zonder het Christendom. Waar zijn ‘belang’ ligt weet ik niet,
maar hij is vatbaar gebleken voor zoveel domestificatie, dus voor zoveel discipline,
dat hij in de beschaafde wereld thuis kan zijn en daarvan zelfs een nare afhankelijkheid
heeft gekregen.
Deze laatste opmerkingen blijven buiten de sfeer van kritiek en beschuldigingen.
Voor wie de woorden min of meer toevallige condensatiekernen zijn, gaat het eerder
om het vertrouwd zijn met de dampkring waar ze uit voortkomen en om een atmosfeer
die prikkelt. De fouten, de vergissingen en de ‘missers’, die de woorden vanuit ons
standpunt ons - al dan niet gemakkelijk - kunnen onthullen, vergeven we dan graag.
Voor Drion mag dat allemaal vaag en nevelachtig zijn, maar het herkennen en
thuisbrengen van vertrouwde trekken in een nevel, is minstens een even boeiende
bezigheid als de kritiek van Drion, die als compagnon in de regenmakerszaak-Veraart
denkt wolken en nevels te doen verdwijnen door er snippers op te strooien.
J.H.W. Veenstra
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Multatuli en Tine
I
In mijn boek De Beteekenis van Multatuli voor onzen Tijd, dat in 1947 verscheen,
heb ik gezegd, dat het grootste gedeelte van de Multatuli-litteratuur door de
onvervalste rechter-van-instructie-toon gekenmerkt wordt. Oorspronkelijk was deze
opmerking niet, want reeds omstreeks 1910 had Dr C.G.N. de Vooys zich in die zin
uitgelaten. Maar ik meende in 1947, dat het zijn nut kon hebben dit nog eens
nadrukkelijk te constateren, ofschoon ik natuurlijk niet de illusie heb gehad de
scribenten die, na 1947, over Multatuli het woord zouden gaan voeren, eventueel
van die toon te genezen.
Aan dit alles werd ik herinnerd bij de lectuur van het essay Multatuli en Tine, dat
onlangs in de Vrije Bladen (November 1949) het licht zag. De schrijfster van deze
studie, Mejuffrouw Mr Josine W.L. Meyer, veroorlooft zich daarin n.l. een toon,
welke - ondanks de pretentie van het tegendeel - associaties met het
griezelig-conscientieuse bedrijf van de rechter-van-instructie oproept.
Ik kan er eenvoudig niet aan denken haar essay, in deze bladzijden, op de voet te
volgen. Daarvoor zou tweemaal zoveel plaatsruimte nodig zijn, dan haar opstel in
beslag neemt. Doch wel hoop ik, door hier en daar een greep te doen, het bewijs te
leveren, dat Mej. Meyer 1o niet voldoende op de hoogte is van het onderwerp,
waarover zij haar mening ten beste geeft en 2o een ruimte van opvatting pretendeert,
die zij, bij nadere beschouwing, niet blijkt te bezitten.
‘Hoewel Multatuli's persoonlijk leven - zo begint Mej. Meyer - in zijn intiemste
bijzonderheden is blootgelegd, heeft de critiek zich weinig bezig gehouden met de
beide vrouwelijke hoofdpersonen uit zijn huwelijksdrama. Er is nooit een ernstige
poging gedaan om een juist beeld van hun karakter te geven.’ Dit is natuurlijk al
onjuist, omdat die ‘intiemste bijzonderheden’ van Multatuli's persoonlijk leven nooit
bekend waren geworden, wanneer men niet, in het onderzoek daarnaar, de ‘beide
vrouwelijke hoofdpersonen uit zijn huwelijksdrama’ betrokken had. Maar de
schrijfster schijnt dan ook nimmer gehoord te hebben van het boekje, dat in 1891
door A. J. (Lodewijk van Deyssel), onder de titel Multaluli, werd uitgegeven en
waarin men nota bene een apart hoofdstuk (‘Multatuli en de vrouwen’) aantreft, dat
voor een belangrijk gedeelte over Tine handelt. En dat er daarna nog wel wat meer
over Dekker's ‘huwelijksdrama’ gepubliceerd is, dan haar bekend blijkt te zijn, zal
aanstonds duidelijk worden. ‘Lange tijd - zegt Mej. Meyer - is Multatuli's schildering
(van “Tine” uit de Max Havelaar, E.) critiekloos aanvaard.’ Ook door Sietske
Abrahamsz, door Mimi Hamminck Schepel of door Marie Anderson? En meent Mej.
Meyer nu werkelijk, dat de tijdgenoten van Multatuli - ook afgezien van het oordeel
van de hierboven genoemde vrouwen (die de schrijfster al direct in haar ‘Inleiding’
naar voren brengt) niet onmiddellijk reeds na het verschijnen van de Max Havelaar
begrepen hebben, dat Tine daarin een geromantiseerde figuur was. Hetzij dan door
Multatuli's ‘dichterlijk kleursel’ of om der wille van de roman-
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vorm van het boek. Zij zou eens de moeite moeten nemen iets meer over haar
onderwerp te weten te komen, dan er in het zeer beperkte aantal boekjes, dat zij
daarover raadpleegde, te lezen staat. Karakteristiek voor haar hele betoog is hetgeen
de schrijfster, even te voren, over Mimi zegt: ‘Van Mimi Hamminck Schepel, Dekker's
tweede vrouw, weet men niet veel meer dan wat zij zelf in haar uitgave van Multatuli's
“Brieven” bekend wenst te maken.’ Zo wil het Mej. Meyer, maar zij vergeet, dat wij
na de geruchtmakende publicatie van Dr Julius Pée (Multatuli en de Zijnen) en het
boek van Mevr. A. Douwes Dekker-Post van Leggeloo (De Waarheid over Multatuli
en zijn Gezin) in de gelegenheid zijn tussen twee sterk uiteenlopende visies op Mimi
een keuze te maken, of - wat me beter lijkt - een iets genuanceerder zienswijze omtrent
de betekenis van deze vrouw in ons oordeel, betreffende Multatuli's ‘huwelijksdrama’
op te nemen. Het heeft er intussen veel van, dat Mej. Meyer met haar opinie over
Dekker's tweede vrouw in de richting van het Waarheidsboek (om met Du Perron te
spreken) overstag gaat, welke gereserveerdheid zij dan ook verder ten aanzien van
dit pamflet aan de dag moge leggen. En laten wij het nu maar onmiddellijk zeggen:
voor Mej. Meyer is Mimi - al formuleert zij het niet met zoveel woorden - de
‘maîtresse’ geweest, in ieder geval de indringster, die Tine's huwelijksgeluk
verwoestte. Dat er overigens van huwelijksgeluk tussen Tine en Dekker - naar de
opvattingen van de schrijfster, wel te verstaan - al geen sprake meer was, toen Mimi
in Multatuli's leven kwam, heeft zij blijkbaar vergeten, al verkondigt zij in haar
‘Inleiding’ reeds, dat ‘rivaliteit de blik (scherpt)’ en dit slaat, voor het onderhavige
geval, in de eerste plaats op Sietske, wier naam zij trouwens, in dit verband, direct
noemt. Niettemin kan Mej. Meyer, wat haar oordeel over Tine's huwelijksgeluk
betreft, nog wel iets leren van de biograaf J. de Gruyter, die in zijn boek Het Leven
en de Werken van Eduard Douwes Dekker zegt: ‘Een blind en wreed egoïsme is
Multatuli verweten om de wijze, waarop hij Tine behandeld heeft. Maar men bedenke
dat Tine zelve, die hem toch wel iets beter gekend heeft dan zijn aanklagers, dat
nimmer gedaan heeft.’ Uit alles, wat de schrijfster met betrekking tot Mimi op het
hart heeft, wordt men een vijandigheid gewaar, die zelfs zo nu en dan potsierlijk
aandoet. Wanneer Mimi tot Sietske het verzoek richt voor de uitgave der Brieven
documenten te willen afstaan, betekent dit in de ogen van Mej. Meyer, dat zij
Multatuli's nichtje daartoe wilde ‘overhalen’. Als Holda (Mevrouw J. Clant van der
Mijll-Piepers) zich minder geestdriftig over Tine uitspreekt, verraadt dit - volgens
Mej. Meyer - ‘duidelijk de invloed’ van Mimi. Bovendien - maar dit terzijde - hoe
kan bij Holda - die zij met Sietske, Marie Anderson en Mimi ongeveer in één adem
noemt - rivaliteit tegenover Tine te pas worden gebracht? ‘Na de publicatie van
Multatuli's brieven en van talloze geschriften over zijn particuliere leven, - zegt Mej.
Meyer - is het wel duidelijk geworden dat zijn huwelijk heel anders geweest is dan
dat van “Max Havelaar”. Moderne schrijvers (Ter Braak, Du Perron, Morriën, Annie
Romein-Verschoor) zijn het er over eens dat Multatuli Tine geïdealiseerd heeft, hetzij
uit schuldgevoel, hetzij om haar zoet te houden en een vrijbrief te krijgen voor zijn
ontrouw.’ Moet ik nu hier gaan aantonen, dat deze schrijvers zich toch nog heel wat
genuanceerder
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hebben uitgedrukt, dan Mej. Meyer het - zo en passant - voorstelt? Liever wijs ik
erop, dat die bewering van de schrijfster kennelijk ten doel heeft een - overigens door
haar verzwegen - opmerking van Holda te ontzenuwen, welke luidt: ‘D.D. heeft nooit
wroeging gekend, om de eenvoudige reden dat hij altijd handelde naar zijn beste
weten.’ Men kan het daarmee eens zijn of niet, zeker is het dat Mej. Meyer zich maar
al te gaarne - en hier keren wij tot de door haar genoemde schrijvers terug - op andere
auteurs over Multatuli beroept, voor zover zij hun woorden, op simplistische wijze
uitgelegd, in haar betoog kan gebruiken. En steeds weer is zij bereid met
verdachtmakingen te werken, zodra er van Mimi sprake is. Deze indringster kondigt
b.v. met ‘gewilde nonchalance’ aan, dat zij van de ‘honderden brieven, die Tine
tussen October 1845 en September 1874 aan Dekker geschreven moet hebben’ er
slechts een paar gevonden heeft, wat natuurlijk de ‘leemte nog opvallender’ maakt.
Het blijft trouwens de vraag of Mimi veel brieven, van Tine aan Dekker, in Multatuli's
nagelaten papieren heeft aangetroffen. In háár nalatenschap waren ze in ieder geval
niet. ‘Zij kan ze verscheurd hebben,’ zou Mej. Meyer kunnen opmerken. En dit past
dan weer geheel in haar theorie. ‘We hebben - constateert de schrijfster - niets over
uit haar verlovingstijd, evenmin uit de eerste, gelukkige jaren van haar huwelijk, en
zelfs niet uit de eerste zeven jaren na Lebak, die bitter genoeg waren, met hun
vernederende armoede en Dekker's liefdesavonturen, maar die toch één ding op de
latere vóór hadden: Mimi was er nog niet (cursivering van mij, E.).’ Mej. Meyer zal
het misschien niet willen geloven, doch ook van de verlovingsbrieven van Dekker
aan Tine is - ofschoon afgedrukt, dat moet worden toegegeven - een gedeelte weg.
Waarschijnlijk eveneens verscheurd? Het is mogelijk, maar nogal vreemd en voor
Mej. Meyer zeker niet in overeenstemming met haar theorie.
Welke vreemde redeneringen sommige vrouwen, onder Multatuli's tijdgenoten,
er over het karakter van Tine op nahielden, bewijst een brief van Baronesse von
Müffling-Wesselman van Helmond (wier naam door Mej. Meyer, typerend genoeg,
slechts in het voorbijgaan wordt genoemd) aan Dr Julius Pée, waarin deze adellijke
dame zegt: ‘Tine schijnt in alle opzichten eene schepping van Multatuli te zijn
geweest. Hij heeft haar geheel gekneed naar zijn vorm, en zijne slechte zoowel als
zijne goede hoedanigheden had zij van hem overgenomen. Multatuli's merkwaardige
en voor zijne persoonlijkheid zoo kenteekenende lichtzinnigheid in geldzaken deelde
zij met hem. Daarvan zou ik u eenige kleine staaltjes kunnen vertellen, die niet van
belang ontbloot zijn, vooral daar zij bewijzen hoe niet alleen zij schuld had aan hunne
armoede, maar dat ook Tine's zak niet ongelijk was aan een Danaïdenvat. Indirect
heeft hij toch schuld, want hij was het die Tine zoo gemaakt had, want van nature,
van opvoeding was Tine niet zoo, dat kan ze niet geweest zijn, dat weet ik, die
diegenen ken, met wie zij opgevoed werd.’ Welk een vondst, vooral die laatste
opmerking, en het is nu maar de vraag, waarom Mej. Meyer - die met de ‘objectiviteit’
kennelijk op goede voet wenst te blijven - in haar essay deze en dergelijke zotternijen
niet aan de kaak heeft gesteld. Moeten wij aannemen, dat zoiets niet in haar kraam
te pas kwam? Hoe dit ook zij, wij hebben intussen nog slechts de ‘Inleiding’ van
haar
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boekje aan een onderzoek onderworpen en uit hetgeen volgt zal blijken, dat de rest
ongeveer navenant is.

II
Wij zullen het essay van Mej. Meyer - zoals eerder gezegd - niet op de voet volgen,
doch slechts hier en daar een aantekening maken. Men heeft - naar ik hoop - onderwijl
reeds beseft, dat de schrijfster, die zich blijkbaar dringend geroepen voelde nu ook
eens haar mening over Multatuli en Tine te verkondigen, daarom nog niet uitverkoren
is. Over het z.g. ‘kastekort’ te Natal, in 1843, weet Mej. Meyer te vertellen: ‘Dat er
in werkelijkheid nauwelijks een tekort was en het hele geval tot een slordigheid in
de boekhouding herleid kon worden, zou eerst na Dekker's dood worden aangetoond.’
Niettemin schreef de Directeur-Generaal van Fininciën Ruloffs - Dekker's oude
beschermer bij de Algemene Rekenkamer - al op 10 December 1844 aan de wnd.
G.G. Jhr J.C. Reynst: ‘Hoezeer D e k k e r wat zijne administratie te Natal betreft,
welligt niet geheel van verzuim of achteloosheid is vrij te pleiten, zoo geloof ik
echter, dat zulks alleen aan jeugdige overijling en aan onbekendheid met al het gewigt
van het voeren eener geldelijke administratie, doch geenszins aan andere voor hem
vernederende redenen moet worden toegeschreven...’ En Jhr Reynst zelf oordeelde:
‘De Fiskaal schijnt geen ontrouw in Dekker te vinden. Hoe dit ook zij - het getal
ambtenaren dat onder den Gouverneur ongelukkig is geworden is weder met een
vermeerderd.’ Maar ook het oordeel van die heren bleek er nog naast te zijn, aangezien
Dr G. Stuiveling, in zijn bundel Steekproeven, duidelijk bewezen heeft, dat de
maatregelen, welke tegen Dekker werden genomen, op volkomen onjuiste,
boekhoudkundige berekeningen gebaseerd waren. ‘De Amsterdamse burgerjongen
met zijn verleden vol vlekken en zijn onzekere toekomst - beweert Mej. Meyer - was
een twijfelachtige partij voor een baronesse Van Wijnbergen, maar gelukkig voor
hem was Everdine een wees en meerderjarig, en zijn antecedenten waren
waarschijnlijk nog niet aan haar familie bekend.’ Hier komen wij op het peil van de
praatjes van lieden als Jhr De Kock, Ds Vos en Prof. Pekelharing, voor wie die
‘vlekken’, omdat het Multatuli betreft, naar mate zij zelf harder doorslaan, hoe langer
hoe uitgebreider worden. En was Tine voor Dekker niet een even ‘twijfelachtige
partij’, berooid als zij was, toen zij in Indië aankwam. De grote fortuinen, die er vooral in haar familie van de kant der Kleinhoffs te Culemborg - bestaan moeten
hebben, waren in die tijd sedert lang spoorloos verdwenen. Het is hier tevens - naar
mijn mening - de geschikte plaats een passage in te vlechten uit de prachtige
‘Introduction’, welke Joost van Vollenhoven, aan zijn Multatuli en congé, deed
voorafgaan: ‘Malheureusement Everdine n'avait jamais appris qu'à obéir. Orpheline,
sans fortune, elle avait été élevée dans un milieu austère et pauvre, par de vieilles
douairières, qui lui avaient enseigné que la modestie et la soumission étaient les plus
belles parures d'une jeune fille. Elle n'avait cessé d'obéir, elle avait obéi à sa
grand'mère et à ses tantes, chez son tuteur et au pensionnat. Oh certes! elle n'était
pas
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une vierge forte et toute son énergie avait passé en résignation, elle devait être la
femme orientale, l'épouse biblique, la servante de son mari; elle ne veut pas l'entendre
confesser ses faiblesses, ses vices! elle l'aime, elle l'aime non passionnément mais
aveuglement, elle l'aime avec toutes ses qualités et tous ses défauts! elle a en lui une
foi absolue, religieuse. Elle n'oserait pas plus discuter son mari, que ses parents ou
que son Dieu. Cette attitude devait porter ses fruits; le sacrifice devient aisément une
habitude pour celui qui donne, comme pour celui qui reçoit et Dekker, qui se fut
donné avec passion, recevait avec aisance. Le milieu aidant, la notion de
l'épouse-compagne, notion essentiellement européenne et peut-être même purement
germanique, s'efface en lui. Et en même temps qu'elle se dessimait en lui, l'évolution
s'accomplissait en elle. Certains auteurs ont imprimé qu'il l'hypnotisait. Ah! il n'en
était pas besoin! n'était-il pas beau, jeune, généreux, brillant, supérieur? n'avait-il
pas été souverainement bon en fixant son choix sur une orpheline sans beauté, sans
argent, sans relations? N'avait-il pas les mots les plus doux et les gestes les plus
caressants ce tyran? Chez Tine, la reconnaissance, l'admiration, l'amour, s'exaltèrent
jusqu'au culte.’ Men begrijpt, dat er van een dergelijke, psychologische notie in het
boekje van Mej. Meyer geen sprake is. Trouwens, die hele ‘Introduction’ is haar
blijkbaar onverschillig geweest. ‘Zijn verlovingsbrieven - critiseert Mej. Meyer zijn hartelijk, liefdevol, maar niet hevig verliefd.’ Wat een onderscheidingsvermogen!
‘Hij ziet - vernemen wij verder - een rustige, bijna prozaïsche toekomst tegemoet,
met juist zoveel poëzie om zijn lieve Everdine zijn engel, en zijn kinderen gaven
Gods te noemen, want hij is in die dagen nog erg vroom.’ Die vroomheid nu
daargelaten - de doopsgezinde Dekker was enige jaren vroeger voor een meisje op
Weltevreden rooms-katholiek geworden - doet het toch wel een beetje vreemd aan
in diezelfde passage bij Mej. Meyer te lezen: ‘Ik wil meer zyn dan een ander, myne
vrouw moet ook meer zyn dan anderen... Wat anderen schaadt, zal u niet schaden,
wat anderen pyn doet, zal u doen lagchen.’ Aldus Dekker in een van zijn
verlovingsbrieven aan Tine. Het is maar wat men prozaïsch wil noemen. Over de
onjuiste ‘schildering’ van Tine in de Max Havelaar - wie twijfelt daar nog aan? raakt Mej. Meyer niet uitgepraat. Zinnetjes als: ‘Dat lijkt niets op de onwrikbare
trouw van de Tine uit de “Max Havelaar” - vormen dan ook schering en inslag bij
haar. De roddelpraatjes van Van Heeckeren van Waliën en zijn vrouw, over hun
zwager, komen op blz. 30 in het boekje van Mej. Meyer ter sprake. Dekker wijst ze
af “met een nonchalant gebaar”, schrijft zij. Wat wil Mej. Meyer dan anders? Een
ieder, die ook maar enigszins op de hoogte is van de Brusselse periode uit Multatuli's
leven, zal toch begrepen hebben, dat die praatjes afkomstig waren van een weinig
amusant heer en diens even onamusante echtgenote. Haar eerste hoofdstuk besluit
Mej. Meyer met de volgende opmerking: ‘Uit de “Multatuli-Herinneringen”, die
Sietske vijftig jaar later publiceerde, blijkt hoe weinig ze van haar oom begrepen
heeft. Ze had gretig geluisterd naar de dwaasheden die hij haar wijs maakte over zijn
toekomstig keizerschap van Insulinde, waarin zij, als zusterskind, hem naar
matriarchaatsrecht zou opvolgen. Maar met filistreuse angstvalligheid tracht ze haar
verleden van compromitterende
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smetten schoon te wassen en ze waarschuwt dat de jeugd Multatuli's werken niet in
handen moet nemen zonder commentaar van ouderen “met onbevangen oordeel”.’
Het is Sietske ten voeten uit, doch het is tevens een bewijs hoe weinig geloof sommige
getuigen van Mej. Meyer verdienen.
‘Multatuli's verhouding tot Sietske - zo begint zij haar tweede hoofdstuk - was het
voorspel van een veel hartstochtelijker liefde, die zijn huwelijk op den duur zou
ondermijnen.’ Deze aperte onjuistheid hebben wij al weerlegd, maar tot ons genoegen
lezen wij ook hij Mej. Meyer: ‘In Multatuli's bestaan heeft het samenwonen met
Mimi meer regelmaat gebracht. Hij wordt zo goed verzorgd als de onvoldoende
geldmiddelen toelaten. Mimi is resoluut en handig, ze weet voor heel weinig geld
een smakelijk maal te bereiden. En als ook dat weinige geld er niet is lijdt ze
blijmoedig met hem honger. Ze verdraagt zijn prikkelbaarheid en is hem tot steun
bij zijn werk. Soms neemt ze een gedeelte van zijn bezigheden over. Met vertalingen
tracht ze iets bij te verdienen.’ Minder gelukkig is zij echter weer in haar betoogtrant,
als zij de relatie van Dekker met Franciska, de zuster van Mevrouw Hotz, onder de
loupe neemt. Dan zegt zij: ‘Het is een van Tines bovenmenselijke offers aan Multatuli,
want de vader van Franciska's kind is, wanneer men Marie Anderson geloven mag,
niemand anders dan Douwes Dekker.’ Maar Marie Anderson mag men nu juist onder
geen voorwaarde geloven. Op het gezag n.l. van een ieder, die onbevooroordeeld de
rancuneuse pamfletten van deze dame gelezen heeft. En evenmin kan er veel waarde
gehecht worden aan de mededelingen van de Schoondochter, waaraan Mej. Meyer
nogals eens het oor leent, zonder duidelijk te laten uitkomen, dat Mevr. Douwes
Dekker-Post van Leggeloo tenslotte niets anders doet, dan de insinuaties van wijlen
haar man nieuw leven inblazen.
In het derde hoofdstuk van haar boekje, vindt Mej. Meyer weer volop gelegenheid
aan haar gevoelens omtrent Mimi de nodige kracht bij te zetten. ‘Het is waar - zo
schrijft zij - het is waar dat Holda zegt: dat anderen zich tussen Douwes Dekker en
Tine hebben gedrongen, maar ze vergeet dat de voornaamste van die “anderen” Mimi
was. Hoe deze de zaak voorstelde, blijkt uit enige brieven die ze na Tine's dood aan
Vosmaer schreef.’ Om vervolgens - zo tussen de regels door - zelfs Edu in
bescherming te nemen, wat ongetwijfeld een heel waagstuk is. ‘Zoals Mimi toen aan
Vosmaer schreef, - gaat zij verder - zo heeft se natuurlijk al veel eerder tegen Dekker
zelf gesproken. Daar ze voelde dat Tine onaantastbaar was (dus toch een zelfstandige
vrouw! E), speelde ze Edu tegen zijn vader uit, suggereerde deze dat Tine de jongen
boven hem voortrok en ondermijnde daarmee zijn geloof aan Tine als de ideale
“vrouw van het genie”, die hij altijd in haar gezien had.’ Deze conclusie is eerder
voortvarend dan juist, want waar blijft, volgens de, door Mej. Meyer toegejuichte,
theorie van Multatuli's ‘schuldgevoel’ en zijn ‘vrijbrief voor ontrouw’, de opzettelijk
valse ‘schildering’ van Tine in Dekker's werken, wanneer hij inderdaad zolang in
haar, als ‘de ideale vrouw van het genie’ geloofd heeft? ‘Dekker's reacties op Tine's
vlucht, doen vermoeden - haast Mej. Meyer zich echter in het midden te brengen -,
dat Mimi er al aardig in geslaagd was hem van haar los te weken.’ Met
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zulke vermoedens kan het niet anders, of Mej. Meyer moet over bronnen Beschikken
welke ons niet bekend zijn. En wanneer Tine gestorven is en Dekker ‘wettig’ met
Mimi getrouwd, heeft Mej. Meyer nog iets voor Multatuli in het vat, waaraan zij in
de volgende passage vorm geeft: ‘Hij behoeft nu geen reclame meer voor zichzelf
te maken, geen schuldgevoel meer weg te blaffen. Tine is dood, de kinderen vergeten;
de verliefdheden, waarmee hij ook Mimi zo vaak heeft gekweld, behoren tot het
verleden.’ In de terminologie van Mej. Meyer schijnt het woord ‘reclame’ bepaald
een inferieure betekenis te hebben, waarvoor veel te zeggen valt, als men het maar
niet - gelijk de schrijfster - te pas en te onpas gebruikt. Wanneer Multatuli, na Tine's
dood, in een brief aan een tot dusverre onbekende dame, die toevallig ook Everdine
heet, zijn vrouw in een paar regels herdenkt, zegt zij: ‘Er is veel onoprechtheid, veel
smakeloze reclame in dit briefje.’ Met een toegiftje over de ‘kern van waarheid’, die
er ‘misschien’ toch in schuilt. En Mej. Meyer besluit haar essay met een laatste hulde
aan Tine, waarbij zij tevens kans ziet nogmaals Multatuli en Mimi op hun plaats te
zetten. ‘Zij (Tine) - luidt haar eind-oordeel - bezat de edelmoedigheid, de
onbaatzuchtige, zelf-verloochenende liefde, die ook Dekker in zijn hoogste momenten
bezielden, maar die bij hem zo vaak vermengd waren met pose en ijdelheid. Vergelijk haar met Mimi en zie hoe deze voorzichtig, maar doelbewust, Multatuli's
gevoel voor Tine ondermijnt. Nooit zou zij zelf iets dergelijks hebben gedaan. Ze
heeft haar zwakheden, maar geen kleinheid, en ze is nooit tot iets minderwaardigs
in staat.’ Ik laat deze slotsom geheel voor rekening van Mej. Meyer, doch zeker is
het, dat zij geen besef heeft van het feit, dat Dekker zonder die ‘pose’ en die ‘ijdelheid’
een onuitstaanbaar, half-zachte moraalprediker zou zijn geweest en niet de Multatuli,
die door Tine, ondanks alles, op een zo ontroerende wijze vereerd werd.
Uit alles blijkt, dat Mej. Meyer ervan overtuigd is aan de reeds bestaande litteratuur
over Multatuli en Tine een oorspronkelijke bijdrage te hebben toegevoegd, maar in
werkelijkheid heeft zij vrijwel uitsluitend die argumenten in haar betoog opgenomen,
welke door vele van haar voorgangers, reeds tijdens zijn leven, met treffende
eenstemmigheid tegen Dekker in het veld werden gebracht. En wat haar mening over
Mimi betreft, ook daarvoor konden wij, sinds lang, bij een weinig intelligent
gezelschap van biografen en pamflettisten ruimschoots terecht.
Henri A. Ett

Naschrift
De redactie van Libertinage verzoekt mij iets te antwoorden op het stuk van de heer
Ett. Maar wat zal ik antwoorden op een aanval waarin noch redelijkheid, noch lijn
te vinden is?
De heer Ett critiseert mijn boekje niet. Hij windt zich alleen maar op. Zijn reactie
doet denken aan die van de honden van Pawlow, die een positieve reflex hebben
geleerd voor de projectie van een cirkel, een negatieve voor die van een ellips, en
nu radeloos gaan janken als de vertoonde figuur de grens tussen cirkel en ellips
nadert. De heer Ett hoort blijkbaar tot die Multatulianen, die geleerd hebben te denken
in het alternatief:
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Multatuli verguizen of goedpraten, en zenuwachtig worden tegenover een meer
genuanceerde en minder lyrisch voorgedragen zienswijze.
Hij ontzegt mijn boekje zelfs het bestaansrecht. Hij noemt mijn bewering, dat er
nog nooit een speciale studie van Multatuli's twee vrouwen gemaakt was, onjuist en
beroept zich op Van Deyssel en een aantal andere auteurs, die wel eens iets over
Tine gezegd hebben. En wat Mimi betreft, over haar heeft men gelegenheid ‘tussen
twee sterk uiteenlopende visies...een keuze te maken,’ zegt de heer Ett. Alsof dat
voldoende was! Twee eenzijdige visies geven tezamen nog geen waarheid, en een
biograaf vraagt niet om visies, maar om feiten. Over Mimi zijn tot nog toe in het
geheel geen feiten verzameld. Zelfs haar brieven aan Dekker zijn niet gepubliceerd.
Wil de heer Ett beweren, dat hier geen leemte is?
Over Tine is er aanmerkelijk meer materiaal, en ik heb me de eenvoudige taak
gesteld, dit tot een samenhangend geheel te verwerken. In mijn inleiding heb ik de
bronnen vermeld. Een bibliografie geef ik daar niet en beschouwingen van anderen
citeer ik alleen voor zover ze in het verband van de tekst te pas komen. Voor speciale
vermelding van het boekje van Van Deyssel, dat op veel punten verouderd is, had
ik geen aanleiding. De critiek van de heer Ett zou alleen zin hebben, als het mijn
opgave was geweest een analyse te geven van de literatuur over de verhouding
Multatuli - Tine. Alleen dàn zou zijn op het eerste gezicht verbijsterend dwaze verwijt,
dat ik baronesse Von Müffling niet geciteerd heb, om ‘deze en dergelijke zotternijen’
aan de kaak te stellen, iets minder verbluffend worden. Maar ik had een heel ander
onderwerp. Daarom zijn de ‘bewijzen’ van de heer Ett, dat ik niet op de hoogte ben,
volkomen er naast.
Alleen op het citaat uit het boekje van Joost van Vollenhoven wil ik even ingaan.
Van Vollenhoven behoort, evenals mevrouw Clant van der Mijll, tot de vrienden uit
Multatuli's latere levensperiode. Hij heeft Tine niet gekend en kan dus niet als
authentieke bron gelden. Zijn feiten zijn de volgende: 1o. Tine is opgevoed ‘dans un
milieu austère et pauvre’; 2o. men heeft haar bijgebracht dat ‘la modestie et la
soumission’ de schoonste deugden voor een meisje zijn; 3o. Tine kon slecht met geld
omgaan. Deze mededelingen voegen, geloof ik, niet veel nieuwe trekken aan het
door mij getekende beeld van Tine toe. Maar het zal de heer Ett dan ook wel vooral
om de beschouwingen van deze auteur te doen zijn. En hierover ben ik het alweer
niet met hem eens. Tine ging eerst op haar 25ste jaar naar Indië, hoe zou ze dus aan
de mentaliteit van een Oosterse vrouw komen? De bewering dat ze vereerd moest
zijn met Dekker's aanzoek verwerp ik eveneens. Dat ze arm was, is beslist niet juist.
De heer Ett kan uit de door hem uitgegeven ‘brieven uit Menado’ weten, dat Tine
een kapitaaltje mee ten huwelijk bracht. En uit Dekker's verlovingsbrieven blijkt dat
het standsverschil in zijn ogen heel gewichtig was. Ik geloof dus dat ik bij het
karakteriseren der situatie het juiste evenwicht bewaard heb, waar ik zeg, dat Dekker
wel geen goede partij voor het baronesje was, maar dat hij sterker stond doordat Tine
niet knap was en hij van haar kapitaaltje niet af wist.
Maar nu des Pudels Kern: ‘En laten wij het nu maar onmiddellijk zeggen: voor
mej. Meijer is Mimi - al formuleert zij het niet met zoveel

Libertinage. Jaargang 4

68
woorden - de “maîtresse” geweest, in ieder geval de indringster, die Tine's
huwelijksgeluk verwoestte.’ Ja, dit is het nu wat de heer Ett mij met alle geweld in
de schoenen wil schuiven. Hij heeft zo weinig gevoel voor niveau, dat hij me zelfs
graag op één lijn zou willen stellen met Multatuli's schoondochter, maar dat durft
hij toch niet helemaal. Hij kan zich, als het over Multatuli's huwelijksleven gaat,
blijkbaar maar twee houdingen voorstellen: enerzijds die van de bekrompen
kleinburger, die Multatuli te lijf gaat met het zure geroddel van het geschokte fatsoen,
anderzijds die van de fanatieke Multatuliaan, die zijn held niet verdedigt, maar goed
praat, d.w.z. acceptabel tracht te maken voor diezelfde bekrompen kleinburger,
desnoods door te verzwijgen of te loochenen wat tegen diens fatsoensnormen indruist,
zonder te begrijpen dat hij zich daarmee op één lijn met hem stelt. Deze houding is
misschien historisch verklaarbaar, maar het wordt toch tijd dat men haar laat varen.
We moeten Multatuli aanvaarden zoals hij is, met zijn grootheid en haar
onvermijdelijke keerzijden, en natuurlijk ook met zijn eigen erotische aanleg. Maar
dit wil niet zeggen dat we hem niet critisch mogen zien, niet eens wanneer hij dingen
doet, die hij zèlf als aanvechtbaar voelt! Als hij nooit van iets wroeging had gehad,
zoals Holda beweert, zou dit hem niet tot Uebermensch, maar tot psychopaath
stempelen. Het is heel duidelijk dat hij zich schaamt wanneer hij Tine, vlak na zijn
verloving, de kinderachtige geschiedenis met Cateau opbiecht. Hij schaamt zich begrijpelijk genoeg - nog veel meer, wanneer hij na de mislukking van het
driehoeksexperiment aan kennissen of vrienden over Tine schrijven moet. Dat alles
is zonder moeite uit zijn brieven te lezen, wanneer men niet moedwillig de ogen
ervoor sluit.
De heer Ett neemt, als ik het goed begrijp, aanstoot aan mijn psychologische
behandelingswijze, die, hoe eenvoudig ook, voor hem te subtiel is. Hij stelt me De
Gruyter ten voorbeeld, met zijn onnozel verdoezelingsrecept.
Ieder die mijn boekje onbevooroordeeld leest, kan constateren, dat het met een
aanklacht niets te maken heeft en dat niets verder van mij is dan moraliseren.
Ik heb gestreefd naar wetenschappelijke objectiviteit. Dit betekent niet dat ik mij
van waarde-oordelen onthoud en getuigenissen zonder aanzien des persoons aanvaard.
Integendeel, het wil zeggen dat ik mij rekenschap geef van de verhouding waarin de
aangevoerde getuige tot de behandelde figuur staat, en me afvraag in hoever die
verhouding zijn oordeel subjectief kan kleuren of vervalsen, maar ook: in hoever dit
oordeel niettemin waardevol blijft. Want het feit dat iemand persoonlijke motieven
heeft voor het schrijven van gedenkschriften is op zichzelf nog geen argument tegen
de inhoud. Zelfs de schoondochter, hoe vulgair ze ook is en hoe onbetrouwbaar haar
voornaamste informatiebron (Edu), kan toch niet geheel genegeerd worden. Ik heb
haar in drie gevallen geciteerd:
1o. op blz. 53-54 van mijn boekje, waar ik constateer, dat haar voorstelling van de
gebeurtenissen door andere documenten volledig gestaafd wordt.

Libertinage. Jaargang 4

69
2o. op blz. 46, waar ik tegenover haar berichtgeving een schildering van dezelfde
situatie door Tine stel,
3o. op blz. 77-78, bij de beschrijving van de driehoeksverhouding, aangezien Annette
Douwes Dekker de enige is, die intieme bijzonderheden over deze situatie vertelt,
en met haar verhaal als mogelijke verklaring van Tine's vertwijfeling in ieder geval
rekening moet worden gehouden.
Er is nog één punt waar ik op in wil gaan, n.l. de appreciatie van Mimi. Ik zie haar
niet op de manier die de heer Ett mij aanwrijven wil. Ik neem geen aanstoot aan haar
verhouding tot Dekker, ik laat uitkomen dat ze in veel opzichten een betere vrouw
voor hem is geweest dan Tine, flinker, praktischer, zelfstandiger, daardoor beter in
staat hem leiding te geven, maar ik constateer dat ze unfair tegenover Tine was, en
ik meen dit aan de hand van haar brieven aan Vosmaer en de door haar geïnspireerde
beweringen van Holda te hebben aangetoond.
Mimi's veelbewonderende uitgave der ‘Brieven’ vind ik zeer aanvechtbaar. Dat
Mimi met opzet Tine's brieven vernietigd heeft kan ik natuurlijk niet bewijzen, maar
ik houd het voor meer dan waarschijnlijk. Wat zich wèl bewijzen laat, is dat Mimi
herhaaldelijk feiten onjuist weergeeft, of tendentieus verzwijgt. In mijn boekje heb
ik daar enige malen op gewezen. Dat zij, bij het samenstellen van de brievenbundels,
waarbij het om een selectie ging, deze zó heeft getroffen dat Multatuli en zijzelf er
zo gunstig mogelijk in uitkomen, ligt wel voor de hand. Het gaat dan ook in deze
kwestie weer niet in de eerste plaats om een schuldvraag. Waar het verzorgen van
Multatuli's geestelijke nalatenschap in de handen van een zo nauw belanghebbende
was, kon subjectiviteit niet uitblijven. Maar Multatuli's bewonderaars kunnen hem
geen slechter dienst bewijzen, dan door Mimi onfeilbaar te verklaren en het
tendentieuse van haar publicaties over het hoofd te willen zien. Het is hùn taak Mimi's
‘Brieven’-uitgave systematisch te onderzoeken en haar mededelingen critisch te
toetsen aan het overige beschikbare materiaal.
Josine W.L. Meijer

Besprekingen
Edmund Wilson, Classics and Commercials. A literary chronicle of the
forties. Farrar, Strauss, New-York 1950.
Een paar jaar geleden, in een bespreking van Lionel Trilling's ‘The middle of the
journey’, heb ik deze romancier en essayist in het voorbijgaan vergeleken met Edmund
Wilson, met wie hij wel het een en ander gemeen heeft - beiden behoren tot wat
Philip Rahv de ‘bleekgezicht’-
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traditie in de Amerikaanse literatuur heeft genoemd (Hawthorne-Poe- Henry James),
in tegenstelling tot de ‘roodhuid’-traditie (Whitman tot en met Hemingway). Mijn
voorkeur ging toen echter misschien iets meer naar Trilling uit omdat hij op mij een
persoonlijker indruk maakte. Achter zijn essays, sindsdien verzameld in ‘The Liberal
Imagination’, voelde ik veel meer een persoonlijke problematiek dan achter Wilson's
‘Axel's Castle’ en ‘The Wound and the Bow’, die toch meer hadden van het werk
van een zeer begaafd geleerde. Intussen had ik al uit ‘The Princess with the golden
hair’ en het Europese reisjournaal ‘Europe without Baedeker’ beter kunnen weten,
maar Wilson's persoonlijkheid legt zich niet onmiddellijk en onontkoombaar aan ons
op; het is een persoonlijkheid die als het ware onder zijn werk door stroomt, rustig
en zeker van zijn richting. Het zijn de rust en de zekerheid die voortkomen uit een
enorme belezenheid, die toch verwerkt is door een eigen smaak. Die smaak blijkt
duidelijk uit zijn laatste bundel ‘Classics and Commercials’, een verzameling critieken,
in de afgelopen tien jaar merendeels in ‘The New-Yorker’ en de ‘New Republic’
gepubliceerd, en geschreven voor een groter publiek - een bundel dus die zich wel
laat vergelijken met Ter Braak's verzamelde kronieken. Beiden zijn in hun korte
kritieken vaak op hun best; zoals Ter Braak's kronieken mij liever zijn dan al zijn
grotere essays, behalve ‘Politicus zonder partij’, zo lees ik deze bundel van Wilson
liever eigenlijk dan de essays in ‘Axel's Castle’ en ‘The Wound and the Bow’, juist
omdat zijn kant van geleerde in ‘Classics and Commercials’ veel meer teruggehouden
is. Als criticus heeft Wilson op Ter Braak voor dat hij de door hem besproken boeken
niet gebruikt als aanleiding om er kleine essays, hoe brillant ook, over te maken Ter Braak's kronieken zijn immers dikwijls illustraties van zijn grotere essays. Bij
Wilson daarentegen staat in enkele bladzijden een scherp en afgerond beeld van de
behandelde schrijver voor ons, gesitueerd in zijn literatuur en tijd, Wilson speelt zo
iets klaar dank zij een bijzonder scherp en getraind observatievermogen - hoe hij dit
oefent kan men vooral lezen in ‘Europe without Baedeker’ - en een al even ontwikkeld
geheugen; zo schrijft hij in ‘Classics and Commercials’ over een van Jane Austen's
romans, die hij sinds 30 jaar niet meer gelezen had, met een precisie en een scherpte
die aan het ongelooflijke grenzen.
Wilson is een weinig dogmatische figuur en zijn smaak laat zich moeilijk in een
paar woorden omschrijven, maar hij is er daarom niet minder duidelijk voelbaar
door: dezelfde man die het tot een van zijn voornaamste taken als criticus rekent
Joyce en T.S. Eliot bij een groter publiek in Amerika bekend te maken, ontzegt Kafka
een plaats in de eerste rang in een verrukkelijk gedetacheerd en toch - of men het er
nu mee eens is of niet - fair geschreven critiekje, dat voor velen in deze Kafka-‘age’
wel pure heiligschennis moet wezen en dat Wilson ook wel aan zijn reputatie van
hooghartigheid zal hebben geholpen.
‘Now, it may make a good deal of difference whether one was born, like the present
writer, before the end of the nineteenth century, when stability and progress were
taken for granted, instead of in a period when opheaval and backsliding seemed the
normal conditions of life; but, with much admiration for Kafka, I find it impossible
to take him
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seriously as a major writer and have never ceased to be amazed at the number of
people who can. Some of his short stories are absolutely first-rate, comparable to
Gogol's and Poe's.’ Maar in tegenstelling tot Gogol en Poe is Kafka niet ‘tonic’,
‘he...can in the end only let us down’. ‘To compare Kafka, as some of the writers in
The Kafka Problem do, with Joyce and Proust and even with Dante, great naturalists
of personality, great organizers of human experience, is obviously quite absurd.’
Er steekt niets uitdagends in deze zinnen - hoe moeilijk is dat te vermijden wanneer
men publiekelijk twijfelt aan een van de grootste idolen van zijn tijd - en alleen in
de laatste zin breekt iets van verontwaardiging door bij de gedachte dat Kafka te
vergelijken zou zijn met Joyce en Proust, wiens ‘A la recherche du temps perdu’
Wilson als ‘the greatest philosophical novel ever written’ beschouwt. Men kan
misschien met enig recht zeggen dat Wilson, als zovele grote critici, ‘reactionnair’
is: na Joyce en Proust is er blijkbaar niet veel van werkelijk belang meer geschreven
en het is opmerkelijk hoe betrekkelijk weinig van zijn critieken over de ‘modernen’
gaan, want Wilson schrijft bij voorkeur over dat wat hij werkelijk waardeert (er zijn
wel enkele afrekeningen met best-sellers in ‘Classics and Commercials’ opgenomen,
maar zo iets zouden Du Perron of Connolly met veel scherper spot gedaan hebben!).
Faulkner? Wilson heeft wel sympathie voor hem omdat hij behoort tot de
post-Flaubertianen (waartoe natuurlijk ook Joyce en Proust horen), maar zijn
provincialisme, ‘stubbornly cherished and turned into an asset, inevitably tempts him
to be slipshod and has apparently made it impossible for him to acquire complete
expertness in an art that demands of the artist the closest attention and care.’ Sartre?
Hij waardeert, merkwaardig genoeg, diens essays om hun gezond verstand en
‘outspokenness’, maar vindt hem wat betreft zijn toneelstukken en zijn ‘L'âge de
raison’ een talent ongeveer als Steinbeck; een oordeel dat, geloof ik, juister zou zijn
als Sartre ook niet de schrijver was van ‘La Nausée’ en ‘Le Mur’, precies de twee
boeken die Wilson niet, of in ieder geval onvoldoende, kent. Waugh? Het is niet
verbazingwekkend dat Wilson de snelheid en soepelheid van Waugh's eerste satyres
voortreffelijk vindt en ‘A Handful of Dust’ als Waugh's meesterwerk kwalificeert,
maar nog minder verbaast het dat hij diep teleurgesteld werd door ‘Brideshead
revisited’. Onder de titel ‘The Boys in the back room’ wordt van Cain, O'Hara,
Saroyan en Steinbeck gezegd wat zij zijn: wel talentvolle, maar toch weinig
belangwekkende navolgers van Hemingway. Huxley wordt terecht een ‘incomplete
experience of the earthly possibilities of human life’ verweten, en Somerset Maugham
is een ‘half-trashy novelist’, who writes badly, but is patronized by half-serious
readers, who do not care much about writing.’
Slecht schrijven is iets onoverkomelijks voor Wilson en op grond daarvan worden
dan ook in een paar bijzonder amusante critieken, die me uit het hart gegrepen zijn,
alle detective-romans naar de vuilnisbelt verwezen. Maar het verbaasde mij toch wel
even van een zo soliede schrijver een bijna Gideaanse uitspraak te horen als deze
over Peacock's stijl: ‘Light, lucid, neat and dry... it redeems him from insipidity at
the moments when he is running thinnest’ - en het is misschien al overbodig er nog
bij te zeggen dat ook dit mij uit het hart gegrepen is. Neen, van de
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modernen zijn het alleen Cyril Connolly en Katherine Anne Porter, die er hier goed
afkomen, met een vanzelfsprekende uitzondering voor Connolly's debuut ‘The Rock
Pool’. Ik ken Porter niet - ofschoon ik wel ongelovige ogen opzet als ons wordt
gesuggereerd dat haar ‘The Leaning Tower’ beter is nog dan Christopher Isherwood's
‘Good-bye to Berlin’ - maar Wilson's voorkeur voor de vroege Waugh, voor Connolly
en de grote bewondering voor Malraux, waarvan hij in ‘Europe without Baedeker’
heeft blijk gegeven, zijn voor mij het beste bewijs dat hij zijn smaak niet bij Proust
en Joyce heeft achtergelaten, ook al blijf ik het jammer vinden, dat zelfs in de schaduw
van deze twee voor Wilson blijkbaar geen plaats over blijft voor hun tijdgenoten als
Larbaud, Svevo, Forster en Woolf. Wel is er plaats voor Ronald Firbank, die hij
buiten Engeland ten onrechte miskend acht, en het zegt weer veel over Wilson dat
aan lichte satyrici als Firbank, Beerbohm en Peacock drie van de beste critieken uit
‘Classics and Commercials’ zijn gewijd. Opvallend is verder zijn on-Angelsaksische
bewondering voor Edgar Allan Poe, terwijl hij ook, in een uitstekend stuk, voor
Wilde - over wiens verval ons een nieuwe theorie wordt verkondigd - meer waardering
heeft dan in Engeland en Amerika gebruikelijk is. De bewondering voor Jane Austen
is daarentegen weer iets waarin wij, niet-Angelsaksen, zo langzamerhand hebben
leren berusten als iets volmaakt onbegrijpelijks.
Mijn opsomming begint misschien langdradig te worden, al zou er nog veel op te
merken zijn - o.a. het bijzonder aardige Shakespearestukje, waarin Wilson over
Shakespeare's sympathie voor-hen-die-nooit-slagen een theorie ontwikkelt die
merkwaardige overeenkomst vertoont met die van H.A. Gomperts in ‘Criterium’
destijds. Alleen dit nog: bewaart U vooral voor het laatst - ik deed het uit louter
onwetendheid - het artikeltje over John Mulholland en de kunst van het goochelen,
een bespreking van Mulholland's ‘The story of magic’, ‘Quicker than the eye’,
‘Beware familiar spirits’, en ‘The art of illusion: magic for men to do.’ ‘It was not
till Mr. Mulholland appeared that this department of human activity (het goochelen,
H.v.G.L.) was explored in all its aspects by a scholarly and critical intelligence which
knew how to express itself,’ zo begint Wilson misschien niet het beste, maar voor
mij zeker het fascinerendste besprekinkje van deze bundel. Als men het gelezen
heeft, vraagt men zich alleen nog af waarom wij niet allemaal goochelend door het
leven gaan; het is zo opwindend, en bovendien legt Wilson ons met zijn gewone
kalmte en zekerheid uit, goochelaars zijn altijd zulke gelukkige mensen...
H. van Galen Last

Anais Nin, Djuna's Droomzegel. Vert. Nora Houtman, De Driehoek, 's
Graveland, 1950.
In het exemplaar, dat ik ontving van dit boek, lag een lange brief blijkbaar
geadresseerd aan de redactie van ‘Libertinage’. Hierin werd Anais Nin ‘met haar fijn
genuanceerde beelden’ verlegen doch warm aanbevolen. Het rondschrijven
culmineerde evenwel in deze passage:
‘Wij zouden U willen verzoeken dit boek aan een diepgaande bespre-
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king te willen onderwerpen, vooral voor de intelligentere en artistiek gevoelige lezers,
voor wie het altijd lastig is uit de brede boekenstroom net dat uit te zoeken wat aan
hun behoeften beantwoordt.’
Het verbaasde ons. Hoe nu, wij hadden altijd gedacht, dat de lieden die door
sommigen als intelligenter en artistiek-gevoelig worden betiteld, de enige waren die
het instinct en het vermogen hebben om wat dan ook uit de ‘brede boekenstroom’
te hengelen. De anderen laten hem maar stromen en voelen zich daar wel bij.
Wij voelden grote lust om Anais Nin terzijde te leggen en de opstellers van dit
potsierlijk petitionnement aan een diepgaande bespreking te onderwerpen. Want wie
stelt men zich voor bij die arme intelligenteren, wier wankele schreden op het pad
der eruditie zo teder ondersteund moeten worden? Wij menen het te weten. Het zijn
de snoepers van cultuur. Zij zoeken ‘het hogere’ en wel ‘voor alles’ (d.w.z. ‘ook
nog’). Zij vinden het een goede service in de samenleving als zij een boek thuis
krijgen met de verzekering, dat zij het echt ‘hoog, diep, cultureel etc.’ mogen vinden.
Het moet met enige goede reclame mogelijk zijn dezulken met de meest hooggestemde
gevoelens het Telefoonboek of de Enkhuizer Almanak te laten lezen. Maar dat zijn
dan ook de enige boekwerken, waarbij wij testimonia van stichtendheid zouden
willen uitreiken.
En waarom zouden zij treuren?
Het Goetheanum in Dornach is zo groot.
Daarna wenden wij ons tot Anais Nin, in de hoop dat zij een zo snode behandeling
als dit rondschrijven niet verdiend heeft.
Wij vinden eerst een kort voorwoord bestaande uit lange zinnen, waarin zij niets
minder beweert dan dat zij ‘moet beginnen waar alles begint’. Dan zegt zij: ‘De man
greep de natuur aan en bevocht de elementen met zijn objectiviteit, zijn ontdekkingen,
en overwon ze. De vrouw kon nog geen orde scheppen in haar eigen natuur, haar
samoems1), haar wervelstormen en haar duisternis, omdat het oog van het bewustzijn
haar ontbrak. Zij was de natuur zelve.’ Het is ingewikkeld gezegd, maar van inhoud
verheugend eenvoudig. Wij kunnen Anais Nin dankbaar zijn, want wij wisten niet,
dat het zo eenvoudig was. Als we nu alleen nog wisten wat precies de natuur was,
waren er geen problemen meer.
Even later staat er ‘In dit boek komt de man alleen maar fragmentarisch voor’.
Hoe bescheiden plotseling!
Het boek begint met een filmster die in haar Hollywoods huis in een typisch
filmsterrenbed ligt en zich daar niet thuis voelt. Er wordt verteld van haar minnaars
en van haar jeugd als kind van een acteur en charmeur in Warschau. Het is alles niet
frappant maar ook niet dom en het lijkt nog al op Vicki Baum, maar het kan nog van
alles worden. Echter breekt het na de dood van haar vader, die treffend begeleid
wordt met een aardbeving, plotseling af. We krijgen dan een tweede deel, handelend
over een energieke doch gefrustreerde vrouw, genaamd Lillian. Zij wordt eerst
verliefd op een vage en timide jongeman die zij ‘veroveren’ moet. En dat is ook geen
wonder, want deze jonge man heeft een moederbinding. En wat voor één! Anais Nin
moet ons niet wijs maken, dat ze alleen fragmenta-

1) Dit zijn naar wij geloven zandstormen.
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rische mannen kan vertonen. Nee, we beleven deze man in al zijn oidipodale
gebondenheid. Zodra hij Lillian maar aanraakt of ziet, meent hij zijn moeder voor
te hebben. Geen psychiater heeft vast ooit zo'n mooie moederbinding gezien.
Natuurlijk wordt dit niets en Lillian, die plotseling blijkt getrouwd te zijn, twee
kinderen te hebben en een groot en weelderig huis, heel rijk te zijn en een pianiste
van net niet podiumklasse (wat haar allemaal niets kan schelen zodat we er ook niets
van horen) stort zich op een andere vrouw, genaamd Djuna. Deze heeft een ‘moeilijke
jeugd’ gehad, waar zij dikwijls van vertelt. Dat heeft haar innerlijk helder en ordelijk
gemaakt, zodat zij voor Lillian een goede ‘mannelijke’ steun denkt te zijn. Maar
uiterlijk is zij erg vrouwelijk (zij heeft een zwarte zijden nachtjapon). Ook dit wordt
niets en dan heeft Lillian plotseling een verhouding met een uitbundige schilder
genaamd Jay. Zij denkt een rivale te hebben in een vrouw genaamd Hellen, die zij
afweert, door haar op mannelijke wijze het hof te maken. Tout ce joli monde is dan
plotseling bij toverslag van New York naar Parijs verhuisd, waar Lillian een nu
uitgesproken Lesbisch avontuur heeft met iemand die blijkbaar het leven kent en
Sabina heet. Het boek eindigt met een groot feest in Parijs, waar ook de filmster
rondloopt, waarschijnlijk om de eenheid van handeling te handhaven.
Van de filmster worden al dingen gezegd als ‘ze bewoog zich als een danseres (is
dit een wielrijdster of een automobiliste? L.Th.L.) onder voetgangers’. Maar als zij
eenmaal van de baan is worden alle personen met hysterische fanfares het boek
binnengesleept. Het tweede deel begint met ‘In Lillian gistte altijd iets. Haar ogen
doorboorden de lucht en lieten een gloeiend spoor achter’. In deze trant gaat het drie
bladzijden door en het eindigt voorlopig met ‘Droomde zij ervan de aangewezen
gezellin te zijn voor de Centaur, de Viking, de Pioniers, voor Attila of Djenghis
Khan, of glorievol ten huwelijk gegeven te worden aan Overwinnaars, Inquisiteurs
(die Dominicaner orde toch! L.Th.L.) en Keizers?’ ‘Integendeel,’ zegt de schrijfster
en dat verwondert ons niet, want het is wat veel tegelijk.
Djuna ‘had heel grote, sprookjesachtige ogen die met een glans als van aquamarijn
de duisternis verlichtten’ enzovoort, voorlopig twee bladzijden.
Ook de schilder Jay komt met zijn ogen vooruit het boek binnen en ‘Zoals hij daar
aan de bar zat, schiep hij onmiddellijk een sfeer, een tropische dag’ en nog tientallen
bladzijden verder staat er in steeds hernieuwde elucubraties ‘Hij had de eetlust van
de eeuw der Giganten’.
Het mooiste is echter Sabina want ‘zij’ voerde in haar kielzog het geluid en het
beeld mee van brandweerauto's zoals die door de straten van New York rijden en
ieders hart doen opschrikken door hun heftige alarmgelui.
Zij was geheel in het rood en zilver, een verscheurende, rood met zilveren sirene,
die zich een weg baant door het vlees.
Wanneer men voor de eerste maal naar Sabina keek, kreeg men het gevoel: alles
zal in brand vliegen!
Van uit dat rood en dat zilver en die lange noodkreet richtte Sabina...in het midden
van de stad een onverwachte ladder op en beval: klimmen!
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Sabina's ladder echter leidde naar het vuur.’
En zo gaat het weer bladzijden lang door.
Men heeft nu alle reden om verlekkerd te denken, dat in een roman met zulke
geweldige personages dan ook wel geweldige dingen gebeuren. Maar dan komt men
bedrogen uit, want er gebeurt helemaal niets. Ook Anais Nin schijnt zich bewust te
zijn van het vacuum dat ontstaat, door dit geheel ontbreken van actie, want als zij
een tijdje aan de gang is met een persoon, begint ze weer van voren af aan met hem
of haar op dezelfde manier hoofdstukken lang te beschrijven, totdat daarmee het
grootste deel van het boek gevuld is.
De schilder Jay wordt zeker wel vier keer heftig beschreven maar het enige wat
hij doet is in Parijs een straatje omlopen en spreken met een straattype dat hem vertelt
‘Ik verzamel oud brood uit de vuilnisbakken en dat verkoop ik aan het hospitaal voor
de soep die ze de zwangere vrouwen geven’. Wij weten niet of dit ‘schrijnend’ of
‘bien parisien’ moet verbeelden, maar deze broodwinning doet ons denken aan die,
die ‘the aged, aged man’ in ‘Alice though the Looking glass’ aan ‘the white knight’
openbaart:
...I look for butterflies
that sleep among the wheat
and make them into muttonpies
and sell them in the street.
I sell them unto men, he said,
that sail on stormy seas,
and that is how I get my bread...

Dit boek is oorspronkelijk in Amerika geschreven en gepubliceerd, blijkbaar om
Amerikaanse ‘intelligenteren en artistiek gevoeligen’ bij het lezen de sensatie te
geven, dat ze zeer cultureel en Europees zijn. Daarom staat het boek vol beeldspraak
als ‘De kleren lagen op het bed als de gekleurde vlekken in een circusschilderij van
Joan Miró’ of ‘zelfs al was zij het standbeeld op een schilderij van Chririco (!)
onbekwaam om met mensen te verkeren’. En om te laten zien hoe op de hoogte zij
wel is laat zij zelfs de naam Brancusi vallen! Aan dergelijke uitingen moet dit boek
blijkbaar tot cultureel peil worden opgetakeld. In vele boeken wordt met meer eruditie
gesmeten (Joyce, Vestdijk), terwijl de schrijver iets is en zich het kan veroorloven.
Wij achten dit boek echter een typisch machteloze aanstellerij.
Op een paar punten komt er humor in voor al ben ik geneigd dit de vertaalster tot
verdienste te rekenen. Jay de schilder komt b.v. naar het slotfeest in gezelschap van
een Chinees dichter, die hem vertelt ‘In China zijn alle tafels vierkant’ en ‘Jay huilde
bijna van enthousiasme, het was een teken van hoge beschaving’. Even later is de
zelfde dichter ‘keurig in tweeën gevouwen en hevig in zijn waardigheid gekwetst’
want hij is gevallen in een ‘zeer grote vuilnisemmer’. Hier is de Nederlandse
woordkeus o.i. zeer gelukkig en we weten niet hoe het origineel is.
De omslag van het boek leert ons nog interessante dingen. Zo staat erop dat
gezaghebbende Amerikaanse critici beweren, dat Anais Nins werk een plaats zal
gaan innemen naast dat van St. Augustinus en Proust (sic)
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vanwege haar dagboek van zestig delen. Ook zien wij er een portret van haar, waarop
ze nog niet de hoge ouderdom heeft bereikt, die de omvang van dit dagboek doet
vermoeden. Het is zelfs zó dat wij haar gaarne zouden ontmoeten. Maar als haar
conversatie op haar boeken lijkt, dan liefst op een plaats en tijd waar haar cultureel
besef een grote knauw gekregen heeft. Bij voorbeeld in een zeer grote vuilnisemmer.
L.Th. Lehmann

F. Bordewijk, Vertellingen van Generzijds, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam,
1950.
Toen ik het pak boeken, waarvan het hierboven genoemde er één van is, thuiskreeg,
bestond één van de lagen papier, die de verpakking uitmaakten, uit een bekend
Nederlands dagblad. Dit streek ik onmiddellijk glad en bladerde. En ja, ik vond wat
ik zocht. Een kronkel. Het was niet één van de allerbeste kronkels, maar toch scherp,
verrassend en redelijk genoeg om mij de zekerheid te geven, dat dit het beste proza
was, dat dit pak zou opleveren.
Enige tijd geleden kwam in een boekwinkel in één van onze meer intellectuele
provinciesteden een dame binnen om een bundel stukjes van een ander journalist te
bestellen. Bij het horen van de titel zei de winkeljuffrouw met een supérieure glimlach
en een verre declamatiestem: ‘Dat zult U hier niet vinden, mevrouw, wij hebben hier
alleen maar Vestdijk en Bordewijk en zo’. Voorwaar een trots moment in de
Nederlandse cultuurgeschiedenis, vooral dat ‘en zo’. Ik vermoed toch sterk, dat dit
ook ‘Claudia and David’ en ‘Verhalen uit het land van Bartje’ omvat heeft, want
zelfs intellectuele boekhandelaars kunnen toch niet van de wind leven.
Intussen blijkt hieruit wel hoe de bijna rijmende combinatie ‘Vestdijk en Bordewijk’
een soort toverformule is geworden waarmee het ‘non plus ultra’ in Nederlands proza
wordt opgeroepen en wat de eerste naam betreft is dat ook zeker juist. Als het niet
op een corporatieve staat à la Salazar ging lijken zou ik veel voelen voor een regel,
dat iedereen die een roman publiceert Vestdijk excuus zou moeten vragen. Maar
Bordewijk, die er al zo lang dactylisch achteraan hangt?
Voor de oorlog had deze naam voor mij lang de charme van iets heel bijzonders
waar alleen zeer ingewijden van wisten. En er waren ook mensen die gechoqueerd
waren over ‘Rood Paleis’. Al spoedig heb ik toen ook ‘Bint’, ‘Blokken’ en een paar
korte verhalen als ‘Huissens’ gelezen. Deze vroege verhalen van Bordewijk1) hadden
iets bijzonders en wel een zeer persoonlijke manier om te schrijven over dingen, die
deze levend maakte, men kon zich tenminste voorstellen er mee te leven. Men moet
toegeven dat het een beperkt gebied was, maar op bescheiden manier was het iets
zeer poignants en ongewoons. Die dingen zaten toen wel in de lucht, maar Bordewijk
stak toch mijlen ver uit boven iemand als Revis, met zijn dommige opsommingen
van kwantiteiten zand. De mensen waren

1) ‘Blokken’, ‘Knorrende Beesten’ en ‘Bint’ zijn niet lang geleden tezamen herdrukt door Nijgh
amp; Van Ditmar N.V.
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geen zwak punt, want ze kwamen alleen maar voor als décors en inleiders voor de
dingen, als Bordewijk niet volkomen poèmes en prose over dingen alleen schreef.
Ik wist toen nog niet dat de grapjes van ‘De laatste Eer’ al vrij flauw waren, dus
kwam het bespottelijke boek ‘Karakter’ als een verrassing. Hier was de mens
inderdaad het zwakke punt. En wel een uiterst zwak punt. Wij zijn bedolven onder
massa's boeken waarin men ons kunstenaars als de enige beschrijvenswaardige lieden
wil opdringen en deze worden immens vervelend. Maar minstens even ridicuul is
een humorloze adoratie voor het genus ‘zakenman’ en het is Bordewijk niet gegeven
een klein kantoorstrebertje tot ‘superman’ (in Nietzscheaanse, niet in Amerikaanse
comics' zin) op te vijzelen. De meestal gedegradeerde dingen hingen hier nog wel
samen, maar in het nog triestere ‘Apollyon’, lag ook de hele dingensfeer aan scherven.
Sindsdien zijn de (dikke) romans van Bordewijk met angstwekkende regelmaat
verschenen, gelijk een vloot papieren slagschepen omstuwd door vlugge, kleine
torpedoboten, want er verschenen ook korte verhalen. Deze laatsten waren niet
opwekkend tot het aanvatten van de eersten. Ze waren of krampachtig sinister of
krampachtig leuk. In beide gevallen was het resultaat uiterst pover. En nu is er weer
een bundel ‘Vertellingen van Generzijds’, uitgegeven in een precieus en pretentieus
doosje en gedrukt op papier met overduidelijk watermerk.
In ‘Apollyon’ vertelt Bordewijk van een schrijver, die een episch gedicht over
hemellichamen gaat schrijven, dat evenwel hol en voos wordt, omdat hij eigenlijk
iets ziekelijks in zijn hersens heeft (een gliosarcoom, ik weet niet wat dat is). Wij
geloven en hopen dat Bordewijk niet ziek is, maar hij heeft met deze schrijver van
zijn eigen creatie de preoccupatie met hemellichamen gemeen. Vijf van de zes
verhalen eindigen op andere planeten, althans in zeer onaardse gebieden. In ‘land
zonder nacht’ droomt een Zuid-Afrikaans amateur-astronoom in de nacht voordat
hij sterft, dat hij door de ruimte zweeft naar een nevelvlek, die hij steeds bestudeerd
heeft, en die ook bereikt. In ‘Confrontatie in het Lattenprieel’ krijgen wij eerst een
lange, minutieuze beschrijving van een dorpscafé, dan een geschiedenis van een man
die een voetreis door Nederland maakt. In dit verslag krijgen wij goedpatriotische
opmerkingen te horen zoals dat het Nederlandse zwartbonte rundvee het edelste ter
wereld is. De man komt in het café, blijft er hangen en gaat in het prieel zitten, waar
ook een vrouw zit, die niet eet en geen thee drinkt en ook niets zegt. Dan zijn ze
opeens op een andere planeet (in een ander zonnestelsel) en zijn geen mensen meer.
Een uitgebreide beschrijving van het landschap en de hemel aldaar (twee zonnen!)
eindigt het verhaal.
Deze interplanetaire en extragalactische verhuizingen doen denken aan de flauwe
verhaaltjes die in Amerika ‘science fiction’ heten en die floreren in Tijdschriften als
‘Amazing Stories’ (hiervan kreeg ik eens een exemplaar uit 1937 in handen, waarin
al druk gewerkt werd met atoombommen. Sommige mensen hebben op dergelijke
gronden de mediocre polygraaf Jules Verne geniaal genoemd; voor dezulken zou
het nuttig zijn eens wat van deze blaadjes te lezen, om te zien hoe weinig geniaal
men hoeft te zijn om dergelijke goedkope voorspellingen te doen). Evenwel, als in
die verhalen de helden naar andere planeten gaan of naar
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andere zonnestelsels, redden zij tenminste schone vrouwen uit de ‘handen’ van de
boze spinnenmannen, die woonachtig zijn op één van de manen van Jupiter. Of zij
redden de aarde, die bedreigd wordt door ‘evil invaders’ uit ‘dark galaxies’ door de
geweldige ruimtevloten van de laatste te verslaan in een ruimteslag in een ‘slagveld’
van vele kubieke lichtjaren. Maar als de helden van Bordewijk eenmaal de aarde
verlaten hebben, gebeurt er niets meer. Men vraagt zich dan af waar de lange en zo
aardse inleidingen voor nodig waren, die een verhaal deden vermoeden. In ‘Station
te Middelburg’ is het niet duidelijk waar men heen gaat. Het begint met een zeer echt
aandoende beschrijving van Walcheren nog onder water. Dan stapt een echtpaar te
Middelburg in een trein die hen naar Goes en het hiernamaals (?) brengt.
Het laatste verhaal heet ‘Bij de planeetlezeres’. Eerst komt een beschrijving van
het armoedige straatje, genaamd ‘koolas’, waar zij woont, ‘aan de rand der
bewoonbaarheid’. Dan van de personen in haar wachtkamer, waaronder een man
opvalt, die de held van het verhaal lijkt te worden. Deze mensen spreken over de
zedenpolitie, penicilline, de atoombom, het ‘consternatiekamp’ en de schrijver
vermaant ons, toch vooral te luisteren naar wat ‘de gewone man’ over dit alles zegt.
Dan gaat de hoofdpersoon naar buiten en kijkt naar de ‘onbewoonbaarheid’ aan het
eind van ‘koolas’ en ziet, inplaats van het verdronken landje met een paar knotwilgen
en verroeste autofragmenten, dat we hier volgens iedere logica van dit verhaal hadden
verwacht, hier ‘een vlakte, ruw gevormd, die uitliep in een ontzaggelijke zee van
witachtig vuur’. Het ‘geheel’ speelt zich af op de sterren, die men blijkbaar ‘de witte
dwergen’ noemt. De gemiddelde afmetingen der personen in het voorgaande
opgevoerd waren ongeveer als volgt: ‘van kruin tot voetzool een millimeter’. Dat is
dus de gewone man tot wie we ons moeten wenden. Ik weet niet waar ik hem zoeken
moet.
Eén verhaal uit de bundel blijft op aarde, en wel in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen,
dat door de typisch Bordewijkse megalomanie een wereldstad lijkt. Een jong echtpaar
komt hier op de huwelijksreis. Zij logeren in een hotel waar volgens Bordewijk
ongelooflijk gedistingueerde lieden (zakenlieden) met hun even impeccabele vrouwen
in avondtoilet dineren. En: ‘Zij waren halverwege hun maaltijd en geen van de gasten
was nog vertrokken, toen er iets plaatsgreep. Er komen in de natuur zeldzame geluiden
voor, die tevens vervaarlijk zijn. Het kan gebeuren dat men diep onder het
aardoppervlak een klank hoort, die geen donder lijkt en geen lawine, die men niet
kan beschrijven, slechts kan beleven... (beschrijving gaat lang door). Van die aard
kwam er iets aanwentelen uit de verte recht onder de grondslagen van het gebouw
(beschrijving gaat nog langer door en iedereen die Hulst kent of aanvoelt is kapot
van het geluid). Het echtpaar vraagt dan wat het was en de gérant zegt: ‘Dat is de
werf I. Hulst.’ Later blijkt, dat de eigenaar van de werf zijn privé-verblijf heeft
gelijkvloers in dit hotel en mijn vraag is, wat deed deze man om dit geluid te
veroorzaken? Was hij boos of zong hij in het bad? De beschrijving geeft mij meer
het idee dat zijn maag geweldig rommelde, wat natuurlijk heiligschennis is te
veronderstellen bij een voor Bordewijk zo hoogheilig persoon als een zakenman. Al
spoedig gaat zonder zichtbare reden de echtgenoot Jan weg en komt nooit terug en
zijn vrouw Grada krijgt door

Libertinage. Jaargang 4

79
de enkele kracht der fascinatie een baantje op de werf en leeft zo lang en gelukkig
terwijl ze triviale handelingen verricht die Bordewijk beschrijft op een geheimzinnige
manier als waren het de mysterieën van Eleusis en hij zelf de hierophant.
‘Ja, waarlijk was deze Hulst haar (Grada) een enorme figuur... Stellig behoorde
hij tot de kerkelijke bloedgroep der Dordse Synode, want juist dat synodaal, dat
Calvinistisch bloed, dat bloed van Van Bogerman, was het levenssap van onze
onvolprezen Gouden Eeuw.’
Deze uiting, Potgieter waardig, is ongeveer de persoonlijkste uit dit hele boek.
Met hol gebral en vaagheid moet indrukwekkendheid gesuggereerd, en als
Bordewijk in Nederland nog een ‘uniek’ schrijver is, is dat bij dit boek geen eretitel.
L.Th. Lehmann

Bedrogen verwachting
Prof. Dr. Ignace Lepp: Noden en verwachtingen van het proletariaat.
Vertaald uit het Frans door Tinus Durenkamp. F.W. de Koning, Laren N.H.
Het is ongetwijfeld een tekort in m'n ontwikkeling dat ik, voor ik dit boekje in handen
kreeg, nog nooit had gehoord van Dr. Lepp, die zoals de omslag me vertelt ‘wel de
merkwaardigste figuur (is) uit de groep van Franse Christenen, die een algehele
vernieuwing op godsdienstig, cultureel en sociaal gebied voorstaan’. Nu ik met z'n
boek heb kennis gemaakt, valt dit tekort met opgewektheid te dragen. Lepp is van
1924 af regelmatig in Rusland geweest, waar hij hoogleraar (in wat??) aan de
Universiteit van Tiflis was. Hij is ook voorzitter geweest van de ‘Internationale
Communistische Auteurscentrale’. In dit boek is hij echter tot de conclusie gekomen
dat de Russische revolutie tot een mislukking heeft geleid omdat de Russische
arbeiders slaven van hun Staat zijn geworden, die een ‘“getayloriseerde
(“gestakhanoviseerde”, als men wil) exploitatie van de arbeider”’ bedrijft, waardoor
‘het dagelijks ten offer brengen van het menselijke op het altaar van het almachtig
monster dat techniek heet’ de normale gang van zaken is geworden, en ‘het
enthousiasme voor geldelijk voordeel en materieel comfort bij de nieuwe sovjet-élite’
de voornaamste drijfveer is geworden (blz. 142). Dat is juist, ofschoon niet bepaald
nieuw.
Ook niet nieuw is de mening van Dr. Lepp, dat de Russische mislukking het gevolg
is van de ‘materialistische’ wereldbeschouwing, en dat alleen het Christendom een
geslaagde maatschappij zou kunnen inspireren; iets waarmee dat Christendom zoals
we weten, rijkelijk lang gewacht heeft. En het Katholicisme, die vorm van
Christendom, die volgens Lepp de beste is, heeft nu eenmaal op politiek en sociaal
gebied de allerslechtste reputatie - en terecht.
Het boekje van Dr. Lepp behandelt de toestand en de mogelijkheden van het
‘proletariaat’, gezien uit een Rooms-Katholiek standpunt. Maar in werkelijkheid is
het een slecht geslaagde poging om de bekende pronkstukken van het sociale
Katholicisme (de middeleeuwen, de gilden en de
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encyclieken ‘Rerum Novarum’ etc.) te verbinden met de opvattingen over het
proletariaat die in het dogmatische, door marxistische invloeden beheerste, socialisme,
vrij algemeen zijn.
Het boekje is dus in geen enkel opzicht een bijdrage tot de werkelijke geschiedenis
van het socialisme, tot de echte geschiedenis van de arbeiders en tot een zakelijk
inzicht in de maatschappelijke mogelijkheden. Wat hij over deze kwesties schrijft,
heeft hij blijkbaar uit Russische verhaaltjes gecompileerd (hij spreekt bv. over Kautzky
(!) en Liebkenecht) en voorzien van ‘eigen’ commentaar zoals ‘Karl Liebeknecht en
Rosa Luxemburg - beiden Joden -’ of ‘Het is waar, dat een Trotzky, een Sinovieff
en verscheidene anderen, Joden waren, die Rusland niet waarachtig lief hadden en
de ziel ervan niet begrepen’, commentaren die niet bepaald getuigen van
oorspronkelijkheid, noch van goede smaak.
Hij heeft het ook over het ‘Yankisme’ of ‘het nieuwe kapitalisme’ waarvan ‘de
grote theoreticus’ Frederick Winslow Taylor zou zijn; en Henry Ford ‘de grote
practicus’. En hij is dus, wat Amerika betreft, een 20 of 30 jaar ten achter. Van de
‘New Deal’ heeft hij nooit gehoord, F.D. Roosevelt krijgt in één alinea een
goedkeurend maar meewarig knikje, en het ‘yankisme’ is nog slechter dan het
bolsjewisme.
Waar blijft dan de hoop? Wel, bij de Katholieke Kerk natuurlijk, en bij de
maatschappelijke hervormingen, die haar leerstellingen tot stand zullen brengen,
aangenomen natuurlijk dat de meerderheid der Katholieken ‘sociaal’ wordt en niet
de voorkeur geeft aan Katholieke fascisten, corporatisten, conservatieven,
duisterlingen en alles wat zich óók op leer, kerk en encycliek beroept.
Met mensen, die niet zien dat in een wereld waarin Hindoes, Mohammedanen,
Confucianisten, Boeddhisten, Russo-marxisten en onkerkelijke humanisten de
overweldigende meerderheid der bevolking uitmaken en waarin de Rooms-Katholieke
landen alleen maar verval, ontbinding en ondergang vertegenwoordigen, de redding
niet meer van het Roomse geloof kan komen, valt over sociale en politieke problemen
niet ernstig meer te praten. Zelfs niet, als zij terecht, zoals Lepp, op het standpunt
staan: ‘De lekenwereld is tegenwoordig mondig en behoeft in de haar eigen functies
niet meer vervangen te worden door de geestelijkheid’. Immers de ‘geestelijkheid’
zal aarde en hel bewegen om haar ‘totale’ heerschappij te handhaven; en de
geestelijkheid is de kern van de Roomse gemeenschap. De weg, die Dr. Lepp wijst,
is dus onbegaanbaar. En de problemen van het proletariaat heeft hij zelfs niet gezien.
Wie dit boekje niet leest, heeft weinig gemist.
J. de Kadt
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A. Roland Holst
Woest en Moe1)
(In- en uitvallen naar aanleiding van een oude versregel)
‘by despair
Thus high uplifted beyond hope’
*
Gouden windstilte van den tijd ...
Werd eindlijk tusschen dood en leven
de lange veete van het sterven opgeheven?
O, wereld, onbegrijpelijk herleid
tot dit verhemeld vergezicht ...
Wat is er dieper dan het licht
en geheimzinniger dan helderheid.

Het is al wel een kwart eeuw geleden, dat, laat in de nacht en half dronken van een
dorpsfeest naar huis lopend, ik plotseling (en tot mijn verbazing, omdat er zelden
meer dan een regel ‘spontaan’ in mij ontstaat) bezeten raakte van een geheel gedicht,
dat ik even later in bed snel opschreef.
De volgende morgen begon ik het geschrevene met ietwat schampere
nieuwsgierigheid te lezen, want van nature wantrouw ik dat stroovuur der z.g.
inspiratie. Tot mijn tweede verbazing hoefde ik er echter ternauwernood iets in te
wijzigen. Het meest werd ik getroffen door een regel, die mij ook nu, na zo vele
jaren, weer het meest, en als met een schok, treft:
- de woestheid en de moeheid dezer wereld Sinds de winternacht, waarin ik dat schreef, hebben wij die woestheid metterdaad
en aan den lijve gevoeld; haar tijdelijk bedaren is niet meer dan een op adem komen.
En is er wel iemand van hen, in wie het wezenlijke van de mens zich nog rekenschap
waagt te geven van de historische werkelijkheid, die in zijn hart die moeheid dezer
wereld niet voelt wegen als een moeheid, die na geen tijdelijke slaap meer vergeten
zal kunnen worden in nieuwe daden... tenzij ook het wezenlijke van de mens vergeten
zou raken?
Men wil ons paaien met vroegere wereldrampen, waaruit de mens zich toch, óók
in zijn historische zin, herstelde. De besten

1) Tekst van een lezing, gehouden voor de Civitas Academica te Amsterdam en voor de Litteraire
Faculteit te Utrecht. - Deze tekst zal door A.A.M. Stols worden uitgegeven.
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van wie het goede willen door te weigeren de ultime en fatale tegenspraak te zien,
waarin de wereld met het leven is gekomen, waarschuwen ons, toch vooral van de
ondergang geen duistere wellust te maken. Voor wie echter ogen en oren heeft om
te zien en te horen, wijst juist het feit, dat de historische wereld gelijktijdig woest en
moe wordt, er op, dat in die wereld de ziel zich geen raad meer weet.
Door deze radeloosheid van de ziel gaat, na de eerste wereldoorlog, de laatste
hoop op het onhistorisch en onwereldlijk wezen van de mens zich zienderogen
uitputten in even historisch machteloze als onwezenlijke bevliegingen of idealen, tot
zij ontredderd aan de wereld en haar historie bezwijkt. Die wereld echter staat het
in haar energisch ongeloof vrij, haar tempo thans te verhevigen tot een ruimtelijk
niet meer te beperken razernij: een toestand zonder historisch precedent, omdat zij,
de gehele planeet bestrijkend, het menselijk wezen in de ruimte geen uitweg meer
laat, en het dus ook in de tijd - hetzij door vernieling tot een puinhoop, hetzij door
ontzieling tot een mierenhoop - doemt uiteindelijk te falen.
***
Het natuurlijk bestaan van de mens is door de planeet bepaald en beperkt, en wat in
de ruimte bepaald is en beperkt, zal het ook in de tijd blijken te zijn.
Het ontembaar verzet tegen de tijd is echter het wezenlijk kenmerk van de mens
op deze natuurlijke planeet. Het is het zogenaamd ‘eeuwige’ in hem en, zo al geen
historisch feit, dan toch een werkelijkheid, onwereldlijk, onhistorisch en niet
natuurlijk. Toch kan deze werkelijkheid door de mensen als gemeenschap, aangewezen
op dat natuurlijk bestaan, alleen worden gehandhaafd en behoed binnen een historische
wereld, die door bouw en toedracht voor dat zoogenaamd eeuwige bewoonbaar is,
of althans niet onbewoonbaar.
Ondenkbaar is het echter niet, dat deze woning, deze wereld, zich haar bouw en
toedracht zozeer zou laten bepalen door wat dat wezenlijke kenmerk vijandig is, dat
dit, erbinnen gevangen, onderhevig zou raken aan een dodelijk bederf. Dit heeft niets
uit te staan met misstanden, oorlogen of gruwelen, die er hoogstens symptomen of
gevolgen van kunnen zijn, zo min als de zielskracht van een mens noodwendig
gebroken wordt door pijnen of verminkingen van zijn vlees. Integendeel zou een
ontaarde vorm van welstand of overvloed oorzaak kunnen worden van een afsterven
van het
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wezenlijke, een paralyse, die dan in een late phase tot een nasleep kan leiden van
gruwelen. Déze gruwelen zouden dan, in tegenstelling tot vroegeren, de symptomen
kunnen blijken van een dodelijk falen van het wezenlijke, het onhistorische (het
‘eeuwige’), en zij alleen zullen van de wereld, waarover zij worden ontketend de
woestheid zo onheilspellend vereenzelvigen met de moeheid.
Zou de woestheid dan de doorslag geven, zo zou de dood van het wezenlijke tevens
aan het bestaan der mensen op aarde een eind maken: de ondergang der wereld. Zo
echter angst en voorzichtigheid de woestheid voor de moeheid zouden doen zwichten,
dan zou de dood van het wezenlijke kenbaar worden aan een voortbestaan der mensen
binnen een wereld zonder verdere levende toedracht, omdat de bouw ervan geen
wezenlijke bewoners meer herbergt: een nahistorische wereld, waarbinnen de
ontelbaren, als doelloze nabestaanden, van geslacht tot geslacht gedoemd zouden
zijn tot een voortaan onveranderlijke bedrijvigheid binnen een voortaan
onveranderlijke mierenhoop.
***
Waarom kan ik enkel en alleen uit het ultime nauw van zulke gedachten worden
verlost - maar dan ook zo helder en zonder voorbehoud, dat ik het als het ware aan
den lijve ervaar - door sommige voorvallen, die steeds toevallig zijn en onverwacht,
van geen wereldlijk belang, en soms van wat men bedenkelijk allooi noemt?
Zo heb ik verleden jaar, in een kustdorp niet ver van hier, voor het laatst de oude
F. gezien. Het was in de dorpskroeg, een klein kwartier lopen van zijn nogal
verwaarloosd huis, dat even buiten de kom ligt, en waar hij ook geboren werd. Er
zaten wat dorpelingen in de gelagkamer; zij luisterden naar wat hun zijn
dronkemanstaal leek, en bekeken hem met een half oog, maar toch ook, zo scheen
het mij, met iets van het angstige ontzag, dat de zuinigen hoezeer ook met tegenzin,
vaak af wordt gedwongen door een buitensporige, een grootscheepse, een van die
steeds zeldzamer wezens, die hun leven lang slaags zijn met hun lot en die alleen dat
lot blindelings begeren.
Hij had het over zijn leven van vroeger. Veel viel er niet uit zijn verwarde
grootspraak op te maken; trouwens, hij sprak voor zichzelf en onderbrak zijn woorden
dan weer met een gerekt keelschrapen, dan weer met een barre lach. Hij zwelgde in
wat hij was geweest met een woedend genot en met tergende verachting voor
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de doden en nog levenden, die hem zijn stropen en zijn vrouwenjagen in die vervlogen
tijd hadden willen betwisten. Tenslotte trok hij zijn hemdsmouwen op, bekeek zijn
lange vermagerde grijparmen, en ik hoorde hem mompelen, dat hij nog gloeide hij
de gedachte aan de lichamen, die hij er in gevangen had en bedwongen. Toen stond
dat oude roofdier op, trok weglopend zijn versleten jas aan, en verdween met een
eenzelvig ‘het mocht wat!’ naar buiten. Aan een tafeltje dicht bij de deur zaten twee
jonge mannen, studenten vermoedelijk; zij hadden hem zelfs niet opgemerkt, en ook
zijn vertrek onderbrak geen ogenblik de edele opwinding van hun discussie over
Indonesië.
Niet lang daarna vernam ik, dat hij dood op bed was gevonden, een strop om zijn
hals. Blijkbaar was het hem de moeite niet meer waard geweest, er nog voor op te
staan; het andere eind van het touw had hij om een bedknop achter het hoofdkussen
gebonden, waarop hij, door een krachtige ruk van zijn lichaam, zijn leven gelaten
had voor wat het was geweest.
Ik hoorde het met een ontstelde opluchting, de doorbraak en het verlossend gelijk
krijgen, vóór ik erop bedacht kon worden, van een oud weten: het besef, dat heil (of
onheil) de tijd eensklaps te niet kan doen, en hoe verslindend dan de dood een
lévenskracht blijkt. Wie, na de weer ingevallen stilte, begrijpt wat er is gebeurd,
klaagt niet, want wat valt er te klagen als de dood het leven heeft verhevigd? - die
woestheid kent geen moeheid.
***
Ik kan mijn gedachten aan hem niet overbrengen op b.v. die studenten, zonder het
gevoel van te belanden bij een volslagen andere, niet meer vergelijkbare, groep of
soort, zoals mijn geboeid zijn door bv. een sperwer zou worden afgeleid door een
vertoog over de hoedanigheden van kippen, reeksgewijs voortgebracht in een
broedmachine.
Maar hart en brein veranderden niet van staat toen ik onlangs, in gedachten aan
hem en zijn nors einde, als vanzelf mij het verzaligd zieltogen herinnerde van haar,
die onverhoeds aan haar zacht en voor zich heen prevelend wezen werd ontrukt door
een onweerstaanbaar en noodlottig mens. Hij zette haar in lichterlaaie, en liet haar
dan, versmaad, weer achter. Wel was zij weer in de hoede van haar wezen opgenomen,
maar niet meer zonder haar hartstocht. Die had haar toen zwervend gemaakt, want
was er niet beter kans, de verlorene nog eenmaal te ontmoeten als hij niet
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wist waar zij woonde? Eindelijk, toen haar krachten te zeer afnamen, was zij in een
oud dorp gebleven, en er in het voorjaar gestorven. Het kleine venster, waaronder
zij lag, stond open, en zij kon de maan zien, die bij haar inscheen. Toen nachtegalen,
met jubelend uitslaan, de dood naar binnen zongen, prevelde zij de naam van hem,
die zij toen, zo meende zij, nog had kunnen redden - en wie zal zeggen, of zij het
niet deed, want wordt - valt de tijd maar weg - een wonder niet gewoon?
***
Waarom zijn het enkel en alleen zulke voorvallen - het einde van de grootscheepsen
en de diepst zwichtenden - die, als ik alles loslaat, mij niet loslaten?
Sinds de onbelangrijkheid van de afzonderlijke mens vanzelfsprekend werd voor
de aaneengesloten en opgewonden vooruitgangers, sterft, in de doende zwerm der
wereld, nagenoeg elkeen ver van zichzelf: zonder aan de dood lévend te zijn
toegekomen.
Enkel in het einde van die zeldzamen, die wilde of milde eigenzinnigen, besef ik
nog, hoe de dood zich, in heil of onheil, kan bewijzen als een levende kracht, een
levenskracht inderdaad, een door het leven zélf gegeven doorslag. Hun einde geeft
mij die onuitsprekelijke opluchting, dat tussen dood en leven de vijandschap van het
sterven, zelfs nú nog, kan worden opgeheven.
Het is door die vijandschap, die vete, door haar vervalsende werking vooral op
het bewustzijn, dat het wezen van de mens haast ongemerkt uit het vertrouwd zijn
met de dood af werd gezonderd binnen een bewaakt gebied, waar de schelle lucht
knettert van energiën, maar waar dit wezen, gedoemd er tegen de dood te leven, in
de letterlijke zin reeds zieltoogt.
***
Alleen de hoogmoed van het autonoom wetenschappelijk bewustzijn, aangemoedigd
door merkwaardige overwinningen binnen de orde der natuur, kon in de mens het
leven ertoe bewegen samen te spannen tegen de dood, als ware die de Boze zélf.
Hoe meer een toegespitst misbruik van dit bewustzijn er in slaagde de dood aldus
verdacht te maken, hoe meer het misleide leven zich voortdurend en overal bedreigd
ging voelen, zich tergend te weer ging stellen, en ten slotte de dood noodgedwongen
tegen zich maakte, zodat dit leven één sterven ging worden, zij het een energisch
verbeten sterven, want zijn vete tegen de dood, die

Libertinage. Jaargang 4

86
zijn begeleider had kunnen blijven, kan alleen in de woeker van dat sterven te keer
gaan.
En, wereldlijk gesproken: hoe meer de zin van het bestaan der mensen in hun
saamhorig doen-en-laten (het historisch bestaan) van doen-om-te-zijn (van het leven)
zich toespitste tot doen-om-te-hebben (van de wereld), van organische gemeenschap
tot georganiseerde collectiviteit, van volk tot massa, van geluk tot macht, hoe
bindender het menselijk wezen, intelligentie africhtend tot dienstplichtig intellect,
zich in ging zetten voor deze minderwaardige vete, voor dit leven tegen de dood, en
hoe scherper - toen die vete zich nog ging vereenzelvigen met de doende wereld,
met de historie - tenslotte ook de getergde dood zich tegen zijn terger keerde. Want,
elke schijn ten spijt, blijft in het gelúksverlangen de dood het leven voorstaan; in de
máchtsbegeerte keert hij zich er tegen.
***
Naarmate het religieus bewustzijn, dat in zijn onderlagen nog van aandoenlijk goed
vertrouwen kon blijven, geleidelijk door het rationeel bewustzijn werd vervangen
(dat in zijn onderlagen betweterig en nogal mal ging doen; vrijdenkerij en zo), kwam
dat rationeel bewustzijn, door zich in de exacte wetenschappen toe te spitsen, tot een
indrukwekkend machtsvertoon. Het zou mij niet bevreemden, als ‘Rome’ thans liever
had gezien, dat de exácte wetenschappen, in plaats van de occúlte, de ‘geheime’
wetenschappen waren geworden. En inderdaad, waar bij de snelle ontwikkeling van
die wetenschappen het staatsbeleid in hààr ontwikkeling over de gehele wereld zo
jammerlijk ten achter bleef, zou men het haast gaan betreuren, dat het die
wetenschappen - behalve in de technische toepassingen, en dan nog streng
gecontroleerd - niet van meet af aan verboden werd, gemeengoed te worden. Nu
werden zij dat wel, enkel en alleen beperkt door het algemeen bevattingsvermogen;
hetgeen er op neerkomt, dat zij - min of meer begrijpelijk blijvend zolang zij tijd en
ruimte maar als absolute waarden handhaafden - door zich te populariseren, van
hoogst bedenkelijken invloed konden worden op Jan Alleman. Boven een bepaalde
hoogtegrens maakten zij zichzelven tot een geheime wetenschap, die zich daar aan
die bedenkelijke invloed echter, als aan een jeugdzonde, niets meer gelegen laat
liggen.
Na zijn toespitsing tot de exacte wetenschappen ging het rationeel bewustzijn zich
tevens oefenend activeren in gebieden, waar
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het weten, wat exactheid aangaat, met aanzienlijk minder toe moet - een nood, die
maar al te gretig tot deugd wordt gemaakt.
Waar in de exacte wetenschappen tijd en ruimte als absolute waarden hun ontslag
kregen, konden zij, in de zielkunde en in de geschiedkunde, - ontslagen, met alle
gemakken van dien - elkander naar hartelust dwars zitten. Voorzover de zielkunde,
door het aan trek komen van het onderbewustzijn, tenminste de tijd vrijwel gedaan
gaf, is het voor Jan Alleman wellicht jammer, dat zij zich zo bitter weinig met hem
en zijn wereld inlaat. Helaas kan men de geschiedkunde dit verwijt niet maken. Meer
dan in welke afsplitsing ook van het rationeel bewustzijn wordt de ruimte de wet
gesteld door de tijd in het historisch bewustzijn, dat - althans aan die Jan Alleman het wereldlijk leven, zoals dat reilt en zeilt, doorgeeft als een precies resultaat van
wat voorafging, en - wat veel erger is - als een beschikbaar materiaal voor een min
of meer berekenbare toekomst.
***
In het onbepaalbaar onderbewuste blijft het menselijke onbepaald.
Als mensen komt het aan de dag in het bewustzijn, dat zichzelf gaat bepalen aan
twee feiten: de ruimte en de tijd.
In het bovenbewustzijn, dat zich laat bepalen door twee waarheden, het oneindige
en het eeuwige, wordt het opgenomen als de mens. Dit lijkt zeer simpel, en men zou
zo zeggen, dat het bovenbewustzijn dan van dat bewustzijn wel zoiets als een
verlengstuk moet zijn. En voor wie, omdat zijn brein bezig wil blijven, enkel met
dat brein denkt (optellend, en nooit vermenigvuldigend) ligt, inderdaad, niet alleen
het oneindige in het verlengde van de ruimte, maar het eeuwige al evenzeer in het
verlengde van de tijd. En aangezien de tijd verloopt in de ruimte, is voor dit
zelfgenoegzaam brein het eeuwige dan ook niet anders dan de tijd die in het oneindige
verloopt.
De zaak staat echter minder simpel voor wie, zijn brein gebruikend om te denken
met zijn leven, pas denkt over wat hij eerst heeft ervaren. Vroeg of laat wordt het
hem - door een fuga van Bach, of het licht in een dauwdruppel, of het hinniken van
een paard in de verte, of door welk oogwenk helderheid ook - wel letterlijk aan zijn
verstand gebracht, dat het eeuwige met geen eindeloos verlopen toestand van de tijd
van doen heeft, maar dat, waar het oneindige inderdaad de ruimte beaamt, het eeuwige
integendeel
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van geen tijd weten wil. Waar hem dus de ruimte wezenlijk blijkt voor het oneindige,
blijkt de tijd hem voor het eeuwige ten enenmale onwezenlijk. Doch daarom is, in
omgekeerde trant, voor het bovenbewustzijn het eeuwige, dat de tijd te niet doet,
ook van volstrekter waarde, van hoger orde, dan het oneindige, dat met de ruimte
een schikking treft. Want belangrijker dan het tewerk stellen van een dienaar, is het
buiten werking stellen van een vijand.
In tegenstelling tot het zelfgenoegzaam brein, waarvan het denken monter optelt
of verdrietig aftrekt, wordt het brein, door dat andere denken bevorderd, bij machte,
tot kwadraten en wortels te vermenigvuldigen en te delen, ongeacht monterheid of
verdrietigheid, enkel en alleen in naam van de levende mens.
Want pas met dit denken bevestigt zich de mens ten overstaan van de natuurlijke,
de biologische orde.
***
Volstrekt - onvoorwaardelijk dus als andersoortig - onderscheidt de mens zich van
al wat met hem op aarde leeft, enkel en alleen door het bovenbewustzijn.
Van een niet onvoorwaardelijk onderscheid, een nog deelhebbend reeds
afstandnemen van de natuurlijke orde, begint hij, als soort, blijk te geven door zich,
binnen ruimte en tijd, als gemeenschap, wereldlijk en historisch te binden.
Onvoorwaardelijk generzijds der natuur, echter, bevrijdt hij - hetzij door middel,
hetzij in weerwil van die gemeenschap - zich pas door de persoonlijkheid, die uitmondend in het bovenbewustzijn - hem thans ook uit wereld en historie verlost,
eindelijk bij machte ruimte en tijd onmiddellijk tegen elkaar in te zetten: een
afrekening, waaruit hij, nog in het vlees zijnde, de ruimte overhoudt.
Want - waar in de wijde ervaring van het oneindige de ruimte niet geloochend
werd, doch opgelost - daar doet de steile openbaring van het eeuwige, verlossend
inslaand midden in de ruimte, de tijd te niet.
***
De verlossing van de mens door de persoonlijkheid, dát betekent, ten overstaan der
historie, deze overwinning van de ruimte over de tijd; in hetzelfde ogenblik betekent
zij, ten overstaan van de wereld, de overwinning van het zijn over het hebben.
Er is echter een wereld denkbaar, waarin het hebben het zijn
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uitschakelt, omdat in haar historie de tijd het eeuwige geen ruimte voor inslaan meer
laat.
In geen tijdperk der historische wereld was ooit het ruimtelijk zijn aan een
beslissende nederlaag tegen het tijdelijk hebben zo onheilspellend na toe als in het
huidige tijdperk. Want, waar de persoonlijkheid door welke de afzonderlijke mens
zich verlost, tijd en ruimte tegen elkaar inzet om de ruimte over te houden, daar zet
thans een historische wereld, waarin haast geen mens op afzondering meer kans
krijgt, tijd en ruimte (hebben en zijn) tegen elkaar in op een wijze, die de ruimte
zozeer aan de tijd verslaaft, dat zij er nog maar het bewust gesponnen web van mag
zijn.
Wat erop neer kan gaan komen, dat, als die zogenaamde mensheid alles zal hébben,
de mens niets meer zal zìjn.
***
In de zielkunde wordt de tijd door de ruimte tenminste tot duur ontsmet; zij behoeft
het bovenbewustzijn dan ook niet te loochenen: Freud - die, in zekere zin, er de Marx
van was - kon er, zonder te worden vervangen, aangevuld worden door Jung. In het
historisch bewustzijn echter, omdat daar de tijd het voor het zeggen krijgt over de
ruimte, leed het eeuwige de nederlaag: Marx laat er zich niet door aanvullen, en wees
het de deur.
Het bovenbewustzijn, dat altijd alles had gezet op haar twee waarheden (onduldbaar
voor elk in wien het zijn verdrongen werd door het hebben): dat het eeuwige niet
ligt in het verlengde van de tijd, en dat de vrijheid, die de zin is van het menselijk
wezen, enkel en alleen in een oogwenk eeuwigheid kan worden beleefd, en nooit
ofte nimmer binnen de tijd (historisch) - dat bovenbewustzijn werd, binnen de wereld,
door niets ter wereld ooit dodelijker aangetast dan thans door de dictatuur van het
gevulgariseerd historisch bewustzijn: het krijgt erdoor gedaan.
***
Het is dan zover gekomen.
De geschiedenis begint niet met de primitieve staat waarin de wereld (de
gemeenschap) nog door het leven-als-natuur bepaald wordt, maar eerst als de
toenemende zelfbepaling van de wereld in wrijving komt met dat leven. Geleidelijk
verscherpt de macht van de wereld over het leven-als-natuur (de technische macht)
die wrijving tot conflict: de geschiedenis wordt inderdaad wereldgeschiedenis.
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Tenslotte verhevigt dat conflict - door de mechanische techniek samengetrokken
binnen dat perk, waar de mens moet leven tegen de dood - zich tot een verbeten
gevecht, dat geen adempauze, laat staan een wapenstilstand (Hellas), meer toelaat.
Door het beangstigend tempo, waarin die techniek zich ontwikkelt, nergens ter
wereld in goede banen geleid door een intelligenter ontwikkeling der internationale
politiek, gaat het reilen en zeilen der wereld (de geschiedenis in actie) zich steeds
dwingender opdringen aan het dagelijks bewustzijn, dat zich dan ook, letterlijk
overdonderd door de drukpers en vooral door de omroep, steeds weerlozer om laat
zetten in een historisch bewustzijn van steeds bedenkelijker allooi. Want het historisch
bewustzijn, dat zelfs hem die het dan nog min of meer aan kan, zich ál meer doet
richten naar de machthebber Tijd, verslaaft de reeksgewijs levenden aan deze despoot:
de fuga van duur en werkelijkheid kan door het straatrumoer van uur en feit al nergens
meer tot hen doordringen. De zwalpende verwarring, hierdoor teweeggebracht in
Jan Alleman, die - waar het denken hem nu eenmaal slecht afgaat - niet beter vraagt
dan dat er voor hem gedacht wordt, zou wellicht al lang tot een beslissend (en wie
weet nog louterend) cataclysme hebben geleid, ware zij niet weer en weer door enkele
soms sterke, doch steeds door het historisch bewustzijn bevangen, intelligenties
gekanaliseerd binnen de een of andere strenge leer, die vat op de wereld kon krijgen,
omdat zij, zonder een zweem van ootmoed ten aanzien van het geheim des levens
zijnde en elk voorbehoud verbiedend, haar gedrilden van twijfel ontsloeg.
Deze al dan niet sterke intelligenties concentreren de diverse menigten, hen
onderbrengend in diverse kampen van een voor hen pasklaar gemaakt historisch
bewustzijn. Hoe het ene kamp ook verschilt van het andere, in wat de doorslag geeft
komen zij overeen: in het ene zo goed als in het andere wordt geluk verzaakt en
vergeten om macht, wat wil zeggen, dat er geleefd wordt tegen de dood en dat het
late leven er dus gedreven wordt in het nauw van een verbeten sterven, want men
stookt twee machten, die oorspronkelijk elkander aanvulden, niet straffeloos tegen
elkander op.
***
De wereldgeschiedenis registreert, door eeuwen heen van veelal godsdienstige
camouflages, de ascendant van de begeerte naar macht over het verlangen des geestes.
Naar gelang deze ascendant zich duidelijker aftekent, kan met minder omslachtige
camouflages
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worden volstaan. Ten slotte wordt, door de mechanische techniek, deze
machtsbegeerte op een spits gedreven, waar zij - door geen onwereldlijk geloof meer
terechtgewezen - zich niet schaamt voor die laatste, even simpele als schunnige,
camouflage (schunnig, want ontleend aan een aanvankelijk oprecht knagend sociaal
geweten): de voorgewende machtsovername door de maatschappelijk misdeelden.
Waar de machtsbegeerte zich niet ontziet het geweten te misbruiken, kan haar meest
infernale aanblazer, de mechanische techniek, thans het laatste nog binnen de tijd
neergestreken geestelijk verlangen (de laatste resten zielskracht) om gaan zetten in
energie, tot - eindelijk dan toch radicaal onthemeld - het schouwspel van het menselijk
wezen op deze aarde zich voortaan uitsluitend op straat af zal kunnen spelen.
De ruimte werd aangewezen op het vreselijk web van de tijd: voortaan kan men
volstaan met het historisch bewustzijn voor een toereikend begrip van deze tragedie,
die zich onthult als een draak: een ‘Koning Lear’ eindigend als ‘Het Doorgezaagde
Weesmeisje of De Twee Bloedige Helften.’
Niet alle ouderdomsverschijnselen geven blijk van een berustend afstand doen; er
zijn er, die zich activeren in een onverkwikkelijke hittigheid. Het reeksgewijs en
automatisch leven der energische menigten tegen de dood en onder dictatuur van
een pasklaar historisch bewustzijn, waardoor het domein van het geluk in letterlijke
zin wordt ontvólkt, is zulk een ouderdomsverschijnsel. Daaraan is ook het
merkwaardig feit toe te schrijven, dat in dit tijdperk, ten overstaan van het viriel
pessimisme der weinige ingekeerden, het gedrild optimisme dier kampleiders zich
als hittig doet kennen en seniel.
***
Voor de ingekeerde mens, gedreven in het nauw van dit tijdperk, gevangen in dit
vreselijk web, trekken zich alle levensvragen samen tot de vraag naar de zin en het
lot van de mens op dit hemellichaam, en als de tijd zijn eigen lichaam aan gaat tasten,
zal die vraag hem, in naam van het menselijk lot, de ruimte op doen roepen tegen de
tijd ... vergeefs en weerloos, woest en moe: zo luidt, wereldlijk, dan het antwoord.
Wat wonder, dat - tegen alle beter weten in - enkel en alleen die grootscheepsen
en diepstzwichtenden zijn wanhoop nog hoop geven? Hij, wien ruimte altijd ging
boven tijd, het menselijk wezen boven welke menselijke wereld ook, ziet voor zijn
ogen, hoe deze
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stralende of duistere roekelozen, die zich aan geen tijd ooit gelegen laten liggen,
bewust of niet bewust, dwars door dat web heenvliegen. En ziet hij, òòk voor zijn
ogen, hoe gering, waar zij erdoor vlogen, de nagebleven scheur maar is, dan herinnert
hij zich dat andere web, dat van de sterren en van de sterrenbeelden, dat wel in het
historisch vergeetboek kon raken, maar dat door geen sterveling of iets ter wereld
ooit kon worden aangetast:
Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren,
worden de sterren in de nacht geboren (Boutens)

een geboorte, die de tijd - althans de wereldlijke tijd - paal en perk stelt.
***
Zolang voor het menselijk wezen dat andere web de werkelijkheid was, bleef het dat
wezen in beginsel mogelijk, deze planeet van erts tot arend te herhalen in wat, op
die planeet, zijn geheim was: het bewustzijn. Maar sinds, in het web-van-thans, dat
bewustzijn het als geheim af moet leggen tegen het onderbewustzijn, neemt de
profiteur, die het rationeel bewustzijn is, zijn kans waar om het menselijk wezen te
verhaspelen tot de mensheid, en die mensheid, van erts tot arend, tot een mierenhoop
te kleineren.
Stil - letterlijk: doodstil - spant zich dat laat en fataal bewustzijn, waardoor die
vete van het sterven zich bestendigt: het historisch bewustzijn, glinsterend herfstweb,
waarin, wanhopig verward, doch altijd nog prachtig en beschenen uit den hoge, de
gevangen mens - dán weer woest en vergeefs, dan weerloos weer en moe - ten prooi
hangt, tot die spin van uur en feit zich wikkelt om hém, die hij van zijn ruimte
vervreemdde, om dan ook langzaam en vraatzuchtig, zijn gefaalde eeuwigheid, tot
tijd verijdeld en verbeurd, in dat zwart lijf terug te zuigen.
***
De overwinning van de tijd op de ruimte, van het hebben op het zijn, bevochten en
behaald in het menselijk wezen - een erger uitslag laat zich niet denken.
Door de vulgarisatie van het historisch bewustzijn komt deze overwinning thans
al in zicht. Zij werd echter geleidelijk in de mens bevochten door vulgarisaties van
andere, even verhevigde, toespitsingen van het bewustzijn, en door elk van deze
toespitsingen, hoe edel vaak aanvankelijk bedoeld, werd van een ons gegeven
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geheime gloed weer een deel steeds dreigender, steeds onherroepelijker, veranderd
in een steekvlam.
Het onheilspellende, het angstwekkende, van deze veranderingen is, dat door hen
in verscheiden gebieden van het menselijk leven het secundaire het primaire in zijn
macht kreeg.
Zo zien wij in het vitale de machtsbegeerten de bloedhonden worden van het geluk;
in het ethische de deugden de cipiers van de goedheid; in het aesthetische de kunsten
de pooiers van de schoonheid; in het philosophische de wijsbegeerten de
rookgordijnen voorlangs de wijsheid.
Die toenemende desintegratie van het bewustzijn - anders gezegd: deze
deelsgewijze verandering van een heilige gloed in heilloze steekvlammen; deze
aantasting van het primaire door de geslaagde agressies van het secundaire - heeft
de wereld, waarin wij ons leven moeten leiden, gemaakt tot wat inderdaad ‘de
omgekeerde wereld’ is, d.w.z. een wereld, waarbinnen het gevangen leven gretig
wordt misbruikt door een doen, dat de belasterde zielskracht energisch afperst, en
misvormd door een denken, dat - al of niet met dat doen eensgezind - de geest
schamper kleineert en de intelligentie bij stukjes en beetjes aftapt tot wat ik zou
willen noemen: het l'art pour l'art van het intellect.
Aldus door het doen misbruikt en misvormd door het denken, raakt het leven,
hoezeer schijnbaar ook verhevigd, meer en meer ónderhevig aan een heilloos proces
van negativering.
Een kenmerk van dit genegativeerde leven in deze omgekeerde wereld is, dat het,
links én rechts, leidt tot malligheden, maar dat die malligheden letterlijk
lévensgevaarlijk kunnen zijn. - Links, om eens wat te noemen, - de leer volgens
welke de ‘Macbeth’ en de Mattheus-Passion, de Gregoriaanse Gezangen en Gorter's
‘Mei’ niet anders zijn dan producten van economische productieverhoudingen, alsof
een boom enkel van ónder uit de grond steeg en niet óók van bóven uit zon en wolken
daalde.
Rechts, onder meer, dat van alle volken uitgerekend het knechtenvolk het
Herrenvolk is, alsof elke ordinaire Schnauze een geldig bevel zou zijn; of dat het
Amerikanisme het woord bij uitstek is voor de menselijke waardigheid, alsof de
eerste de beste skyscraper, behalve nogal wat hóger, óók verhevener zou zijn dan de
Kathedraal van Chartres. En - als ware de mierenhoop geen aanfluiting van de
menselijke gemeenschap doch het non plus ultra ervan - het onzalig beginsel, van
rechts én van links, dat de mens er is voor de staat, in plaats van de staat voor de
mens.

Libertinage. Jaargang 4

94
En (om tenslotte minder verontrustend te zijn), van links óf van rechts (ik weet het
niet meer, want die het decreteren noemen zich vaak communisten, maar volgens
Moscou mag het niet), de opgewonden overtuiging, dat de kunstenaars, bewust en
wel, in het onbewuste op zoek moeten gaan, alsof het leven niet zoek raakt als in de
wereld zijn volgorde om wordt gekeerd...
En dat is inderdaad, wat met het leven gebeurd in die omgekeerde late wereld van
het gevulgariseerd historisch bewustzijn; déze wereld, waarin die oogwenk eeuwig
zijn van het menselijk wezen in het vergeetboek raakte van een naargeestige mensheid,
die door onderling naar beneden gelijk te worden, alles - zelfs gelijk - zal hébben.
Wat daartegen nog te doen valt - ik weet het niet.
Maar wél weet ik mijzelf niet de enige, die bij het zien van deze wereld de schrik
letterlijk om het hart slaat, en omdat zij, die hierin mét mij zijn, niet enkel met hersens,
maar ook met hart en ziel denken, zou ik, waar wij voorlopig niets kunnen doén, wat
ons dénken aangaat, willen zeggen:
Tel van uw brein licht ook de rijkste vangst;
Het edelst in uw denken blijft uw angst.
Wie 't eeuwig wezen loochent, kán nog groot zijn,
Die 't zonder wanhoop doet, is derderangs.

***

[Pierre H. Dubois: gedichten]
Ledig
Diepe filosofie
houdt mij al maanden bezig.
'k Heb geen tijd voor melancholie.
Maar voel mij toch altijd ledig.
Zou het zijn dat ook de wijsheid
die men al denkend verwerft,
onderdoet voor het weten der grijsheid,
dat men niet krijgt voor men sterft?
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De Stad
De stad waarin ik leef heeft niets gemeen
met 't vaderland, waarin ik werd geboren.
Eén ding slechts: 'k ben er evenzeer alleen
en voel mij evenzeer als dáár verloren.
Dit is klaarblijkelijk geen grond tot wrok
tegen de sombre huizen, grijze straten,
waarin toch iets mij onweerstaanbaar lokt,
en die ik in mijn hart alleen kan haten.
Sedert mijn jeugd heb ik mij vaak misrekend,
en ik zie nu mijn leven afgetekend
tegen een horizon die mij benauwt:
Maar 'k onderga mijn angst als vanzelfsprekend
in deze stad met torens, smal en koud,
onder een doezelig maanlicht zacht verblekend.

Blijvende zekerheid
De jaren die men jeugd noemt zijn voorbij;
dit onderscheid kan ik al niet meer maken.
Tussen wat is en wat geweest is, waken
weerbarstige geesten, wars van slavernij.
Rustloze prinsen zonder heerschappij,
zijn zij het die mijn vroegst vazalschap wraken
en met onzichtbre hand de celmuur slaken,
waarin mijn lot verliep tot razernij.
Jeugd is voorbij: het is geen woord meer. Rijen
jaren mijns levens zich aaneen tot waar
andren dan ik hun naadrend eind beschreien,
mij deert het niet. Geen traan of wanhoopssnik
delgen die vreemde zekerheid dat ik
door dovend kaarslicht in het duister staar.
Pierre H. Dubois
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J.A. Ages
Knoeien met Kaas
Het was 13 uur 40 toen ik wist, dat ik van mijn vrouw niet meer hield. Maandag 3
Januari om nauwkeurig te zijn. Ik lag op de bank en trok mijn rechter voet in: zij liep
langs mij heen, streek over mijn hoofd en ging de serre binnen. Ik wilde dit ogenblik
goed onthouden: daarom keek ik op mijn horloge. Ik had het van haar gekregen, drie
weken voor mijn verjaardag; het was een goed uurwerk, tegen water bestand en
anti-magnetisch, geschikt voor schepen en poolreizen. Ik zou het zeker houden.
Zij rommelde in mijn schrijftafel en neuriede de ‘Witte Klippen van Dover’. Ze
onthield elk wijsje en wist de woorden al wanneer ze het tweemaal gehoord had. De
namen van nieuwe liedjes schreef ze op een enveloppe en turfde ze telkens wanneer
ze gespeeld werden. Elke avond moest ik om een sigaret wedden op de eindstand.
Dagen achtereen won ze al met ‘Diep in het Hart van Texas’. Ze telde ook door,
wanneer ik niet thuis was. De B.B.C. werkte de gehele dag voor haar en ze kende
alle omroepers bij de voornaam. De radio was van haar; zij stond verborgen in de
boekenkast. Ik had een aantal ruggen van hoge boeken aan elkaar gelijmd: jaargangen
van La Nature uit de eerste wereldoorlog, en die als een scherm voor het toestel gezet.
Zij stond op van mijn schrijftafel.
‘Heb je nog vloeitjes?’
Ik lag met het hoofd naar het licht, zodat ze mijn ogen niet zien kon.
‘In de rechter la.’
‘Is niet meer,’ pruilde ze.
‘Zo.’
‘Je hebt ze vast nog wel ergens. Ik heb er maar twee voor de hele middag.’
‘Ik dacht, dat je tabaksrantsoen al op was.’
Zij deed alsof ze mij niet hoorde en liep weer langs me, naar de voorkamer. Ze
duwde de hond uit de stoel bij de kachel en ging er zelf zitten, trok de benen onder
zich op en greep naar het boek, dat opengeslagen op de asbak lag. De hond stommelde
onder de stoel door en zette zich schrap om zijn kop te schudden. Toen rekte hij zich
uit en sjokte weg. Ik liet mijn voet weer van de bank
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zakken toen hij voorbij kwam en hij bleef staan om er zijn flanken behaaglijk langs
te schuren.
Zij draaide een sigaret. Het papiertje ritselde tussen haar handen. Ze neuriede
luider, opdat ik het niet horen zou, maar ik was er op verdacht: ze nam tabak uit mijn
doos. Als ik er wat van zei, zou ze lachen en haar stem zou overslaan, zoals altijd
wanneer ze meende zich te moeten verdedigen.
Boven de boekenkast hing het portret van haar, strak en glad als een meisjeskop,
die Balinezen in hout snijden. De tekenaar had aan elke hoofdhaar evenveel zorg
besteed als zij dat zelf deed, wanneer ze zich 's ochtends voor de toilettafel inrichtte
en de proppen uit het haar begon te trekken.
‘Moet je nog niet naar kantoor?’ vroeg ze.
‘Ja,’ zei ik, maar ik bleef liggen. De ogen zagen met weemoed over mij heen: eens
waren die bewegingen van de lange handen over het donkere haar een fascinerende
ceremonie voor mij geweest. Maar haar handen waren nimmer in rust; de vingers
streelden en plukten en graaiden. Ook als zij las, werkten ze door, draaiend aan een
sigaret of langs haar benen schurend. Ze las de hele dag. Eenmaal in de week kwam
de werkvrouw, een grote stille gestalte, die ik nog nooit goed gezien had. Die dag
waren de bedden opgemaakt en rook het huis plezierig schoon naar zeep en chloor
en geboende meubelen.
‘Moet je nog niet weg?’
De rustige ogen van het portret wisten wat ik dacht. Zij zouden het haar vertellen
als ik naar kantoor was. Misschien stond zij wel uren voor de tekening en kenden zij
elkaar precies en bespraken zij alles.
Ik hoorde, dat zij de as van haar sigaret tikte. Ik richtte mij op. Michael lichtte zijn
kop op en woog zijn kansen af aan mijn bewegingen.
‘Nee, broeder, jij blijft gezellig thuis, het vrouwtje bewaken. Boe, bâ, wat een
geschiedenis!’
‘Wat is er?’
Zij rekte zich over de rug van de stoel achteruit en strekte de armen met het open
boek in de hand. Ze was leniger dan de houterige Ier aan mijn voeten. Ik stak hem
een vuist toe, waarop hij voorzichtig begon te kluiven. Zij bleef naar mij kijken met
een omgekeerd hoofd.
‘Is het spannend?’ vroeg ik.
‘Hm, hm.’
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‘Je hebt zeker al de laatste pagina gelezen?’
‘Nee,’ zei ze, maar ik wist, dat het niet waar was. Ze rolde zich weer op in de stoel
en bekeek haar handen.
‘Ik kom even bij je liggen,’ zei ze, als na rijp beraad.
‘Nee, ik sta al. Nu móet ik weg.’
En ik liep naar de deur, voordat zij zou kunnen opstaan.
‘Krijgt het vrouwtje niet eens een poentje?’
‘Nee. Je smaakt nu naar tabak.’
Ik bleef nog op de drempel staan, zonder haar aan te zien en zoekend naar een
vervolg op de zin, die niet goed geklonken had. Michael was mij nagelopen en hij
strekte zijn poten tegen mijn schoenen uit, met zijn trieste gelegenheidsogen naar
mijn plannen vragend. Michael zou bij mij blijven. Zij had hem uit Groningen gehaald,
maar hij was van mij. Met voorzichtige tanden begon hij aan een veter te trekken.
Ik wachtte. Zij zou zeggen: ‘Ben je vroeg vanavond?’ en ik dan: ‘Denk het wel,
er is niets bijzonders vandaag.’ Maar zij zweeg. Zij kòn toch niets weten; ik wist het
zelf nauwelijks. Hoelang? Zonder mijn houding te veranderen kon ik mijn horloge
zien; om de wijzers te onderscheiden moest ik alleen de pols een weinig naar mij
toedraaien: 13 uur 53, dertien minuten, nog geen kwartier. Waarom zei ze niets? Ze
las zeker weer. Nee: met de knokken van de vingers polijstte ze de nagels van de
linkerhand.
Ik drukte de deurknop omlaag, zei voordat ze zou opkijken:
‘Nee Michael, jij kan niet mee!’ en hield mij zo druk bezig om hem met één voet
in de kamer te houden, dat ik ook niets meer tegen haar behoefde te zeggen.
Toen ik op straat stond, had ik tegen de voordeur willen trappen.
‘Misselijke vertoning,’ zei ik hardop, de handen afvegend aan mijn regenjas. Ik
blies de ergernis uit als een stoomwolk de koude lucht in.
‘Als het niet vriest is het toch koud,’ hoorde ik mij zeggen, maar toch kon ik mijn
gedachten niet in een andere richting buigen en overwoog, wat zij nu wel deed. Zij
zou me gevolgd kunnen zijn om mij gade te slaan: tot aan het einde van de straat zou
ze mij kunnen zien. Ik draaide mij om en keek door het ruitje van de voordeur, maar
er bewoog niets in het donker van de gang en zij had een jurk aan van brede witte
en blauwe strepen, die ik zou hebben moeten onderscheiden. De gedachte, dat zij
gewoon zou
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zijn blijven zitten, hinderde mij, zodat ik langs de pui van het huis naar de erker
schoof om zekerheid te verkrijgen. Maar indien ik mij voorover boog, zou Michael
mijn schaduw zien en blaffen. Zij zou opstaan en naar het raam lopen. En wat dan?
Ik bleef staan en blies nog eens tegen de lucht. Ik wilde haar ook niet zien. Ik had
met de fiets naar kantoor willen gaan, maar ik kon niet terugkeren om haar nog uit
het huis te halen.
Alles zou zeker niet meer gaan, zoals ik dacht; het was al anders begonnen.
De ijzeren poort van de fietsenstalling was gesloten. Een soldaat stond er voor. Ik
liep langs hem heen en kwam door een zijdeur op het terrein en zag, dat de fietsen
al in veiligheid waren gebracht.
‘Er zit een majoor bij de directeur om ze te vorderen,’ zei de oude bewaker mij,
met een vinger op de lippen en wijzend naar de poort.
‘Heeft hij ze eerst geteld?’ vroeg ik.
De man schudde het hoofd en grinnikte met zijn zwarte tanden. Ik volgde zijn blik
langs de lege rekken; de blinkende fiets van de directeur stond er nog, bij het hokje
van de bewaker en naast twee minder opvallende exemplaren, die van
hoofdambtenaren zijn moesten, naar ik aannam, omdat ook in de stalling de hiërarchie
bij de poort begon.
‘Die hoef je niet meer te poetsen,’ zei ik, tegen het glanzende chroom van de
majesteitelijke fiets trappend.
‘Nee,’ zei het oudje triest. ‘Twaalf jaar heb ik dat nu gedaan, elke ochtend, behalve
wanneer meneer met vacantie was.’ Bezorgd streek hij over de kras, die een spijker
van mijn schoen er in had getrokken.
Ik ging door het deurtje van de schuilkelder het gebouw binnen en vroeg aan mij
in de gangen tegenkomende collega's wat zij met hun fietsen gedaan hadden. Zij
liepen met mij mee naar hun lokalen en vertelden, dat zij de fietsen door de ramen
naar binnen getrokken en onder de bureaux en schrijftafels verborgen hadden achter
prullemanden en dossiermappen.
In mijn kamer wachtten de twee keurmeesters. De lange Fries stond op om mij te
begroeten, maar Peet bleef zitten. Hij sloot het knipmes, waarmee hij zijn nagels
schoonmaakte en stopte het dan in de ene, dan in de andere zak, zonder mij aan te
zien. Ik ging achter mijn schrijftafel zitten en zei, dat er stellig vorst in de lucht
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was. De Fries knikte, langs mij heen naar de straat turend; er was blijkbaar
afgesproken, dat de kleine Noordhollander woordvoerder zou zijn. Peets oude
mannetjes gezicht, half van mij afgewend, deed mij opeens aan Punch denken, een
grimmige Punch. Hij wreef langs zijn aggressieve neus, tuitte zijn lippen en richtte
die als een vuurmond naar mij:
‘Meneer, wij weten waarvoor wij hier moeten komen!’
‘O, ja?’
‘Ja, we moeten drie millioen kilo kaas voor Duitsland keuren, regeringskaas. En,
en U hebt dat goedgevonden ook.’
‘Goedgevonden? Het is een ruiltransactie. We krijgen er olie voor, precies voor
de vetwaarde van de kaas. En daarvan kunnen wij hier dan weer margarine maken.’
Deze verklaring was nieuw voor hem; met wrevel hergroepeerde hij zijn tegenstand.
‘Margarine,’ mopperde hij met verachting. ‘Hoe weet U, dat wij die olie ook
werkelijk krijgen?’
‘Op dezelfde dag, dat wij de eerste kaastransporten aan de grens aanmelden, zullen
de tankwagens met de Duitse olie binnenkomen. Overigens begrijp ik niet, waarom
je je druk maakt. Ze hadden evengoed de kaas kunnen vorderen zonder ons er iets
voor terug te geven. We hebben nu eenmaal een oorlog verloren en het staat in dikke
boeken, dat dit allemaal mag, weliswaar alleen voor het onderhoud van de
bezettingstroepen, maar een kniesoor, die daarop nog let. Nog iets, Peet?’
Ik zag aan zijn ontwijkende ogen, dat hij weigerde mij in deze gedachtengang te
volgen.
‘Drie millioen kilo kaas. Allemaal twintig plus zeker,’ zei hij, slim naar mij
opkijkend.
‘Dat weet je beter, Peet; duizend ton volvet, vijfhonderd veertig plus en
vijftienhonderd twintig.’
‘Dat is niet in verhouding tot de productie,’ zei hij snel.
Ik trok een stuk papier naar mij toe en begon te cijferen. Niet in verhouding tot de
productie, wèl tot de voorraad. Ik had het reeds tienmaal uitgerekend en waarom dan
nog eens? Alleen voor het principiële plezier van deze koppige keurmeester. Toch
schreef ik de cijfers op; ik kende de ronde getallen uit het hoofd en omdat de mannen
van hun plaats af niet op mijn papier konden zien, trok ik fraaie cirkeltjes om de
karakters voor ‘twintig plus’ en ‘veertig plus’ en schreef een dubbele v voor ‘volvet’
in rijen neer, met en zonder puntjes tussen de letters en daarvan tenslotte een
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soort schriftbeeld makend van een seismograaf. Een vel krabbelde ik vol zo en keerde
het toen om. Nog een hele, blanke bladzijde om te bekrassen, maar dat zou ik eerst
doen, als zij weg waren.
Ik trok een linker en een rechter lade een eind uit mijn bureau en zette daarop mijn
voeten, leunde achteruit om de stoel op twee poten te laten balanceren en begon toen
heerlijk wat te suffen.
Met half toegeknepen ogen staarde ik over de hoofden van de twee mannen naar
de witte muur, mij langzaam wiegend tussen het bureau en de stoelpoten. Ik zou mijn
ogen helemaal hebben willen sluiten. Hoe zou zij thuis zo'n middag doorkomen?
Kaas, ik sprak en schreef er de hele dag over en kreeg er niet eens meer honger
van, zoals in het begin, toen ik hier kwam. Drie millioen kilo naar Duitsland; dat
zouden wel zeshonderdduizend Edammers worden en driehonderdduizend Goudse.
Dat leek heel veel; wellicht had ik mij met een nul vergist. Ik liet mijn stoel weer
recht vallen en ging mijn rekening na: het was toch goed: zeshonderdduizend gele
kogels; één had ik er thuis, in de kelder; van een handelaar gekregen, die me had
willen omkopen. Elke avond keerde ik het bolletje om en wreef de korst met een
vettige lap. Dat was voor Pasen, maar we zouden hem moeten delen wanneer ik
wegging.
Omdat ik toch weer cijferde zag ik van mijn papier op en zei:
‘Het is wel in verhouding tot de voorraad.’
Reinstra knikte; hij wist alles en zat altijd voorovergebogen met de handen
ineengevouwen tussen de knieën. De ander was een zot, een sluw en venijnig narretje.
Dat oordeel was niet aardig, vond ik. En ook niet juist; ik dacht het alleen maar,
omdat hij me dwars zat en ik aan de frontplaat van de Punch had moeten denken.
Peet kon je trouwhartig aankijken met zijn bleke ogen, wanneer je hem vroeg over
zijn Antwerpse tijd, toen hij nog kaas aan de sinjoren verkocht en er eens de
burgemeester van zijn polderstadje in een bordeel had aangetroffen. Nu was hij
keurmeester in overheidsdienst en de verblekende beelden van zijn grazige Belgische
madames moesten in hem wel de zuurgraad verhoogd hebben.
Vertederd door de mildheid van mijn gedachtenzwaai zei ik:
‘'t Is werkelijk waar, Peet, er is niets aan te doen en het is ook niet onbillijk, dat
de levering geschiedt op basis van de nationale voorraad.’
‘Maar die had U ze toch niet hoeven te noemen.’
‘Dat heb ik ook niet; ze wisten het al.’
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‘Hoe kunnen ze dat nu weten als het ze niet verteld wordt?’
Ja, hoe ze dat alles maar weten. Peet ergerde mij toch; als ik vriendelijk over hem
dacht, kon hij dat waarderen. Wat moest ik aan met die kaaskoper?
Ik tekende vierkantjes en kringetjes en verbond die met halve manen. Zij had zeker
al weer twee strepen achter het hart van Texas gezet.
‘Luister eens,’ zei ik. ‘We hebben nu eenmaal een secretaris generaal, die niet wil,
dat er met voorraadcijfers geknoeid wordt.’
‘En dus brengen we maar rustig drieduizend ton kaas over de grens.’
‘En dus keurt U ze, mijnheer Peet en ik stel U verantwoordelijk voor de goede
kwaliteit.
We zwegen allen. Met wrevel stelde ik vast, dat de val uit de gemoedelijke toon
me wel gemakkelijk was afgegaan: alle begrip voor goede smaak verloren we in die
vervloekte oorlog. Smaak; thuis likten we al de borden af. ‘Geen atoompje vet mag
er verloren gaan,’ zei ze dan en daarna kreeg Michael het servies ter verdere
behandeling. Brave Michael.
Ik trachtte van de gezichten van de keurmeesters te lezen hoe ze mijn humeurige
grauw hadden opgenomen. Peets mond was een grimmige streep geworden. Reinstra
zag mij met zijn onberoerd blauwe ogen aan en vroeg:
‘Welke maatstaf geldt voor deze keuring, meneer?’
‘Geschikt voor Duitse consumptie,’ zei ik, dankbaar voor zijn vraag. ‘Neem dus
gerust ook de taaie kaas, waarop wij nog één cent aftrek zouden toepassen. Maar de
korst mag geen enkel gebrek hebben.’
‘Dat zal onze voorraad een flinke duw geven,’ meende Reinstra, rustig overwegend.
‘Want zoveel goeds staat er niet meer.’
‘Na deze export zal er nog zeven millioen overblijven.’
Peet pruttelde belletjes van boosheid tussen zijn lippen door; daarachter spoten
opeens verontwaardigde woorden:
‘Dertig procent van alles wat we hebben gaat er uit. Dat zijn zestig millioen
rantsoenen! Wat zeg ik, meer nog!’
‘Foei, foei!’ zei toen een ander. Peet rukte zich om en kneep zijn bijziende ogen
toe om te zien wie hem had opgeschrikt.
‘Dag meneer Lie,’ zei hij verademend toen hij het lachende Chinese kopje om de
deur gestoken zag.
‘Mijnheer Soeng,’ verbeterde ik. ‘Of heb je een Germaanse broederschap met
onze keurmeesters gedronken, Lie?’
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Hij schudde zijn grijns. ‘Jullie Arische schedels zijn me te ongewassen. Maar het is
onze heer en machtige vertrooster, die je aan zijn voeten wenst.’
Ik stond op om hem te volgen, doch keerde terug om het bekladde papier in een
lade van de schrijftafel op te bergen. In de gang zei Lie tegen me:
‘Kom je nog even langs? Ik heb nu kaaspreparaten met celluloselak.’
‘Denk het niet; ik ben voorlopig niet van Peet en Reinstra af.’
‘Content met je exportcampagne?’
‘Zo zo. Ze vinden me een collaborateur, geloof ik.’
‘Dat ben je toch ook.’
‘Och ja, waarom niet?’
‘Je kunt je nog redden door de keurmeesters strychnine mee te geven. Er is genoeg
in mijn laboratorium. Dan prikken ze bij elke kaas, die ze aanboren, wat mee naar
binnen en die Duitsers maar lekker smikkelen.’
‘Gezellig idee,’ zei ik, stilstaande voor de directeurskamer. ‘Ik zie je straks nog.’
De directeur stond voor het raam; hij had de handen op de rug: grote rose garnalen,
langzaam bewegend tegen een te strak om de billen getrokken broek. ‘Dit betekent
de conflictsituatie,’ overwoog ik. Volgens het protocol diende ik enige tijd
onbeweeglijk bij de deur te blijven staan om daarna voorzichtig te kuchen, opdat
zijn astrale mijmering niet tezeer verstoord zou worden bij de terugkeer binnen de
vette huid. Doch voortijdig reeds wendde hij zijn rug van mij af en toonde mij zijn
gelaat: zijn ogen waren vervuld van een verinnigde triestheid, welke men in gezichten
van martelaren verwacht. Ik wenste, dat hij zijn bril afnam, opdat ik deze droefenis
beter zou kunnen beleven.
Toen hij aan de lange vergadertafel zitten ging en met een vermoeid gebaar te
kennen gaf, dat ik de ruststand kon innemen, zag ik, dat zijn voorhoofd bedekt was
met glinsteringen. Ik herinnerde mij hem nog eens in zo een toestand van ontreddering
te hebben aangetroffen. En omdat hij zolang zwijgen bleef, had ik de gelegenheid
het beeld van die gebeurtenis weer in frisse kleuren te zetten: dat was, toen jongelui
van de W.A. zijn vesting bestormden, ondanks het bord ‘Rijkskantorengebouw’ bij
de poort. Zij hadden er een gevluchte colporteur van de Unie willen uithalen, een
schraal mannetje, dat zich aanvankelijk geduldig had laten bestompen, maar toen de
gelaarsde knechten hem de stalen bril van
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de neus sloegen zich tezeer verminkt gevoelde om een volledige steniging te kunnen
doormaken. Hij was, gevolgd door de tierende zwarthemden, het gebouw
binnengevlucht, waar de ambtenaren allengs bedrijvig werden als werkbijtjes, aan
wie indringers in de korf gesignaleerd waren. In één uitslaande haat, die alles omvatte,
ook de chefs, de collega's en de stoffige kantoorlokalen, trapten zij de wrakke stoelen,
waarop zij zolang gezeten hadden, in elkaar en stormden met de stukken hout de
gangen in naar het trappenhuis, dat het W.A.-vendel juist afzette, met de ernst van
scholieren, die aan hun eerste praktijklessen toe zijn. Dit was het begin van dat unieke
feit in de vaderlandse historie: het verzet van de ambtenaren, gevolgd door een eerlijke
staking van enkele uren departementale arbeid.
Lie en ik, aan wie de hartstocht voor het ongeregeld gevecht voorbij was gegaan,
hadden door de kelder het deel van het gebouw kunnen bereiken, waar de
directiekamers waren: wij wilden het ogenblik niet missen, waarop de directeur
geconfronteerd zou worden met deze zeldzame situatie en ongenood waren wij zijn
kantoor binnengegaan. Wij bleken echter niet de eerste berichtgevers te zijn: hij
besprak de toestand reeds met zijn beide procuratiehouders, doch hij verzocht ons
wel te blijven, wellicht om zich een lijfwacht eigen te weten, indien de gevechten
zich in de richting van zijn kwartier zouden verplaatsen. Hij liet zich door een ieder
beraden, doch het was hem aan te zien, dat hij niet luisterde. Alleen de beringde,
rose wezentjes aan zijn handen bewogen, plukten aan het groene kleed over de tafel.
Hij streed toen in stilte met de demonen, die Consequenties heten. Met zijn neuzige,
langzame stem had hij tenslotte de politie opgebeld.
‘Gaat U zitten,’ zei hij en ik deed dat met een erkentelijke knik voor zijn lange
zwijgen.
Ik bekeek hem door zijn brilleglazen: een onaangenaam mens? Nee, hij was alleen
maar neutraal, niets meer. Een man, die zonder zout gebakken werd. Zinloos ook,
behalve als vleessubstantie, zoals hersenen, wanneer die eenmaal uit de schedel
gelicht zijn. Maar wat wist ik van hem? Hij woonde in een huis en aangenomen werd,
dat hij een vrouw en twee jongens hebben moest. Zeker had hij acht kippen, want
die kende ik administratief reeds: ik diende er voor te zorgen, dat er eens in de maand
kaasafval beschikbaar kwam, opdat de diertjes de oorlog zouden overleven. Hatelijke
beesten, kippen, met hun wrede prikogen en dat voortdurende driftige gekrabbel aan
de grond.
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Ik moest er met Lie over praten, bedacht ik, of er iets met dat afval te knoeien viel.
‘Ik heb U hier laten komen voor een ernstige kwestie,’ begon de directeur. En toen
wist ik het opeens: de fietsen; zijn fiets!
‘Ik heb zojuist een Duits officier op bezoek gehad,’ vervolgde hij vermoeid en
met lange intervallen na de punten sprekend. ‘Een majoor was het. Hij kwam vorderen.
Rijwielen vorderen. Voor een deel van de rijwielen heb ik een vrijstelling kunnen
verkrijgen. De afdeling Melk en Melkpoeder werken thans niet voor uitvoer naar
Duitsland; die kon ik dan ook niet vrij krijgen. Wèl Uw afdeling, omdat U een zo
belangrijke order moet uitvoeren.’
‘En de boter?’ vroeg ik, beschaamd over mijn uitzonderingspositie.
‘In feite kan ik daarover niet spreken, doch ik wil U wel meedelen, dat Boter een
tijdelijke vergunning ontvangt, met het oog op onderhandelingen, welke thans gevoerd
worden.’
‘Gaan we ook boter leveren?’
‘Laat het voor het ogenblik voldoende zijn, dat Uw afdeling de rijwielen behouden
mag. Voorts wil ik U zeggen, dat U morgen om tien uur op het Duitse stafkwartier
zijn moet om U te vervoegen bij Hauptmann Fuckele.’
‘Die van de fietsen?’
‘Nee, deze is een transportofficier. Om tien uur dus, op het oude Departement van
Oorlog, maar de achteringang aan de Varkensmarkt. Tenslotte heb ik nog een kwestie
van persoonlijke aard.’
Hij stond op en stelde zich weer voor het venster op. Hij sprak verder zonder mij
aan te zien:
‘Na het vertrek van die Duitse officier heb ik mij naar de rijwielbergplaats begeven,
om daar te constateren, dat mijn rijwiel beschadigd is. Ik bemerkte een opvallende
groeve in de buis, waaraan de handpomp bevestigd is. De bewaker zei, dat U tegen
het frame geschopt heeft.’
Hij zweeg even; toen hij voortging miste zijn stem elke scherpte:
‘Ik kan de beweegredenen tot Uw handelwijze niet begrijpen. En ik wens die nu
ook niet te vernemen. Daarom geef ik U de gelegenheid U hierop te beraden om mij
morgenochtend vóór kantoortijd een verklaring te geven.’
Omdat hij niet verder sprak, overwoog ik, dat hij wellicht tòch een enkel passend
woord van mij verwachtte en dat begon ik ook te zoeken, maar ik werd daarbij
gestoord door de gedachte, dat hij
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misschien ook zijn kippen zo toesprak, op mild berispende wijze; wanneer zij het
eitje voor zijn ontbijt in de ren hadden stukgetrapt, maar toen zei hij:
‘Dit is alles.’
En dat was duidelijk. Ik trok de deur zacht achter mij dicht; hij stond nog voor het
raam, de handen op de rug, zoals hij ook met zijn rug naar de kippenren zou hebben
gestaan.
Lie at kaas toen ik bij hem binnenkwam. Voor hem op de tafel lag een stuk
Edammer en daarnaast een chronometer. Hij volgde de bewegingen van de
stookknecht, die bezig was met het inzetten van de verduisteringsramen, maar zijn
blikken niet van de kaas kon afhouden.
‘Eet je onze proefkazen op?’ vroeg ik.
‘Nee,’ zei hij, zijn mond leeg slikkend. ‘Dit is een variant op de proef van Pawlof.
Ik kijk hoeveel seconden het duurt, voordat Arie begint te kwijlen. En kijk, kijk, daar
begint het werkelijk!’
De knecht veegde de mond langs zijn schouder en schermde met veel gedruis het
laatste raam af.
‘Arie, laat het niet op je zitten,’ zei ik. ‘Je moet gewoon zeggen: “meneer Soeng,
als U me die kaas niet geeft, zeg ik aan de Duitsers, dat U een ondergedoken student
bent.” Loyaliteit als ambtenaar jegens de bezetter wordt van jou verwacht.’
Lie reikte het stuk kaas over de tafel heen de knecht aan.
‘Niet eten, Arie,’ zei ik. ‘'t Is helemaal doortrokken met formaldehyde. Ruik het
maar.’
‘En meneer Soeng dan?’
‘Die eet alles. In China eten ze jonge muizen, die ze bij de staarten in de kokende
olie houden.’
‘Kun je dit ook niet meer bakken?’ vroeg hij, voorzichtig aan de kaas knabbelend.
‘Nee,’ besloot hij daarop en hij legde het stuk naast zich op de tafel.
Lie nam het weer op, toen de knecht was weggegaan. Hij bekeek de indruk, die
de beet had achtergelaten.
‘Net rattetanden,’ meende hij. ‘Waarom zei je dat?’
‘Wat?’
‘Dat ik hier ondergedoken was?’
‘Denk je, dat iemand dat niet weet? Behalve de directeur dan. Maar de directeur
is een marionet. Inderdaad een marionet, Lie Soeng. Hij lijkt op dat houterige ventje,
dat de doodskistjes op het toneel droeg; dat later met de knuistjes de spijkers in de
deksels timmerde. Maar wie trekt er toch aan zijn rozige vingertjes?’
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Ik wilde hem over de kippen vertellen, maar ik dacht: ‘wat moet ik toch met die
kippen? Wat kunnen mij die kippen schelen? 't Is toch te zot, dat ik nu al driemaal
achtereen een bepaalde denkenergie besteed aan die hatelijke beesten, die ik niet
eens gezien heb. Ik weet zelfs niet òf ze hatelijk zijn. Misschien zijn het alle wel
gereïncarneerde juffertjes van plezier en denkt hij, dat alléén maar te weten.’
‘Nee,’ hoorde ik Lie zeggen. ‘Ik vind het toch niet zo best. En waarom zòu je het
zeggen? Bovendien is Arie een halve debiel.’
‘Een demi debiel, of een mi-biel slechts,’ kletste ik, want mijn gedachten namen
juist een sprong: ‘Daarom vond ik die kwijl-proef griezelig.’
Dàt was het; ik had het gezegd om Arie te helpen, te verdedigen, zeg maar wat.
Alleen daarom. Tenminste? ‘Belachelijk dat gedenk,’ besloot ik, ‘want wat kan die
domme man mij schelen? Lie is een vriendje.’
‘Arie zit nu wat te kniezen in zijn hokje,’ zei ik hardop. ‘Maar als hij morgen
doodvalt, wat dan nog?’
‘Daarmee nemen wij het probleem niet weg,’ zei Lie. ‘Op dit ogenblik kan hij de
telefoon in de schuilkelder genomen hebben om de Duitsers te waarschuwen.’
‘Dat meen je niet? Serieus, Lie, ik ben er van overtuigd, dat ook iedereen in dit
gebouw weet, dat ik een on-aangemelde vlieger ben. Behalve de directeur alweer.
Maar die weet niets. Voor hem bestaat de wereld uit kaas, zijn fiets en...’
‘Nu is het uit,’ dacht ik. ‘Als dit zo doorgaat, moèt ik die kippen de nek omdraaien,
stuk voor stuk.’
‘Maar het is niet nodig,’ zei Lie, vasthoudend. ‘Waarom zou je er over praten. Op
de duur vergeten zij het en weten zij niet beter dan dat wij hier zitten. En wij zitten
hier prachtig zolang de oorlog duurt. Als het voorbij is, geven we die hele ambtenarij
een enorme trap en dan ga ik weer naar Leiden en dan vlieg jij weer tussen Amsterdam
en Londen...’
‘Ik ga hier weg, Lie,’ zei ik plotseling, zodat het ook mezelf verbaasde. ‘Ik ga weg
en niemand houdt mij meer tegen.’
‘Jij zult altijd weggaan,’ zei Lie en eindelijk lachten zijn ogen weer. ‘Jij komt
nooit, jij gaat.’
‘Nee,’ dacht ik, ‘zo eenvoudig is het niet.’ ‘Ik loop weg,’ zei ik, ‘als ik aan de
lucht snuffel en het niet goed meer ruikt. Net als een hond. Als Michael stinkt, omdat
hij zich in rottende vis ge-
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rold heeft, vind ik hem niet zo aardig als hij is. En laatst vond ik in de gangkast een
hele partij ongewassen kousen. Trouwens,’ voegde ik daar snel aan toe, ‘hier is het
ook een onfrisse boel.’
‘Jouw tong is vaak te snel voor je,’ zei Lie, zijn duim in de kaas drukkend. ‘En
het past helemaal niet bij je.’
‘De keurmeesters,’ zei ik, het telefoontoestel naar mij toe trekkend, maar ik hield
een tijdlang mijn hand op de haak om te overwegen wat ik doen zou. ‘Weet je wat
merkwaardig is,’ zei ik, daarbij het gesprek gaande houdende, ‘dat Chrysanthen mooi
blijven zelfs wanneer het water stinkt. Ik koop ze altijd zelf wanneer ik jarig ben,
want je krijgt ze nooit van een ander en àls je ze krijgt denk je: waarom geeft diè me
ze nu?’
Toen had ik genoeg van mijn gepraat en ik draaide het telefoonnummer van mijn
assistent om hem te vertellen, dat de keurmeesters niet langer moesten wachten en
dat zij om negen uur in de ochtend terug zouden komen.
‘Een drukke dag, morgen,’ zei ik, de hoorn neerleggend. ‘Vóór negenen al ter
biecht bij de directeur, van negen tot tien Reinstra en Peet en om tien uur op audiëntie
bij de Duitsers.’
‘Wat moet je daar doen?’
‘Geen idee van. Ons baasje distancieert zich zoveel mogelijk van de Duitsers en
laat altijd zijn hulpjes met hen confereren. Daarom was dat onvoorbereide bezoek
van die fietsenmajoor zo catastrofaal voor zijn psyche.’
‘Ze zullen je wel onder druk nemen om die export geruisloos te doen verlopen.’
‘Dat zeg je, maar je denkt: waarom saboteert hij die zaak niet? En ik vergeet aldoor
weer, dat je een Hollander bent. Ik wil fraaie en wijze uitspraken van je horen en je
zien met een struik gepenseelde bloemen voor het altaar van je voorvaderen, maar
je blijft een platvoetige Hollander, die toevallig wat Chinees bloed in zich heeft, een
gewone Leidenaar, wat aangebakken in een koloniale zon.’
Lie hield het kopje scheef als om dit geluid niet mis te verstaan. Als hij gegrinnikt
had zou het beter zijn geweest.
‘Waarom zeg je niet,’ ging ik geprikkeld verder, ‘dat die kaas je Siberisch laat, of
Mandsjoerijs of Hollands voor mijn part, maar zèg iets. Zeg gewoon, dat je mij laf
vindt als ik die wagons met kaas niet de lucht laat invliegen. Nu kijk je me net zo
meewarig of lichtelijk verwijtend aan als al die anderen, met de idee van: ‘'t Is wel
een geschikte knaap, hij bedoelt het goed, maar an-
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ders!’ En mij hindert niemand méér dan de man met goede bedoelingen. 't Is hier hij
elkaar een hele troep lafaards, ze missen zelfs de morele moed om met cijfers te
knoeien.’
‘Ja maar luister eens...’
‘Nee, ik luister niet. Als ze van de eerste dag aan consequent geknoeid hadden,
zouden ze allang meer dan drie millioen kilo kaas administratief voor de Duitsers
hebben kunnen laten verdwijnen. En dat is niet alleen met kaas zo. Dat geldt voor
alles, voor erwten en zelfs voor mensen. Nu ze dat maar vrolijk niet gedurfd hebben
verwachten ze, dat ik saboteer, wanneer de Duitsers die keurig aangemelde partijen
gaan weghalen. Ik pieker er niet over!’
Ik stond op om mijn ergernis in het vertrek weg te stappen en ik hoorde niet, wat
Lie mij vertelde.
‘Brrr,’ zei ik, alles van mij afschuddend. ‘Waarom maak ik mij kwaad? Om die
mensen of over mijzelf? Ik doe het toch niet. Dat was eens en niet meer. Dat “eens”
was vlak na de capitulatie. We waren toen zo'n troepje heroïsten bij elkaar: allen
halve of hele militairen, die maar bleven praten over de gemiste krijgskansen in die
vijf oorlogsdagen. We begonnen met een vat jenever te kopen en onze namen sloegen
we er met een plaatje in en daaronder sneden we voor elk geschonken glas een kerf
in het hout. De halve wereld wist ook, dat we met koffertjes munitie over straat
liepen. Eens ging het natuurlijk mis en toen hoefden ze maar de namen van de ton
af te lezen. Op twee na kregen ze ons allemaal en ze werden nog gefusilleerd ook.
Die twee hadden toevallig geen naamplaatje gehad om op die ton te slaan; voor hen
stond er een kruis en een cirkel in. Eerst heb ik er niets van begrepen: waarom zij
wel en ik niet, alleen door dat cirkeltje. En eigenlijk wist niemand toen al, dat je
doodgemaakt kon worden als je indiaantje speelde: zonder veren op je pak, omdat
je daar te oud voor was en met echt kruit; verder had je toch altijd je belasting betaald
en op het politiebureau kon je direct een bewijs van goed gedrag krijgen.
Maar het ergste van alles was toch die brief. Hij schreef me die als een vaarwel,
toen hij zijn vonnis al kende; een gedaas over het aangezicht van de dood met woorden
van troost, die Rheinvis Feith niet eens voor zijn beste grafzerken had kunnen
bedenken. Hij was een vriend en toch had hij dat geschreven. Toen ik het las, dacht
ik: als hij zo doet zou ik ook zo'n blubberende idioot kunnen worden.’
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‘Waarom zeg ik dit aan Lie?’ dacht ik opeens. ‘Wat gaat het hem aan? En die dingen
moet je ook niet vertellen, want de mensen vinden het walgelijk, als je zo over die
kerkerbrieven spreekt. En Lie zou natuurlijk op een conclusie wachten, maar daarmee
heeft Lie niets te maken.’
Ik hoorde aan het geren in de gang, dat de kantoortijd voorbij was en dat was op
een wel zeer gunstig tijdstip.
‘Ik wacht geen seconde meer,’ zei ik tegen Lie. ‘Daarvoor worden we niet betaald.
Vermoeid en wel keer ik terug tot de huiselijke haard.’
Maar toen ik door het gebouw liep om mijn regenjas te halen, stelde ik vast, dat
ik mij deze middag gedistancieerd had van Lie Soeng. Waarom was me niet duidelijk.
Ik trachtte het ook niet te begrijpen, omdat ik Lie nu eenmaal veroordeeld wilde zien,
desnoods zonder proces. Hij was te dicht bij me geweest.
‘Het gaat wel goed zo,’ zei ik tegen mezelf toen ik met de ambtenarenkudde de
poort werd uitgedreven.
Op de rand van de stoep bleef ik een tijdlang staan om mij stevig in de avond te
hullen en de koude lucht door mijn kleren heen op mijn huid te voelen. Toen ik begon
te rillen verdween langzaam de onrust uit mijn lichaam. ‘De naald van de balans
komt op evenwicht,’ stelde ik vast. Ik keek om mij heen, want ik wist niet of ik
hardop gesproken had. Het was te donker om gezichten van voorbijgangers te kunnen
onderscheiden. Vlak bij me stond een gestalte in een lichte jas, eveneens naar de
straat gekeerd. Dat moest Brouwer van de postkamer zijn, meende ik. Men zei, dat
hij na kantoortijd altijd wel een half uur op het trottoir stond, voordat hij in beweging
kwam. Misschien was het wel gezond, zo'n rustpunt na een werkdag, maar Brouwer
werd daardoor ongezond verklaard. Wat, als hier één zwijgende rij op de trottoirband
stond te mediteren? Dàn zouden de anderen er schichtig achter langs schuiven.
Ik keek naar de parade van de verduisterde fietsen, die langs mij heen rolden; daar
trapten ze de wieltjes rond, in het donker de spinnen gaar stovend, die zich overdag
in hun hersenschors hadden ingekapseld.
‘Het kan me allemaal geen barst meer schelen,’ zei ik langzaam voor me uit. ‘De
hele bliksemse bende niet.’
Dat niets doen en kijken moest ik meer doen. Met een scheve blik hield ik de
gestalte naast me in het oog. Het was vreemd te
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bedenken, dat hij daar zonder reden stond te ademen. Hij scheen dichter bij gekomen
te zijn. Wellicht was dat, omdat mijn afstands-gevoel zich reeds op het donker had
ingesteld. Hij deed niets; hij stond maar. Als ik mijn hand uitstrekte, zou ik hem
kunnen raken. Ik kreeg een griezelige drang om dat ook te doen, zoals ik als jongen
in de marconihut van mijn vaders schip niet van de lange seinvonk meende te kunnen
afblijven. Er moest ergens een kortsluiting in mijn hersenen zijn. Ik wilde opeens
weg van die man naast me en ik draaide mij om zonder nog een keer naar hem te
kijken.
Ik ging naar huis; dat had ik eerder moeten doen, want het oponthoud op de
trottoirband had mij niets opgeleverd, niets dan slechte herinneringen. Ik was weer
even naar die donkere hoek getrokken, waar alle angsten liggen opgestapeld; als je
daar maar iets aanraakte, kon de hele boel naar beneden komen. En ik had mij
daarvoor een ogenblik uitstekend gevoeld, mijn longen vol koude lucht gezogen om
de hele aardbol aan te vatten. Toen was die man gekomen. Hij was er eerst, maar hij
had mij met rust moeten laten.
Ik liep voort en het verzet begon weer tegen mijn maag te prikken. Nog één straat
en ik was er. Ik trachtte me haar voor te stellen, mijn geheugen een foto van haar te
laten nemen, maar dat lukte niet. Ik zag telkens het portret aan de muur, maar haar
niet... Als het huis eens leeg was: alle lichten aan, de kachel warm, Michael er voor,
met zijn slapende kop tussen de ruige poten? Ik zou toch niet thuis blijven, Michael
meenemen en zolang lopen, totdat er geen licht meer was en geen geluid behalve dat
van je voetzolen op de aarde.
Op de hoek van de straat zag ik al de lichtpriem uit de erker: weer vergeten de
scheur in het verduisteringsgordijn te plakken. Ik ging er heen en bleef daar staan.
Met één oog tegen het raam zag ik juist de linkerhelft van de haard, waarvoor haar
voeten zouden moeten uitsteken. Maar ze was er niet. Mijn pols draaide ik in de
lichtbundel naar mij toe, zodat ik zien kon hoe laat het was: bijna zes uur. Nog twee
uur en dan zou ik er niet meer uit kunnen: spertijd, avondklok in goed Nederlands.
Vreemd begrip, avondklok; opgesloten met haar om acht uur, ieder aan een kant van
het vuur; zij met een boek, waarvan zij het einde al wist.
Ik liep verder de straat in. Om elf uur zouden we de nieuwsberichten beluisteren;
ze zou dan gapen en zeggen: ‘En nu gaan we lekker slapapelen.’ Ik zou wachten tot
ze halverwege de trap
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zou zijn en dan het ganglicht uitdoen. En dan was het altijd weer de vraag of het bed
zou zijn opgemaakt of niet.
Ik bleef bij een boom staan en leunde er met mijn rug tegen.
‘Dit is te gek,’ dacht ik toen ik merkte, dat ik het zo koud had, dat mijn
schouderbladen tegen de boom rammelden. ‘Duizenden, wat zeg ik, millioenen
mensen hebben op dit ogenblik een afkeer van hun vrouwen, of van haar mannen,
want daarop komt het toch neer, maar dan blijven ze nog niet buiten in de kou staan.
Bovendien wil ik eten. En Michael moet uitgelaten worden en het gat in het gordijn
gemaakt.’
Ik ging terug en deed rumoerig de voordeur open.
‘Goedenavond samen,’ wilde ik zeggen toen ik de kamer binnenkwam. Maar zij
was er niet, ook niet in de achterkamer. Het licht brandde er wel, overal. Michael
sprong schuldig van de bank af en begon aan mijn broekspijpen te snuffelen. Ik
hoorde de trap kraken en draaide mij om naar de nog openstaande deur.
Toen zij in het licht verscheen schrok ik: zij had haar kamerjas aan, zo nauw
gesneden, dat het mij altijd scheen, alsof het lichaam een zwart fluwelen huid had,
waarin een blank segment van de hals tot het middenrif was uitgespaard. Zij deed
met langzame tred een paar passen de kamer in en zag mij aan. Het was uitdagend
bedoeld, maar er was onzekerheid bij en dat bracht mij in verwarring. Ik kon niets
zeggen en ik wist ook niet wat ik doen moest. Toen voelde ik, dat Michael aan een
veter trok.
‘Je bent heel wat van plan,’ zei ik, mij vooroverbuigend om Michael een vuist toe
te steken.
‘Ik had het zolang niet gedragen. Ik dacht, dat jij...’
Michael greep mijn hand niet, zodat ik mij nog verder naar hem toe moest buigen.
‘Wàt dacht je?’
‘Weet niet. Van alles.’
Zij zocht naar een passende houding; ze wist niet wat met haar handen te doen.
‘Dat is toch eenvoudig,’ overwoog ik, ‘samenvouwen en ongedwongen ter hoogte
van de borst houden.’ Zij verkoos een schikking van het kapsel met de rechterhand
en dat was natuurlijk ook mogelijk.
‘Je vrouwtje heeft de hele middag geen sigaret gerookt,’ zei ze op een grappig
toontje, ‘en dus kun je haar nu kussen.’
Daar had je het; ik schudde mijn hoofd.
‘Ik ben vuil en Michael heeft op mijn vingers gekloven. Eerst mijn handen wassen.’
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Maar zij bleef staan voor de deur. Ik moest langs haar, overwoog ik, Michael over
zijn harde rug strijkend. Ik zou de situatie op luchthartige wijze kunnen oplossen,
door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Mevrouwtje, het spijt me, maar ik moet met opgeheven
en onreine handen langs U gaan.’ Dat was te sinister en op dat peil kon het toch niet
blijven.
‘Je vrouwtje staat hier,’ zei ze met wat ongeduld in haar pruilende stem. ‘En ze
ligt niet aan je voeten; dat is een hond, weet je, verstrooide meneer.’
Dat was toch een zotte toestand; ik moest immers tijd hebben, veel tijd om alles
te regelen en opeens had zij het tempo geforceerd, want al had ik reeds één knie op
de grond om met beide handen Michaels luie kop tot een spel te dwingen, er mòest
iets gebeuren.
‘Dit is een gedenkwaardig ogenblik,’ zei ik, naar haar opziende. Ze stond met een
arm geleund tegen de wand, naast de telefoon. Als die plotseling ging bellen? Neen,
dat kon niet meer; het gehele spel was reeds bepaald en in een telefooneffect had
men daarbij niet voorzien. Waarom die energie-ontwikkeling tegen mij, mijnheer X,
geboren te ABC zonder bijzondere reden? De sterren hebben een ongunstig aspect
voor U, zouden de wichelaars zeggen: Jupiter staat in een bedenkelijke conjunctie
tot Venus in het zevende huis. Hoe kon het ook anders bij zo'n vader en zo een
dochter?
‘Waarom kijk je zo naar de telefoon?’ vroeg ze. ‘Verwacht je iets?’
‘Nee, nu niet meer.’ ‘Boe, wat een gedoe,’ dacht ik daarbij. Maar zij zou alles
aanvaarden van mij, ook dit misselijke wachten. ‘Een gedenkwaardig ogenblik,
herhaal ik.’ Ze zou niets vragen, ze zou alles van mij nemen. Ik stond op.
‘We moeten dit celebreren,’ zei ik, haar met de rug van de hand voorzichtig terzijde
duwend. Ik ging vlug naar de gang, de kelder in. Aan de schaduw boven mij zag ik,
dat ze mij gevolgd was en boven aan de trap op me neer keek.
‘Heb je al iets te eten?’ vroeg ik.
‘Brood is er genoeg, net nieuwe bonnen, maar verder niets dan nog wat gestampte
muisjes.’
Ik nam de Edammer op en liet haar op mijn vlakke hand heen en weer rollen. Voor
de drie flessen wijn bleef ik staan. Ik wachtte totdat de schaduw verdwenen was en
nam toen twee flessen mee naar boven; één liet ik achter de kelderdeur staan, de
ander zette
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ik in de keuken op de aanrecht, naast de kaas. Zij sneed brood en zag mij vragend
aan.
‘Eerst het verduisteringsgordijn maken,’ zei ik. ‘Dwarskijkers kunnen wij niet
hebben.’
Zij lachte. In de voorkamer hoorde ik, dat zij neuriede: ‘White Cliffs of Dover’,
of hoe dat vervloekte ding heten mocht.
‘Hoe heet dat ook weer?’ schreeuwde ik om te horen of zij nog steeds in de keuken
was. Ik merkte, dat mijn stem vrolijk klonk. ‘Het vooruitzicht op de wijn’, stelde ik
vast en ik stak mijn tong tegen de spiegel uit: ‘Bèh,’ zei ik hardop. ‘Bèh, lafaard,
wachten hè?’
‘Wat zeg je?’ riep zij weer. ‘Moet ik de kaas aansnijden?’
‘Ja, doe dat maar.’
‘Ik dacht, dat ze voor Kerstmis was.’
‘Ik versta er niets van; even, totdat het gordijn klaar is.’
Ik plakte het gat dicht toen ze de kamer in kwam. Op een blad waggelde een helft
van de kaas en er stond een schaal naast met stukken grauw brood.
‘Ik kon het niet goed snijden,’ zei ze en haar stem sloeg over ‘'t Is zo brokkelig
door dat tulpenmeel.’
‘De fles zal ik open maken,’ zei ik, bedrijvig langs haar naar de keuken stappend.
‘Saint Estèphe 1924,’ las ik van het etiket. Ik hoorde, dat zij de radio aanzette.
‘Die fles is tien jaar jonger dan hij, die haar opentrekt. En bestemd voor het uur der
bevrijding. Een interessante symboliek. Ja zeker, mijne heren, een zeldzame
coincidentie. Zou ze na deze eerste fles al beschonken zijn? Misschien. In bijna een
jaar hebben wij geen drank gezien. Maar ze heeft een stevige maag; plus een halve
kaas. En dan nog?’
‘Ik ben een idioot,’ zei ik, met de ontkurkte fles binnenkomende. Zij zat voor de
haard en ik zag, dat ze schoenen met hoge hakken aan had. Op het rhythme van de
dansmuziek liet ze de schoen tegen haar hiel wippen. ‘Ik ben een zot en zal ook
dwaas doen.’
‘Wat dan?’ vroeg ze, mij over een schouder aanziende, maar mijn ogen waren
blijkbaar te somber voor haar verlangens en ze zei vlug: ‘Je gaat toch geen gevaarlijke
dingen doen?’
‘Ik pieker er niet over.’ Dat had ik eerder gezegd deze dag; tegen Lie. To hell met
Lie. ‘Nee, daar denk ik niet aan. Maar het is toch goed, dat wij dit ogenblik vastleggen.
Je weet niet, wat je boven het hoofd hangt.’
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‘Zeg niet zulke nare dingen; ik zou niet weten wat ik doen moest zonder jou.’
Ik nam twee glazen uit de kast en schonk ze in, maar dit was niet het goede moment
om het glas te heffen.
‘Waarom niet? Je bent jong en intelligent; je hebt een aantrekkelijk lichaam.’
‘Dank je, dank je.’
‘En je ziet er helemaal goed uit, hebt een uitstekende opvoeding gehad, wat wil
je nog meer? Duizenden aardiger mannen...’
‘Ik wil alleen jou,’ zei ze, als een mamma-roepende pop de ogen opslaande.
‘Dat is gewoon luiheid van je. Je bent nu eenmaal gewend aan mij en dan blijft
het zo doorgaan. Maar ik ben waarachtig niet zo'n geschikte man, ongezellig, egoïst,
eigenwijs...’
Ze stond op en zette de radio harder.
‘Dansen,’ zei ze, naar mij toekomend.
‘... niet kunnende dansen.’
‘Onzin, dat hindert niet.’
Ik drukte een glas in de hand, die ze naar mij uitstrekte.
‘Drinken.’
‘Waarop drinken we?’
‘We drinken op ..., op de bevrijding. Nee, dat nu niet, Mon Dieu, waarop? En die
goede Saint Estèphe wacht maar.’
Zo dichtbij merkte ik de spanning van haar lichaam. Ik moest weer afstand hebben.
We mòesten drinken.
‘Wat kan het schelen,’ zei ik, ‘we drinken, omdat het prettig is wijn te drinken.
En dan eten, ik ril van de honger.’
In één slok leegde ik het glas en draaide mij om. Ik ging aan de tafel zitten,
tegenover de broodschaal. Zij kwam achter mij aan, ook met een leeg glas in de hand.
Wij aten snel en dronken daarbij de fles op en daardoor was er nauwelijks gelegenheid
om te praten. Zij vermeed het ook mij aan te zien. Ik bekeek haar van terzijde.
‘Het eerste offensief is tot staan gebracht,’ dacht ik. ‘Maar wat je doet is Don
Quichotterie. Waarom doe je niet gewoon?’ De wijn had de druk op mijn maag
weggenomen en ik voelde mij langzaam ontspannen. Mijn ogen volgden de lijn van
haar schouders, langs de armen naar de handen. Haar vingers knipten een
broodkruimel van de tafel. Precies zo schoot ze een vlo van Michael weg, wanneer
ze die tussen nagel en duim had doodgedrukt. Ze boog zich
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voorover en duwde met haar been het tafelkleed opzij om te zien, waar de kruimel
was terechtgekomen; ze stond daarna op om de lege schaal naar de keuken te brengen.
Ik schoof mijn stoel achteruit.
‘Weet je, waarin ik nu zin heb?’ vroeg ik. ‘O, hel,’ dacht ik meteen. ‘Waarom hou
je je mond niet?’
‘Ja?’ vroeg ze al, zich bij de deur omdraaiend.
‘Nee; in een sigaret,’ zei ik geërgerd, maar waarachtig, het wàs zo.
‘Je pest me; dat is gemeen!’ Ze trappelde van woede. ‘Zeg het, maar terg me niet!’
Ze smeet de schaal voor zich op de grond in diggels. ‘Nu gaat ze huilen,’ meende
ik, ‘of ze scheurt die jas door, gelijk de voorhang in de tempel.’
Het werd huilen, natuurlijk.
‘'t Is ook stom van me,’ zei ze met bibberende lippen.
‘In Godsnaam,’ riep ik plotseling in woede, opspringende en om de tafel heen naar
haar toe hollend. ‘Sla een ruit in of sla me op mijn hoofd, maar niet dat gehuil.’
Op dat ogenblik werd aan de bel getrokken. Vlak voor haar bleef ik staan en ik
dacht: ‘Hoe is dat mogelijk, net nu?’
De arm, die ze als in afweer naar mij had uitgestrekt liet zij niet zakken, maar ik
zag in haar ogen, dat de spanning van haar was gevallen. Die verstijfde hand voor
mij had juist het scherm neergelaten na de eerste acte. Wij zouden het vervolgens
over het begieten van de preiplanten in de tuin kunnen hebben. Waarom ook al dat
voorzichtige gemanoeuvreer om haar gevoel heen?
‘Niet open doen!’ zei ze. ‘Ik zie er niet uit. Mijn ogen worden toch zo gauw rood.’
‘Natuurlijk wel open doen. Het kan van alles zijn en je kunt altijd zien, dat hier
licht brandt.’
Ik draaide mij om.
‘Wacht dan even,’ zei ze en ze greep haar tas van de schoorsteenmantel. Ik bleef
met de hand op de knop van de deur staan, totdat zij haar poederdoos gevonden had
en ging toen openmaken.
‘Kwart voor zeven,’ zei ik hardop met een blik op de gangklok, voordat ik er het
licht uitdeed.
‘Hallo,’ riep de stem van Just door de brievenbus. Nog in het donker begon Maria
te spreken: ‘We dachten...’ en toen schoven ze langs me naar binnen en kon ik de
deur weer dicht doen en het licht aanknippen.
‘Wat dacht je, Maria?’
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‘We waren op weg naar huis en we dachten: even kijken hoe het met jullie is.’
In de kamer kwam mijn vrouw verrast uit haar stoel op en naar ons toe.
‘Gezellig jullie weer eens te zien. Dat was een hele tijd, eeuwen!’
‘Even bijpraten,’ zei Maria, ‘maar ik zie, dat je al naar bed wilde. 't Is toch een
mooie jas’ en ze greep een plooi van de rok om de stof te betasten.
Ik ving Justs blikken op, die juist de wijnfles hadden omvat.
‘Leeg,’ zei ik, ‘maar ik heb er nog één,’ en ik ging snel naar de gang om de
protesten niet te kunnen aanhoren. Just kwam mij toch nagelopen.
‘Je moet dat echt niet doen voor ons.’
Ik trok de kelderdeur open en wees op de fles, die ik er had neergezet.
‘Kijk, die stond al klaar.’
Achter hem aanlopend, terug naar de kamer, dacht ik: ‘Broeder, eens kijken of ik
je na acht uur nog hier kan houden.’
Toen Maria ons met de fles zag, zei ze verschrikt:
‘Er is toch niemand jarig? Nee, dat kan niet. O, wacht eens, ik weet het al, jullie
hebt een herinneringsdatum, natuurlijk.’
‘O, ja?’ zei ik schaapachtig, want dat ons nog als een lieve eenheid zien verraste
mij.
‘Ja, ja, ik zou bijna zeggen, dat je bloost.’
Just vreesde waarschijnlijk, dat zijn poezige Maria op het vernemen van intimiteiten
zou aandringen en hij begon haastig de frontsituatie aan mij voor te leggen.
Ik was op de grond gaan zitten, met mijn rug tegen het dressoir; de anderen hadden
zich om de kachel geschaard, maar zo zat ik buiten de lichtkring van de schemerlamp.
Just snoof behagelijk boven zijn wijnglas en hij proefde nauwkeurig. ‘Dat kon ik
ook wel doen,’ dacht ik en terwijl Just zijn lange neus in de geur van de wijn baadde,
overwoog ik de nuttigheid van zijn onverwachte komst. Het denken kostte mij moeite;
ik voelde mij van de eerste fles al te soezig om nieuwe stellingen op te bouwen. Als
iedereen mij maar rustig liet zitten en ik niet praten moest, zou ik de hele nacht zo
blijven zitten. Het naar bed gaan moest vermeden worden; misschien, dat zij toch
nog beschonken werd.
‘Uitstekende wijn,’ zei Just, zijn stoel in mijn richting trekkend.
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‘Wat kan het leven toch goed zijn. 't Is al een heel ding om goede vrienden om je
heen te hebben. Hier bij jullie is tenminste sfeer, altijd gezellig; je hebt nooit de idee
op visite te zijn.’
Omdat ik niets zei en wachten bleef op wat er volgen zou, wendde hij zijn hoofd
naar de vrouwen toe om daar het gesprek over te nemen.
‘Zondag in de kerk hebben we zo'n griezel van een vent gezien,’ hoorde ik Maria
zeggen en ik zag, dat Just schichtig naar haar op keek. ‘Nu wil hij haar van het verhaal
afbrengen,’ dacht ik. ‘Onze woerd schaamt zich nog steeds over het gesnater van
zijn eendje.’
‘Wat deed hij?’ vroeg ik.
‘Zo èng! Wij kwamen binnen en daar stond hij, met zijn rug naar ons toe voor de
dertiende kruisstatie. En hij streelde onze Lieve Heer, almaar door, wel een half uur
lang.’
‘Kom, Maria, zeker niet zolang.’
‘Nou ja, we hebben er toch een hele tijd naar staan kijken.’
‘Maar hoe ging dat precies?’ wilde ik weten.
‘'t Was zo vreemd,’ zei Maria met een aarzelende blik naar haar echtgenoot. ‘Met
zijn hand streek hij aldoor over het lichaam van Christus. Je werd er gewoon beroerd
van.’
‘Maar hoe kon je het zien; hij stond met zijn rug naar jullie toe.’
‘'t Hing toch boven hem.’
‘Moest hij dan op z'n tenen staan?’
‘Nee, zo hoog niet; ik dacht eerst, dat hij blind was.’
‘Hoe kan dat nu? Het was toch een schilderij en geen beeld?’
‘Dat is zo, maar hij deed net als een blinde.’
‘Je bedoelt de manier van tasten.’
‘Ja, misschien wel, maar hij was het niet.’
‘Wat deed hij daarna, of wat raakte hij het laatste aan?’
‘Waarvoor interesseer jij je in hemelsnaam,’ zei Just met ongeduld. Of was het
ergernis?
‘Hij ging gewoon weg en schoof een rij in,’ ging Maria verder.
‘Heb je zijn gezicht nog kunnen zien? Zou je hem herkennen als je hem weer
tegenkwam?’
‘Jij bent ook niet helemaal snik vandaag,’ zei mijn vrouw; waarachtig, ik was haar
vergeten. Maria keek wat onthutst van de een naar de ander. Ik nam langzaam een
lange teug uit het glas om te wachten totdat iemand weer wat zou zeggen. Ik liet het
er bij. Ik had alles willen weten van die man, maar Maria kon me toch geen
voorstelling van hem geven. Dan maar Just op zijn

Libertinage. Jaargang 4

119
theorie over de sportieve mens zien te brengen. Nog twintig minuten, zag ik, dan
konden ze niet meer weg. Zij liepen er toch zeker een kwartier over en Just zou geen
minuut te laat willen zijn.
‘Ja, goede vrienden is heel belangrijk,’ zei ik tegen hem. ‘En sportieve mensen
om je heen...’
‘Juist,’ zei hij met geestdrift zijn glas legend. ‘Van wie je weet, dat ze je niet in
de rug zullen steken. Maar dan nog...’
‘Maria kan in mijn bed slapen,’ dacht ik. ‘En hij in de logeerkamer. Ik hier op de
bank. Eerst de boel opengooien voor de rook. Koude lucht; de tuindeur de hele nacht
openlaten. Als zij er ook aan dacht eindelijk eens een raam open te doen, nu ze een
logee kreeg. Ik zou het haar kunnen zeggen. Maar die bende! Wat zou ze doen met
haar deken, waarop Michael altijd sliep? Omkeren? Het was een vieze, bruine vlek
geworden, aan het voeteneinde. Kleverig ook. Misschien dacht ze er wel helemaal
niet aan; ze sliep er al zolang onder. En ik zei niets, nooit iets. Kwart voor acht, ze
merkten niets. Hij sprak tegen mij; over de opvoeding van een nieuwe jeugd met een
sportieve geest. L'esprit sportif, zei hij. Zonder messen in de rug natuurlijk, allemaal
van die knaapjes met zindelijke geestjes. Dàn onze slaapkamer, een voortreffelijke
kleffe broeikas, waar niets in groeien wilde. Dat broeide zo maar door en ik deed
niets. Gewoon lafheid, ordinair alledaags laf; bang. Maar waarvoor?
Ik stond op en zei:
‘Ik ga de hond uitlaten en als je niet vlug bent, haal je je huis niet meer.’
Mijn stem klonk wat hees; dat moest van de wijn zijn; drank werkte altijd op mijn
stembanden.
Ik bracht ze weg tot de eerste boom. Ze konden niet op Michael blijven wachten en
dat was mij wel. Ik bleef in het donker nog luisteren naar hun haastige voetstappen,
terwijl Michael driftig in de grond krabde. Daarna trok ik hem mee om op de hoek
van de straat de laatste geluiden van het verkeersplein te horen.
Toen de kerkklok geslagen had, was het stil: het vee in de stallen, de drijvers in
de kroegen. Het was goed zo in het donker. Het ergste, dat nog gebeuren kon, was
als plotseling alle lampen aangingen en je in het licht alleen midden op het plein
stond en alle glazen ogen van de huizen naar je kijken zouden.
Langzaam liep ik naar huis terug. De deur naar de voorkamer stond open; het licht
was er uit, alleen in de gang brandde het
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nog, ten teken, dat zij al naar boven was en ik beneden niets meer te maken had. Ik
deed Michael zijn halsband af en zag hem na toen hij meteen de trap op sprong. Ik
bleef voor de eerste trede staan en luisterde: het tikken van zijn nagels op het zeil
van de slaapkamer; het even kraken van het bed, waarop hij sprong en toen ook het
geluid van de haarknippen, die zij op het glas van haar toilettafel vallen liet.
‘Geloof het of niet,’ sprak ik tot mezelf, ‘maar je gaat naar de kelder.’ En ik ging
de kelder in. De laatste wijnfles bekeek ik met aandacht.
‘Er zit lak om de hals van de heilige Stephanus en dat is mij bij zijn beide broeders
vanavond niet opgevallen.’ Het was plezierig hardop te kunnen spreken en ik luisterde
of mijn stembanden nog zo strak stonden als toen Just en Maria weggingen. ‘Wat
zou op het ogenblik hij doen, die de lak op deze kurk gesmolten heeft,’ overwoog
ik. ‘Wat als hij wist, dat ik nu de fles in de hand had? De krant lezen, gapen en naar
de klok kijken, natuurlijk.’
Ik ging naar het kelderraam en sloeg op de stenen kozijnrand de hals van de fles
af. ‘De hersenen werken goed, maar je doet zonderling,’ zei ik, de wijnspetten op
mijn hand bekijkend. ‘En wees gerust, de kleur heeft er wat van, maar hier zit meer
blauw in en bovendien is er geen ma Macbeth in huis. En, het kan ook nauwelijks
een laakbare daad zijn, mensen kapot maken; het is zòlang nu, dat ik er niet aan
gedacht heb. Trouwens, in oorlogstijd is het een volkomen rechtmatige daad,
régelmatig zelfs. Je zou er ten departemente een geleidebiljet voor kunnen krijgen,
zoals voor de aardappelen van je volkstuintje. Als je er maar om vraagt.’
Ik nam mijn zakdoek, spande die over de opening van de fles en dronk een lange
slok van de wijn.
‘Een rechtmatige daad,’ herhaalde ik. ‘Het beroerde voor hen was, dat ze wisten,
dat ze doodgingen. En wij dachten juist boven op alle wormen van de aarde te staan.
Toen hebben zij gewacht op de mannen achter de geweren en de hele wereld wachtte
mee: er was niets meer aan te doen; zij konden van die seconden nog eeuwen maken,
maar het bleven toch seconden.’
Ik nam weer een teug uit de fles en hield haar vervolgens tegen het licht. De rand
kwam juist boven de bolle bodem uit.
‘En nu gaat het hier mis,’ ging ik verder. ‘Helemaal mis; 't holt er heen. Het zit al
in de lucht. Waarvandaan het komen zal, weet
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ik niet, maar wanneer ik mijn hand in de nacht steek zou ik het al kunnen grijpen.’
Een tijdlang toetste ik deze gedachten op haar deugdelijkheid. ‘Een
belangwekkende formulering,’ oordeelde ik daarna; ‘doch tevens een lafhartige
poging om de verantwoordelijkheden terzijde te stellen. Laten we dat protocolair
vastleggen.’
Ik zoog daarna aan de doek over de gebroken flessehals en sprak daardoor heen:
‘Je zou ook kunnen zeggen: “nu is het uit!”’
De kortheid van deze zin beviel me en ik herhaalde haar, langzaam en met
verwisseling van de accenten. Op dat ogenblik werd er tegen het venster geslagen
en riep een harde stem:
‘Hedaar, licht uit! Ben je helemaal bezopen!’
Ik keerde mij om en zag een bleek gezicht tussen de brede tralies van het
kelderraam. Ik trok het open en zei:
‘Ga weg, rat, of ik sla je hersens in,’ en terwijl ik dat sprak, voelde ik opeens een
redeloze drift door mij heen blazen. De man riep nog wat, maar ik hoorde niet; ik
schreeuwde alleen:
‘Nu is het uit! Wacht maar, ik kom al!’
En ik stormde en struikelde de keldertrap op, de fles in een hand geklemd. Toen
ik buiten kwam was daar niemand meer voor het huis. Ik hoorde nog wel verre
voetstappen, ergens op het middenpad tussen de bomen en ik maakte al een beweging
als wilde ik er achteraan, maar er was een leegte in mijn hoofd gekomen, zodat ik
mij moest vasthouden aan een deurpost. Ik stond nog te luisteren en te kijken naar
mijn groteske silhouet in de lichtzuil, die van de drempel tot aan de huizen van de
overkant was uitgespreid. Daarna smeet ik de fles zover als ik kon naar mijn schaduw
en ging weer naar binnen. ‘Daar zat nog wat wijn in,’ mompelde ik. ‘En dat is jammer.
Daar ligt nu de goede St. Estèphe op straat, met nog enkele ongeboren, sublieme
gedachten.’ Ik deed het licht in de gang uit en vervolgens ook in de kelder.
Toen ik boven kwam was het al donker. Ik kleedde mij uit, tastte eerst mijn bed
af, of zij er in lag en zei, terwijl ik op de rand van het bed ging zitten:
‘Het is afgelopen. Ik houd niet meer van je, waarschijnlijk heb ik dat nooit gedaan.
Morgen ga ik weg.’
‘O, ja?’ zei ze. ‘Je bent dronken.’
‘We kunnen er kort of lang over praten, maar het heeft allemaal geen zin. Daarom
geef ik de voorkeur aan “kort”. Je zou het toch niet begrijpen.’
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‘Hou nu maar op,’ zei ze. ‘Je moest je schamen. Ik sliep al bijna.’
De volgende ochtend was als elke dag. Met de regenjas over mijn pyama liet ik
Michael uit, maakte zijn eten klaar terwijl ik thee zette en legde daarna de kachel
aan. Vervolgens ging ik weer naar boven om mij te wassen en te kleden. Het was als
altijd. Alleen waren mijn bewegingen langzamer en het scheen alsof alles, wat ik
deed, opeens geen routine meer was, doch het resultaat van een nieuw en moeizaam
denkproces. ‘Het moet nacht blijven,’ overwoog ik. ‘Want de dagen zijn onrustig en
de avonden sluiten je op met alle problemen en hinderlijkheden.’
Ik maakte haar ontbijt klaar, zette het buiten Michaels bereik en nam afscheid van
hem bij de deur. Door het ruitje zag ik toe, of hij ook deze dag na mijn vertrek de
trap zou opwippen om het bed van de slapende vrouw nog eens op te zoeken. Hij
deed het zonder om te zien.
Toch ging verder alles weer anders en daarover verwonderde ik mij niet. Ik moest
niet naar het kantoor van de Duitse officier toe, want hij wachtte mij al in de kamer
van de directeur. Ik was zijn naam vergeten, maar hij zag er bijna uit, zoals ik hem
had voorgesteld: kort en dik, in een slecht passend uniform. De directeur zuchtte
toen ik binnenkwam en hij sloot even de ogen alsof hij zeer vermoeid was. Toen
stelde hij me voor aan de Duitser, die reeds duidelijk bezit had genomen van het
vertrek en het meubilair.
‘Hauptmann Fuckele komt spreken over die partij kaas van de Kriegsmarine,’ zei
de directeur en zijn stem klonk zo bedroefd als droeg hij de last van een geheel
zonnestelsel.
‘Van de Duitse marine?’
‘Ja, de partij, die een maand geleden werd afgeleverd.’ Hij sloot zijn ogen om mij
te verstaan te geven, dat hij van mij geen comedie wenste tegenover de Duitser.
‘Ja, dan moet ik het wel weten en ik geloof ook, dat ik het weet: was dat niet die
kaas, die in het marinepakhuis van Wilhelmshafen zo goed als bedorven was en die
toen naar Nederland vervoerd is...’
‘Juist, juist.’
‘... om hier tot kaas in blik voor de duikboten verwerkt te worden?’
‘Inderdaad,’ zei de officier en hij stond op om al pratende door
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de kamer heen en weer te lopen. ‘En nu zult U de rest ook wel weer weten. Honderd
ton ging naar Nederland en we kregen nog geen veertigduizend blikken terug. Hoe
kan dat? Het waren blikken van twee kilo, dat maakt rond tachtig ton.’
‘De rest zal wel uitsnijverlies geweest zijn, afval.’
‘Twintig ton?’
‘Waarom niet? Ik heb de partij gezien, toen ze in Gouda aankwam; van die enorme
Tilsiters waren het: twee konden nog niet eens op deze tafel liggen. Maar die kaas
was ook zo verwaarloosd, dat er wel veertig procent afval op was.’
Ik vroeg me af, wat de man van kaas wist; meestal waren het wel vakmensen.
‘Verwaarloosd?’ herhaalde hij. ‘Zulke critiek op de verzorging in onze pakhuizen
past allerminst. Maar laten we die veertig procent verlies van U even aanhouden.
Dan blijft er zestig ton over, nietwaar? Komt bij: vijftien procent indroog, want het
was oude kaas. U kon er dus vijftien procent water in de smeltketels bijgooien. Dat
maakt negen ton, plus nog 'n procent of vijf smelt-zouten: drie ton. Totaal zestig en
negen en drie, is twee en zeventig. Volgen de heren me?’
Hij regelde het tempo van zijn woorden met de passen, die hij maakte. Hij bleef
staan aan de kop van de tafel en boog zich voorover, de handen op het groene laken
uitspreidend.
‘Dat betekent zes-en-dertig-duizend blikken en dat klopt wel, want wij kregen
zes-en-dertig-duizend-negenhonderd. Negenhonderd meer dus dan onze vluchtige
berekening.’
Met de strategisch hoge stelling van zijn ogen zag hij beurtelings op ons neer. De
directeur bekeek de lichtballon aan de zoldering en ik dacht: ‘wat hebben ze hier
besproken, voordat ik werd binnengeroepen?’
‘Dat is dus in orde. Mits die veertig procent van U juist zijn.’
Hij zag mij aan en wachtte, maar in die vlakke ogen was niets te lezen.
‘Dat zal wel,’ zei ik met een onverschillig gebaar. ‘Dat zullen ze in die fabriek in
Gouda wel nauwkeurig gedaan hebben.’
‘Ach, gestolen wordt er altijd, maar tenslotte bent U er verantwoordelijk voor.’
‘Gestolen? Dat geloof ik zo gauw niet. Van Duitse waar, nee. Kaas is er hier
genoeg. En bovendien heeft U zelfs meer gekregen. Er zijn alleen wat monsters
afgegaan. Tenslotte was dit ook een experiment voor de Nederlandse industrie: kaas
voor de duikboot-
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oorlog. Dat stelde bijzondere eisen aan de kwaliteit: “Tropenfertig” heet dat, niet?’
‘Niet teveel praten,’ vermaande ik mezelf. ‘Niemand vraagt het.’
De Duitser was weer gaan zitten. Hij raspte met de bovenkant van zijn hand langs
zijn kin.
‘Dit is een domme dorpeling,’ meende ik, zijn handen bekijkend. ‘Alleen heeft
hij nog net teveel geleerd.’
‘Die veertig procent, daarom gaat het. Als het nu eens geen veertig, maar dertig
was? Dat zou een verschil uitmaken van vijf, zesduizend blikken. En de Wehrmacht
heeft blikmateriaal geleverd voor wel vijftigduizend. Ga dat nu maar eens na.’
‘Dat is wel te doen,’ zei ik. ‘De Nederlandse administratie zal nu wel een
uitstekende indruk op U gemaakt hebben.’
‘Daarop vertrouw ik ook, want ik heb een keuringsrapport, dat geen veertig, maar
dertig procent uitschot aangeeft.’
Hij stak een sigaret op. Ik zag, dat het mooie, lichtgele tabak was en ik richtte mijn
hoofd een weinig op om de rook beter te kunnen ruiken.
‘Zeer interessant,’ zei de directeur, maar de klank van zijn stem verried, dat de
mededeling van de Duitser niet nieuw voor hem was.
‘Ja?’ zei ik. ‘Het was ons niet bekend en zeker niet mij, dat U tegenwoordig met
eigen keurmeesters werkt. Wellicht hebben die andere maatstaven.’
‘Eigen?’ De man grinnikte door de wolk van zijn sigaret door en begon toen te
hoesten. ‘Eigen? Een van Uw eigen keurmeesters, welwillend afgestaan door mijnheer
de directeur.’ Hij maakte een grappig bedoeld gebaartje naar de man, die als een
droevig ding tegenover mij zat. Niet onmiddellijk drong het tot mij door en toen nog
vroeg ik mij af of dit alles maar toevallig was of werkelijk voor mij bedoeld.
‘O juist,’ zei ik. ‘Reinstra?’
‘Nee, meester Peet,’ zei de officier.
‘Peet? Inderdaad, een uitstekende keurmeester.’
‘Zeker, een prima vakman. Een gezellig prater ook. Hij zou voortaan wel de kaas
kunnen keuren, die U aan het Truppenversorgungslager van de Waffen SS levert.’
‘Dat is wel mogelijk,’ meende de directeur. ‘Wij zijn toch verantwoordelijk voor
de kwaliteit. Het zou dus op een extra keuring neerkomen, doch die kosten zullen
niet zo hoog zijn.’
‘Maar wat doen wij nu met die blikken van de marine?’ wilde
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ik weten, mij tot hem richtend. Hij zag me door zijn dikke brilleglazen aan als een
schaker, die zich in tijdnood weet.
‘U zult dat zelf wel weten. Ik verlang, dat U mij de verwerkingsrapporten zo snel
mogelijk overhandigt.’
‘Juist,’ zei ik. ‘Alleen zal dat niet één, twee, drie kunnen; de hele afdeling werkt
op het ogenblik aan die grote Duitse exportorder.’
‘Uitstekend,’ zei de Duitser. ‘Laat dat werk er vooral niet onder lijden. Vanmiddag
om vier uur is vroeg genoeg. Dan wil ik de cijfers hebben. Tenslotte kan het een
verschil betekenen van de uitmonstering van tien duikboten.’
Het was duidelijk, dat ik kon gaan. Toen ik al bij de deur stond, zei de directeur
nog:
‘Ik kan U meedelen, dat het vrijstellingsbewijs voor Uw rijwiel bij de afdeling
personeelszaken voor U gereed ligt.’
Voor de kamer van Lie bleef ik daarna staan. ‘Dit is niet eerlijk,’ dacht ik. ‘Gisteren
heb ik hem nog afgeschreven.’ Toch ging ik naar binnen. Hij zat iets te koken boven
een bunsenbrander.
‘Schande, dat ze jou nog gas geven voor dat geknoei,’ zei ik. Lie grijnsde zonder
naar mij op te zien.
‘Dit wordt mijn ontbijt,’ zei hij. ‘Een licht kaassoepje. De ochtendtrein van Leiden
is tegenwoordig zo vol, dat ik er onmogelijk met een volle maag in kan staan.
Bovendien heb ik hier alles bij de hand.’
‘Lie, weet je het hok met de lege melkpoederkisten in de kelder?’ Hij knikte zonder
zijn ogen van het pannetje af te wenden.
‘Arie heeft er de sleutel van. Daar staan ook veertig kleine kisten, die tussen twaalf
en twee gehaald zullen worden. Vandaag. Waarschijnlijk ben ik er niet bij, dan moet
jij er met Arie voor zorgen.’
‘Wat zit er in?’
‘Blikken met kaas. Elke kist weegt zowat tweehonderd vijftig kilo.’
‘Wie haalt ze?’
‘Een auto van het Rode Kruis. Dokter Koster leidt het transport. Hij zit nog in het
oude Militaire Hospitaal.’
‘Waarom gebeurt dit niet officiëel?’
‘Dit is gestolen kaas van de Kriegsmarine.’
‘Waarom deed je dat?’
‘Waarom niet? Ik wist, dat het administratief mogelijk was. En
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het had ook best kunnen gaan. Die partij moest allang weg zijn. Maar ik heb haar
eerst aangeboden aan de Rijksinspecteur voor de Volksgezondheid. Heet dat niet
zo? Hij heet In 't Riet, onthoud dat. Het was voor alle ziekenhuizen in Holland en er
zat voor hem geen cent risico bij, maar hij durfde het niet aan. Toen ben ik terecht
gekomen bij een medicus, die niet zo laf was en dàt is nu die Koster, die de boel
verdeelt over een aantal noodziekenhuizen.’
‘Is dat een groot woord voor die clandestiene lokaaltjes, waar ze ook schotwonden
verbinden?’
‘Juist, dus alles is je duidelijk? Die vrachtauto rijdt gewoon het terrein van de
fietsenstalling op en zal laden bij het deurtje van de schuilkelder. Niemand zal het
vreemd vinden, omdat het een Rode Kruis auto is en bovendien zijn de bazen
koffiedrinken.’
‘Goed, wie weet er van?’
‘Alleen Arie, maar die weet toch niets.’
Lie draaide de bunsenbrander laag en ging achter zijn bureau zitten. Hij spreidde
een servet voor zich uit, zette een rastertje neer, waarop het pannetje werd geschoven
en nam toen een lepel uit een la.
‘Arie, ja dat kan. En jij bent weg?’
‘Ik denk het wel. Alle admiraals van de Kriegsmarine zullen morgen wel boos op
mij zijn en ik voel er eerlijk gezegd niet voor om martelaar te worden voor een beetje
knoeien met kaas. Het duurt in elk geval tot vier uur, voordat het bedrog uit de boeken
gerecontrueerd kan worden en ik moet nog wat regelen voor die tijd. Als de auto er
om half drie niet geweest is, laat je de hele zaak schieten. Maar ze komen zeker:
negen ton kaas, tropenfertig!’
‘En, heb je dat allemaal zo in je eentje bedacht?’
‘Ja, als je knoeit moet je dat alleen doen.’
‘En niet als iedereen het van je verwacht?’
‘Nee, daar heb ik iets tegen.’
Lie hield een volle lepel met zijn kooksel ter afkoeling in de lucht en zei:
‘Ga met God, blanke broeder.’
‘Jij bent een uitstekend Nederlands onderdaan, Lie. Je voorvaderen zijn gezegend.’
Ik had nog iets anders willen zeggen, maar ik wist niet hoe. Brave Lie. Toen ik zou
weggaan vroeg hij me nog of ik weer ging vliegen.
‘Als dat lukt,’ zei ik. ‘Hier word ik ziek. Of ik ben het al. Maar het is een hele
reis.’
Vervolgens ging ik naar mijn kamer. De keurmeesters zaten
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weer op mij te wachten. Dat was ook de afspraak, herinnerde ik mij. Ik vermeed het
Peet te begroeten. Ik wist nog niet, hoe ik hem beoordelen moest. Om mijn gedachten
te verzamelen liep ik naar het raam en keek naar buiten. ‘Nu je toch bezig bent, moet
je met hem afrekenen,’ zei ik tot mezelf. ‘Zo'n kleine schobbejak; keurde voor de
Duitsers! Voelde zich gevleid door de heren, maar toch ook niet helemaal prettig,
anders had hij mij er wel van verteld.’ Onder mijn raam liep een vrouw in een bontjas.
Aan een lijn hield ze een knuffelhondje, dat een boom behandelde met de allures
van een Deense Dog. Aan de overkant stonden de mensen in een rij voor het
distributiekantoor. En dat alles ging maar gewoon alsof ik er helemaal niet was.
Waarom ook niet?
‘Peet,’ zei ik. ‘Je hebt die honderd ton kaas uit Wilhelmshafen gekeurd.’
‘Jawel meneer.’
Ik hoorde, dat hij verkouden was.
‘Dertig procent uitsnijverlies?’
Zo om en nabij, ja. Veel kanker in de korst en ònder de mijt, een verwaarloosde
boel.’
‘Nu moet je je niet omdraaien,’ dacht ik. ‘Zo op een afstand gaat het veel rustiger.’
‘Waarom deed je dat?’
‘Hoe bedoelt U, meneer?’
‘Wat kan het ook schelen?’ vroeg ik me af. ‘Als er nu uit zijn Jan Klaassen neus
maar een klein drupje viel.’ Ik ging toch achter mijn schrijftafel zitten en trok de
laden open om na te gaan of er soms nog een verboden pamflet in lag.
‘Nee, Peet. Dat was niet zo best. Je wist bliksems goed, dat het een tegencontrôle
van mijn keuring was. Alleen daarom had je het niet moeten doen; òf mij
waarschuwen. En bovendien, waarom heb je zo eerlijk gekeurd?’
‘Maar meneer...’
‘Ach ja, natuurlijk, de eer van het vak, de betrouwbaarheid van de taxateur. Jullie
zijn een merkwaardig inconsequent ras: geen kaas naar Duitsland, maar wel volstrekte
neutraliteit in je eigen vak. Nee, broeder, dat was toch een geniepig Petekindje.’
De telefoon belde: of ik voordat ik ging koffiedrinken nog bij de directeur kwam?
Jazeker. Hij wilde mij geen kans geven; hij moest mijn bewegingen onder contrôle
houden. Hij kon een staart krijgen; om mee te snuffelen aan de lijn van Hauptmann
Fuckele. Koffiedrinken. Wat een vent. Mijn ogen gingen nog één keer door
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de kamer: om Peet heen, over hem, ik wilde hem niet zien. ‘Hier is nu letterlijk niets,
dat ik moet meenemen,’ stelde ik vast. ‘Niets, dat van mij is en daarin wordt nu zo'n
godganse dag gewerkt.’
‘Van het keuringsschema voor de export komt niets vandaag,’ zei ik, opstaande.
‘Vanmiddag heb ik de ene conferentie na de andere. Morgen gaan we verder. Zelfde
tijd.’
Toen ik buiten kwam begreep ik niet, waarom ik mij zo triest gevoelde. Er was
geen kleurtje meer te zien met mijn grauwe hersenen. Alles was toch goed geregeld.
Lie kon geen risico lopen. Nee, dat was het ook niet. ‘Wat zou je nu graag willen
doen?’ vroeg ik mezelf. Ik dacht er lang over na en zei toen: ‘Slapen. Heel lang
slapen, in een groot bed met krakende lakens en een donzen deken er op. Lichtgeel
moest dat zijn. En als je dan wakker werd zou het stil zijn; niets zou je horen. Recht
voor je uit, op oogshoogte aan het voeteneinde Chrysanthen, een witte porceleinen
vaas met witte Chrysanthen. Op de derde dag zou een juffrouw een kop thee mogen
brengen, een goede kop thee met een beschuit. Niets zeggen, alleen maar naast je
neerzetten, je aankijken met lichte grijze ogen en dan geruisloos weggaan. Ja,
voorlopig alleen maar zo'n juffrouw.’
Ik sloeg een zijstraat van de grote weg in om bij een fietsenmaker, die mij stellig
niet kende, een bakfiets te huren. Ik betaalde hem en gaf mijn horloge als onderpand.
Het sturen van de houten bak was niet eenvoudig en ik had er al mijn aandacht
voor nodig. Toen ik thuis kwam zette ik hem op de rem voor de deur en ging naar
binnen. Zodra ze mij zag, doofde ze snel een sigaret en legde het boek, dat ze las,
op de asbak. Ze deed het in één snelle draai naar mij toe, zodat ik het waarschijnlijk
niet gezien had, als ik er niet op verdacht was geweest. Ik was op mijn tenen door
de gang geslopen, want ik had opeens willen zien, wie zij was. Maar ik wist het ook
nu niet.
‘Gezellig, dat je zo vroeg bent,’ zei ze. ‘Ik zal eens in de keuken zien of ik wat
voor je heb.’ Maar ze keek vluchtig naar de asbak, waarmee ze mij niet niet alleen
wilde laten. Om het haar gemakkelijk te maken liep ik door naar de achterkamer.
‘Fijn,’ zei ik en toen ze de kamer uit was bleef ik voor het portret staan. Ik had het
willen meenemen, want dit was een aardige vrouw. Hoe kon dat? Had hij, toen hij
haar tekende, er wat anders in gezien? Of kwam het door die vervloekte oorlog, dat
mensen zomaar veranderen? Maar het had toch geen zin meer. Ik was aan het
liquideren en dat moest dan ook zonder sentimenten.
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Ik rilde, het was er koud. Ik liep langs de boekenkast en trok er enkele banden uit.
‘Alice in elk geval,’ zei ik. ‘En de geschiedenis van Griekenland en ja, wat meer?
Macaulay, daarmee ben je wel een tijd zoet. Of de Franse revolutie? De Bijbel, zeker,
daar staat wat in.’
Ik legde weer enkele boeken terug en nam een stapeltje mee naar de andere kamer,
Michael denderde de trap af om aan mijn broekspijpen te ruiken, voordat hij me
begroette.
‘Ja, vriend,’ zei ik. ‘Rode Ier, jij gaat mee.’
Toen kwam zij binnen, met een kop van het een of ander dampend brouwsel.
‘Ben je ziek?’ vroeg ze, mij tersluiks aankijkend.
‘Nee, ik ga weg.’
‘Weg? Waarheen?’ Ze ging met een plof zitten en greep onder haar boek door
naar de sigaret in de asbak. Toen ze hem aanstak zag ik, dat haar vingers trilden. ‘Ze
herinnert zich gisteravond,’ dacht ik en het kwam plotseling bij me op, dat ik kiezen
moest tussen twee verklaringen: de vlucht voor haar of de vlucht voor de kaas. Ja,
wat was het? De gedachte was nieuw voor me en ik wist het niet. Wat moest ik haar
vertellen? Het ene was eerlijk en zindelijk als de handjes van Justs sportieve knapen
en het andere was practisch.
‘Waarom wil je weg?’
‘Wat zou voor haar beter zijn?’ bedacht ik plotseling. ‘De verlaten vrouw of de
heldhaftige, die op het fort staat, terwijl de man onder de grond zit?’
‘Gisteravond mompelde je al iets, maar toen had je teveel gedronken.’
‘Zo was het tòch,’ zei ik, de keuze plotseling gemakkelijk vindende. ‘Ik ga nu wat
spullen bij elkaar zoeken en dan verdwijn ik.’
Ik stond op en ging de kamer uit, naar boven, waar ik drie koffers uit de gangkast
haalde. Terwijl ik die begon te pakken, trachtte ik mij voor te stellen, wat zij op dat
ogenblik deed. ‘Als ze in vredesnaam maar niet huilt,’ zei ik. ‘Ik kan er niet tegen.
Het is niet om aan te zien, die rode ogen.’ Maar wat, als zij nu juist wel die heroische
vrouw had willen zijn? De twijfel was er meteen en het gaf mij een gevoel van paniek.
Ik smeet de koffers vol en wilde weg, zo snel mogelijk.
Terwijl ik in en uit liep om de bakfiets te beladen stond zij op de drempel van de
kamerdeur. De trap omlaag komende met
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een mottenzak voor mijn pakken keek ik van terzijde naar haar: ze had niet gehuild.
Ze pufte nerveus aan een nieuwe sigaret.
Ik wilde weten hoe laat het was en herinnerde mij, dat mijn horloge bij de man
van de bakfiets was. ‘Dat is dom,’ meende ik. ‘Je ziet het niet meer terug.’ De trap
weer opgaande, zag ik op de gangklok: dertien uur twintig; nog geen volledige dag
sedert het begin; dat was te snel om goed te gaan. Toen alles op de bak was, legde
ik mijn fiets er over heen en daarna ging ik voor de laatste maal het huis in, aan haar
voorbij naar de serre, waar Michael zich had teruggetrokken. Toen ik voor hem stond,
dacht ik: ‘Nu zeg je wel, dat hij met je mee wil, maar dan stond hij al buiten, te
springen en te blaffen.’
‘Je gaat tòch mee,’ zei ik, hem opnemend. ‘Je kunt hier niet blijven.’
Toen ik langs haar kwam, zei ze:
‘Zie ik je nog?’
‘Dat wel, misschien.’
‘Krijg ik dan nog één zoentje van je?’
‘Nee,’ zei ik en toen ging ik, zette Michael op de bak en reed weg.
‘Niet omkijken,’ dacht ik. ‘Zij staat in de deur en ziet mij na tot het einde van de
straat.’ Ik trapte hard door.
Op de eerste hoek werd ik aangehouden. Toen ik remde stond hij vlak voor de
bakfiets. Hij moest achter een boom gestaan hebben en gewacht totdat ik alles had
opgeladen. Het was een konstabel van de marine.
‘Ausweis,’ zei hij en hij wees naar mijn fiets op de houten bak.
‘Ausweis?’ Het drong langzaam tot mij door. Wat wilde hij van mij? 't Was geen
gewone Duitse fietsenrover, want ik had al gezien, dat een goede fiets naast hem
tegen de boom stond.
‘Ausweis, ja natuurlijk.’ En ik greep met een werktuigelijk gebaar naar mijn
portefeuille. Toen ik hem in de hand had, dacht ik: ‘Vervloekt, dat ding ligt nog op
kantoor. Had ik nog moeten halen.’
Het fietsbriefje, dat ik bij me had, zou waardeloos in een razzia zijn door de
onbedreven nagemaakte handtekening; maar deze man had stellig geen
politie-ervaring, hij ravitailleerde waarschijnlijk voor het kleine marinedepôt in de
haven. Als hij maar een papier zag, was het wel voldoende. Bovendien moest ik niet
langer wachten; hij zou mijn aarzeling verkeerd kunnen uitleggen.
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Ik gaf hem het document. Hij bekeek het vluchtig, nam een maatlatje uit zijn borstzak
en legde het over de handtekening. Hij zag me aan. Toen wist ik ook, dat het mis
was: het waren de liefdeloze ogen van een man, die er alleen met het geweer op
uittrekt. ‘Voor de voet jagen,’ noemt de jager dat, schoot me te binnen. ‘Dit is er een,
die niet weet wat angst is. Alles bikkel hard aan hem, behalve zijn vingertoppen
tegen de trekker.’
‘Hij weet nu, dat het raak is,’ dacht ik. ‘Hij weegt het nog na: te licht, zwaar genoeg;
hij wil zich overtuigen. Was hij er bij, toen zij gefusilleerd werden? Hij voelt en hij
tast met de lange tentakels van zijn intuïtie om mij heen...’
Michael blafte. Ik hoorde een fluitje; zij floot. De hond sprong van de bak af en
was meteen weg. Ik wilde niet omkijken.
‘Falsch!’ zei hij, het briefje in de zak stekend.
‘Dit is afschuwelijk,’ dacht ik. ‘Die taal zal ik voortaan alleen nog horen. Dat
begint met “Du” als het nog over het fietspapiertje gaat, maar dat eindigt met “Sie”
wanneer ze merken groter wild aangeschoten te hebben.’
‘Warum lachen Sie?’
‘Lachen? Dat wist ik niet.’
Maar de man bleef mij met wantrouwen aankijken. Hij mocht weten, dat ik hem
niet uitlachte. Het moest toch zo zijn en niet anders. Alleen, dat het zó gekomen was,
achter een van Michaels bomen vandaan; op Dinsdag 4 Januari en zonder dat de
wereld ook maar een ogenblik stil stond, zó had ik het mij toch niet voorgesteld.
‘Is het niet grappig?’ vroeg ik hem en ik had moeite mijn woorden te kiezen, ‘dat
ik een minuut geleden nog niet wist, waarheen ik gaan zou?’
Hij snorkte tussen zijn tanden door en zag me met verachting aan. Hij draaide zich
om en greep zijn fiets en stond daardoor met de rug naar mij toe. Moest ik hem volgen
of kon ik mijn gang gaan, alsof er niets gebeurd was? Zou hij me nog een bevel of
een teken geven? ‘Er wordt toch zoveel aan een mens overgelaten,’ dacht ik. ‘Als
hij nu op zijn fiets stapt, laat hij me gaan; als onze konstabel gaat lopen moet ik achter
hem aan. Hij zal juist dàt willen, om met opgestoken oren elk geluid van mijn
bewegingen te beluisteren. Hij weet, dat ik met die bakfiets geen enkele kans heb;
hij heeft dat alles overwogen en hij houdt van schieten.’
Een vrouw stak gehaast de straat over en wrong zich nog voor de bakfiets langs.
Haar boodschappentas raakte het van de bak
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uitstekende achterwiel van mijn fiets en met ergernis zag ze mij aan. Zij bleef aan
de kant van de weg staan om in haar tas te grabbelen.
‘Die juffrouw hoorde er inderdaad nog bij,’ dacht ik, mijn ogen weer richtend op
de stramme rug van de Duitser.
Hij begon voor mij uit te lopen, zonder naar me om te zien.

[L.Th. Lehmann: Vertrek]
Vertrek
Aan het strand van de zee waar de herder wind
zijn schapen drijft over de zee,
begint steeds weer 't verhaal; de Odyssee,
't verhaal dat alle verhalen begint.
Wat geef ik om Penelope
wanneer ik mijn Calypso vind,
Penelope en zij
lijken zoveel op elkaar en op mij.
Het zeil van de boot is een deken
waaronder ik slaap met de maan,
net als thuis, maar nu ben ik zeker
ergens anders weer op te staan.
Misschien op het donkere eiland
waar iedereen nu wel van weet,
maar waar ik alleen 's nachts kan leven,
want overdag zie ik de zee.
L.Th. Lehmann
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[Ankie Peypers: gedichten]
François
I
Hij was zichzelf gelijk, toen hij als knaap
met witte sokjes aan de rechte jongensbenen
en de hartslag zichtbaar aan de slaap
en een gordel om de smalle heupen
door de bossen zwierf en zwammen vond,
naar de vogels wierp met kleine stenen Aan zichzelf gelijk, toen hij de grond
van wijdheid aftastte, met blinde grepen.
Bij zijn terugkeer stond het avondmaal
op de houten tafel in de keuken
en het raam was open. Maar dit oud verhaal
werd niet langer door de knaap begrepen.
Nog at hij het voedsel. Nog wist hij de geur
van dit uur, maar zijn ogen richtten
zich vervreemd tot de gezichten
om hem en vandaar naar de gesloten deur.

II
Alleen degene die hem liefhad reeds als kind
toen hij, de handen vlak tegen het raam,
de dingen proefde door hun naam:
een bloem, wit zand, de najaarswind...
alleen hij, die hem slapen zag
onder het laken dat hij met de hand
omknelde aan de zoom, zoals het land
der dagdroom binnen grenzen van zijn handen lag -
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die zal begrijpen dat zijn ogen
niet glimlachen, dat slechts de huid
om zijn kaken iets ontsluit
van de spanning, bij onwillig pogen.

III
Het doet hem pijn dat hij de kleine kind'ren
niet liefheeft zoals hij de bloemen kent.
Hij tracht niet deze pijn te mind'ren
als hij zich haastig van hen wendt.
Hij verteert het, houdt zijn wezen strak
zijn schouders recht, zijn hand slechts klemt de stoel
een kleine poging tot ontkomen aan het wak
het donker-onbekende, van gevoel.

IV
De meisjes kibbelden, om je een kleurig lint
of de laatste nogablok te geven;
maar de jongens werden voortgedreven
in de cirkel van geen man zijn, en geen kind.
Het Onze Vader van de meisjes, voor het slapen gaan
was het zingen van wat vlei accoorden;
maar de jongens beten steeds de woorden
snel in twee, alsof hun God iets had misdaan. -
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V
Toen hij Gods Koninkrijk is ingegaan
lieten de engelen een ogenblik het praten
af en God is opgestaan
om hem tot Zijn troon te laten.
Met een lachen op zijn jongenssnuit
en de zomerwind nog in zijn haar
leest hij nu zijn sprookjesboeken uit
en soms zingt hij, wat bevreemd, maar juichend klaar.
Hij is nog zo jong. Een jongenskind
dat te rein is om in eeuwigheid te rijpen.
Dat is wel de enige genade die ik vind
als hij naar mijn bidden luistert, zonder te begrijpen.

Strafregels
Ik mag niet zeggen dat het leven zinloos is
Ik mag niet werkeloos en werkloos zijn
Ik mag niet vloeken tijdens preek of mis
Ik mag niet praten over pijn.
Ik mag niet over slechte dingen schrijven
Ik mag geen wanhoop en ellende zien
Ik mag mijn hart niet naar geluk toe drijven
Ik mag niet hebben wat ik wel of niet verdien.
Ik mag niet spotten met het leven
Ik mag niet spotten met de eeuwigheid
Ik mag mijzelf aan niets en niemand geven
Ik mag niet sterven voor mijn tijd.
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Laatst bezoek
Zijn beenderkop ligt opgezet
in het oude, koude bed.
Ik bezie hem en ik kan niet spreken.
Zo heb ik hem reeds als kind ontweken:
aanraken en beeld en stem.
Slechts het daarzijn van de vrouw belet
mij wat tederheden als het teken
dat het uit is tussen mij en hem.

De andere wereld
Aan Hetti.
De avond maakt je ogen donker.
Je benen opgetrokken tot je kin
zit je op de divan, zwijgend
en gehuld in de vergrijsde schemering.
Als ik mijn hand uitstrek om toch je haar te raken
blijf je stil en laat me maar begaan.
Voor mijn eerste woord zeg je, als om heel andere zaken:
‘Zeg, doe nu het licht maar aan.’
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***
Ik wil niet lezen en ik wil niet schrijven
en iets anders meubelt deze stilte niet.
Als ik geboren ben, waar zal ik blijven
en hoe ziet mij degene die mij ziet.
Zal ik een plant zijn, een gebroken mes,
een deurbel, of een koperklank
uit Hindemith's concert in Es.
Hoe het ook zij - de Schepper dank.
Ik wil niet lezen en ik wil niet schrijven
Mijn stilte komt de stilte niet te na
Als ik geboren ben, waar zal ik blijven.
Verwacht niet dat ik zonder meer besta.
***
Beest zonder hol dat in de winterzon
met grove afgebroken takken
en de rijpe zwarte aarde speelt.
Je vader is in zaken en je moeder is zijn vrouw
en je jongste zusje en je oudste zusje
doen examens en ze zijn verloofd.
Soms drijft op de wind hun leven aan
en je huivert even voor je verder speelt
met de takken en de rijpe aarde.
Ankie Peypers

A. Alberts
De Koning is dood
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Ontboezeming in het Antwerps
'k Zieng oe gere Guuske en ge meuget wete, oemda ge zoeveul trekt oep 'n mus en
oep 'n mieuw, en oep e polderboereke en oep e porceleine postureke, en ge 't ne mond
lak ne voyageur en nen engel, en oew oege zen die van nen aawe commerçant en
vantaaid van 'n fel panterke, mor dan zen ze te schoen - te schoen veur mij - as ze
zoe zieng lak e panterke. En ge bleft zitte dees joar, oemda ge nie serieus gewerkt
'et dees joar, en pertang zaaidegaai zoe geveulig as e riet en zoe slum as ne vos. Mor
da zeg ik oe nie allemoal, anders zulde misschien teveul van oewe neus moake, en
ge wet 't toch zoe goed als kik, oek al zeg e kik 't oe nie.
(En nen ouwe vent die nog nie ee kunnen liere content te zen mee 'n overplakseltje,
die joagde maar deur. Ge joagt'em nor de kerk en ge joagt'em úit de kerk oemda ge
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koake en oe stem zit as dat em in de kerk zit).
J. Hanlo
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Besprekingen
De ban van het verleden
Pierre H. Dubois, Een houding in de tijd, J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1950.
In de savante essays van Pierre H. Dubois, die zich tot een publiek richten voor wie
het lezen meer is dan een bezigheid voor de vrije avonden, heeft me gehinderd dat
de gedachten van de schrijver zich te veel op twee plans bewegen, die wel om
eenselfde spil draaien, maar allerminst hetzelfde uitzicht bieden. Het is duidelijk dat
Dubois met een verleden heeft af te rekenen en de auteurs, die hij als zijn vis-à-vis
heeft gekozen, hadden een functie in zijn ontwikkelingsproces. Getuigenis afleggen
zowel van het proces als van het bereikte resultaat kan beide even boeiend en treffend
zijn, maar men mag dan toch verwachten dat in het een het andere wordt
teruggevonden.
Bij Dubois is er een vlak waarop hij - althans voor de lezers naar wie hij mikt eigenlijk open deuren intrapt. Ik kan me voorstellen dat hij, die zo gezond de neus
buiten onze knusse grenzen heeft gestoken, zich ergert aan de Nederlandse literatuur
en aan de Nederlandse literaire kritiek in het bizonder. Zolang ieder huiskamerorgaan
ook zijn huiskamerkriticus meent te moeten hebben, zal er op dit gebied altijd wel
onbenul en geborneerdheid zijn te constateren. Hoe nuttig het is dit verschijnsel van
tijd tot tijd te signaleren, er blijft toch een niveau, waar beneden men niet de degen
kruist met wie geen partij is.
Als Dubois in zijn openingsessay ‘Grandeur en misère van het auteurschap’ de
Nederlandse kritiek op de hak neemt en dan doodsérieus tegen Van Duinkerken
polemiseert, als hij in een volgend essay ‘Een schrijver en zijn critici’ Van het Reve
verdedigt tegen diens bekrompen beoordelaars en zich boos maakt op een Blijstra,
een Van Eckeren of hun smaakverwanten, dan is dit voor mij te vanzelfsprekend om
het nog te belangrijk te vinden, terwijl Dubois' argumentering op grond van het
persoonlijkheidsstandpunt - hoezeer ik het er ook mee eens kan zijn - toch eigenlijk
vieux jeu is.
Het eerstgenoemde essay is enkele jaren geleden geschreven en kennelijk
bijgewerkt. Natuurlijk is voor de schrijver, die zich uit vele ‘zekerheden’ heeft
losgeworsteld, dit zich afzetten tegen een Van Duinkerken eens ook belangrijk
geweest. Maar er komt een moment dat de oude was het vuilnisvat in moet en de
‘naaktheid’ van een auteur voldoende blijk geeft dat hij de confectiekledij is ontgroeid.
Op afstand geschreven, als ‘geschiede-
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nis van een intelligentie’, had Dubois met zijn onmiskenbare oprechtheid een
sprekender getuigenis kunnen geven van een fase die achter hem ligt dan in dit lijf
aan lijfgevecht met allang niet meer ter zake doende Criterium-duels. In deze vorm
had ik in zijn bundel dit stuk dan ook graag gemist.
Maar er is een tweede en veel wezenlijker plan waarop Dubois zich beweegt in
zijn essays over bij ons nog weinig gelezen schrijvers als Henry Miller, Simenon,
Tsjechow, Camus, Gheorghiu, T.E. Lawrence en Merleau-Ponty. De keuze reflecteert
het levensgevoel van de schrijver, die in de door hem geanalyseerde auteurs de
‘Anklang’ heeft gevonden van een gemeenschappelijk ondergane moderne tragiek.
De absurditeit, de fundamentele onzekerheid, de wanhoop, de tweespalt van hoofd
en hart, het zijn de aspecten van een door Dubois zelf beleefde problematiek, die hij
in de door hem behandelde auteurs terugvindt. Dat deze problematiek intens is
doorleefd en dat de consequenties daaruit intelligent zijn verantwoord, geeft deze
beschouwingen een betekenis, die ver uitgaat boven de gebruikelijke inleidingen in
buitenlandse auteurs met de zo vervelend-spitsvondige klasseringen en de vlakke
literair-historische wetenswaardigheden.
Dubois heeft met zijn auteurs de reële betrekking, die hij zelf van een lezer verlangt.
Voor hem is de literatuur een zelfverwerkelijking naar twee zijden - die van de
schrijver en van zijn beoordelaar - en zijn houding in deze tijd is die van de moderne
ontgoochelde mens, die hoewel illusie-loos toch zijn verworven onzekerheden als
winst wil boeken. Dubois is hierin één van de velen en zelfs is deze ontdekking niet
zo nieuw dat ‘de tijd’ er veel mee te maken hoeft te hebben. Inzover het toch het
moderne, het tragische levensbesef is dat Dubois ondergaat en in zijn schrijvers wil
herkennen - kortweg het absurdisme - is het volgens mij eerder de suggestie van een
verleden, die hier bepalend is, dan de zo gemakkelijk door een besmettelijk klimaat
verworven houding, mag deze al dan niet ‘existentieel’ heten.
Dubois is te oprecht om te poseren, maar hij leunt net te veel tegen een modieuze
verschijning aan, die meer een literaire houding verraadt dan een eigen, op
schijngestalten veroverd, gezicht. Ik wantrouw het absurdisme van schrijvers, die ik
met uitgevers zie confereren, hun drukproeven zie corrigeren en nog eens uit en terna
hun moraal hoor toelichten. Niet dat ik het reële conflict loochen of de inconsequentie
(die ook Dubois bij zichzelf veronderstelt en bij Camus even aanraakt) veroordeel,
maar er ligt hier net een verschuiving van accent, die het werkelijke probleem
verdoezelt en de ‘bevrijding’ - om dit zware woord te gebruiken naar aanleiding van
zware en eschatologisch getinte vertogen - op zijn minst uitstelt.
Het blijkt uit wat te verdedigen valt: de menselijke waardigheid, zegt Dubois en
dat is me anno 1950 nu juist te weinig. Sinds iedere politicus over de menselijke
waardigheid oreert en men met al deze, ongetwijfeld prijzenswaardige ‘houdingen’
in het atoomtijdperk bitter weinig opschiet, moeten wij althans een stap verder kunnen
doen. Wie zoals Dubois de tragiek daar ziet beginnen waar van absolute zekerheid
geen sprake meer is en wie concludeert dat zijn ‘waarheid’ een absurd niet-weten is,
staat in de ban van een verleden dat de zekerheid aan formules had gebonden.
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Deze laatste fase van een gebiologeerd zijn door een - persoonlijk en collectief verleden kan ook een houding zijn en niet voor niets leidt tegenwoordig de laatste
afhankelijkheid van formules tot de behoefte om de menselijke vrijheid te
verabsoluteren.
Kortom, als de - religieuze, filosofische of ‘pragmatische’ - formules doldraaien
en de onzekerheid van tragiek is doortrokken, is men nog in de macht van een
dogmatisch absolutisme dat inderdaad tegen de eisen en het levensgevoel van deze
tijd stuk slaat. Wie echter zonder de formules heeft leren leven of er althans evenveel
zekerheid van verwacht als van een hamer of een nijptang voor een daarbij passende
bezigheid, lost de tragiek tegelijk op en weet zoveel houdingen te combineren dat er
een gedrag uit resulteert. Een gedrag zonder de zondige bijsmaak, die de ‘afvallige’
- in de meest ruime zin - altijd nog aan zijn eigen handelwijze doet twijfelen.
Dit alles neemt niet weg dat Dubois juist vanuit zijn tragisch besef dikwijls
voortreffelijk zijn acteurs heeft gepeild. Naar mijn smaak leiden zijn analyses in de
diepte er wel eens toe dat hij al te zwart de grondkleuren op zijn auteurs projecteert.
Zo b.v. bij Henry Miller, deze optimistische belijder van ‘le bel aujourdhui’, die ik
niet meer ernstig neem als hij al te metafysisch of kosmisch wordt, of bij Van het
Reve, bij wie ik het absurditeitsgevoel als puberteitsbeleving treffender vindt dan
als tijdsverschijnsel. Ook bij een Ghiorghiu (van het 25e uur), wiens pessimisme aan
een zo gemakkelijk opgehangen klok is gebonden, had ik wel eens het aspect van de
voormalige bewonderaar der Duitse soldateska zien onderzocht. Daarentegen lijkt
mij Dubois in een bizonder boeiende analyse van het fenomeen Simenon op zijn best
en hebben zijn studies over Camus, Tsjechow en de Arabische Lawrence een niveau,
dat bij ons te zelden wordt bereikt.
Als ik mijn bezwaren tegen Dubois' bundel, die op een ‘niet genoeg’ en een ‘te
zwaar’ neerkomen, hier ietwat uitvoerig heb uitgemeten, dan is dit gedaan met het
perspectief van de mogelijkheden die ik in de schrijver zie om ook de laatste pluizen
van het verleden af te schudden. Dit houdt in dat van iemand met een zo oprechte
verantwoordingsdrang en op kwaliteit gerichte smaak nog veel mag worden verwacht.
Tenslotte zou ik Dubois en alle in de tragiek woelende ‘néantisten’ zo graag even
uit ‘de tijd’ willen beuren en herinneren aan de oude Lao Tse, die in een der spreuken
van de Tao Te King zo nuchter het absurde van het niets wegblaast. Dertig spaken
zitten er in de as van een wiel, maar van de ruimte daartussen hangt de bruikbaarheid
van een wagen af. Uit klei wordt een pot gemaakt, maar de bruikbaarheid ervan hangt
af van het niets daartussen. Een huis ontstaat door de muren met deuren en vensters
te doorbreken, maar de bruikbaarheid daarvan hangt af van wat er aan niets aan is.
Welnu, zijn geeft bezit en niet-zijn bruikbaarheid, concludeert deze existentialist
avant la date, die genoeg uitzicht biedt om bouwen en breken beide tot even zinvolle
bezigheden te maken.
J.H.W. Veenstra
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A.H. Nijhoff, De Vier Doden, Querido, 1950.
Degenen, die onbevooroordeeld lezen of om zich heen kijken, kunnen aan
verscheidene constataties niet ontkomen. En één van deze is wel, dat de menselijke
welsprekendheid, waarvan de litteratuur een deel is, zich veel beter leent tot afkeuren
dan tot prijzen. Hoe mat en plat zijn niet bijna alle speeches ter gelegenheid van
jubilea, inwijdingen, openingen en andere constructieve gelegenheden! Hoe
welsprekend worden niet de domste staatslieden en journalisten, wanneer zij enig
politiek beleid willen afkraken. In de klassieke litteraturen zijn satyren, hoe faciel
ook, vaak nog leesbaar en panegyrieken zijn zelden iets anders dan belachelijk. Uit
wat hier bekend is uit Oosterse poëzie, zijn met onfeilbaar instinct de kwatrijnen in
de geest van Omar Khayam uitgekozen, terwijl de kruiperige loftuigingen op allerlei
vorsten, die zeker duizenden malen meer bladzijden beslaan, graag in de diepste
spelonken der bibliotheken worden gelaten. Bewonderaars van Voltaire laten de
Henriade ongelezen, bewonderaars van Ronsard de Franciade en vele oden. Inferno
is het meest geciteerde deel van de Divina Comedia en Paradiso het minst geciteerde.
Zo ook vergaat het de stukjesschrijver. Krijgt hij een boek toegestuurd, dat hij
ronduit verfoeit, dan is het schrijven van zijn lang en welsprekend stuk een gemak
en een genot. Krijgt hij iets, dat hij bewondert, en dat gebeurt, tenzij hij zijn keus
van te bespreken boeken mag maken zonder actueel te hoeven zijn, vrij zelden, dan
geraakt hij enigszins in verlegenheid, maar dan kan hij zijn heil nog zoeken in een
rollende boutade tegen degenen, die iets tegen het boek hebben. Maar het moeilijkst
is een waardeerbaar boek, waar hij toch niet verrukt van is, want alles wat hij zegt
is onzeker. Ook moet hij het geheel lezen, in de andere twee gevallen is één bladzijde
genoeg. En dit geval doet zich hier voor.
Wellicht tot ons eigen nadeel hebben wij nooit ‘Twee meisjes en Ik’ gelezen. Toen
wij er in bladerden, kregen wij de indruk, dat het zijn titel iets te veel rechtvaardigde,
namelijk dat het op een meisjesboek leek. Als het op het peil van ‘De Vier Doden’
staat, is dit evenwel een dwaze aantijging.
Als een Ina (Boudier-Bakker) of een Anna (Blaman) dit boek geschreven hadden,
zou men zich verrast afvragen, hoe zij zich tot dit peil opgewerkt hadden. Maar wat
hier (men vergeve de beeldspraak) bovi licet, licet nu juist niet Jovi. De Vier Doden
is zo goed, dat het beter had gemoeten.
Een man, genaamd Evert Kleyn, ontvangt op een dag, in een stad van het eerder
bevrijde Zuiden van Nederland, een brief waarin hij leest, dat een Amerikaanse vriend
van hem, genaamd Lennart, al vier jaar dood is (aan een ziekte gestorven op de dag
van Pearl Harbour). Voor deze Lennart had hij een grenzeloze bewondering, maar
het wordt ons niet geheel duidelijk waarom. Alleen heeft deze Lennart een grote
belangstelling voor mensen gehad, die zich voornamelijk daardoor uitte, dat hij uit
al zijn vrienden kunst vermocht te trekken (zo maakt hij van een Amerikaan een
‘flamenco’-danser, wat wij een vervalsing vinden). Uit Evert heeft hij enige litteraire
werken geperst, die evenwel niet voltooid zijn. Dit
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laatste achten wij niet zulk een grote prestatie. Het zou voor een litteraire Kinsey een
merkwaardig rapport kunnen opleveren, als hij eens naging hoeveel ‘nuchtere
Hollanders’, ambtenaren en zakenlieden, die ‘met beide benen op de grond staan’
of zelfs generaals in een hoekje van hun huis of hun geheugen nog onvoltooide
letterdromen bezitten. Evert is echter een braaf burger geworden, hij heeft een baantje
bij een min of meer louche krant en is getrouwd met een degelijke vrouw, die in
theorie het huwelijk als een kinderfabriek beschouwt.
Deze brief maakt hem ontevreden en hij begint ruzie te maken met zijn omgeving
en denkt aan zijn andere drie vrienden die dood zijn, maar van wie hij het al lang
wist.
Dit zijn Jozef Lebrevski, een man aan wie het odium van ‘mislukt’ en ‘Jood’ kleeft,
maar die tegen alles in, ook tegen zijn eigen familie en later tegen de erkende
‘illegaliteit’ in zijn eigen vrijheid in de vorm van ‘ridderlijkheid’ kan handhaven.
Hij was getrouwd met een vrouw, die het met Duitsers en anderen hield en het enige
wezen, dat behalve Evert, van hem hield, is het dochtertje dat deze vrouw van een
ander heeft. Deze Jozef is wel de geslaagdste van Everts lichtende voorbeelden, hij
is een persoon, die zijn integriteit inderdaad telkens moet veroveren. De twee nog
restenden echter brengen ons terug naar de redenering waarmee wij dit artikel
begonnen. Enige tijd geleden lazen wij ‘Van Oude Mensen’ van Couperus. Hierin
komen vele bespottelijke, zielige en sinistere figuren in voor en wij leven met ze
alsof wij ze tegengekomen waren. Als echter Couperus bij de jongste Ottilie (als ik
tenminste niet de tel der Ottilies kwijtgeraakt ben) komt, verslapt er iets in het boek.
Zij woont met haar minnaar aan de Rivièra en heeft blijkbaar Couperus' volledige
sympathie. Hij geeft gloeiende beschrijvingen van haar, haar minnaar en de Rivièra,
blijkbaar om ons zijn enthousiasme te doen delen. Maar het klinkt hol en vals en
Couperus heeft dit blijkbaar ook zelf ingezien, zodat hij haar maar in één hoofdstuk
laat optreden, dat wij met een onbehaaglijk gevoel toch snel doorlezen om de draad
niet kwijt te raken.
Zo is het ook met de twee vrouwenfiguren, die A.H. Nijhoff hier ons ter
bewondering voorhoudt. De ene is een Italiaans meisje, Serena genaamd, die een
armelijk bestaan leidt maar alles kan en met enthousiasme doet. Zij had vele Lesbische
liaisons met blijkbaar beter gefortuneerde meisjes, maar was er steeds gelukkig onder
gebleven. Evert verzorgt haar bij haar laatste ziekte.
De tweede, Nora, is een Hollandse. Zij is eerst getrouwd met een min of meer
losgeslagen adellijke Engelsman, die met de litteratuur in Parijs aan de kost tracht
te komen. Dit lukt niet en uit wanhoop, ook omdat hij er niet tegen kan door Nora,
die een vindingrijke mode-ontwerpster en bloemenverkoopster is, te worden
onderhouden, doet hij een poging tot zelfmoord. Dit mislukt en Nora ‘verlaat hem
zonder verdriet’ omdat de liefde ‘voor haar puur geluk’ is (onze felicitaties!). Zij
gaat naar Holland terug, haalt Everts broer, een talentloos schilder, van zijn vrouw
af en blaast hem talent in. Zij weigert met hem te trouwen en zorgt voor verwaarloosde
dieren. Dan komt zij om bij een bombardement. De schilder gaat naar zijn vrouw
terug, verliest zijn talent en krijgt een derde kind.
Deze Serenanora is eigenlijk maar één vrouw. Serena is nog wel aardig

Libertinage. Jaargang 4

149
hoewel volkomen een creatuur van ijle lucht. Deze onwerkelijke vaagheid was
blijkbaar niet genoeg en werd uitgebouwd tot Nora. Dit product heeft de sympathieke
eigenschap veel van dieren te houden, maar is overigens iets om harde schoppen
tegen te geven.
Na deze overwegingen chanteert Evert zijn chef, die gecollaboreerd heeft, om
deze het ‘dochtertje’ van Jozef te laten onderhouden en eist ook wat voor zichzelf,
om mee weg te lopen. Hij zoekt dan even troost bij de bohémiens van de stad, maar
deze lijken te veel op de ‘burgers’ met wie hij juist wil afrekenen.
Nora had twee broertjes, Chris en Chum. De laatste is het zwarte schaap van de
familie, heeft het op geen school uitgehouden, vliegers geholpen, van de Duitsers
gestolen en leeft nu van de zwarte handel (op zeventienjarige leeftijd). Met deze als
partner in de vrijheid, die hij toch nooit alleen heeft aangedurfd, vertrekt Evert naar
België en verder naar onbepaalde bestemming, na bij zijn vrouw een onbestemde
afscheidsbrief te hebben gelaten.
Ten tweede male komen wij terug bij onze beginoverweging. De lieden, die Evert
ontwijkt, zijn uitstekend. De ‘brave ziel’ zijn vrouw is werkelijk angstwekkend
(hoewel ons inziens niet van dien aard, dat zij het goed moet keuren dat de brave
Chris de ekster van Chum doodslaat). Maar alle sympathieke personen blijven vaag.
Over de vier doden hebben wij onze mening reeds gezegd. Maar ook in Evert Kleyn
ontbreekt iets. Zijn vrienden smaken tenslotte vele geneugten, die voortvloeien uit
drieërlei sexuele banden, benevens uit kunst en intellect. Hijzelf trapt er geregeld
naast. Hij verzet zich tegen zijn omgeving, maar nooit blijkt er iets van een
begrijpelijke jalousie tegen deze seraphische wezens of van een trieste satisfactie,
dat zij nu dood zijn en hij nog leeft. Dit maakt hem meer tot de bekende
contemplatieve en navertellende intellectueel, dan hij als figuur verdient.
De schrijfster begrijpt wel degelijk, dat vrijheid en integriteit niet zo gemakkelijk
te bereiken zijn of tenminste zovast omlijnd, dat men er in zwartwit formules over
kan praten. Daarom is Everts vijfde voorbeeld goed gekozen. Het is de smalst
mogelijke basis. Chum is nog los van alles, maar kleine zwarte handelaars kunnen
grote worden. Maar verder worden, juist door de vaagheid van het ‘ideaal’ er te veel
pogingen gedaan om het althans te omschrijven en dit is alleen te accepteren van de
uiteraard ‘intellectueel’ gekwelde Jozef Lebrevski. Van de impulsieve Nora is het
daarentegen verwonderlijk, dat zij ooit redeneert. Dit is de oorzaak van teveel en
vaak theatrale praat (bijvoorbeeld als Evert aan de bohémiens wil verklaren, hoe
ieder in zijn eigen hel leeft).
Tenslotte nog dit: wat ons in ‘Twee Meisjes en Ik’ aan een meisjesboek deed
denken, is waarschijnlijk hetzelfde, dat maakt dat er af en toe een vage sfeer van
conventionele duurdoenerij en zelfs ‘cape et epée’ in dit boek is te merken. Zo wordt
er wat veel uitgeweid over de kleedij van Nora en over hoge marine-officieren. Haar
adellijke echtgenoot begrijpt niets van geldverdienen. De jongste berichten leren ons,
dat de adel, en ook de Engelse, noch afkerig van, noch onvindingrijk in het verdienen
van geld is. En als dezelfde dan tenslotte de titel en de erfenis krijgt en van Nora is
gescheiden, bemoeit hij zich d'après nature met paarden en
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butlers. Te conventionele attributen voorwaar, wij wensen hem geen andere zorgen.
Aldus geschreven met respect en twijfel aan onze woorden.
L.Th. Lehmann

B. Stroman, Het huis Carbentus, Contact 1949.
In deze trieste tijd van Adenauers en Eisenhowers is het verfrissend om eens iemand
te horen, die anti-Duits is. Dit is echter o.i. geen excuus om zulk een dik boek te
schrijven als het huis Carbentus. En vooral zo'n saai boek. Een boek over een huis
te schrijven is al een netelige onderneming. Maar wij zouden tenminste
belangstellende toeschouwers kunnen zijn als Stroman werkelijk geprobeerd had een
boek over een huis te schrijven. Maar dat heeft hij niet. We horen wel dat een
koopmanshuis in Rotterdam al eeuwenlang aan de familie Carbentus toebehoorde
en dan wordt er meteen overgesprongen op de jongste telg van de familie, genaamd
Martijn. Deze, als elke zoon uit een koopmansfamilie die in een boek voorkomt, zet
de traditie niet voort, maar is een tijdlang de wanhoop der familie en wordt dan
journalist met litteraire ambities. Tot illustratie van het laatste worden enige inhouden
van door hem geschreven verhalen vertelt (zwaar symbolisch).
In 1940 blijft het huis gespaard bij het bombardement. Martijn blijft bij zijn krant
omdat het nuttig kan zijn voor het verzet. En dan maar handigheden van verzetstrijders
vertellen en schelden op de Duitsers. Martijn ontmoet een vreselijke massa mensen,
die allemaal de dingen zeggen, die men tijdens de oorlog overal kon horen. Van
sommigen wordt verteld, dat zij met of zonder succes de kunst beoefenen en er wordt
gezegd wat hun schilderijen of beelden voorstellen. Al deze lieden hebben een naam,
maar als men de namen verwisselde zou men niet merken, dat er een ander bedoeld
werd, zo ijverig draagt iedereen zijn onopvallende en gemiddelde steentje bij voor
de couleur locale. Om te laten zien welk een cultuurvolk er wel door de Duitsers
verdrukt wordt, wordt er door iedereen vlijtig geciteerd uit de erkend grote litteratuur,
gramofoonplaten gedraaid van Bach tot Lys Gauty en kunstenaarsnamen opgelepeld,
soms ter meerdere overzichtelijkheid en belering in lijsten waar alleen de
alphabetische volgorde aan ontbreekt.
Martijn gaat naar bed met Fransje, Jenny en Jet en er wordt vaak verzekerd, dat
ze zich niet aan de burgerlijke conventie storen, wat voor hen natuurlijk erg prettig
is.
Eén hoofdstuk gaat over het verleden van de familie Carbentus, en wel over een
vader met kinderen in de achttiende eeuw. Hier wordt geciteerd uit een merkwaardig
oud boekje over slavenhandel dat de schrijver blijkbaar in een bibliotheek gevonden
heeft en verder worden alle gemeenplaatsen gebruikt, die men bij de populaire
voorstelling van de achttiende eeuw heeft gemaakt.
Deze zaken zijn vlijtig uitgesmeerd over driehonderd acht en twintig grote,
dikbedrukte bladzijden.
L.Th. Lehmann
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Edmund Wilson, The little blue light, Victor Gollancz, London, 1951.
Eén van de bekoringen van het reageren op hedendaags werk is zeker daarin gelegen
dat het hoger eisen stelt aan onze smaak; dat het avontuurlijker is dan het schrijven
van critieken of essays over auteurs wier werk men al kan overzien. Wat men ook
op Virginia Woolf's criterium van de ‘common reader’ tegen kan hebben wanneer
het gaat over klassieke meesters; men kan niet anders dan ‘common reader’ zijn
wanneer men staat tegenover tijdgenoten of jongeren - en er zijn genoeg beruchte
voorbeelden van grote critici die dat niet al te best is afgegaan. Het is op zich zelf
niet erg dat Sainte-Beuve Stendhal en Baudelaire niet waardeerde, maar wel is hem
aan te rekenen de manier waarop hij hun verwierp: zijn smaak had toch in ieder geval
door Stendhal wel geprikkeld moeten worden, zoals dat het geval was met de oude
Goethe, die toch overigens ook met enig onbehagen tegenover het werk van de
grootste romancier van de negentiende eeuw stond. (Ik wil hiermee overigens zeker
niet beweren dat Sainte-Beuve zich door deze misstappen heeft leren kennen als een
waardeloos criticus; de keuze tussen hem en bijvoorbeeld Félix Fénéon - die al in
1883 Rimbaud als de grootste Franse dichter van zijn tijd zag en die een jaar later
onder meer Verlaine, Jarry en Mallarmé verdedigde - lijkt mij althans niet moeilijk.)
Maar dat wij misschien nu wel blind zijn voor wat morgen als onze grootste
tijdgenoten beschouwt, laat ons tenslotte onverschillig - ons probleem is om op
enigszins overtuigende manier te reageren op wat wij vandaag als van supreem belang
zien. Eenmaal Dirk Coster doorziende, viel het Du Perron niet moeilijk hem de
genadeslag toe te brengen, maar naar mijn gevoel is hij er veel minder in geslaagd
om ons de betekenis van Malraux duidelijk te maken: zijn bespreking van ‘La
Condition Humaine’ bijvoorbeeld vind ik niet een van zijn gelukkigste critieken en
Wilson, wiens bewondering voor Malraux nauwelijks minder groot is, slaagde er al
evenmin in die bewondering volledig te motiveren in zijn bespreking van ‘La Lutte
avec l'Ange’ zoals trouwens ook zijn stuk over Connolly's meesterwerkje ‘The unquiet
grave’ in ‘Classics and Commercials’ mij enigszins teleurstelde. De verklaring
hiervoor ligt voor de hand. Elk meesterwerk is een slag in ons gezicht: de schrijver
ervan heeft dingen opgeschreven waarvan wij wèl ergens een vermoeden hadden,
maar waarvoor ons de moed of de energie ontbrak om die met dezelfde intensiteit
te doordenken of te ondergaan. Wanneer men in de ring overrompeld wordt, begrijpt
men op zo'n moment niet waar zijn tegenstander al die linkse en rechtse hoeken
vandaan haalt. Zo ongeveer is de situatie wanneer men geconfronteerd wordt met
een meesterwerk: men ondergaat de kracht ervan, maar men heeft nog niet het
evenwicht gevonden om die kracht helemaal te doorzien; een meesterwerk kenmerkt
zich doordat het ons zo veel suggereert.
Deze inleiding is nodig als ik het over Wilson's toneelstuk ‘The little blue light’
heb. ‘The little blue light’ behoort tot die werken die geïnspireerd zijn op dat wat
wij aanduiden met ‘de crisis van deze tijd’. Nu hebben wij aan dat soort ‘fiction’
geen gebrek, maar hoe voortreffelijk in de laatste jaren Trilling's ‘The middle of the
journey’ (waar-
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om tot nu toe nog altijd onopgemerkt gebleven in Nederland?) Orwell's ‘1984’ en
Camus' ‘La Peste’ ook waren - we hoeven maar even de herinnering aan ‘La condition
humaine’ op te roepen om ons het verschil dadelijk bewust te worden. ‘The little
blue light’ nu, ofschoon geen roman en dus beperkter van omvang, staat op hetzelfde
plan als Malraux' meesterwerk: het bezit eenzelfde dramatische spanning en het is
niet minder intelligent, terwijl de volmaakte compositie en de zekerheid waarmee
het kleine, betekenisvolle detail wordt gehanteerd, doen denken aan een verhaal van
Poesjkin. Uit de ‘Princess with the Golden Hair’ wisten wij al wat Wilson op deze
punten presteerde, maar dit toneelstuk is nog trefzekerder en compacter en vooral:
het bezit veel meer vaart - Elisabeth de Roos heeft eens terecht opgemerkt dat de
‘Princess’ in de ‘roddelgedeelten’ wat achttiende-eeuwser en sneller behandeld had
kunnen worden.
Het stuk speelt in een nabije toekomst: Frank, leider van het onafhankelijke blad
‘Spotlight’, voert een wanhopig gevecht voor de vrijheid van meningsuiting tegen
de verschillende Amerikaanse ‘pressure-groups’, waarvan de meest rechtse, de ‘reds’
- die gehoorzamen aan Belgrado - en de ‘children of Peter’ - die horig zijn aan Rome
- aanvankelijk de machtigste lijken. Maar in deze tijd, waarin elk geloof al ondermijnd
is, blijken tenslotte alle Amerikaanse politieke partijen geïnfiltreerd te zijn door de
organisatie van Luke Teniakis, hoofd van een organisatie voor hulpverlening aan
vluchtelingen en gedeporteerden. Teniakis, een Griekse oud-verzetsstrijder, immuun
geworden voor de ideologieën van vandaag, heeft een soort fascistische
vrijmetselaarsbeweging opgericht - men werkt zonder propaganda, zonder sociale
en politieke programma's - waarvan het enige doel is dat de leden elkaar aan de macht
helpen. Frank nu, hoewel geenszins op de hoogte van Teniakis' werkelijke kracht,
begaat de vergissing een boekje over deze man open te willen doen, en wordt daarom
bezocht door zijn vroegere secretaris Ellis - naar Teniakis overgelopen uit dépit voor
een mislukte verhouding met Franks vrouw Judith - die de opdracht heeft om hem,
Frank, desnoods uit de weg te ruimen door middel van een geheim wapen, een soort
dodende straal, ‘the little blue light’.
Tegen deze achtergrond speelt zich het drama af van de driehoeksverhouding
Frank-Judith-Ellis. Frank, Amerikaan uit het midden-westen is het type van de
‘liberaal’ in de Angelsaksische zin van het woord - vrijheidlievende ‘progressief’
zouden wij misschien het beste kunnen zeggen - man van actie en daarbij,
onvermijdelijk misschien bij deze combinatie in deze tijd, enigszins naïef. Door deze
kwaliteiten oefent hij grote invloed uit op de veel jongere Ellis, iemand van goede
opvoeding en met innemende manieren, maar weinig zelfstandig van aard. Als Frank
hem opdracht geeft bij de ‘kinderen van Petrus’ te spionneren, verzet zijn goede
afkomst zich daartegen, maar als hij zich tenslotte toch door Frank laat overreden,
bezwijkt daarmee tegelijk zijn laatste fatsoensbarrière en is hij rijp om zijn aangenaam
optreden in dienst te stellen van Teniakis' organisatie, daardoor bestemd het instrument
te worden dat Frank's lot zal voltrekken.
Wat Ellis echter niet ziet, heeft Judith wel door (en het is tegelijk een van die
genuanceerde observaties waarin Wilson zo sterk is): als de meeste
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‘geslaagde’ mannen-van-actie is Frank eigenlijk impotent; hij kan ten slotte alleen
maar anderen tot activiteit brengen, maar als er werkelijk een beroep wordt gedaan
op zijn eigen daadkracht, faalt hij onherroepelijk. Judith neemt hem dit enerzijds
kwalijk, maar is er anderzijds tegelijk op uit, met de rancune die zij ook tegen
mannelijke daadkracht heeft, om, wat Frank aan manlijks heeft - en Wilson's ironie
maakt hem tenslotte voor de overige mannen in dit stuk juist een toonbeeld van
mannelijkheid - nog te ondermijnen. Zij is de onbevredigde moderne vrouw;
onbevredigd in haar sexuele leven, met een verlangen - maar niet sterk genoeg - naar
kinderen, of eigenlijk zonen; niet tevreden met alleen-maar-vrouw-zijn, maar ook
met teveel verlangens nog naar een met een man gedeeld leven om een ‘careergirl’
te worden. Wilson wijt haar gekneusde ziel aan onze tijd, want haar trauma deed zij
op in de crisisjaren: haar vader, slachtoffer van Wall Street, vermoordde toen haar
moeder en sloeg vervolgens de hand aan zichzelf. Met de creatie van Judith heeft
Wilson opnieuw bewezen een van de grootste scheppers van vrouwenfiguren in de
hedendaagse literatuur te zijn: Judith is ongetwijfeld de meest fascinerende, want de
intelligentste, de meest complexe en misschien ook wel ondanks alles, de ‘flinkste’
figuur uit dit stuk - dit ook ter geruststelling voor feministen die vermoedelijk wel
klaar zullen staan om Wilson voor vrouwenhater te schelden. Zij heeft de
helderziendheid van de intelligente rancuneuzen en in de gesprekken met Frank en
Ellis is zij hen dan ook bijna steeds de baas: de verwijten tot haar gericht, pareert zij
door die verwijten zelf te ontmaskeren als zwakheden van haar tegenspelers. Hoe
fijn Wilson's ‘gehoor’ is blijkt wel het best uit haar prachtig volgehouden toon, en
dat, gekoppeld aan Wilson's opmerkingsgave, leidt dikwijls tot de verrassendste
vondsten. Hoe trefzeker is niet haar verhouding tot Frank getypeerd in die scene,
waarin de schrijver Gandersheim hallucinaties krijgt, en zich verbeeldt dat het
landschap van Frank's huis veranderd is omdat hij huisjes in de buurt ziel die hij nog
niet eerder had opgemerkt. Frank zegt dan: ‘That's just a real estate development it's been there all along.’ Maar Gandersheim houdt vol dat hij het nog nooit gezien
had, waarop Judith Frank's bewering met de vereiste precisie aanvult, daarmee in
een paar woorden haar scherpere intelligentie tonend en haar rancune bloot gevend:
‘You did'nt see it on account of the trees. It's just that the leaves have fallen.’
Door het onberekenbare van haar gedrag is Wilson er ook in geslaagd de lezer tot
het laatst in het ongewisse te laten over de ontknoping van de intrige. Als Ellis komt
om Frank uit de weg te ruimen, wordt laatstgenoemde door haar in staat gesteld Ellis
neer te schieten, maar Frank weigert - niet geheel onverwacht voor haar natuurlijk en op dat moment verraadt zij hem en geeft Ellis toch nog gelegenheid zijn dodende
straal met vertraagde werking bij Frank achter te laten. Maar Frank stelt dan eindelijk
de daad waarop zij wachtte - hij, en hij alleen, zal de uitdaging van Teniakis
aannemen; zij toont berouw en is bereid hem te volgen, maar de catastrophe is dan
al niet meer te stuiten.
Frank, als man van actie, wordt gecomplementeerd door Gandersheim, de schrijver,
die zich evenals Frank bedreigd voelt door de ‘pressure-groups’ en die nu, als Ellis,
onder de bekoring raakt van Frank's activiteit en die Ellis als Frank's secretaris
opvolgt, Gandersheim, homosexueel,
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aestheet en toegerust met zienersgaven, heeft een betere kijk op Judith dan de beide
andere mannen en ook hier is het de rancune die het oordeel scherpt. Bijzonder
vermakelijk is deze verhouding tussen hem en Judith: hij doorziet haar, maar één
toespeling op zijn homosexualiteit is voor haar genoeg om hem de baas te blijven tegenover de ‘normale’ man behoudt de homosexueel zijn ‘kwaad geweten’. Alleen
tegen het slot hervindt hij, tot het uiterste getergd, tegenover Judith zijn mannelijkheid
en dan zijn de rollen omgedraaid.
Beurtelings in de functie van koor en van clown laat Wilson een oude tuinman
optreden, die later blijkt de Wandelende Jood te zijn: een bijzonder hachelijk procédé,
maar waarin Wilson naar mijn gevoel wel geslaagd is, niet in het minst dank zij zijn
gevoel voor humor. Bovendien levert de tuinman in zijn ‘moraal’ tegelijk een
verhelderende kijk op de dingen; zoals deze wijsheid, die ons tevens veel over Judith
zegt: ‘A porco Iddio, signora! to maka de beauty from de materials dat are damaged,
dat is de greatest triumph for de man.’ (De verschillende accenten waarmee hij het
Engels uitspreekt zijn afhankelijk van de situaties.) Hij is ook de vertolker van
Wilson's scepsis op politiek terrein. Als hem gevraagd wordt Frank's strijd te
definiëren, is het antwoord: ‘It's no verra easy to say. We can hardly talk noo aboot
Recht an' Wrong, for it's that that's made our hanging judges, an' put the whole world
at their maircy, till there's been nothing but hanging judges wi' no releegion behind
them... the most we can say for ourselves is that we're conscious o' representing
forces that Teniakis doesna ken, and that we hope he's meescalculated and that what
we represent will prevail.’
Het geloof in revoluties heeft hij volkomen verloren; wel heel actueel en afdoend
is zijn oordeel wanneer hij over de Ierse onafhankelijkheidsstrijd opmerkt wat in
deze eeuw blijkbaar voor iedere onafhankelijkheidsstrijd moet gelden: ‘They've won
their freedom the same way as the Russians. They've lost all their men of vision.
When they were victims of a monarchical tyranny, they had rebels, and the rebels
had the luxury of heroism and oratory, prophecy and literature. But when the people
came into their own, they were content to be tyrannized over by police captains and
politicians, paperwork-men and priests.’
Wilson is er van overtuigd dat onze beschaving steeds minder ideologisch wordt
- de ideologieën zijn al te zeer uitgehold door de vreemde manier waarop de politici
er mee zijn omgesprongen dan dat de mensen er nog door worden geïmponeerd een gedachte die op zichzelf niet nieuw is, maar die Wilson doet geloven dat de tijd
van de propaganda voorbij is. Op zichzelf zou deze ontwikkeling allerminst ongunstig
hoeven zijn, maar wat Wilson's visie zo somber maakt is, dat hij met het afnemen
van de aantrekkingskracht van de ideologieën ook de aantrekkingskracht van de
persoonlijke vrijheidsidee ziet verdwijnen.
Niettemin doet men er naar mijn mening verkeerd aan ‘The little blue light’ als
een toekomstvoorspelling op te vatten; het is dat evenmin als ‘1984’. Beiden zijn
waarschuwingsschoten voor de totalitaire tendenzen van deze tijd, tendenzen die niet
te isoleren zijn tot één bepaalde politieke overtuiging. Maar er staat achter Wilson's
toneelstuk een concreter mensenkennis en een fijner genuanceerde morele
belangstelling dan achter Orwell's

Libertinage. Jaargang 4

155
roman. Het is echter een morele belangstelling die Wilson - ondanks een enorme
belezenheid in vooral de Franse en Russische literatuur - toch tot Angelsaks stempelt.
De morele belangstelling van de Fransen en Russen is anders; metaphysischer van
karakter bij de Russen, aesthetischer gekleurd bij de Fransen (hun praeoccupatie met
‘noblesse’ en ‘héroïsme’!) is zij bij de Angelsaksen veel nuchterder van aard, en bij
de grote Angelsaksische schrijvers misschien in zijn duidelijkste vorm te bestuderen
bij Henry James, juist ook omdat de gebreken er van bij de Victoriaan James zo
duidelijk zijn: een beperktheid ondanks zijn nuances, gevolg van zijn al te groot
respect voor ‘respectability’, een breedsprakigheid en plechtigheid, zelfs achter zijn
ironie, die onaangetast blijft; gebreken waardoor zijn meesterschap veel van zijn
waarde voor mij verliest, en waaraan Thomas Hardy moet hebben gedacht toen hij
James karakteriseerde als de Polonius van de Engelse literatuur. Wilson nu, ofschoon
hij overeenkomsten met James heeft - en niet alleen in zijn morele belangstelling,
maar ook in zijn onvermoeid streven naar stilistische en compositorische volmaaktheid
- is er naar mijn gevoel in ‘The little blue light’ in geslaagd die gevaren, die. hoewel
in veel minder mate, ook zìjn proza wel eens bedreigen, te omzeilen. ‘The little blue
light’ is een rijk en brillant stuk, en men zou wellicht als enig bezwaar er tegen aan
kunnen voeren dat Wilson zijn heldin wel wat te onvolwassen tegenspelers geeft.
Maar dat wordt, vind ik, helemaal goed gemaakt door de creatie van Judith: capricieus,
maar toch onbedorven; vaak meelijwekkend en toch zo intelligent; katachtig en toch
zo eerlijk; onbevredigd, maar zo lucide - men zou bijna wensen dat het
vrouwenvraagstuk nog lang in zijn tegenwoordig stadium blijft steken; dat vraagstuk
dat immers, naar men zegt, zo ‘onopgelost’ is.
H. van Galen Last

Maurice Sachs, La décade de l'illusion, Gallimard, 1950.
Toen in 1931 de Franse schrijver Maurice Sachs - wiens dood nu wel schijnt vast te
staan, al is het nog steeds niet zeker welke van de twee hierover verspreide lezingen
de juiste is: doodgeknuppeld in een Hamburgse gevangenis door medegevangenen
en Russen onmiddellijk na de bevrijding of langs de weg neergeschoten door Duitse
bewakers tijdens een gevangenentransport van Hamburg naar Kiel kort vóór de
bevrijding - naar de Verenigde Staten was vertrokken, hield hij zich daar een tijdlang
in het leven door het houden van lezingentournées. Naar hij in ‘Le Sabbat’ vertelt,
babbelde hij daar over alles en nog wat, tot over Europese politiek en economie toe,
en uiteraard betrok de man, die later een der merkwaardigste chroniqueurs van het
Parijse artistieke leven van tussen de twee wereldoorlogen zou worden, daarin ook
zijn kennis van de Franse literaire en schilderkunstige stromingen, waaraan hij als
jeugdige bentloper zo gretig had gesnoven.
In 1932 is toen te New York een in het Engels gedrukt boekje van hem uitgekomen
‘The Decade of Illusion’, een reeks korte schetsen over het Parijse kunstleven tijdens
de ongeveer 10 jaren, die op de eerste wereld-
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oorlog volgden. Het was kennelijk voor een hem nauwelijks interesserend Amerikaans
publiek geschreven, maar nu Sachs een veelbesproken figuur is geworden, achtte de
N.R.F. zich blijkbaar aan diens posthume roem verplicht om de oorspronkelijke
Franse tekst 18 jaar later ook nog uit te geven.
Het boekje heeft niet veel om het lijf en biedt de lezers van de latere Sachs ook
weinig nieuws. De toen 25-jarige auteur schrijft hier allerbraafst en min of meer
neutraal zo ongeveer alles neer van wat hij - en dat was veel - wist van en meegemaakt
had in het toenmalige Parijs, onmiskenbaar het artistieke hart van de wereld. Het
omvat in hoofdzaak een soort vluchtige catalogus van schrijvers, schilders, politici,
salons, boekwinkels, kunstzaken enz., weinig persoonlijk, hier en daar ook wat
pathetisch en overdreven bewonderend, zoals het bij een reclamewerkje past. Het
zijn typisch de grondstoffen van wat in de tweede wereldoorlog in de boeiende, met
een maximum van openhartigheid geschreven, door en door persoonlijke kroniek
‘Le Sabbat’ is omgezet. Alleen in de slothoofdstukken over zijn jeugdidolen Cocteau,
Maritain, Max Jacob en Picasso, grijpt hij wat dieper en wordt persoonlijker - hoewel
alleen op het aesthetische vlak - en het is interessant om hiermee te vergelijken hoe
hij zich later in ‘Le Sabbat’ zo veel kritischer van hen distancieerde.
Niettemin is het toch nog een leesbaar boekje, omdat Sachs zelfs daar al af en toe
met enkele regels scherp weet te portretteren en zowel zijn persoonlijke kennis van
een enorm aantal Franse personaliteiten als ook zijn intelligent waarnemingsvermogen
tot opmerkelijke biografische détails leiden. Karakteristieken als ‘Mauriac est, à lui
seul, tout le problème chrétien’ en - over de katholiek geworden Jood Max Jacob ‘Il est tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau’ zijn waard om te worden onthouden
en wie nog eens in die prikkelende Parijse sfeer uit het misschien wel meest vruchtbare
tijdperk van het recente artistieke leven wil duiken, verliest aan ‘La Décade de
l'Illusion’ nog niet zijn tijd, al zal hij de werkelijke Sachs er nauwelijks in ontdekken.
J.H.W. Veenstra

Dostojewski en de kelderbewoner
F.M. Dostojewski, Mémoires uit het Souterrain, Paria Reeks, De Driehoek,
's Graveland 1950.
De beroemde Russische schrijver, taalkundige en historiograaf N.M. Karamzin leidt
in het jaar 1802 een door hem uit te geven tijdschrift in met de aankondiging, dat nu
een tijdperk is aangebroken, ‘waarin wetenschap en kunst door hun snelle opbloei
verdere triomfen in uitzicht stellen, waarin de talenten, in een vrije sfeer van sereniteit
zich onafhankelijk van materiële zorgen kunnen wijden aan alle onderwerpen, die
nuttig en weldadig zijn voor de geest, een tijd, waarin de literatuur door de nu
heersende geestesrichting sterker dan ooit tevoren haar invloed zal doen gelden op
de zeden en het geluk...’
Ruim zestig jaar later, in 1864, schreef Dostojewski zijn ‘Mémoires uit
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het Souterrain’, waarin op een der laatste bladzijden staat: ‘Ik schaamde mij
voortdurend, terwijl ik deze novelle schreef: dit is al geen literatuur meer, maar een
strafoefening.’ En de lectuur van de hieraan voorafgaande honderd pagina's toont
aan, dat dit niet uit ijdelheid, of voor de grap werd gezegd.
Tussen deze twee uitspraken ligt het menselijke drama van de negentiende eeuw
besloten. Karamzin brengt ons een laatste, hoofse groet van het 18de eeuwse
rationalistische optimisme. Dostojewski geeft de eerste, onbarmhartige analyse van
de komende, de moderne mens, de introspectieve 20ste eeuwer, wiens meest loffelijke
eigenschap bestaat in de moed, waarmee hij eerlijk is in zijn zelfbekentenis.
Duidelijk heeft Dostojewski reeds honderd jaar geleden ingezien, dat het probleem
niet was: hoe richten wij onze maatschappij en ons leven zo verstandig mogelijk in?,
maar dat de moeilijkheid stak in de menselijke existentie zelf, ik bedoel, dat het de
mens, als grillig en dikwijls zijn eigen verderf positief willend wezen, - uit verveling,
uit doortraptheid, uit pure lust om zijn vrijheid te bewijzen, - gegeven is, het meest
prijzenswaardige levensplan door een willekeurige daad in de war te gooien. ‘Omdat
elke menselijke daad, naar het schijnt, alleen daarin bestaat, dat de mens zichzelf elk
ogenblik aantoont, dat hij een mens is en geen orgelpijp!’
Dostojewski's Mémoires uit het Souterrain, onlangs in een nieuwe vertaling van
Ir. P. Dekker in de Paria-reeks verschenen, is een van de meest polemische geschriften
uit de wereldliteratuur. De souterrain-mens bekijkt de zaken van deze wereld van
onderen naar boven en ziet dus de rechtschapen en zelfverzekerde burger, de ‘homme
de la nature et de la vérité’, in een merkwaardig perspectief. Maar niet alleen onthullen
zich voor zijn oog de zedelijke dessous van de mens, belangrijker is voor onze
keldervoyeur, voor deze ‘peeping Tom’ uit Petersburg, dat hij de ‘verstandige mens’
doorziet in zijn feitelijke absurditeit: dat het een wezen is, dat naar waarheid zoekt,
maar niets zo zeer vreest als die ooit te vinden. Met iedere ontdekking, die de mens
doet, wordt de kloof wijder tussen het schuldloze, arcadische leven om te leven en
het met schuld beladen bewustzijn, dat hem naar doeleinden streven doet om zijn
leven ‘zinvol’ te maken, doeleinden, die steeds weer te niet worden gedaan. Als de
ondergrondse mens uit zijn keldergat zijn pijlen afschiet op de verstandige, op de
‘man van de daad’, dan is het Dostojewski zelf, die een aanval richt op de idealistische
socialisten uit de vijftiger jaren, in het bijzonder op Tsjernysjéwski, die in zijn roman
‘Wat moeten wij doen?’ de toekomst zag in het visioen van een kristallen paleis en
die geprobeerd had aan te tonen, dat, als de maatschappij maar eenmaal ideaal zou
zijn ingericht, er geen ‘slechte mensen’ meer zouden zijn, waardoor het geluk een
verplichte zaak voor allen zou worden, hetzelfde geloof dus, dat later in Sovjetrusland
zou worden verkondigd. Maar dan komt de kelderbewoner, de onuitroeibare
spelbreker, die roet strooit in het eten, dat volgens het mathematische recept van
‘twee maal twee is vier’ was toebereid. Hij kan namelijk de neiging niet bedwingen
zijn tong uit te steken tegen dit kristallen paleis. En als de ‘verstandige mens’ hunkert
naar welvaart, waagt hij het zich af te vragen, ‘of misschien het lijden voor hem niet
even voordelig is.’ De mens van het Souterrain, die het leven van onderen naar boven
bekijkt, ziet in, dat de
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mens geen vaste plaats in deze wereld heeft, dat hij de scepsis even hartgrondig
verafschuwt als de zekerheden, dat hij van de ene tegenstrijdigheid in de andere rolt
en dat hij niet ontkomen kan aan de anomalie in zijn leven: dat hij de eeuwige
zaligheid wil, maar - met behoud van alle gekruide emoties van het vergankelijke.
De ondergrondse mens heeft zich in zijn kelder opgesloten, veertig jaren lang,
zegt hij, om op te schrijven, wat hij zich van de mens herinnert. De tragedie van deze
kelderbewoner, - die de komende stads- en fabrieksmens aankondigt met zijn
fantastisch analytisch vermogen, met zijn kaartsystemen en economie, met zijn
volstrekt geloof in de zegeningen van het twee maal twee is vier, - zijn tragedie is,
dat hij zich voor goed en radicaal heeft afgesneden van het ‘levende leven’. Uit haat,
uit afgunst, maar in wezen uit een radeloos gevoel, gelijk te hebben, kan hij niet meer
meedoen met de anderen.
Maar dit ongelukkige mannetje, dat in een op het eerste gezicht nogal zeurderige
monoloog, - (hij heeft het zelf herhaaldelijk over zijn gebabbel en zijn geklets!) zich aan de wereld prijs geeft, moet ernstig worden genomen, daar is geen twijfel
aan. Want, is hij tenslotte niet de tot woord geworden angst van ieder, die zich
rekenschap geeft van zijn menselijke situatie? Waarschuwt hij niet, dat het zo niet
verder kan, wel wetende, dat het toch op de een of andere manier verder moet?
Voorzegt hij niet alles, dat nu, bijna een eeuw later, verantwoordingsvolle geesten
bezig houdt?
Lange tijd heeft men deze ‘Mémoires uit het Souterrain’ gehouden voor de biecht
van een rancuneuze mislukkeling en voor niets anders. De hoofdpersoon, heette het,
was een zwakkeling, een zieke geest, die zijn minderwaardigheidscomplexen
sublimeerde in een bittere en tegelijk trotse biecht, de gedachtegang volgend van:
‘Ik ben weliswaar mislukt en een schoft, maar ik heb jullie toch lekker allemaal door,
ja, ik heb jullie door juist omdat ik mislukt ben.’ Deze beoordeling van de
kelderbewoner komt duidelijk uit de mond van zijn vijand, de burger, de ‘man van
de daad’. In diens ogen immers is de man, die, na ontvangst van een erfenisje, er
meteen zijn baan aan geeft en in een kelder gaat wonen om zijn dagen verder met
niets doen door te brengen, een stumper.
Maar niet de aangeklaagde, niet de mens uit het souterrain, die alles heeft doorzien,
is schuldig, - de rechters zijn het, zij die tevreden doordraven, zichzelf wijsmakend,
dat het goed gaat in de wereld. Neen, wij hebben hier niet te doen met een interessant
verslag over een ziektegeval, maar met een filosofische uiteenzetting van de eerste
rang. In ieder geval vervult dit werk de belangrijke filosofische functie, dat het alles,
wat de mens ooit vroeger over zichzelf heeft gedacht, wederom op losse schroeven
en dus ter discussie stelt. Dostojewski heeft dit gedaan in de vorm van een schamper,
brutaalweg onthullend betoog van een twistziek ambtenaartje, dat lijdt aan wat de
Russen noemen ‘de misère van het verstand’.
Dat dit werk van Dostojewski meer inhoudt dan een psychologische ontleding van
een ziektebeeld, blijkt uit het verschijnsel, dat de tegenstander van de ondergrondse
mens, de ‘man van de daad’ herhaaldelijk in de figuur van de souterrain-mens
wegsmelt. De mens, die in zijn practische bekrompenheid aan de natuurwetten en
zijn eigenbelang gelooft, deze pijler, waar de hele maatschappij op rust, wordt
weggeknaagd door de muis,

Libertinage. Jaargang 4

159
zoals de ondergrondse zichzelf ergens noemt. Wie is deze kelderbewoner? Een
onschadelijke en vervelende kletser, noemt hij zich een andermaal met de geveinsde
onschuld, waar hij zijn publiek mee voor de gek denkt te houden. Maar deze kletser
is de komende, de moderne mens, de bankroet gegane, maar de strijd nooit opgevende
individualist van de twintigste eeuw, het type, dat de uitspraken van de rede
onderwerpt aan het veto van de wil, de existentialist, die er van overtuigd is, dat hij
door zijn bestaan zichzelf maakt en die tegenover de natuurwet het enige opwerpt,
dat nooit zal kunnen worden becijferd: zijn vrijheid, zijn vrije keuze. ‘Het
voornaamste, - zegt Dostojewski over zijn kelderbewoner, - is, dat hijzelf uit eigen
beweging zich een muis vindt.’
Deze mens, - en ik denk aan Joseph K. uit Der Prozess van Franz Kafka, - houdt
zijn wanhopig pleidooi ten overstaan van het rechtscollege der ‘mannen van de daad’.
Hij spreekt hen voortdurend aan met H e r e n . Inderdaad, dit zijn rechters à la
Daumier, waarover onze ondergrondse delinquent zegt: ‘Alle direct reagerende
mensen en mannen van de daad zijn dit alleen maar, omdat zij dom en bekrompen
zijn.’ Hier blijkt wel, waar Dostojewski's sympathieën lagen, ook al zal hij er zijn
ondergrondse held toe dwingen zich tegen het einde van zijn biecht op een
verschrikkelijke wijze in het volle zicht van het publiek te vernederen. Voorlopig
laat hij hem zijn standpunt tegenover dat van de lieden van de daad aftekenen in de
scherpzinnige opmerking, dat ‘de rechtstreekse, wetmatige, onmiddellijke vrucht
van het bewustzijn is - het niets doen.’ De lieden van de daad zullen waarschijnlijk
hartelijk lachen om deze grap en zich dan weer gauw aan het werk zetten om nieuwe
ontdekkingen te doen. Maar wat de kelderbewoner bedoelde, is: daarom kies ik niet
het bewustzijn, maar ik kies mijn menselijke, vrije wil; de mensen moeten niet de
gasbelletjes zijn in de geysers van de wetenschap, maar de makers van het ‘levende
leven’.
Vrij is alleen de mens, die de wetmatigheid niet accepteert. Vrij in deze zin is de
slaaf, die aan zijn ketens rammelt. Maar niet de koopman, die zich aan de wetten van
zijn belangencomplex onderwerpt, m.a.w. die ‘zinvol’ handelt. De Russische satiricus
Saltykow-Sjtsjedrin laat in 1880 een Russisch jongetje een gesprek voeren met een
Duits jongetje. Aan het einde van dit gesprek blijkt, dat deze laatste, de ‘verstandige’,
het ‘jongetje-met-de-broek’, zijn ziel aan de duivel heeft verkocht tegen betaling van
een stuiver (dus precies, wat die ziel voor beide partijen waard was). Maar de kleine
Rus, het ‘jongetje-zonder-broek’, heeft zijn ziel gewoon aan de duivel weggegeven,
‘jazeker, voor niks! - roept hij uit, - dat is heel wat anders dan voor een stuiver. Gratis
heb ik hem weggegeven, - dat betekent, dat ik hem weer terug kan nemen...’
Het Russische jongetje wordt van de ochtend tot de avond bedreigd met de
strafbepalingen van een chaotisch wetboek. Maar het deert hem niet, omdat hij de
macht niet accepteert, zelfs al gehoorzaamt hij. Een dergelijke gedachte komt bij
Tolstoj voor, als hij zegt: ‘Een onderdaan van een despotisch geregeerde staat kan
zelfs onder de wreedste knechting nog volkomen vrij zijn. Maar de onderdaan van
een constitutioneel geregeerde staat is altijd slaaf: want hij erkent de wetmatigheid
van alle tegen hem bestaande dwangmaatregelen.’ En als de kelderbewoner van
Dostojewski
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voorgehouden wordt, dat het toch mogelijk moet zijn de menselijke wil te doen
samenvallen met zijn normale belang, d.i. met de wetten der natuur en der rekenkunde,
dan antwoordt hij: ‘Ach heren, hoe kan er dan nog van een wil sprake zijn, als het
komt tot tabelletjes en rekenkunde, als alleen nog maar 2 × 2 = 4 geldt? Twee maal
twee zal ook zonder mijn wil vier zijn...’
Vrij is de mens in de ogen van de kelderbewoner, - die de dingen immers van
beneden naar boven ziet, - alleen dan, als hij iets verricht, dat tegen zijn normale
belang indruist. Een voor hem schadelijke, onzinnige daad.
Zo'n onzinnige daad wordt beschreven in de tweede helft van de Mémoires uit het
Souterrain. Het is de enige en de meest wrange en beschamende herinnering van de
keldermens aan het ‘levende leven’. In een publiek huis spreekt hij een der meisjes,
Liza, zo gloedvol en overredend toe, dat zij een poging zal doen aan haar treurige
lot te ontkomen. Maar als zij hem enkele dagen later in vol vertrouwen op zijn verdere
steun in zijn keldergat komt opzoeken, lacht hij haar uit en zegt: ‘Zo ... en jij dacht,
dat ik expres gekomen was om je te redden, hè?... Macht, aan macht had ik toen
behoefte, ik speelde een spel met je, ik wilde je tranen zien, je vernedering...’ Het
effect van zijn bittere woorden is echter anders dan hij verwachtte. Liza voelt, dat
het een zeer ongelukkig mens moet zijn, die zo spreekt. Zij strekt haar hand naar
hem uit, zij slaat haar armen om zijn hals en schreit. Dit leidt tot een zenuwcrisis van
de kelderbewoner, gevolgd door een ‘verrukkelijke en hartstochtelijke’ omhelzing.
Reeds haalt de lezer opgelucht adem: gelukkig! denkt hij, de wilde keldermens is
getemd, hij heeft zich gevoegd in de wetmatigheid.
De gemeenste krenking, de supreme manifestatie van vrijheid moet evenwel nog
komen. Als het meisje eindelijk vaarwel zegt, drukt haar vermeende redder haar een
biljet van vijf roebel in de hand en door die belediging stoot hij haar definitief in het
bestaan van prostituée terug. Later, alleen in zijn kelder, peinst hij dan nog eens over
‘het nut van beledigingen’, immers, ‘de belediging zal haar verheffen en haar
reinigen... door de haat... hm... misschien ook door de vergiffenis...’ Maar ook nu
wordt hij niet de dupe van deze drogreden, die hij zelf als een fraze bestempelt.
Ik ben ervan overtuigd, dat ieder mens ergens in zijn persoon zo'n kelderbewoner
koestert, die hij echter angstvallig voor de wereld probeert te verbergen. Het ligt dus
voor de hand, dat de hypocriet zijn afschuw over de gemeenheid van deze held van
Dostojewski niet onder stoelen of banken zal steken. Dat deze zijn vrijheid, zijn vrije
keuze, aantoont aan een laaghartige daad, is overigens van geen belang. De infame
daad demonstreert de vrijheid, niet omdat hij laaghartig is, maar omdat hij op geen
enkele wijze met enig belang van de dader is te vereenzelvigen. Van belang is, dat
de menselijke vrijheid, zijn noblesse voortvloeit uit zijn volstrekte eerlijkheid. En
die kan alleen worden gemanifesteerd door het kelderbestaan te onthullen.
Charles B. Timmer
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[Jan van Nijlen: gedichten]
Dageraad in de stad
Nu Venus aan de hemel staat
Zo groot, zo vurig en zo laag,
Behoort de stad mij toe vandaag
Dit één uur vóór de dageraad.
Het blauw verbleken van de lucht,
't Gekraai van hanen achter muren,
In die schakering, dat gerucht,
Bleef vijftig jaar mijn jeugddroom duren.
Vanmorgen weeft een dezer dromen,
Waaruit men nooit geheel ontwaakt,
Een atmosfeer rond steen en bomen
Die moedig en gelukkig maakt.
Maar als in 't zwijgen dat me omringt,
Geluid dat maanden lang teloor scheen,
Een eerste vogel fluit of zingt,
Onzichtbaar ergens op een schoorsteen,
Als over enkele minuten
Venus verdwijnt in 't blauwe licht
En, met haar daaglijkse attributen,
De grauwe stad weer voor me ligt;
Weet ik in 't licht van deze morgen
De weemoed van den avondval,
En dat de dag niet einden zal
Zonder de koorts der zure zorgen,
Omdat nog bijt het oude gift,
De zekerheid te sterven moeten,
In de kwetsuren van de drift
Als toen ik liep op vrijersvoeten.
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I Aan zee
Blauw daalt de nacht over de zee,
Ik rust in het nog warme zand.
De last van een heimwee naar een ander land
Bracht ik hier op mijn schouders mee.
Dat geruis, dat langoureuze geruis
Dat eenmaal Odusseus bekoorde,
Ik wou liever dat ik het niet hoorde,
Het hoort zo weinig in mijn leven thuis.
Waar kan men eigenlijk beter thuis zijn
Dan in het land waar men vandaan komt?
Misschien zal ik eerst werkelijk thuis zijn
Als de dood, onverwacht, op mij aankomt.
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II De oude Dichter
Als deftig oude heer in een café
Kan het nog gaan! Dat hij verder verloren
Is, en voorgoed, leert hem de stem der zee,
Die niets meer in zijn dromen komt verstoren
Noch aanvuren. Hij legt zich thans gedwee
Bij alles neer, vraagt niet meer om herboren
Te worden, danst en zwalpt gewillig mee
Op 't oude rhythme dreunend in zijn oren.
Het is zo vreedzaam bij de laatste vuren
Des zomers! Wat hij immer heeft gevraagd:
De rust, lijkt tot het eind te zullen duren.
Niets meer dat hem vernedert of belaagt...
En toch, hij moet naar 't wrak met onrust turen,
Dat ginds wordt opgetild en weggevaagd.
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De Nachtschone
De hele wereld heb ik afgereisd
In droom. Wat is mij van die reis gebleven?
Niet veel meer dan 't verlangen om nog even
In een verlaten tuin, waar de avond grijst,
Te zien hoe de nachtschone in het lichtblauwe
Licht even bloeit en dadelijk verkleurt,
Aleer de dood mij nijdig toe zal snauwen:
‘Ga nu maar de ijskast in, het is je beurt.’
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De Krekel
Bilderdijk hoorde de krekel
In wat men toen noemde de velden.
Ik hoor dit gezellig dier
Na middernacht bij de deur
Der oude kerk van Ukkel,
Na het wekelijks bezoek
Aan wat mij nog rest aan familie.
Het is niet gek, het is de gang
Der wereld, dat thans dichters
Niet meer ronddartelen in
De zogenaamde velden, maar
Genoodzaakt zijn te leven
In steden van steen en beton,
Waar toch nog de krekel
Zingt die Bilderdijk hoorde
En mijn vader misschien.
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Meimorgen
Laat verder al de dagen zijn als deze!
Dan is er niets meer wat ik nog begeer.
Ik denk aan niets, ik vraag me zelfs niet meer
Kan ik, een tweede maal, zo zalig wezen?
Straks komt het einde, ik kan het duidlijk lezen
In atmosfeer en licht, maar ik negeer
Èn elke kwaal èn elk verouderd zeer:
Zelfs als ik doodga, ben ik toch genezen.
De lucht is grijs, een korte regen valt,
De clivia's en fuchsia's staan buiten
En dampen geurend op het warm asfalt.
Zo gaat het lieve, daaglijks leven voort Straks schijnt de zon - en duizend vogels fluiten
In al de kroegen van de Naamse Poort.
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Woningnood
voor P.H. Dubois
Wij hebben gistren vóór een huis gestaan,
Een loze glimlach blonk in beider ogen,
En zonder spreken, schijnbaar onbewogen
Maar toch zwaarmoedig, zijn wij weggegaan.
Een oude droom was weer eens opgevlogen,
Wellicht de laatste van dit kort bestaan:
Een van die dingen die alweer niet mogen,
Iets dat ontluikt en toch niet kan bestaan.
Maar, droom om droom van de verwarde zinnen,
Waarom dan niet de hele dwaze rij
Van jeugd en heimwee, dorsten en beminnen
En zalig zijn en argeloos en vrij
En samen alles nog eens herbeginnen
Van meet af aan en met een schone lei?
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Second Empire
'k Herinner mij: in de Beeldekensstraat,
In het geboortehuis mijns vaders, waren
Plafonds en muren, fel of delikaat,
Versierd door duidelijke kunstenaren.
In het salon een zoldering, waar eng'len
Met dikke billen, wangen als van vuur,
Heel nonchalant guirlanden lieten benglen
Van bloemen in een bleek bewolkt azuur.
Maar aan de wanden werd het meer lichtzinnig:
Een engeltje dat balanceren deed
Een viool op zijn kin, terwijl een vinnig
Oud satertje een zwarte bok bereed.
Daarnaast een onwaarschijnlijk groene wei
Waarin, alweer, engeltjes aan 't dansen waren.
Was de lucht vaal, een onweer soms nabij?
In ben het heus vergeten met de jaren.
De ronde zetels in hun witte jassen,
Voor eeuwig vastgeschroefd op het tapijt,
Leken zo klein, misvormd of onvolwassen,
Bestemd voor dwergen uit een andren tijd.
Een zware luchter, druipend van kristal,
Weerspiegelde zich in 't mahoniehout
Der tafel, dat steeds blonk en blinken zal
Hoe warm de zomer, hoe de winter koud.
Het was er stil, zó stil dat het gezoem
Van een insekt in 't enig straaltje zon
Rond de ene kamerplant met bleke bloem
Zo oorverdovend klonk als een trombon.
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Ook in de tuin heersten de strengste wetten,
Eenzelfde orde aan eenzelfde tucht gepaard:
De violieren naast de violetten,
De gladiolen naast de kattestaart.
Het was heel mooi, maar 't zonnig paradijs
Der eerste jeugd was nimmer dáár voor mij,
Alles was grauw en dor en kil als ijs
In uw dood huis, druilende burgerij.
Soms loop ik haastig aan dit huis voorbij,
Als iemand die zijn kindsheid heeft verraden.
De jongen, die ik was, loopt aan mijn zij:
Van allen, die destijds dit huis betraden,
Is er nog één die leeft, en dat is hij.
Jan van Nijlen

M. Vasalis
Mislukte toespraak voor de adspirant-abonné's van
Libertinage
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Pierre H. Dubois
Het Engagement getoetst
Er zijn in de literatuur der laatste jaren heel wat woorden besteed, om niet te zeggen
verspild, aan het zogenaamde ‘engagement’ van de schrijver, dat wil zeggen niet
zozeer aan de verplichtingen die de schrijver heeft jegens zijn werk, alswel die het
werk, en dus ook de schrijver ervan, heeft jegens zijn publiek en zijn tijd. Dat die
verplichtingen geen betrekking hebben op de aesthetische waarde van het werk, maar
op het object dat door die aesthetische waarde bijzonder belicht wordt, spreekt
waarschijnlijk vanzelf.
Deze kwestie heeft grote hoeveelheden pennen in beweging gebracht en te
verwonderen is dat niet, want het is een aangelegenheid van belang, die niet van
gisteren dateert en haar geldigheid ook morgen niet verloren zal hebben, maar
waaromtrent men in de regel toch vooral veel verwards en verwarrends te horen
krijgt.
Het probleem van het engagement is opnieuw geformuleerd na de oorlog door
Jean-Paul Sartre in de ‘Présentation’ van zijn tijdschrift Les Temps Modernes en later
door hem opgenomen in het tweede deel van zijn essayistische reeks Situations, waar
hij aan het grotere vraagstuk van zin, waarde en betekenis van literatuur en
schrijverschap enkele van de boeiendste en meest penetrante bladzijden gewijd heeft
die daarover zijn geschreven. Wat Sartre hier in zijn formule van het engagement
van de auteur naar voren gebracht heeft, is een probleem dat tal van schrijvers de
laatste jaren onder ogen hebben gezien, omdat het een acute realiteit voor hen
geworden was. Afgezien van het feit dat de oorlog deze kwesties actueel maakt, blijft
die belangstelling toch als verschijnsel iets waarover men zich eigenlijk niet behoeft
te verbazen. Het is een kwestie van evolutie.
Iets dergelijks treft men ook aan in de psychologie, die de laatste vijftig,
vijfenzeventig jaar geweldige vorderingen heeft gemaakt. De psycho-analyse heeft
aan iedereen kunnen verklaren wat tot dan toe slechts aan enkelen - en dan nog niet
beredeneerbaar - duidelijk was. Maar daar blijft het dan ook bij: grote psychologen,
als Chamfort, Stendhal, Dostojewsky, Nietzsche, ontsnappen aan de psycho-analyse,
al zijn zij er van een bepaalde gezichtshoek uit gezien ongetwijfeld ook door te
verklaren. De
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grote psychologische schrijvers van later, een Proust, een Thomas Mann, een Faulkner,
hebben wellicht baat gevonden bij de kennis die uit Freud resulteert, maar ook met
een tienmaal groter psycho-analytisch arsenaal, zouden zij geworden zijn wat zij
zijn.
Met de kwestie van het ‘engagement’ is het niet anders. De aangelegenheid op
zichzelf is zo oud als de literatuur. Men vindt het engagement in Plato's Apologie
van Socrates, in Erasmus' Lof der Zotheid, in de Geuzenliederen, in het werk van
Multatuli, die ook hier weer het treffendste voorbeeld voor Nederland is. Heel de
literatuur door treft men de bewijzen aan van een zo groot verantwoordelijkheidsbesef
van de auteur, dat in menig geval de literatuur er haar ontstaan aan dankt, zoals
bijvoorbeeld bij de Max Havelaar. En geen wonder, want - het is misschien niet
overbodig het nog even te onderstrepen voor hen die gepassioneerdheid of hartstocht
maar schadelijk achten voor het kunstwerk - maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef kan een uitstekend motief tot schrijven zijn, beter vaak
dan vele andere motieven die goedschiks en zonder bezwaar als waardevol worden
beschouwd, bijvoorbeeld de ontroerde beschouwing van de natuur.
Dat het probleem van de verplichtingen, die de schrijver tegenover zijn tijd en zijn
medemensen heeft, tegenwoordig zo nadrukkelijk aan de orde gesteld wordt, is
misschien meer nog dan een gevolg van de bijzondere omstandigheden een kwestie
van evolutie.
Men heeft hetzelfde verschijnsel kunnen waarnemen ten tijde van de ontbinding
van het middeleeuwse christendom in renaissance, humanisme, reformatie. En het
is de moeite waard hier even te wijzen op het feit dat de term ‘verantwoordelijkheid
aanvaarden’ toen niet voorkwam. Men wist namelijk niet beter en achtte het volkomen
natuurlijk een aandeel te hebben in een conflict dat de levensbeschouwing, de
interpretatie van het bestaan, moralistisch, filosofisch, theologisch, zo wezenlijk
aanging. Naarmate onder invloed van de tendenzen die de ‘Europese eenheid’ van
het christendom ondermijnden, de mens als individu op het voorplan geschoven werd
(of zichzelf schoof), naar die mate ontwikkelde zich inderdaad ook iedere
problematiek die zich voordoet met betrekking juist tot het individu. Het is immers
duidelijk dat als het ‘engagement van de schrijver’ een verplichting inhoudt ten
opzichte van ànderen, het probleem van die verplichting zich allereerst en uitsluitend
voordoet bij deze individuele schrijver zèlf. Het kon zich in die zin dus ook pas
voordoen vanaf het moment dat het schrijverschap zichzelf als een indivi-
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duele aangelegenheid kon interpreteren, sterker nog: vanaf het ogenblik dat het
individualisme zich ontwikkeld had tot zulke extreme consequenties als het ‘l'art
pour l'art’. Want al mag men inderdaad zeggen dat het ‘l'art pour l'art’ niet ‘bestaat’,
als theoretische mogelijkheid van uiterste desolidarisatie van de kunstenaar tot ‘de
mens’, geeft het toch de begrenzing aan, waartegen het bewustzijn van het individu:
dat het als zodanig niet slechts in maar ook door de gemeenschap bestaat, wel moest
reageren door die gemeenschap terdege in zijn bewustzijn en in zijn activiteit te
betrekken. Pas op dat moment kan men, naar de term, gaan praten over ‘de
aanvaarding van zijn verantwoordelijkheid’. In de overgangstijd van Middeleeuwen
naar Renaissance, nogmaals, bestond dit begrip niet als zodanig, juist omdat het feit
zelf vanzelfsprekend was. Erasmus bijvoorbeeld, die men later vaak verweten heeft
zo onduidelijk partij gekozen te hebben en zich juist te hebben onttrokken aan een
verantwoordelijkheid die men speciaal bij hem aanwezig mocht achten, lijkt mij
integendeel een van de aangrijpendste voorbeelden van een schrijver, bij wie het
besef van zijn verantwoordelijkheid ongemeen groot geweest moet zijn, precies zo
groot namelijk als zijn aarzelingen het ons bewijzen. Het is achteraf gemakkelijk
genoeg gebleken hem die aarzelingen te verwijten, maar wie zich een ogenblik
verdiept in de enorme betekenis van de hervormingen van het Europese wereldbeeld
welke zich toen manifesteerden, kan moeilijk anders doen dan toegeven dat de
houding van Erasmus minder van karakterloosheid getuigde dan van een
benijdenswaardige helderziendheid, of op zijn minst van een bijzonder zuiver gevoel
voor de afmetingen van de zich voltrekkende revolutionnaire geestesbeweging. Mij
dunkt dat Huizinga in persoon zich bepaald niet duidelijker zou hebben
uitgesproken!... Tenslotte heeft het toenmalige conflict de suprematie van de
christelijke religie, die enkele eeuwen lang in Europa absoluut geweest was,
gerelativeerd en de mens der Europese beschaving contact doen zoeken bij een
‘eeuwig’ humanisme, dat maar weinig meer dan de naam gemeen heeft met de
halfzachte menslievendheid die thans als zodanig opgeld doet, en dat te beschouwen
is als een universele en seculaire poging om gestalte te geven aan de mens zonder
de hulp der goden, om aan de mens een menselijke waardigheid te schenken die
equivalent is aan de waardigheid die de religieuze mens vindt in zijn beroep op God.
Deze poging is misschien niet anders dan een droom, is onge-
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twijfeld op dit ogenblik nog slechts een droom, waarvan men de weerschijn ziet in
de Egyptische beelden, in Rembrandt, in Goya, zelfs in de grote christelijke
beeldhouwwerken uit de Middeleeuwen, waarvan André Malraux zegt dat zij zijn:
‘plus chrétiens que les chrétiens’. Men zou het de stoutmoedigste droom van de mens
willen noemen, wanneer het iets te maken had met stoutmoedigheid en men bovendien
niet het ernstige risico liep met een dergelijke terminologie bij bepaalde lezers voor
even halfzacht te worden versleten als de aanhangers van het soort humanisme dat
ik hierboven verwierp. In werkelijkheid is alle grote kunst uitdrukking van dit diepere
humanisme, waarin de mens zich een menselijke stijl creëert op het niveau dat zijn
mogelijke grootheid vorm geeft. In die momenten ontsnapt hij in de nacht waarin
hij zichzelf overleeft aan de eeuwige nacht waarin hij bestemd is te vergaan: ontsnapt
hij in de creatie aan de absolute vergankelijkheid die hem beschoren is.
Maar deze momenten zijn zeldzaam, zij zijn ‘ideaal’. Daarbuiten is de mens
onderworpen aan de wrijving, de tegenstelling, die te overwinnen blijft tussen mens
en medemens, tussen het individu en de massa. Het individualisme heeft zijn
hoogtepunten gekend toen de democratische massa nog niet tot bewustzijn gekomen
was. Toen dit ogenblik aanbrak, begon tegelijkertijd de crisis van het individualisme.
Van deze actuele situatie, die algemene geldigheid bezit zowel voor de dogmatische
gelovige als voor de humanistische mens - maar natuurlijk a fortiori voor de
humanistische mens die zijn moraal uit zichzelf halen moet - is de schrijver zich
meer en meer bewust gaan worden. De gevoeligheid die men bij hem als een natuurlijk
element mag veronderstellen en het psychologisch belangrijke feit dat hij nu eenmaal
altijd spreekt tot een publiek, schrijft voor iemand, hebben hem in de situatie der
oorlogsjaren en der jaren die aan de oorlog voorafgingen, sterker dan ooit zijn
persoonlijke aanwezigheid in de geschiedenis doen beseffen en met het bewustzijn
van de actieve rol die hij daarin door zijn bestaan alleen reeds vervult (al was het
maar door de ‘actieve’ rol van zijn passiviteit!) tegelijk ook het verlangen gegeven
die rol te vervullen. Meer dan dat: het besef dat er naar hem geluisterd wordt, heeft
hem doordrongen van zijn algemene verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid
is reëel. Zij bestaat, en Sartre, toen hij met grote nadrukkelijkheid dit aspect van het
schrijverschap naar voren bracht, deed dit op een bijzonder opportuun ogenblik. De
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vraag is alleen of hij volkomen gelijk had of slechts ten dele. Voor mij is de
beantwoording van deze toch niet ongewichtige vraag vooral een kwestie van
temperament. Als men de verantwoordelijkheid van de schrijver volmondig erkent,
blijft het een zaak van persoonlijke aanleg op welke wijze en in welke mate hij deze
verantwoordelijkheid in zijn werk betrekt. Die waarop Sartre de nadruk legt is een
onmiddellijke verantwoordelijkheid welke aanstonds partij kiest in alle
aangelegenheden, waarin de ‘gewone’ mens betrokken is, maar dit is niet de
verantwoordelijkheid die mij essentieel lijkt, al kan zij daar ten nauwste mee
samenhangen. Sartre schrijft ergens in zijn betoog: ‘Je tiens Flaubert et Goncourt
pour responsables de la répression qui suivit la Commune parce qu'ils n'ont pas écrit
une ligne pour l'empêcher. Ce n'était pas leur affaire dira-t-on. Mais le procès de
Calas, était-ce l'affaire de Voltaire? La condamnation de Dreyfus, était-ce l'affaire
de Zola? L'administration du Congo, était-ce l'affaire de Gide?’ Wat mij in een citaat
als dit op de eerste plaats treft, is de rhetoriek van de apologie. Want het lijkt mij
duidelijk dat Zola's inmenging in de zaak Dreyfus zijn betekenis alleen ontleende
aan het feit dat Zola Zola was en dat Zola zijn betekenis niet omgekeerd heeft ontleend
aan het feit dat hij zich met de Dreyfus-affaire heeft ingelaten. Hetzelfde geldt voor
alle genoemde gevallen, en niet minder voor alle gevallen die hier niet genoemd zijn.
Niemand heeft het recht de schrijver en de literatuur te beperken tot een functie die
voor beide stellig aanwezig is, maar op een wijze die niet mathematisch omschrijfbaar
is, doch slechts individueel en subjectief bindend. Ik ben zelfs geneigd te menen dat
een dergelijke opgelegde plicht van onmiddellijke verantwoordelijkheid een schrijver
degradeert, waarmee ik niets anders zeggen wil dan dat men hem hiermee ontdoet
van een van zijn meest essentiële drijfveren, namelijk in zijn werk zichzelf te
overleven. Stendhal was er zich van bewust dat hij vijftig jaar na zijn dood gelezen
zou worden. Dit ‘bewustzijn’ was in werkelijkheid uiteraard niets meer dan een
droom, maar aan deze droom ontleende hij de kracht om te schrijven zoals hij het
deed, dat wil zeggen om Stendhal te zijn. Dit betekent niet, dat men dus juist zijn
tijd zou moeten ontvluchten om zich als schrijver te bevestigen of om als schrijver
zijn functie ten opzichte van de wereld te vervullen. Ook Stendhal heeft gehoopt in
zijn tijd gelezen en begrepen te worden. De zaak ligt anders. De zaak is dat geen
schrijver kans heeft te overleven, wanneer hij niet bijdraagt tot de bewustmaking
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van de mogelijkheden van het menszijn. Die bijdrage kan liggen in de ‘zinloze’
schoonheid, die niet zinloos is, zoals ook de schoonheid niet ‘absoluut’ is, maar
functionneel, al is het niet mogelijk die functie te omschrijven en te reglementeren.
Heel de literatuur, heel de kunst, staat en bestaat, ontstaat zelfs, met betrekking tot
de mens, maar deze functie is op geen enkele wijze te overzien, zoals de
mogelijkheden van de mens niet te overzien zijn en het ons alleen bij flitsen, in de
droom, in de extase, in de verrukkingen van de vreugde en de ontroeringen van het
verdriet en het lijden, op alle momenten waarop het leven in welke vorm ook
culmineert, gegeven is daarvan iets waar te nemen. De taak en de verantwoordelijkheid
van de schrijver liggen in de uitdrukking en transpositie daarvan en kunnen dus,
zoals ik het elders deed, eigenlijk door niets scherper omschreven worden dan door
het begrip ‘eerlijkheid’ (of wat A. Roland Holst blijkt te noemen ‘zuiverheid’ met
een accentverschuiving die de interpretatie van het woord ‘eerlijkheid’ duidelijk
nuanceert). Deze eerlijkheid is het die, zodra zij aanwezig is, de schrijver niet meer
los kan zien van zijn verantwoordelijkheid in de mate waarin die verantwoordelijkheid
betrekking heeft op de condities van de menselijke staat. Deze verantwoordelijkheid
is dus inherent aan, is zelfs identiek met het schrijverschap. Maar van de andere kant
is die verantwoordelijkheid niet steeds een onmiddellijke. Misschien moet men zelfs
zeggen dat de onmiddellijke verantwoordelijkheid pas dan begint wanneer de actuele
gebeurtenissen de mens van vandaag in een van de situaties plaatsen waarin de mens
van altijd zich herkent.
De laatste jaren is dit alles niet alleen meer en meer in de aandacht van de schrijvers
komen te staan, ook in de practijk heeft de kwestie van de verantwoordelijkheid en
van het engagement zich steeds nadrukkelijker gesteld. Ook in de literaire productie
komt dit tot uiting en herhaaldelijk verschijnen er boeken die hiermee op de een of
andere manier te maken hebben.
Een van de laatste publicaties van André Gide drukt zelfs in de titel deze
gepreoccupeerdheid uit, al mag men aannemen dat deze titel: ‘Littérature engagée’
(Gallimard 1950) niet van hemzelf afkomstig is, maar van Yvonne Davet, die de
texten voor dit boek verzamelde en inleidde. Men vindt in dit boek inderdaad geen
recente geschriften, want de opgenomen stukken dateren uit de jaren tussen
1930-1938, dat wil zeggen uit de tijd waarin Gide zich sterk heeft beziggehouden
met de sociale kwestie; zo sterk zelfs dat hij zich aansloot bij het communisme
(zonder overigens
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partijlid te worden), maar zich later - na een bezoek aan de Sowjet-Unie - van de
partij van het gemeenschappelijk vaderland distancieerde door twee scherpe en
ontmoedigde boeken: Retour de l'U.R.S.S. en Retouches à mon Retour de l'U.R.S.S.
In Littérature Engagée vindt men deze twee publicaties niet opgenomen, evenmin
als het belangrijke gedeelte van het Journal dat hierop betrekking heeft.
Men treft hier echter al het nog niet afzonderlijk gebundelde uit die jaren aan,
voordrachten, redevoeringen, boodschappen, artikelen en brieven, chronologisch
bijeengebracht en voorafgegaan door verklarende commentaar. Het geheel geeft een
uiterst boeiend beeld van een schrijver die deel genomen heeft aan de
maatschappelijke problematiek van de tijd. Toch krijgt men hier niet direct een
voorbeeld van geëngageerde literatuur, maar van een geëngageerd schrijver. Sterker
nog: het enige litteraire werk dat hier als manifestatie van het engagement is
opgenomen, namelijk Robert ou l'Intéret général is een mislukte comedie. Er zouden
hier verschillende conclusies uit te trekken zijn. De enigjuiste lijkt mij die van Gide
zelf in zijn redevoering over Literatuur en Revolutie: ‘Que la littérature, que l'art
puissent servir la Révolution, il va sans dire; mais l'art n'a pas à se préoccuper de la
servir. Il ne sert jamais si bien que quand il se préoccupe uniquement du vrai.’ Dit
is zó waar dat men zelfs zou mogen zeggen dat de kunst zich niet eens te bekommeren
heeft om de ‘schoonheid’, die een resultaat is. Voorwaarde blijft de waarachtigheid
van de uitdrukking, heel de rest is een surplus. Het is een feit, dat juist in dit surplus
het belang van het werk resulteert, maar daarover heeft geen enkel schrijver macht.
Het enige waarover hij macht heeft, dat zijn de voorwaarden waaronder dit ‘surplus’
tot stand kan komen. Tot die voorwaarden behoort de aanvaarding van zijn
verantwoordelijkheid, maar die verantwoordelijkheid is wezenlijker, dieper, dan de
onmiddellijke verantwoordelijkheid vaak is. Het is een kwestie van persoonlijk
geweten, van subjectief bewustzijn, of van instinct.
Een voorbeeld hiervan is ook Albert Camus, die in Actuelles (Gallimard 1950)
een aantal van de voornaamste kronieken bundelde die hij tussen '44 en '48 schreef.
Ook hier dus het resultaat van de werkzaamheid van een auteur die zich heeft
‘geëngageerd’, die tijdens de bezetting actief aan het verzet heeft deelgenomen en
na de bevrijding een actief aandeel heeft gehad in het regeneratie-proces dat op de
oorlog volgde. Ook deze ervaring
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eindigde ‘par la perte de quelques illusions et par le renforcement d'une conviction
plus profonde.’ De illusies die hier verloren gingen zijn de illusies die betrekking
hebben op de onmiddellijke werkelijkheid en op ons vermogen om door ons ingrijpen
deze werkelijkheid aanstonds te doen lijken op de werkelijkheid die wij in onze beste
ogenblikken voor de mens dromen. De overtuiging die gewonnen of versterkt werd
is de overtuiging dat het schrijverschap kan en moet bijdragen tot het besef van de
waarheden die geen naam hebben, maar die ons beletten aan de zin van het bestaan
te wanhopen. ‘Pessimiste quant à la destinée humaine, je suis optimiste quant à
l'homme’, schrijft Camus ergens. Het engagement is voor hem bevruchtend geweest,
niet alleen omdat hij zijn verantwoordelijkheid heeft aanvaard en door zijn actieve
aanwezigheid in het conflict van vandaag heeft bijgedragen tot de verheldering van
dit conflict of tenminste tot de verheldering van het bewustzijn bij hen die in dit
conflict betrokken zijn, maar vooral ook omdat deze verantwoordelijkheid hem zelf
meer bewust gemaakt heeft van de uiteindelijke verantwoordelijkheid die hij als
schrijver heeft. ‘Par sa fonction meme, l'arliste est le témoin de la liberté, et c'est une
justification qu'il lui arrive de payer cher.’ Dit engagement is zeker niet het
onmiddellijke; het kan zelfs de schijn op zich laden de tegenovergestelde positie te
kiezen. Camus heeft op een bepaald moment deze schijn op zich geladen, omdat de
hogere functie van zijn schrijverschap hem daartoe verplichtte - tant pis voor het
woord ‘hoger’ dat men in een tijd als deze haast niet meer in de mond durft te nemen
om zich niet belachelijk te maken tegenover zijn publiek en, ergst van al, tegenover
zichzelf.
Dat het om de tweede verantwoordelijkheid méér gaat dan om de eerste is iets dat
zowel Gide als Camus uitstekend begrepen hebben. Dat de eerste soms de tweede
in gevaar kan brengen, heeft de oorlog helaas vaak genoeg bewezen. De jonge Franse
essayist Pierre-Henri Simon heeft in een boek, getiteld Procès du Héros (Ed. du Seuil
1950) twee van deze gevallen behandeld, namelijk Henri de Montherlant en Pierre
Drieu la Rochelle. Beide schrijvers hebben zich voor en in de oorlog als auteur
‘geëngageerd’. Beide zijn te beschouwen als collaborateurs in meerdere of mindere
mate. Niet dat zij hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen wordt hen dus
verweten, maar dat zij hun verantwoordelijkheid slecht hebben gekozen.
Ik geloof dat dit slechts ten dele en van onder een bepaalde
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belichting gezien waar is. De belichting van Simon, gelovig en aprioristisch, is m.i.
niet verhelderend genoeg en als iedere op een bepaalde dogmatiek afgestemde
beschouwing subjectief. Voor hem zijn de Montherlant en Drieu gelijkelijk schuldig,
al wordt er aan Drieu meer vergeven omdat hij zelf zijn fout met de dood heeft
gestraft, hetgeen mij voor een gelovige een vreemd motief tot vergevingsgezindheid
lijkt. In werkelijkheid ligt de zaak ook wel iets anders. Ondanks de voortreffelijke
stukken die hij geschreven heeft, is een figuur als de Montherlant een voorbeeld van
een auteur die inderdaad op een verkeerde wijze zijn verantwoordelijkheid heeft
opgenomen. Hij is dat niet, omdat hij in de collaboratie verstrikt geraakt is, maar
omdat zijn notie van de mens onzuiver is. Ik zeg niet: onjuist - want wie kan ervan
verzekerd zijn dat zijn notie van de mens de juiste is -, ik zeg onzuiver. Die
onzuiverheid bestaat in zijn verhouding tot de fundamentele waarheden van de mens.
Bij de Montherlant is deze verhouding een theater-verhouding; niet in de zin die het
spel bij het scheppingsproces in de kunst altijd heeft, maar in de veel gevaarlijker
zin, waarbij de schrijver zich, zoals Simon het terecht formuleert, ‘niet geeft, maar
leent’. Het is misschien waar ‘dat alles waar is’, psychologisch gezien is het zelfs
ongetwijfeld waar. Maar gemeten naar de persoonlijke moraal is zeker niet alles
waar, laat staan alles tegelijkertijd of alles achter elkaar. Voor de Montherlant geldt
dit echter wel. Zijn spel-moraal is van dien aard dat men nooit weet waar zijn waarheid
ligt. Het ontbreekt hem aan een persoonlijke waarheid, al heeft hij het talent om aan
elke spel-waarheid het accent van de persoonlijke waarheid te geven. Hoe het oordeel
over zijn persoon deswege moet luiden, wil ik niet uitmaken, maar het lijdt geen
twijfel dat deze houding hem inderdaad verantwoordelijk maakt tegenover zijn
publiek. De houding die hij tijdens de oorlog gekozen heeft beantwoordde geenszins
aan een persoonlijke noodzaak. Men mag dan ook rustig aannemen dat zijn
collaboratie weinig met een overtuiging te maken had en waarschijnlijk helemaal
niets met vulgair winstbejag, hoogstens met een soort verantwoordelijkheids-snobisme.
Des te groter is zijn werkelijke verantwoordelijkheid, waarmee intussen de
raadselachtigheid van zijn schrijverschap niet is opgelost.
Voor Drieu la Rochelle ligt de zaak volkomen anders. Drieu stond niet
onvoorwaardelijk aan de kant van de Duitsers; hij sprak trouwens geen Duits en
onderhield met de Duitsers prac-
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tisch geen contact. Zijn verantwoordelijkheid aanvaardde hij echter ten volle, zozeer
dat hij aan zijn onmiddellijke verantwoordelijkheid de tweede verantwoordelijkheid
heeft opgeofferd. Drieu is een zeer typisch voorbeeld van een schrijver die het door
Sartre bedoelde ‘engagement’ zozeer au sérieux heeft genomen, dat hij daar een
tijdlang alle heil van verwacht heeft. Zijn zelfmoord kan men niet verklaren als
lafheid voor de consequenties of als zelfgekozen straf, maar als een uiting van
wanhoop over de ontoereikendheid van het onmiddellijke engagement. En die
ontoereikendheid is zo groot dat als men thans nog eens bepaalde stukken uit zijn
‘actieve’ periode bijv. zijn Bilan in het Januarie-nr. 1943 van de Nouvelle Revue
Française met niet meer gepassioneerde distantie herleest, men verbaasd staat over
de scherpte van een aantal zijner onmiddellijke (politieke) inzichten, zelfs wanneer
men ze niet deelt. De positie-wisselingen van de ‘onmiddellijke werkelijkheid’ zijn
zo snel en zo onberekenbaar dat het gevaarlijk is zijn laatste verantwoordelijkheid
daaraan te verbinden, gevaarlijk, misschien niet voor het persoonlijk belang, maar
voor de persoonlijke waarheid. Van een bepaalde gezichtshoek uit heeft Drieu in
vele opzichten gelijk gehad. Hij geloofde in de mogelijkheden van de mens, maar
hij beperkte die mogelijkheden door ze aan toevalligheden te verbinden, die hem
bovendien dwongen in gebreke te blijven tegenover de verplichtingen die de diepere
verantwoordelijkheid hem oplegde. Het drama van Drieu la Rochelle - en van zoveel
andere intellectuelen in die tijd - was dus niet dat hij terugschrok voor de essentiële
verantwoordelijkheid die zijn schrijverschap hem oplegde, maar dat zijn optiek
verkeerd was en dat hij de essentiële dingen, die hij door concessies op het
onmiddellijke terrein had willen winnen, dáárdoor juist verspeelde. Voor mij staat
het vast dat Drieu het slachtoffer is geworden van het ‘engagement’. Het is duidelijk
dat dit ‘engagement’ ook een ander had kunnen zijn, dat aan hemzelf wellicht deze
mislukkig en aan een deel van zijn lezers en bewonderaars deze wel erg verdrietige
teleurstelling had kunnen besparen. Maar het gevaar van de onmiddellijke
verantwoordelijkheid is nu eenmaal dat men zijn houding in de tijd te bepalen heeft
met slechts een gering deel van de troeven in handen. Achteraf blijft het dan eenvoudig
genoeg om vast te stellen dat men verkeerd gespeeld heeft; op het moment zelf gaat
het erom te kiezen en die keuze wordt geconditionneerd door het inzicht dat men
dan bezit. Dat inzicht kan door het historische oordeel gesanctionneerd worden;
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in dat geval zegt de latere publieke opinie dat men ‘de juiste kijk’ op de zaak heeft
gehad. Maar dat inzicht kan ook door het latere historische oordeel gedesavoueerd
worden: in dat geval heet men kortzichtig of erger. Ik geef er mij rekenschap van dat
men met een dergelijke redenering voorzichtig genoeg moet zijn, wil men niet alles
en iedereen goed praten - afgezien nog daarvan dat ook ‘historische oordelen’ vaak
herzien plegen te worden - maar het blijft een feit dat men over het algemeen te veel
geneigd is om dit essentiële aspect van de zaak buiten beschouwing te laten, omdat
juist het onmiddellijke engagement ook weer gemakkelijker aanleiding geeft tot
allerlei sentimenten en ressentimenten. Het ‘engagement’ van Drieu la Rochelle lijkt
mij dan ook wezenlijker en waardevoller in La Comédie de Charleroi of in Gilles,
zelfs in Notes pour comprendre le Siècle dan bijvoorbeeld in zijn Chronique Politique.
Overigens: in het leven staan, en a fortiori als schrijver in het leven staan, betekent
ongetwijfeld het lopen van risico's. De schrijver, minder dan wie ook, heeft het recht
die risico's te ontvluchten. Maar dat is altijd nog iets anders dan zich lichtvaardig in
avonturen te storten die slechts op korte termijn de illusie schenken zijn
verantwoordelijkheid te hebben durven aanvaarden. Ik weet niet of Erasmus een held
was, maar het staat voor mij vast dat hij niet voor lafaard kan worden uitgemaakt op
grond van het feit dat hij noch de zijde van de hervorming dorst te kiezen noch zonder
aarzelen Luther meende te kunnen veroordelen.
Het engagement van de schrijver dwingt hem tegelijkertijd tot een buitengewone
omzichtigheid, die niet zijn persoon maar zijn ‘stem’ betreft. Een figuur als André
Malraux, die in onze dagen misschien gelden mag als de auteur die zich het meest
persoonlijk heeft blootgesteld en zich menigmaal met levensgevaar in de strijd
gewaagd heeft, heeft dit toch nooit uit het oog verloren. Iets wat bij mijn weten nog
niet of niet voldoende met betrekking tot Malraux onderlijnd werd, is het feit dat het
onmiddellijk engagement voor hem steeds een beperkt doel heeft gehad. De revolutie
die hij dient heeft alleen betrekking op de maatschappelijke orde. Het humanisme
van Malraux, het probleem van de mens, staat daarbuiten. Daarom ben ik ook van
mening dat de wezenlijke betekenis van Malraux niet wordt aangetast door het feit
dat hij eens communist was, thans Gaullist is en morgen misschien weer wat anders.
De consequentie in zijn humanistische instelling is zo evident dat verwijten van
karakterzwakte of oportunisme mij hier bepaald
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niet steekhoudend genoeg lijken. Zijn ‘onmiddellijk’ engagement is steeds
geconditionneerd geweest door de diepere, de tweede, verantwoordelijkheid. En
andersom heeft hij uit de experimenten van de eerste verantwoordelijkheid de steeds
scherpere, steeds meer genuanceerde noties voor de tweede opgedaan. De voorwaarde
is geweest dat hij zich nooit blindelings aan de onmiddellijke werkelijkheid heeft
uitgeleverd en deze is blijven zien als de materie waaruit men de diepere werkelijkheid
kan loswikkelen.
Ik meen dat dit ook de enig mogelijke vorm is waaronder de schrijver zich tot het
engagement verplicht kan voelen. Alleen op die wijze respecteert hij zijn
schrijverschap, alleen op die wijze respecteert hij in zijn schrijverschap het begrip
van de mens en van de menselijke waardigheid die aan zijn schrijverschap zin kan
geven.

[Jac. van Hattum: Lamazitte]
Lamazitte
Lamazitte is de lama,
die van fooien leeft;
Lamazitte spuwt, wanneer je
eens niets geeft.
Lamazitte wordt gehouden
in café en restaurant;
Lamazitte leeft in steden,
tiert in bossen en aan 't strand.
‘Service’ is haar Zondags naampje,
uitgedrukt in een procent;
Holland heeft geen wafelkraampje,
dat geen Lamazitte kent.
Jac. van Hattum
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[G. Schermerhorn: Macht van water]
Macht van water
Toen draak op draak op draak domweg
mijn slaap als een leeg oord bleek te beschouwen
om ongestoord een nest in aan te leggen
kreeg ik bitter berouw
en wilde ze alle toegang weer ontzeggen
maar wist niet wat hen nog verdrijven zou.
De dierenziel moet teder zijn,
heeft men gezegd, dus maande ik uit de verte
met zachte stem hen aan stil te verdwijnen,
wat niet werd opgemerkt.
Toen zong ik ze toe in gramme alexandrijnen
waarin op hoge toon gesproken werd
van zaken als der draken dood
en andere zo mooglijk kwader dingen,
waarop zij maar verveeld de ogen sloten
of hun de lust verging
verder te luisteren en mijn onverdroten
dreigzang verstierf in holle fluistering.
Zij bleven liggen in mijn slaap
of niets ter wereld tegen hen kon komen
en gaapten op wat ik kon samenrapen
en bleven lui en loom.
Toen riep ik andre middelen te wapen
hen te bestoken in een tegendroom.
Daarop droomde ik de eerste nacht
van een vrolijk draaksteker die ik kende,
een van mijn vrienden, en die er om lachte,
hij was wel meer gewend,
maar 't werd zijn dood en met dit onverwachte
eind in mijn slaap is hij nog niet bekend.
Toen van een ander, bijgenaamd
Aller geschubden Schrik, wien dit soort zaken
een vreugde was, maar zonder schrik of schaamte
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kwam sloom een kleine draak
en liet van hem enkel een schoon geraamte
en likte zich de kaken nog met smaak.
Ook naakte vrouwen hielpen niet,
integendeel, noch drank of duister vloeken
of uitbanning met niet te noemen riten
waarover liever doek,
of listig fluistren: jullie zijn maar mythe,
verdwijn en ga naar een gedicht op zoek.
Niets leek te helpen totdat ik
terloops aan water dacht dat traag verschenen
als zee alom mijn draken op liet schrikken,
hun vadsigheid verdween;
met water kon ik over hen beschikken,
zij repten zich met lage koppen heen.
Dit werd een allerzoetste wraak,
nooit heb ik van mijn nachten meer gelachen
dan toen de golven hun gerustheid braken
en ik ze vluchten zag.
Maar god behoede mij voor diepzeedraken,
een woord waaraan ik zelfs niet denken mag.
G. Schermerhorn
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[Alice Houck: Sentimenten voor de ander]
Sentimenten voor de ander
I
De nacht gooit mij zijn mantel toe.
Aan mijn raam vergaat het licht.
In verweer zoek ik wanhopig
naar een droom en jouw gezicht.
Om mijn schouders hangt de zwaarte
van vergeefse hunkering
naar jouw warme handen
en bevrediging.
Maar ook de wanhoop leeft niet meer.
In het donker stokt de tijd.
Langs de wanden van mijn kamer
sluipt, als rook, de eenzaamheid.
Uit het niet meer verder weten
rijst de zinsbegoocheling:
jij en ik verbranden
tot herinnering.

II
Ik was weer in je teruggekeerd,
niet lang, slechts een paar uren.
De spinnen vluchtten uit de hoek
waarin mijn hart verkleumde.
Mokerhamers in mijn bloed
- binnen mijn roestende zinnen
in jouw afwezigheid
tot afbraak bereid herbouwden steigers om je heen:
ik bewoonde je alleen.
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III
Jouw heul vloeit mij tegen
als een avondzonregen.
Het landschap bezwijkt voor de stroom
tot een meer voor mijn dorst.
Ik sta
- bang als een bladvolle boom
in de herfst bij naderende vorst langs al jouw wegen.
Alice Houck

[J. Eijkelboom: Hunting]
Hunting
to E.P.
The land I tread is neatly tilled,
for every man must do his duty;
just Nature gives the busy wealth,
to melancholics shows her beauty.
The pale blue sky is almost grey
behind the smoke from burning weeds;
the same shade had your distant eyes
when they observed my futile deeds.
Already with indifference,
forgetting bitterness and pain
I shoot the madly running hare.
But when I hold it in my hands
and feel its warmth, its little hairs,
I've lost your loveliness again.
J. Eijkelboom
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Barricade
H.A. Gomperts
Professor Geyl en het mannelijke
De hoogleraar P. Geyl heeft in de Januari-Februari afleveringen van ‘De Gids’ zijn
‘Reacties op Ter Braak en Du Perron’ gepubliceerd. Hij heeft zich, schrijft hij een
week of wat verdiept in het verzameld werk van Ter Braak en het heeft hem hevig
geboeid. Hij ziet uit dit werk een zeldzaam pakkend beeld oprijzen van Ter Braaks
persoonlijkheid. Prof. Geyl constateert, dat deze persoonlijkheid na '33 een
frontverandering uitvoerde, maar dat zij in haar eerste rebelse stadium wapens had
weggeworpen die zij daarna slecht missen kon. Vandaar het compromis en de
inconsequentie. Elegant was de vertoning niet, oordeelt hij. En toch, al zijn mijn
reacties, zoals wel blijken zal, in de eerste plaats reacties van verzet, de figuur heeft
in die gebrokenheid mijn, soms onwillige, sympathie gewonnen en gehouden.
De heer Geyl was dus wel hevig geboeid en zeldzaam gepakt, maar het niet-elegante
heeft verzet bij hem gewekt en zijn sympathie schenkt hij Ter Braak min of meer
tegen beter weten in. Ten opzichte van Du Perron belijdt hij een dergelijke
ambivalente instelling: soms onuitstaanbaar van aanmatiging en overhaasting, luidt
hier het judicium, maar die man had in zijn spontaanheid iets zo innemends, dat men
het hem niet kwalijk nemen kan. Ter Braak prikkelt ook, voegt hij er nog eens aan
toe, op zijn niet minder aanmatigende, maar subtielere wijze, doch 't was ook voor
hem menens. Vandaar de conclusie: ergernis gevend en opwekkend.
Na deze inleiding komt niet helemaal als een verrassing: En
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toch heb ik hem heel wat te vergeven. Wij weten trouwens, dat dat vergeven vaak
onwillig gebeurd is en de heer Geyl ook overigens niet als een verdienste mag worden
aangerekend, hevig geboeid, zeldzaam gepakt en opgewekt als hij was door deze
overigens zo aanmatigende en ergernisgevende verschijning. Wat heeft prof. Geyl
Menno ter Braak eigenlijk te vergeven? Waarom is hij zo geprikkeld en geërgerd,
waarom laat hij zich slechts zo tegenstribbelend boeien en pakken als een jong meisje
dat wel van vrijen houdt, maar haar fatsoen bewaren wil? Want wat hij het eerst en
het eclatantst verloochend heeft, dat is de geschiedenis, luidt zijn aanklacht. Een
ware verloochening, verduidelijkt hij dan nog, een trouwbreuk... Wij zijn inderdaad
in een wereld van bals en engagementen, lijkt het. Het is de Geschiedenis die hier
spreekt bij monde van de professor in de geschiedenis, die eraan herinnert dat zij
samen een geschiedenis hebben gehad. Ter Braak was immers als historicus begonnen,
roept hij uit, alsof dat inhoudt dat hij beloofd had om ook als historicus te eindigen.
Dat weet iedereen, dat wist ik ook, gaat de hoogleraar elegant verder. Maar het
proefschrift waarmee hij in 1928 te Amsterdam de doctorstitel behaalde, had ik nooit
in handen gehad. Men zou denken, dat hij meent op dit punt dan toch van iedereen
af te wijken; dat dit niet in handen gehad hebben van het proefschrift die bijzondere
verhouding heeft geconstitueerd, waaraan hij het recht ontleent Ter Braak van
‘trouwbreuk’ te beschuldigen. Maar men mag geen logica verwachten waar jaloezie
heerst. Dat proefschrift is voor prof. Geyl juist de bevestiging van de trouwbreuk die
hij zo moeilijk vergeven kan. Nu staat het in het eerste deel van het Verzameld
Werk... en ik heb het gelezen, zegt hij en men voelt, dat het net zich om Ter Braak
dicht trekt. Gemompel op de publieke tribune: hij heeft het gelezen, hij heeft het
gelezen, prof. Geyl heeft in 1950 Ter Braaks proefschrift uit 1928 gelezen... Het staat
in het Verzameld Werk... het staat er in en hij heeft het gelezen! Men luistert ademloos
naar het professorale orakel: Met verrassing heb ik geconstateerd, niet enkel maar
dat het voor een zesentwintigjarige ongemene kwaliteiten bezit - dat was wel te
verwachten; (inderdaad, zegt men op de tribune, dat was te verwachten van zo'n
boeiende en pakkende persoon die als historicus begonnen is, ongemene kwaliteiten,
dat laat zich horen, maar de oorsprong van die trouwbreuk, waarop wij gespitst zijn,
zal misschien na de punt komma komen, waarin de spreker zich zojuist begeven
heeft...) ...geconstateerd niet enkel maar ongemene
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kwaliteiten... maar dat het van de ware historische geest doortrokken is. Ziedaar,
het grote woord is er uit: doortrokken van de ware historische geest! Geen gewoon
proefschrift met weliswaar ongemene kwaliteiten, maar dat toch tot niets verplicht.
Neen, doortrokken, onnozele lezer van ‘De Gids’, van de ware historische geest. Een
mystieke doortrekking, een priesterwijding, een onherroepelijk sacrament werd door
Ter Braak ontvangen en - nu wordt alles duidelijk - geconsecreerd doordat prof. Geyl
het proefschrift gelezen heeft. Men voelt, dat dit niet zulke loze of losse woorden
waren, maar de voltooiing van het ritueel. Ik heb het gelezen... Goed, het gebeurde
wat laat, maar hij komt er niet meer onder uit. Men begrijpt nu ook de formulering
een ware verloochening, die correspondeert met de ware historische geest. Natuurlijk:
een valse historische geest zou geen ware verloochening hebben kunnen opleveren.
Prof. Geyl heeft gelijk: hij heeft reden tot ernstig verwijt, hij is in het heiligste dat
hij heeft gekrenkt. De trouweloze, de verdoemde, de weggelopen historicus wiens
proefschrift door prof. Geyl gelezen werd. En toch: vergiffenis! Nu eerst daagt er
een besef van grootheid, van zieleadel, van bovenmenselijke goedheid, die men hoort
naklinken in de eenvoudige woorden: En toch heb ik hem heel wat te vergeven.
Wij luisteren verder, op onze beurt geboeid en gepakt door de ongemene kwaliteiten
van de professor.
De jonge Ter Braak had zijn vernuft en zijn verbeelding het bit van de discipline
aangelegd, en die droegen het zonder tegenzin en draafden er te beter om. Aha!
Beeldend, elegant! Geen tegenzin bij die knolletjes vernuft en verbeelding, zoals bij
die tegenstribbelende professor, zij draven er des te beter om, zij zijn maar hinkertjes
zonder bit. Dat was de ware geest, die jonge Ter Braak, die had nog eens discipline...
Twee jaar later kwam niettemin de afwijzing van dat prille maar veelbelovende
verleden in de vorm van een aanval op Huizinga. Ziedaar: weg is de discipline, de
geschiedenis verloochend, vernuft en verbeelding gereduceerd tot karrepaardjes en
de hogeschool-artiest die op die beide edele dieren zo veelbelovend gedraafd had,
is de trouweloze verrader geworden, zoals wij hem verder hebben leren kennen.
Aanmatigend, ergernisgevend, niet elegant en inconsequent.
Ziedaar mijn weergave, mijn gekleurde, partijdige en onheuse weergave van de eerste
twee bladzijden van prof. Geyls stuk, dat er in het geheel veertig telt. Ik ga dus niet
door met hem op de
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voet te volgen. Mijn commentaar op zijn inleiding toont, voor mijn gevoel, de
ondeugdelijkheid van zijn uitgangspunt afdoende aan. Ter Braak veroverde zich zijn
formaat, waarvoor ook prof. Geyl niet blind is, door te breken met de geschiedenis
als wetenschapsbeoefening. Men kan evengoed zeggen, dat Jezus timmerman had
moeten blijven, Shakespeare acteur en Nietzsche classicus. Het is ook gezegd, in elk
van deze gevallen en er zit altijd wel iets in. Schoenmakers die bij hun leest blijven
zijn respectabeler op hun niveau en ongevaarlijker dan de generaals die keizer worden.
Men blijft in een bekendere orde van dingen, waar de paarden bitten dragen en de
honden muilkorven. Prof. Geyl is een steunpilaar van de orde en de wetten en er is
niemand die hem verwijt dat hij geen vuur van de hemel steelt. Ter Braak was een
rebel, een onruststoker en het is dwaas om hem te verwijten dat hij de wetenschap
der geschiedenis verraden heeft. Als de regenwurm van de vlinder zegt dat zij als
rups zo veelbelovend was en misschien ook wel een regenwurm had kunnen worden,
dan davert de Olympus van honend geschater, indien het stemmetje tenminste tot
daar heeft kunnen doordringen. Prof. Geyl is in vele opzichten een voortreffelijk
man. Zijn stuk over Ter Braak en Du Perron is ten dele zelfs beter dan ik misschien
heb doen voorkomen. Hij is een geleerd man, een begaafd man, een eerlijk man. Hij
behoort tot de bloem van de bloem van de natie. Maar hij is niet de maat van alle
dingen.
Er zijn mensen, die als zij in een nieuwe omgeving komen, in een oogopslag ontdekt
hebben hoe het er toegaat en die zich dan alleen bezighouden met de oplossing van
het probleem hoe in deze orde een respectabele rol te spelen. Zij beschouwen het
tornen aan de bestaande structuur als een uiting van ziekelijke ontevredenheid. De
wet is de lucht die zij ademen, de taal het door God vervaardigde voertuig voor hun
denken. Zij geven toe dat er gebreken zijn en onvolkomenheden en dat er te dien
aanzien uiteraard voorzieningen moeten worden getroffen. Zij zijn zelfs bereid om
- zoals prof. Geyl het formuleert - de noodwendig geworden structuurveranderingen
te aanvaarden met behoud van het essentiële der overgeleverde waarden. Maar de
herinnering aan een leven buiten deze orde onderdrukken zij met de verontwaardiging
van mensen die zich hun bestaansrecht betwist zien. Wie achter deze herinneringen
aanlopen, beschouwen zij, zoals H. Drion (Libertinage III, 6) doet als demagogen,
mensen die vluchten
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voor de grootste gemene delers van de taal, een vluchten dat soms het wanhopende
krijgt van een nachtmerrie.
Tegenover ‘adaptabelen’ als Geyl en Drion staan ‘vreemdelingen’ als Ter Braak,
die juist bij de orde en de overgeleverde waarden hun vraagtekens blijven zetten.
Prof. Geyl heeft zich overigens meer moeite gegeven dan de heer Drion, die vindt,
dat veel van Ter Braaks beweringen onwezenlijk zijn als men zijn nachtmerrie niet
wenst mee te dromen, om de gemoedstoestand, waarvan al deze rebellie en demagogie
niet anders dan de tekenen zijn, te begrijpen. Geyl ziet Ter Braak als de exponent
van een wijd verbreide stemming van onvoldaanheid. Sociale zowel als internationale
verschuivingen en dreigingen hadden de burgerij, waaraan hij van oorsprong met
alle vezelen vastzat, reeds onherstelbaar in haar gevoel van stabiliteit geschokt. De
liberale cultuur die bij haar verzekerdheid behoord had, verkeerde duidelijk in een
crisis. Men kan het zo, min of meer historisch-materialistisch zien. Men kan ook
deze grondstemming van ‘een vreemdeling op aarde’ terugvoeren op een christelijke
herkomst. Men zou ook een plaats voor Ter Braak kunnen zoeken, en voor alle andere
‘vreemdelingen’, tussen de romantici, samen met Marsman die ‘toch van de sterren’
kwam, met Slauerhoffs piraat (‘allen tegen mij, ik tegen allen’), met Roland Holst,
die zich de ‘voortijden’ zo goed herinnert. Er is ook een verband te leggen met de
‘vreemdeling’ van Camus en met de ‘geworpenheid’ der existentialisten, die van de
wanhoop een nieuwe orde hebben gemaakt. Maar men zou zich toch vergissen als
men deze ‘onvoldaanheid’ tot onze tijd, tot de romantiek of tot het christendom zou
beperken. De Prediker wist er iets van en ook Shakespeare's libertijn Jaques, die er
een geheel eigen vorm van melancholie op na hield, a melancholy of mine own, niet
te verwarren, zegt hij, met de melancholie van de geleerde, de musicus, de hoveling,
de soldaat, de jurist, de dame of de minnaar. Zo moet men ook de neiging weerstaan
om Ter Braaks grondstemming te verklaren uit de crisis van de liberale cultuur, uit
zijn christelijke erfenis, uit de romantiek of het existentialisme. De juristen vooral
moeten niet te snel zeggen: ‘wij weten wel wat dat is’, want niet hun slechtste
vertegenwoordigers, de heren Geyl en Drion, hebben zo juist het wettig en overtuigend
bewijs geleverd, dat zij er geen notie van hebben. Ter Braaks grondstemming, zijn
onvrede met het bestaande, zijn baldadig spel met woorden en logica, zijn
opportunistische strijd tegen het fascisme, zijn uiteindelijke ongrijpbaarheid, het is
alles
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uitdrukking van een ‘melancholy of his own’, die onbereikbaar zal moeten blijven
voor anderen dan voor zijn ‘vrienden’, een woord dat ik speciaal gebruik om Drion
uit te sluiten, die deze nachtmerrie niet wenst mee te dromen. Zodra men negen
tienden van de ijsberg die onder het zeeoppervlak ligt negeert, het gebied waarvoor
Ter Braak de opperheerschappij van de instincten, van het dierlijke en de reuk
proclameerde, niet erkent, en men denkt dat het kleine stukje bestaan, waar de colberts
en de toga's heersen, de wereld is, dan heeft men inderdaad niets te maken met een
nachtmerrie of een zeer particuliere melancholie. Zodra men ‘objectiviteitsmaskers’
van historici gaat verwisselen met hun soms toch levende en bewegelijke gezichten,
kan men de arrogantie begaan beter te willen weten dan de man zelf waar zijn
hoofdzaak en waar zijn bijzaken, waar zijn omdwalingen en waar zijn bestemming
te vinden is.
Ter Braak was niet, zoals prof. Geyl denkt, ‘als historicus begonnen’. Geen enkel
mens begint ooit als historicus. Zijn eerste publieke optreden was als dichterlijk
pamflettist. De schijngestalten van historicus, filmspecialist, opvoeder van de jeugd,
journalist, politicus kwamen later. Het enige wat hij bleef was dichterlijk pamflettist.
Wat daar onder zat, is niet onmiddellijk met een woord te benoemen, omdat het uniek
was als iedere persoonlijkheid. Men zou hem, als een grove benadering, onder het
begrip ‘niet-adaptabele vreemdeling’ kunnen brengen. Het ‘non-conformisme’ is
een variant van het niet-adaptabele dat fundamenteel is.
Hoe ver prof. Geyl met zijn trouwbreuk-sprookje van de werkelijkheid verwijderd
is, had hem kunnen blijken uit sommige essays die van vóór het proefschrift dateren,
zoals clat over Dèr Mouw en ‘Het schone masker’, waarin men kan lezen dat Ter
Braak door iets anders gefascineerd werd dan door de geschiedenis en dat zijn weg
niet die van de academische discipline zou zijn. Veelbetekenend is een van de motto's
die hij in 1929 boven het laatste hoofdstuk van zijn Carnaval der Burgers plaatste,
een citaat van Thomas Mann: Zum Leben gibt es zwei Wege: Der eine ist der
gewöhnliche, directe und brave. Der andere ist schlimm und führt über den Tod, und
das ist der geniale Weg. Iemand, die dit woord letterlijk heeft waar gemaakt, die de
tweede weg is gegaan en de zware prijs heeft betaald, die als een lichamelijke
waarheid zijn absolute niet-adaptabelheid heeft gedemonstreerd, valt niet in de termen
voor de verwijten en de vergiffenis van prof. Geyl Ter
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Braak heeft de enige trouw betoond, die in laatste instantie geldigheid heeft, de trouw
aan het eigen wezen en wie hem, na bestudering nog wel van zoveel stukken, van
trouwbreuk beschuldigt, is een myoop.
De hoogleraar Geyl besteedt veel aandacht aan de aanval, die Ter Braak in 1930 op
de hoogleraar Huizinga richtte, ‘Huizinga voor de afgrond’. Het verwijt van
voorzichtigheid gaat niet op, zegt Geyl. Maar inderdaad is het tegendeel van
voorzichtigheid niet enkel moed. Het is ook onverantwoordelijkheid, onthult hij dan.
Men staat telkens weer verbluft in wat voor een wereld deze geleerden leven. Zij
bestrijden polemische ideeën met gemeenplaatsen. Misschien leidt hun
herkauwerstraining ertoe, dat ook hun waarheden tenslotte de vorm van koeien
aannemen. Toch is de heer Geyl ook met zijn persoonlijke gevoeligheden bij de zaak
betrokken. Hij is vooral nogal boos, omdat Ter Braak in '33 - het jaar van Politicus
zonder partij - de onthulling van Geyl en Van Eyck over het plagiaat van een collega
gebagatelliseerd had. Wetenschappelijke leveranties plegen nu eenmaal met
fatsoenlijke diefstal aan elkaar gelijmd te worden en in de boeken van Geyl en in
Ter Braaks eigen dissertatie is die diefstal alleen veel diplomatieker bedreven - men
herinnert zich misschien de boutade uit Het Tweede Gezicht. Hoogleraar Geyl is ‘not
amused’. De wetenschap was een smaad aangedaan en Ter Braak miskende de ernst
van Geyls bedoelingen even schromelijk als hij in 1930 Huizinga's motieven
miskende. Maar later zag Ter Braak in, dat er in allerlei posities, en zo nu en dan in
die van de wetenschappelijke geschiedbeoefening, meer afweerkracht zat dan hij
gedacht had. Om deze bekering, waarvan hij de opportunistische grond wel in ziet,
is prof. Geyl nu wèl ‘amused’: ikzelf heb in die late jaren (ik schat 1939) nog eens
een briefje van hem gehad, waaruit ik, niet zonder geamuseerdheid, opmaken kon,
dat ik hem meeviel. Het is weer idyllisch. ‘Misschien vraagt hij mij toch nog ten dans,
de trouweloze...’
Ondanks zijn gestreelde ijdelheid heeft prof. Geyl wel in de gaten, dat Ter Braak
alleen op tactische gronden bondgenoten verwelkomde, die hij overigens heus ook
wel respecteerde, maar die hij op een ander niveau verwierp. Daarom heeft het zin,
zegt hij, om de misvattingen van Huizinga's jeugdige criticus breed uit te meten. Het
heeft dus zin. En dat vooral om nòg een reden. Nu Ter Braak ‘verzameld’ wordt,
trekt hij nieuwe aandacht. Zijn
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figuur is belangrijk genoeg om haar niet over te laten aan de legende-vorming van
zijn adepten.
Kijk eens, professor, dat is nu precies waarom wij hem verzamelen - en onder die
‘wij’ hoort niet u, maar ik. Omdat Ter Braak belangrijk genoeg is om hem ook eens
onder de aandacht te brengen van prof. Geyl, die hem bij zijn leven geen aandacht
waardig keurde. Laten wij dus nu met vereende krachten de legende-vorming
tegengaan, van zijn adepten zeker, maar toch ook van zijn vijanden en van de
ambivalent geboeid-geërgerde nieuw-aandachtigen, de legende bijvoorbeeld van de
trouwbreuk. Die scheuren wij stuk, u zult daar wel geen bezwaar tegen hebben. De
legende ook - het is een kleinigheid, maar een historicus moet ook op de kleintjes
passen - dat Ter Braak domineeszoon zou zijn, zoals u beweert. Zijn vader is echter
medicus.
U verwijt mij dan, dat de Ter Braak, die ik u voorzet, de echte Ter Braak niet is:
de hoekigheden gladgestreken, de daemonische drift getemperd, de innerlijke
tegenstrijdigheden vervluchtigd, die Ter Braak die nauwelijks aanleiding tot debatten
vóór en tegen zou kunnen geven dat is de echte Ter Braak niet. Nu vind ik wel, dat
u wat raar over hem praat, een echte Ter Braak, alsof het ging over een echte Vermeer
en dan nog voorzetten wat mij weer aan de enige echte Haagse hopjes doet denken.
Maar de illusie, dat ik nu speciaal de echte zou kunnen produceren, heb ik nooit
gehad. U citeert dan enige zinnen uit mijn lezing van 1946, die betrekking had op
het misverstand ten aanzien van Ter Braak. Als U goed gelezen had, zou u gemerkt
hebben, dat ik daar onderscheid maak tussen ‘goed misverstand’ en ‘verkeerd
misverstand’ en dat ik mijn eigen verhouding tot hem als het goede misverstand
beschouwde, hetgeen wel heel iets anders is dan een pretentie van ‘echtheid’ en dat
ik mij beperk tot een bestrijding van het verkeerde misverstand, terwijl ik voor het
overige naar de geschriften van Ter Braak zelf verwijs. Of er eerder legende-vorming
bedreven wordt door iemand die waarschuwt door te zeggen: mijn visie is óók
subjectief, is óók een ‘misverstand’ dan door de historicus die denkt in de termen
echt-onecht, kunt u misschien nog eens overwegen.
Uit mijn bestrijding van ‘het verkeerde misverstand’ rijst blijkbaar toch, naar uw
mening, een beeld op van Ter Braak en dat vindt u dan een onjuist beeld. Hoekigheden
gladgestreken - dit is wat vaag en zonder nadere toelichting van wat u daarmee
bedoelt, kan ik alleen zeggen dat ik hem toch niet als rond heb voorge-
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steld. De daemonische drift getemperd - dit moet de door nieuwe aandacht
her-opgedoken legende van het ‘mephistophelische’ zijn, zoals de Maatschappij der
Letterkunde het betitelde. U noemt dat dan ‘daemonisch’... Voor mij is deze
terminologie van de adaptabelen een symptoom van hun angst voor een ‘vreemdeling’,
die voor hen iets onheilspellends heeft. Ik zie wel in, dat van uit dat gezichtspunt de
duivel de Vreemdeling is par excellence en dat het prometheïsche identiek kan zijn
met het duivelse. Maar dit extreme misverstand - want om bij Menno ter Braak, zoals
hij onder ons verkeerd heeft, van ‘daemonische drift’ te spreken is ridicuul - kan het
mijne niet zijn. De innerlijke tegenstrijdigheden vervluchtigd - dat mag waar zijn,
maar mijn onderwerp was het misverstand; dat ik dat onvolledig en onuitputtend
behandeld heb, geef ik toe.
Ten bewijze daarvan komt de hoogleraar Geyl nu met een allerwonderlijkste
redenering. Ik gaf enige redenen op van de beschuldigingen van negativisme en
arrogantie, die m.i. ten onrechte tegen Ter Braak werden ingebracht. Hij wordt hier
verdedigd tegen de aanvallen van (gefingeerde) botteriken, zegt prof. Geyl dan en
dat is ook zo, al moet ik bekennen, dat ik de haakjes om het woord ‘gefingeerde’
niet begrijp. Òf deze botteriken zijn gefingeerd en dan zijn de haakjes misplaatst, òf
zij zijn niet gefingeerd en dan is het woord misplaatst. Prof. Geyl wil mij bestrijden
door de gefingeerdheid van de botteriken te suggereren en zich toch veilig stellen
tegen een eventueel bewijs van hun bestaan. Met deze haakjes demonstreert hij zijn
(gefingeerde) dapperheid. De botteriken bestaan werkelijk, maar ik geef toe dat men
Ter Braak ook op andere gronden dan die ik aangaf van negativisme en arrogantie
beschuldigen kan. Maar wat prof. Geyl bedoelt, als hij meedeelt, dat hij evenmin
bijzondere eerbied voor predikanten heeft, zich bij tijd en wijle ook onvriendelijk
heeft uitgelaten over Leidse hoogleraren, krachtig en alarmistisch geschreven en
gesproken heeft over Hitler en getuigd heeft van zijn totaal gebrek aan bewondering
voor De Klop op de Deur - soortgelijke daden als de motieven die ik had genoemd
voor Ter Braaks reputatie van negativisme en arrogantie - is mij niet duidelijk. Ik
beschouw mijzelf daarom niet als negativist en ook niet als arrogant, oreert hij dan,
alsof iemand dat ooit van zich zelf vinden zou. Als ik het Ter Braak wel doe - en ik
doe het in zekere zin, zoals al gebleken is en nog blijken zal -, dan moet het zijn om
andere redenen. Goed, de professor heeft andere redenen
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voor zijn kwalificatie dan de (gefingeerde) botteriken die ik in 1946 bestreed.
Schijnmanoeuvres als waarmee de heer Gomperts begint, kunnen de inleiding zijn
tot een geestig steekspel met figuranten, waarin hem de overwinning van te voren
verzekerd is; niet tot een ernstige discussie. En Ter Braak, nogeens, is een ernstige
discussie waard. De hoogleraar Geyl verwijt mij dus, dat ik zijn opvattingen niet bij
de verkeerde misverstanden besproken heb. Zelden werd wetenschappelijke
bescheidenheid zo ver gedreven. Vijf jaar voordat hij ze geformuleerd heeft, had ik
zijn denkbeelden al als vergissingen moeten ontmaskeren, vindt hij. Een discussie
met anderen - (gefingeerde) botteriken - is een steekspel met figuranten. Een discussie
met prof. Geyl is een ernstige discussie. Het is alleen moeilijk te discussiëren met
iemand, die al die jaren zijn hooggeleerde mond stijf dicht gehouden heeft en ik vind
zijn verwijt onredelijk dat ik hem toen niet aan het spit geregen en gebraden heb.
Zijn onbillijkheid houdt misschien gelijke tred met zijn masochisme, maar laat mijn
helderziendheid bepaald vèr achter zich.
In het voorbijgaan zou ik nog willen wijzen op de unfaire en onmannelijke
beschuldiging van de heer Geyl, dat Ter Braaks oordeelvorming over Vondel, met
wie hij zelf zeide contact te hebben gekregen ‘via de historie van het christendom’,
in werkelijkheid zou berusten op de lectuur van een boek van prof. Brom. Tot de
conclusie, dat dit contact tot stand kwam na de bekende diskwalificatie van Vondel
in Démasqué der Schoonheid, is prof. Geyl gerechtigd. Maar dat het boek van Brom
het enige contactpunt zou zijn, terwijl de historie van het christendom en de
hervorming in het bijzonder Ter Braak in die jaren zo intensief hebben beziggehouden,
is op zijn minst onwaarschijnlijk. In elk geval is het een beschuldiging van terloopse
oneerlijkheid die evenmin te bewijzen als te ontzenuwen valt. Hiermee had hij in
1937 kunnen aankomen, toen Ter Braak hem antwoorden kon. Nu is de opmerking
beneden het niveau van prof. Geyl, wiens eenzijdigheid en kortzichtigheid ik overigens
niet bezoedeld heb gezien door kwade trouw. Is dit nu die beroemde historische
voorzichtigheid, dat men eerst tot boudheid komt als de feiten niet meer kunnen
worden vastgesteld?
Geyls verontrusting over Ter Braaks beperkte smaak en zijn verbazing over de
rijkdom die door hem en Du Perron werd versmaad, is een typisch staal van de
overenigbaarheid van twee
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werelden, waarvan de ene gekenmerkt wordt door de gemeenplaats en de andere
door de persoonlijke verovering. Men kan natuurlijk, zoals Geyl doet, bij het
opsommen van de namen Goethe, Dante, Racine, Molière, Chateaubriand, Flaubert,
Zola, Tolstoi, Toergenjew, Balzac, Fielding, Jane Austen, Dickens, Byron, Shelley
en Keats eerbiedig de hoed afnemen; men kan ook, zoals Ter Braak doet, niets en
niemand vereren dan hetgeen een eigen verovering tot een persoonlijk bezit heeft
gemaakt. Geyls opvatting van Shakespeare met wie hij zich blijkens zijn ‘Shakespeare
als geschiedschrijver’ (in ‘Tochten en Toernooien’) intensief heeft bezig gehouden,
is waardeloos, omdat de Shakespeare die hij ontmoet niemand anders is dan prof.
Geyl die de additionele hebbelijkheid heeft toneelstukken te vervaardigen. De
Shakespeare van Ter Braak daarentegen is ten volle het verborgen genie, dat in korte
‘schokken van herkenning’ geraden wordt, raak geschoten in de vlucht. Wat hier
gebeurt, is in overeenstemming met het door Edmund Wilson geciteerde woord van
Melville: For genius, all over the world, stands hand in hand, and one shock of
recognition runs the whole circle round.
Het heeft natuurlijk weinig zin er prof. Geyl een verwijt van te maken, dat hij in
die kring niet thuishoort, omdat hij ons immers, hoewel sans esprit et sans génie, de
volle maat van zijn kunnen pleegt te schenken. Maar zulke verwijten worden
onvermijdelijk als hij hardnekkig voortgaat met de maatstaven van zijn niveau iemand
te beoordelen die aan andere wetten gehoorzaamde.
Wat prof. Geyl ontbreekt is het inzicht, dat Ter Braak iets anders is dan een
weggelopen historicus die men kan prijzen voor ongemene kwaliteiten en berispen
voor zijn weglopen en voor al zijn opinies die men niet deelt. Hij legt begrip aan de
dag voor bezwaren die men tegen de geschiedenis of de wetenschappelijke
geschiedbeoefening kan inbrengen. Hij kan, zegt hij, in zijn eigen gemoed iets
meevoelen van de strijd die Ter Braak tegen haar gestreden heeft. Hij noemt die strijd
zelfs onvermijdelijk, inherent aan onze menselijkheid en hij bepleit een evenwicht
tussen het begrip van de historicus en de persoonlijke overtuiging van de hervormer.
Daarom kan ik in Ter Braak, vernielziek als hij schijnt, het levenwekkend element
erkennen. Men ziet hier, hoe prof. Geyl met een te waarderen inspanning behalve
de historicus ook zijn tegendeel, de hervormer, kan plaatsen. Dit is een stap in de
goede richting, maar het inzicht, dat iemand als Ter Braak aan gene
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zijde van die tegenstelling historicus-hervormer thuishoort, is het nog niet.
Het verwarrende voor prof. Geyl is, dat Ter Braak, een vogel van geheel andere
pluimage dan hijzelf, gebruik maakt van de geschiedenis om zijn eigen doeleinden
te bereiken en tegenover ‘het vak’ een speelse instelling heeft die de professor bij
zichzelf niet zou kunnen toelaten zonder zijn levenswerk te relativeren. Daarom
hindert Du Perron die geen strooptochten op zijn terrein onderneemt, hem veel
minder. Du Perron dient hem naar aanleiding van zijn uitlatingen over Multatuli twee
afstraffingen toe en hij is royaal genoeg om één ervan als verdiend te aanvaarden.
De heer Geyl had Multatuli n.l. ‘een zielig gebrek aan de mannelijke eigenschappen
van bezonnenheid en zelfbeheersing’ verweten en tevens verklaard de moed te missen
in het morele geding tussen Multatuli en Van Lennep vonnis te wijzen. De repliek
van Du Perron was, dat het de mannelijke eigenschappen van prof. Geyl gesierd zou
hebben als hij die moed nu maar wel bezeten had. Dat hij zich nu, achteraf, accoord
verklaart met dit standpunt en zijn teveel aan bezonnenheid, dat tot een gebrek aan
moed leidde, betreurt, siert hem ongetwijfeld en ik wil dit stuk tegen hem niet afsluiten
zonder er goede nota van te nemen.
Maar dat verwijt aan Multatuli over zijn gebrek aan de mannelijke eigenschappen
van bezonnenheid en zelfbeheersing werd gehandhaafd. Nu geloof ik er niets van,
dat deze eigenschappen specifiek mannelijk zijn. Ik ken vele onbeheerste mannen
en ook bezonnen vrouwen. ‘Mannelijk,’ dat is vaker een loftuiting bij Geyl. Een
leerling van Romein, die hij bestrijdt, krijgt ten slotte een schouderklopje voor zijn
‘mannelijke weerbaarheid’ (Tochten en Toernooien). Ik vestig alleen de aandacht
daarop ten behoeve van een biograaf die zich eens met de heer Geyl zou willen
bezighouden. Wellicht houdt de behoefte om het eigen karakter als ‘mannelijk’ te
zien verband met het samenstel van meisjes-achtige reacties op Ter Braak, die hij
ten beste gegeven heeft: boeiend en pakkend, maar ontrouw, arrogant en daemonisch,
ik val hem toch weer mee, levenwekkend en ik vergeef hem alles...
Prof. Geyl kent een onmannelijke, een ‘gebroken’ Multatuli en een ‘gebroken’
Ter Braak. Wie weet, misschien is deze bezonnen toernooier toch zelf ook niet
helemaal ‘een man uit één stuk’. Dan zou hij mij toch weer meevallen.
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Open brief aan de President van het Nederlandse P.E.N.-centrum,
de heer Victor E. van Vriesland
Mijnheer de President:
Het is mij ter ore gekomen dat op het aanstaande internationale P.E.N.-congres de
gedelegeerden uit alle centra's der wereld hun oog behalve op de vrouwen, de wijn
en het te dien einde in vermoeiende voorvergaderingen gekozen natuurschoon van
de caféterrasjes willen laten vallen op de rechten van de mens, waarbij onder het
begrip mens uitsluitend de schrijvende species moet worden verstaan, en onder de
schrijvende weer enkel die, die het geschrevene het licht doet zien door bemiddeling
van een daartoe geschikt of zelfs bereid gevonden uitgever. Deze droits de l'homme
et de l'humanité plumitifs worden in wettelijke banen geleid vanaf het moment, dat
de schrijver een overeenkomst aangaat met zijn uitgever, en ‘Trübungen’ in de
verhouding tussen de ‘Wahrer’ en ‘Mehrer’ van het ‘geistige Gut’ staan de
contractanten haast altijd te wachten, aangezien het feit, dat ook de meest uitgebreide
contractuele overeenkomsten gebrekkig blijken te zijn ten opzichte van de
ingewikkeldheid der toestanden, die zich kunnen voordoen, wanneer de verwachte
bestseller tot een winkeldochter wordt, of het omgekeerde het geval is. In een tijd
nu, waar ook buiten de genoemde kringen wrijvingen in de wereld gaande zijn, en
persoonlijk het slachtoffer van een noodlottige optie-clausule in een contract met
een bekende Zürcher uitgeverij, dat ik weliswaar bij veel ‘grappa’ onder het juridisch
als dichterlijk even spontane oog van Mr H. Marsman in de Casa Peverada te Auressio
argeloos had gesloten, heb ik mij verdiept in de studie der meest uiteenlopende
contracten en ben tot de conclusie gekomen, dat de standard-contracten met enkele
prophylactische artikelen moesten worden uitgebreid, willen wij een ramp onder de
auteurs voorkomen, hetgeen zeker ook voor U niet in Uw eigenschap als President
van het P.E.N.-centrum maar als man van de pen van belang is. Na een langdurig
onderhoud met een bijzonder scherp en veelbelovend meester in de rechten, tevens
procureur, heb ik een concept voor de aanvulling der contracten opgemaakt, dat ik
hiermee aan Uw oordeel prijsgeef. Mocht U
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op het aanstaande congres kunnen bereiken, dat het door mij ingediende supplement
internationaal wordt erkend, dan kunnen wij nog nader overleg plegen om het klaar
te spelen, dat ook de basis-artikelen in die geest worden gewijzigd, ad maiorem
auctoris securitatem.
Indien ik U in naam van alle betrokkenen bij voorbaat dank voor de moeite die U
gaat nemen, verblijf ik met de meeste hoogachting en vriendelijke groeten,
Uw dienstwillige
Albert Vigoleis Thelen
Amsterdam, Pinksteren 1951
P.S. Na het schrijven van deze brief lees ik in de courant, dat door een
betreurenswaardige vergissing in een der voorbesprekingen de oervervelende plaats
Lausanne als congres-oord is aangewezen. Dat zal zeker ook van invloed zijn op alle
daar te nemen beslissingen, inkluis die van het samenstellen der menu's.
Th.

Vertragsergänzungen
Artikel 24
1. Sollte der Verfasser bei Ansichtigwerden des ihm zur Unterzeichnung vorgelegten
Vertrages und vor Unterzeichnung desselben vom Schlage, vorzüglich dem insultus
apoplecticus, aber auch einer anderen, medizinisch eindeutig erfassbaren Abart
gerührt und er somit ein Opfer des intimen Verkehrs mit dem Verleger werden, dann
verpflichtet sich der Verleger, der Witwe des Verfassers oder jedweder, in einem
ähnlichen Verhältnis zu demselben gestanden habenden Person, 10% (zehn) des in
Artikel 5 unter Absatz 1-9 genannten Honorars auszuzahlen.
2. Sollte eine Witwe nicht vorhanden oder eindeutig erfassbar sein, noch jemand,
der nachträglich als solche auftreten könnte, dann fliessen die in diesem Artikel unter
Absatz 1 stipulierten Tantièmen restlos an eine noch zu gründende
Schriftstellerverkehrsunfallsnotgemeinschaftsfürsorgekasse.
3. Bei hermaphroditischer Witwenschaft erlöschen die Ansprüche im Sinne des unter
Absatz 1 dieses Artikels Bedeuteten erst dann, wenn nach dem Befund eines durch
den PEN-club zu ernennenden, aus einem Arzt und einer Aerztin bestenenden
Konsistoriums einwandfrei ermittelt ist, dass beide Teile erloschen sind.
4. Sollte der Verfasser bei Ansichtigwerden des ihm zur Unterzeichnung vorgelegten
Vertrages und vor Unterzeichnung desselben nicht von
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dem in diesem Artikel unter Absatz 1 genannten Schlage gerührt werden, er sich
vielmehr aus Ergrimmung über die Verzwicktheit der in diesem Vertrag aufgeführten
Paragraphen, namentlich die von Artikel 1 bis einschliesslich Artikel 23, gedrängt
fühlen, dem Verleger nach dem Leben zu trachten, dann verpflichtet er sich,
a) zum Zwecke einer solchen vorsätzlichen Tötung sich ausschliesslich eines solchen
Tötungsmittels zu bedienen, wie selbiges an dem unter Artikel 12, Absatz 1 genannten
Erfüllungsorte landesüblich ist.*)
b) die in diesem Artikel unter Absatz 4 a mit Verweisung nach Artikel 12, Absatz 1
genannte Waffe nach Gebrauch in gereinigtem und wieder gebrauchsfertigem
Zustande dem Verleger oder dessen Erben auszuhändigen.
c) Im Falle der Verfasser nach begangener Tat den Tatort fluchtartig verlässt,
verpflichtet er sich, die mehrmals genannte Waffe an diesem Ort zurückzulassen.
Von einer vorherigen Reinigung kann unter noch näher zu vereinbarenden Umständen
abgesehen werden, doch nimmt der Verfasser die dadurch entstehenden Kosten auf
sich.
5. Sollte das in diesem Artikel unter Absatz 1 und 4 Vorgesehene nicht eintreffen,
der Verfasser also weder aus dem Leben scheiden noch dem Verleger selbiges
nehmen, dann verpflichten sich beide Parteien erhobenen Hauptes zur Vollziehung
der Unterschrift zu schreiten, oder aber dieselbe sitzend zu tätigen. falls
a) einer oder beide Parteien körperlich behindert sind;

*) Het feit in aanmerking genomen, dat ook buiten de bemiddeling van de Unesco, een in alle
dimensies zich voltrekkende endosmoze van de geest plaats grijpt door het in vertaling
verschijnen van vrijwel alles, wat heden bij de grote en de kleine man uit de pen vloeit,
komen de auteurs bij het sluiten van de contracten de meest onbekende ‘Erfüllungsorte’ dezer
wereld onder het oog. Daardoor zien zij zich genoodzaakt de aan de ‘Erfüllungsort’
gebruikelijke middelen van doodslag te bestuderen, wat nadelen kan opleveren ten opzichte
van het totstandkomen van het werk, wat tot het sluiten van het contract aanleiding gaf. Zo
ontmoette ik bij voorbeeld kort geleden een geleerde van internationale faam, die een
overeenkomst met een uitgeverij in Paramaribo was aangegaan, zonder tot in de fijnste
fijnheden te beseffen, dat de daar volgens het contract geldende ‘Tötungsmittel’ specifieke
bosnegerwapens zijn. Ook al als mytholoog aan veel vreemds gewend, kreeg de professor
het op een gegeven moment toch met de ‘Urangst’ te doen en zag van het contract af, voordat
van de genoemde wapens door beide partijen gebruik kon worden gemaakt, wat ook een
opluchting voor de uitgever moet zijn geweest. Zulke gelukkige gevallen van vreedzame
‘Vertragsentbindung’ echter zijn helaas zeldzaam. Daarom zou ik U, geachte Heer President,
het voorstel willen doen, mij een lijst van alle in aanmerking komende wapens te laten
samenstellen en in dundruk en zakformaat te laten uitgeven, een encyclopaedie, die geen
schrijver noch uitgever noch raadsman van een uitgever in zijn handbibliotheek zal willen
missen. Wie weet b.v. dat het ‘Tötungsmittel’ voor Zwitserse uitgevers, toegelaten sedert de
‘Vier-Waldstätten-Pakt’ van 1315, het ‘geblasene oder ungeblasene Alphorn’ is, of hier te
lande de tot boksbeugel gebogen en in de rook geharde paling? Welke wapenen in het verkeer
tussen schrijvers en uitgevers achter het ijzeren gordijn van toepassing zijn, is bij de Berner
Conventie nog niet bekend.
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b) andere Umstände die unter Absatz 5 dieses Artikels bedeutete Vollziehung im
Stehen verhindern.
6. Beide Parteien verpflichten sich, zur Unterzeichnung eine unsichtbare und
geruchlose Geheimtinte zu verwenden, deren Formel bei der Niederländischen Bank,
Abteilung für Unsichtbares, deponiert wird.
7. Die Kosten der unter Absatz 6 dieses Artikels bedeuteten Deponierung gehen
ausschliesslich zu Lasten eines unbeteiligten Dritten, wobei Orgeldreher und ähnliche
auf rotierende Weise ihr Brot verdienende Untertanen auszuschalten sind.

Artikel 25
1. Für alle in diesem Vertrage noch vergessenen oder böswillig unterschlagenen oder
mit nachträglicher Wirkung heimlich ausradierten Paragraphen, Klauseln,
Abmachungen, Vorbehalte, Einschränkungen, Items etc. wird mit vorwirkender Kraft
die Absolution des Heiligen Stuhles erteilt, der auch für das fernere Seelenheil des
aus diesem Vertrage als Geschädigter hervorgehenden Partners Sorge trägt, und dies
gemäss dem in enger Zusammenarbeit mit der Unesco eigens dazu geschlossenen
Concordate Eheu Nefesta Editio Incipit.
2. Geistiger und geistlicher Erfüllungsort für die unter Absatz 1 dieses Artikels
eingeräumte Gnadenerweisung ist ausschliesslich und ausnahmsweise die Città del
Vaticano.

Artikel 26
1. Sollte sich bei der Unterzeichnung des Vertrages herausstellen, dass der Verfasser
des Schreibens überhaupt nicht kundig ist, dann verlieren die oben genannten
Abmachungen ihre volle Gültigkeit, und zwar in dem unmissverständlichen Sinne,
dass der Geschädigte auch der unter Absatz 1 von Artikel 25 genannten
Heilsansprüche der Kirche verlustig geht.

Artikel 27
Bei Zutreffen des unter Artikel 26, Absatz 1 bedeuteten Miszstandes verpflichtet
sich der Verleger sich selbst gegenüber, das unter Artikel 1, Absatz 1 aufgeführte
Werk selbst zu schreiben. Bei grossem Selbstvertrauen kann dann auf das
Zustandekommen eines Vertrages verzichtet werden.
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Document
Multatuli aan A.H.E.D.D., Jan's oudsten Zoon
I
Wiesbaden, 30 Juni '74.
Beste Auguste. Och, hoe verdrietig! Heden, 30 Juni '74, ontvang ik je lieven brief
van 29 Mei '73! 't Is om woedend te worden op die postkerels in den Haag, want dáár
hebben ze je brief 'n jaar laten liggen. Ziehier de stempeltjes:
Soerabaija

's-Gravenhage

Amsterdam

29/5-1873

14/7-73

20/6-74

Er stond op geschreven: ‘vertr. zonder adres na te laten’. Dit was 'n leugen. Wat
hun nu ten laatste bewogen heeft den brief aan m'n uitgever te zenden, weet ik niet,
doch er blijkt dat-i eindelijk bij Funke is te recht gekomen. Goddank!
Ik ben erg verdrietig om dat oponthoud, want je mij zoo aandoende toenadering
verdiende waarachtig wel 'n haastige dankzegging! Waarlijk, ik ben heel blij met je
brief! 't Is meer dan 'n vriendelijkheid, 't is 'n goede daad, m'n beste jongen! Dus:
hartelijk dank! Hoe jammer dat het genoegen dat je mij doet, verbitterd wordt door
de kwaadwilligheid dier Haagse postjongens. Want kwaadwillig is het! Ieder weet
perfect waar ik ben, en al ware dit anders, waarom niet den brief terstond naar
Amsterdam gezonden? Ze hadden dit even goed in 73 als in 74 kunnen doen. Welaan,
't was om 't plezier te hebben er op te zetten: vertrokken zonder adres achter te laten
= ‘met de Noorderzon verhuisd’. Ik had wel degelijk m'n adres opgegeven. Meer
dan eens zelfs.
Post- en telegraafambtenarij is in Holland ‘heel in 't fatsoenlijke’. Een slecht merk
voor ondernemingsgeest en industrie. Die ‘heel fatsoenlijke jongelui’ toucheeren
van aristocratie, Kamercliques. De kans dat zoo'n postmannetje tegen mij is staat
zeker als 20: 1. De meesten hunner meenen 'n dapperheid te doen door mij 'n
gniepigen kneep te geven. Het zijn oorzaken van zulken aard die mij 't leven in
Holland ondraaglijk maken. Zulk plebs vormt de meerderheid, en de existentie wordt
moeielijk gemaakt door de telkens voorkomende belemmeringen in 't zoogenaamd
kleine. Dat kleine beheerscht de wereld, en ik heb de fout begaan dáárop niet genoeg
acht te slaan toen ik m'n strijd tegen de maatschappij aanving. Op dolkstoten was ik
geprepareerd, maar die voortdurende speldeprikken matten mij af. Sedert ik Lebak
verliet, heb ik nog niets kunnen doen dan afweren van dagelijksche hindernissen,
zeer ten préjudice gewoonlijk van de bedoelde hoofdzaak. Ja, ik ben als de zeeman
die 'n verre reis wil maken en gedurig want, takels, rondhout en zeilen - ja, z'n
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vaartuig zelf - moet gebruiken voor 't opzetten van 'n noodhut op 'n klip. En bij die
aldus te loor gaande ingrediënten noemde ik nog 't voornaamste niet: geduld, kracht
en tijd. Elk jaar dat me nog overschiet is minder waard dan 'n vorig jaar. (Ik ben al
54! Denk eens na, en ... ik heb veel geleden sedert ... och altijd!)
Om je geen raadsels op te geven (dat is irritant!) zal ik je eenvoudig zeggen wat
ik zoo even bedoelde met het woord: hoofdzaak. Dit is o.a. (o.a. want er is meer!)
‘Nederland heeft opgehouden te regeeren in den Ind. Archipel’. Afschrift
dezes etc. Gepubliceerd en geafficheerd etc.
Intusschen worstel ik met de kleinigheden, waaronder de moeielijkheid om in leven
te blijven 'n eerste plaats bekleedt. M'n schrijven is letterlijk middel, en geenszins
doel. Als ik m'n zin had, kreeg Holland geen syllabe schrifts van me. Immers waartoe?
Ze kunnen of willen niet lezen. Betoogen, bewijzen, redeneeren, alles is te vergeefs.
Maar voelen zouden ze die publicatie als ik maar zoover komen kon om die vervloekte
dagelijksche dingen te overwinnen!
Nog eens, ik had op die kleinigheden niet gerekend. Dit was onnozel, naïef als je
wilt, maar, eilieve, Cortez nam Mexico met (ik meen) nog geen 200 man! Garibaldi
pakte Napels in met 1000. En Insulinde is met minder macht te verlossen. Maar dat
weinige heb ik juist niet.
Misschien vind je dat ik ongelijk heb het zoogenaamd grootere te bejagen, als ik
bij voortduring optorn tegen het nietige. Welnu, dat nietige is m'n fort niet. Nog altijd
hoop ik dat men eenmaal hè! zeggen zal (als bij 'n vuurwerk!) zoodra ik in staat
wezen zal het groote te entameeren. Dàt komt me makkelijk voor!
Voor 'n jaar of ... vier nog zou ik je op het hart gedrukt hebben geen woord te laten
vallen over die zaken, of zelfs ik zou ze niet hebben toevertrouwd aan de post. Welnu,
op dit oogenblik is er geen gevaar bij, en zelfs houd ik 't voor nuttig dat je hier en
daar 'n woordje vallen laat van m'n zeer radicale plannen. Zoolang ik leef, geef ik
niet op wat ik doen wil zooals ik in den Havelaar gedreigd heb, of althans loyaal
gewaarschuwd. Na dien heeft Holland 't er waarachtig wel naar gemaakt om mij te
doen veranderen van opinie. Zoodra ik kan, doe ik wat ik gezegd heb. Mijn incidenteel
getob verandert niets aan de zaak. En zelfs als ik stierf zonder mijn doel bereikt te
hebben, dan nog zal men later inzien dat ik geen bluffer ben geweest. De
tegenwoordige verwarring in 't vijandelijk kamp is mijn werk. Dit ziet men niet in
omdat men van te nabij beschouwt.
Ik heb slechts één vrees, dit n.l. dat de pyramide die op z'n kop staat, zal omvallen
vóór 't tijd is. 't Zou me leed doen voor Amerikaansche en Europeesche flibustiers
gewerkt te hebben, en den Javaan over te leveren aan 't schuim van de heele wereld!
Dan liever Holland met 'n onnozel batig saldootje. (Nog geen 1/2 gulden winst per
jaar van elken slavenkop. Droogstoppel is een slechte rekenaar. Bij de eens
geconstateerde (en geanonceerde) ontstentenis van moraliteit was er uit de 40.000.000
heele, halve of kwart slaven méér te halen. En ... zelfs mèt moraliteit!
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Ik heb je mededeelingen over je positie en die van Henri en Camille met veel
belangstelling gelezen. Ik ben blij dat je in den handel bent. Die carrière geeft toch
altijd kans op onafhankelijkheid. Maar tevens vind ik 't goed dat je ook wat weet van
de officieele routine. Dit komt altijd te pas, al lijkt 't nietig. Mij spijt het nog altijd
dat ik niet 'n paar jaar ... soldaat en matroos ben geweest. O, zoo is er veel dat me
spijt! Elken dag zie ik hoeveel ik moet inhalen. Want - dit geldt ook u! - alles kan te
pas komen. Niemand in Indië weet hoe stom 'n Europeaan is! Dat volk verstaat niets
dan 'n vakje en slaat 'n gat in de lucht als men wat anders vordert.
M'n vrouw en kinderen zijn te Venetië. De oorzaak daarvan is 'n omslachtige historie,
die ik je precies zal schrijven, want je lieve toenadering verdient volledig vertrouwen
en openhartigheid. Verwacht dus 'n tweeden brief, want heden moet ik wat anders
doen. Ik ben ten-achteren bij m'n uitgever. Daar liggen drukproeven op correctie te
wachten, en nog veel meer. Sedert maanden weer ben ik zeer gejaagd geweest. Op
dit ogenblik (pas verhuisd, en met moeite!) zit ik in 'n nagenoeg leege woning, 't Is
lukraak geweest dat ik 'n tafeltje had waar ik je kon antwoorden, en m'n boeken en
papieren liggen op den grond, want 'n kast heb ik nog niet. Voor 't eerst sedert Lebak
zal ik nu probeeren 'n eigen kast te krijgen. Uit armoed was ik telkens genoodzaakt
'n apartementje of chambre (zoogenaamd) garnie te nemen, en betaalde dan bijv.
voor 200 à 300 gl. meubelwaarde al licht 15 of 20 gl. 's maands. Nu ben ik ten laatste
op 'n leege woning aangeland en hoop me hier wat interichten.
M'n uitgever is goed. Maar hij kan me niet meer betalen dan 't lezend Publiekje
van ons ellendig land toelaat. En ook dit ware niets, als ik maar altijd kon doorwerken!
Maar helaas, vaak maakt mij ergernis impotent, en dan is armoed terstond voor de
deur. Ook dàt zou ik dan weer niet tellen, als me zulke posities niet alweder door
ergernis en bitterheid bedierven. Et ainsi de suite!
In weerwil van alles ben ik op 't oogenblik schatrijk bij 'n jaar of vier geleden (en
vroeger herhaaldelijk). Ik heb honger geleden. Niet bij wijze van spreken, maar
letterlijk. Dit is op 't oogenblik 't geval niet, al zit ik wat schraal in m'n meubels. En
zodra ik weer (na maanden onvruchtbaar tobben) aan 't werk kom, kan ik op Funke
rekenen.
Vreesselijk blijft het echter altijd dat ik à contrecoeur altijd-door leveren moet om
niet terstond gebrek aan 't noodige te hebben. Je begrijpt hoe dit alle vlucht verlamt.
In Frankrijk en Engeland is dat anders. Daar kan 'n auteur van eenigen naam zich
loisir verschaffen. 'n Hollander moet leveren, altijd leveren!
Hoe treurig van je oom Bram. Hij was zoo'n prettige kerel. Waar of wat is Reinier?
Hoe staat 't met z'n huisselijk leven? Dat huwelijk kwam me niet gelukkig voor.
De dood van Eduard heeft me zeer getroffen. Hij was geloof ik, 'n knappe jongen,
niet waar? En ... hippos? Is Engel zoo'n paardman? Nu ja, vreemd is 't niet voor 'n
Controleur in de Preanger. Daar valt te rijden! In welke afdeeling is hij?
Ja, den brief van je mama waarin mij den dood van m'n broer Jan

Libertinage. Jaargang 4

208
werd meegedeeld, heb ik ontvangen. En later een andere, die heel dik was en die me
voor ik hem las, ontstolen is. Dit namelijk moet ik veronderstellen. De keeren dat ik
zonder 'n cent geld en zonder andere bagage dan 'n kleine pakje onder den arm (de
Havelaarspapieren!) op straat stond zijn niet te tellen. Zeker tien maal heb ik hier en
daar 'n koffer of kist moeten achterlaten. Bij een van die gelegenheden gis ik dat die
dikke brief van je mama verloren is gegaan. Denzelfden dag dat ik hem kreeg moest
ik m'n kamer verlaten, en met spoed. Haastig een en ander bij elkaar pakkende, moet
ik dien brief in 'n pakket of kistje of koffer gedaan hebben dat of dien ik later meende
te zullen ontvangen. De eigenaar der kamer heeft alles voor zich gehouden, onder
voorgeven dat ik hem geld schuldig was. In 't zelfde kistje (of juister bij die zelfde
gelegenheid) was ook 'n verzameling modellen van Javaansche wapens en m'n
diploma's der metselarij. Ik geef nu juist niet om die dingen, maar ik haal 't maar aan
als 'n aide mémoire voor me zelf. En wat al boeken en papieren daarbij waren, weet
ik niet meer. M'n hoofd loopt om bij 't herdenken van dergelijke beroerdhedens.
Groet je mama heel hartelijk van mij, en zeg dat ik nog altijd blijf hopen op betere
dagen. Want hoewel soms moedeloos, blijvend is die stemming niet. Ik richt mij
altijd weer op. Welnu, zoodra ik eenmaal zal geslaagd zijn - och, à quoi bon van 'n
toekomst te spreken. 't Staat zoo mal zoo veel te willen en steeds zoo weinig te
kunnen.
Ik zend dezen brief nu maar gauw weg. Zoodra ik wat zal heengewerkt zijn door m'n
achterstand bij Funke, schrijf ik je weer. Groet dus, buiten en behalve je lieve mama,
ook je broers en zusters, en schrijf me asjeblieft eens heel veel over allen. Nog eens
dank voor je brief en geloof mij je liefhebbende oom
Eduard.
Oorlog met Atjin! Heb je 'r op gelet dat ik dien voorspelde toen men in Holland
ternauwernood wist waar dat landje lag?
Mijn adres is: Schwalbacher Strasse 9a, maar Wiesbaden alleen is voldoende.

II
Wiesbaden, Augustus '74
Beste Auguste. Op je brief van 29 Mei 1873 heb ik eerst onlangs ('74) geantwoord.
Als je dat antwoord ontv. hebt, zul je weten waarom 't zoo lang uitbleef. Je brief was
'n maand of dertien oud toen ik hem ontving.
Maar in m'n antwoord beloofde ik spoedig weer te zullen schrijven. Dat is in de
pen gebleven. En wonder is 't niet. M'n leven is 'n aaneenschakeling van tobben.
Zoodra ik aan 't uitvoerig schrijven kom, val ik van zelf op dat chapître, en dat
vermoeit me. Want de beschrijving van al dat gewurm is 'n gewurm op zich zelf. En,
ik - schrijver godbetert! - heb 'n hekel aan schrijven. Liever hield ik me bezig met
'n ambacht, en als ik weer op de wereld kwam zou ik zoo'n werkkring kiezen, en m'n
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En - dit zul je vreemd vinden! - àls ik genoodzaakt was om ideeën te uiten, dan legde
ik me toe op vechten! Want het is m'n stellige overtuiging dat bajonet en kogels alleen
de bruikbare vehikels zijn om Ideën te doen doordringen. Dit is geen boutade, maar
'n slotsom van rijpe overweging en veel ondervinding, 't Is 'n mij gebleken feit. Met
'n paar duizend man - mits mannen! - bekeer ik de heele wereld tot gezondverstand.
Enfin! die paar duizend man heb ik nu eenmaal niet, en ik moet me schikken in dat
gemis van logische bewijskracht.
Intusschen doe ik wat ik kan. Maar 't is altijd zwemmen met gebonden armen. De
bijna algemene tegenwerking - reken eens na hoevelen er belang bij hebben mij te
smoren! - is n' Briarée aux cent bras! En juist ons beroerd land heeft door z'n
afzondering van taal 'n eigenaardige force d'inertie. Men durft in Holland wat men
niet zou durven in 'n land welks taal gelezen werd door heel Europa. Schaamte is
onbekend (in Holland), omdat men er op rekent dat niemand notitie neemt van de
schelmerij.
Toch komt er nu-en-dan 'n klein straaltje van reactie doorschemeren. Ondershands
ontvang ik veel blijken van sympathie. En ook in 't Publiek - de Pers! - ontwaar ik
wat verandering. Wie me altijd trouw aanhing is 'n klein, dapper blaadje - de Sneeker
Courant - maar wat baat dit. Het blijft in nauwen provincialen kring. Vervolgens
deed Dr Feringa mij goed. In z'n tijdschrift ‘Vrije gedachte’ stak hij me in de hoogte
(tot m'n spijt hoofdzakelijk als homme de lettres, wat in zekeren zin weer koren op
de molen is van hen die me willen uitgesloten zien van wat ze ‘zaken’ noemen).
De dappere Mina Kruseman ('n flinke meid!) heeft de Hollanders gehörig
uitgescholden wegens hun gedrag omtrent mij.
Ook Versluys hielp me flink in z'n Schoolblad, 'n courant voor onderwijzers.
En eindelijk kwam onlangs Vosmaer voor mij op in 't ‘Vaderland’, ook wel wat
uitsluitend-litteraturig naar m'n zin, maar enfin, dat breekt het ijs.
Dit laatste bleek me o.a. uit 'n artikeltje in den ‘Zaandammer’, geteekend I.A.B.
(Dit blaadje zend ik je gelijk met dezen.
'n Aardige opmerking: Feringa, Versluys en I.A.B. (ientjes; ik kreeg heden 'n
allerprettigsten brief van hem) zijn alle drie dokters in de Wiskunde. Het doet me
innig genoegen dat de toejuiching uit dien hoek komt, en niet van
waterige-verzenmakers of romantici! Vosmaer maakt verzen, dàt is waar, maar hij
gooit toch 't rijm weg en ik houd hem ondanks z'n verzen voor 'n dichter; hij is 'n
nobele kerel. Mr in de R. en Griffier bij 't Hof, vroeg-i z'n ontslag, omdat de juristerij
hem walgde. Hij is me komen opzoeken en bleef 'n dag of 14.
De hoofdman van den dapperen Sneeker is Schook, ook 'n Mr in de R. Ook deze
kwam me verleden jaar bezoeken, en bleef 7 weken! Eerlang komt-i weer.)
Er komt reactie. De vraag is maar of ik daarvan resultaten beleef. (54, beste jongen!
Maar ... ik ben altijd jonger dan m'n geboorte-acte, dat is waar. Zelfs moet men nog
altijd goed toezien om te bemerken dat ik

Libertinage. Jaargang 4

210
grijs word. Op 'n voet of 4 distantie ziet men mij nog altijd voor blond aan. En ik
ben nog altijd bijzonder vlug, d.i. lichamelijk. Want wèl klaag ik over m'n geest. Die
is vaak lui, incorrect en récalcitrant. Ook m'n memorie bevalt me niet. Om m'n beetje
natuur uitzet bij elkaar te houden ben ik zeer matig, iets wat me in alle opzichten
schikt.)
Wat 'n uitweiding!
Ik zend je dat krantje, om je voor te stellen dat stuk van I.A.B. in 'n blad à costi
of te Semarang (Locomotief) te doen overnemen. Namelijk als je 't kunt gedaan
krijgen zonder S.V.P. te spelen. Willen ze niet, dan moeten ze 't maar laten. Doch ik
stel je voor daarbij 'n nootje te voegen, als volgt (namelijk bij 't sterretje):
De heer I.A.B. vergist zich hier. Mr C. Vosmaer heeft niet ‘eenige regelen’
maar een reeks artikelen in het ‘Vaderland’ aan de beschouwing van
Multatuli's werken gewijd. Wij zijn van goeder hand onderricht dat die
stukken eerlang bij den uitgever G.L. Funke te Amsterdam in een
afzonderlijk bundeltje verschijnen zullen, en wij nemen deze gelegenheid
waar onze lezers op die uitgave opmerkzaam te maken. Red.
Je zoudt je bij de redactie voor de waarheid van dat berichtje kunnen verantwoordelijk
stellen, want het is zoo.
De zoogenaamd groote bladen in Holland gaan voort mij te ignoreeren, of ze
behandelen mij (als bijv. de N. Rotterdammer, 't orgaan van Franssen van de Putte)
op 'n manier die mij krenkt. Het overnemen van 't stuk uit den Zaandammer in
Indische bladen zou, dunkt me, goeddoen.
Hoogstwaarschijnlijk zal ook de Sneeker wel eerstdaags iets dergelijks leveren. Dat
zal ik je dan ook zenden, met gelijke bedoeling. Maar nogeens, djangan soebat (in
verbasterd Hollandschen zin = soebatten). Als ze niet willen, en graag, dan niet! 't
Zou jammer zijn 'n braven krantenredacteur iets te laten plaatsen tegen z'n gemoed!
Och, wat 'n egoïste brief! Niets dan over mezelf! Dat stuit me, dat verveelt me, en
toch: 't moet wel! Zoolang ikzelf zoo vruchteloos worstel, kan ik ook niets zijn voor
anderen, wat ik toch altijd zoo graag gewenscht had.
Meen niet, dat ik geen belang stel in uw aangelegenheden! Vertel me veel, ook
natuurlijk van je lieve moeder, van Henri en Camille. Zeg, leg je toe op soldaterij. 't
Is geen heksenwerk, waarachtig. En ... ik voorspel dat de eerstvolgende 50 jaar 't
vechten aan de orde van den dag wezen zal. Wie dan niet van zich weet af te slaan,
zal 't kind van de rekening zijn! De toestand der wereld is zóó dat er geen verbetering
denkbaar is zonder vreesselijke bloedige commatie! On l'a voulu!
Dag, beste jongen, wees met allen heel hartelijk gegroet. Nog-eens bedank ik je voor
je lieven hartelijken brief. Als Camille en Henri (hei,
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Henri en Camille!) óók willen schrijven, graag! En je zusters? En veel bijzonderheden,
zoogenaamde kleinigheden. Die interesseeren me zeer. Woning, levenswijs, inkomen,
vooruitzicht, in 't kort: al wat intiem is. Ik ben boven niets, denk daaraan.
Ben je nog zoo sterk in gymnastie? En in draaien, timmeren etc. Ik timmer ook
graag, maar m'n handen zijn zoo erg week, net van 'n juffertje. M'n handen zijn en
blijven altijd als van 'n jongetje van 14 jaar. Ik meen niet alleen zoo klein, maar zoo
zacht. Ik vloek er dikwijls over.
Ja, vraag je zusters ook te schrijven. Toe, zend me 'n dik pak.
Dag allemaal. Uw liefhebbende oom
Ed.
Weet je dat de heer Siepkens overleden is aan 'n verslikking, of 'n beentje in de keel,
of zoo iets? Die man was wel bekwaam, geloof ik, maar jelui waart lastige kereltjes.

III
Wiesbaden, 29 October '78.
Beste Auguste! Dat je in zoo lang niet van mij gehoord hebt ligt aan velerlei oorzaken,
en hoofdzakelijk aan den tegenzin 'n kort briefje te schrijven. Altijd stelde ik uit tot
ik loisir hebben zou tot uitvoerigheid, en dat loisir komt nooit. Leven is tobben.
Hoe 't me gaat? Nu, juist dàt is niet in weinig woorden te zeggen. 't Is 'n mer à
boire, daarvan uitlegging te geven. Ik krijg veel bitters te slikken, maar hield me tot
nog toe staande. Ziedaar alles wat ik - kort willende zijn - zeggen kan.
De reden dat ik je heden schrijf is de meening dat inliggende circulaire misschien
voor u, voor broers, zusters of moeder, van eenig belang zou kunnen zijn. Ik ontving
dat ding in aangeteekend couvert (dat ik hierbij insluit) en opende het, zonder acht
te slaan op den J. Maar nu komt me in den zin dat de aanhef: ‘De overlevingskas,
waarin door u werd deelgenomen...’ op zekere rechten van je mama zou kunnen
wijzen, waarvan ze verzuimd had gebruik te maken. Waarschijnlijk is dit laatste niet,
maar 't kòn zijn.
Dat ik ten langen laatste tot het schrijven van dit briefje gekomen ben, is 'n half
wonder. Zóó'n vreeselijken tegenzin heb ik in schrijverij. Maar ik moest, om niet
door mijn verzuim oorzaak te zijn van mogelijke verwaarloozing uwer belangen.
Het schrijven aan die Vennootschap achtte ik niet geraden, daar juist zij misschien
te zeer gediend is met de ignorantie van betrokkene dan dat ze meehelpen zou daaraan
'n eind te maken.
Wees met je vrouw hartelijk gegroet van je liefhebbende oom
Ed.
Zoowel Eduard als Nonni zijn door hun - ik laat dáár: waardoor? - nu, ze zijn van
mij vervreemd. Dit valt me zeer hard. Och, ik kan niet alles uitleggen.
Financieel heb ik erger tijden gekend dan sedert de laatste 2, 3 jaren. Dàt is
tegenwoordig (wel wat moeielijk, maar toch) uittehouden.
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IV
Nieder Ingelheim, 28 September '83.
Beste Auguste! Wat 'n heerlijke brief, mijn beste jongen! En ik had je nogal
verwaarloosd. Dat is dus 'n gloeiende kool. Ik dank je wel!
Ik wil je een langen brief schrijven, maar zal dezen kort maken om je gauw
antwoord te zenden. Hoofdzaak is nu dat ik heel dankbaar ben voor je allerliefst
schrijven. Ik kan je niet zeggen hoeveel goeds je me daarmee doet. Ik wou dat je hier
was met je heele troepje, om je te vertroetelen. Zoo is m'n indruk.
Verbeelje, ik ben koud. Dat is o.a. de schuld van Napoleon III, die zich zoo lamhartig
van de Duitschers heeft laten kloppen. Vandaag namelijk wordt het Denkmal te
Rudesheim ‘onthuld’. Om de daarheen stoomende booten te zien voorbijvaren (wel
wat uit de verte, want de Rijn is nogal ver van ons, vèr voor iemand die ‘aan den R.’
heet te wonen) ben ik met Mimi en Wouter op 't dak van ons huis geweest en daar
erg doorgewaaid. Ook zonder dat is 't guur. Nu dan, ik ben koud. Wat 'n
interessantigheid, zeg je. Nu ja, 't beteekent maar dat ik niet wachten wou tot m'n
vingers ontkleumd waren om je te zeggen dat je br. me zoo'n innig genoegen deed.
Die kou beduidt alzoo warmte.
Wouter kwam me daar 'n paar bloempjes brengen. Ik zei hem: wel, beste jongen,
je krijgt de groeten van Neef Auguste. Hij kent je door ‘M'nheer Douwes Dekker’
(zoo noemde hij Engel, ik weet niet waarom. Misschien omdat hij mij heeft hooren
zeggen dat E. dynastiquement parlant de chef der familie is) en door ‘neef Henri’,
die hier geweest zijn. ‘Je weet wel, toen we zoo vliegers hebben opgelaten?’
- O ja.
- ‘Mag ik nu die bloempjes aan neef Auguste zenden?’ Daartoe werd me genadig
verlof gegeven. Ik maak er maar discreet gebruik van door je van elk maar 'n blaadje
te geven:
(In het origineel van deze brief vindt men een bloemblaadje van de hier
genoemde bloemen geplakt.)
anjeliertje, hier: grasblümchen.
heliotroop.
geranium of pelargonium. 't Is me nooit mogen gelukken uit die twee
benamingen wijs te worden, en vaak bemerkte ik, dat tuinlui er ook mee
in de war zijn. Hoe dit zij, een en ander is 'n groetje van Wouter.
Onder 't schrijven allerlei bereddering. 't Regent. (Wouter: ‘Zou nu de keizer nat
worden? Zijn er nu menschen die de pannoplui voor hem ophouden?’) Kanonschoten;
't groote salvo - 'n heele batterij met dubbelgeladen stukken - dat 1/2 1 zou losgaan,
hebben wij niet gehoord. Wèl nu de minuutschoten. (Nasporing van Wouter, waarom?
Ik weet het niet.) ‘Of wij er morgen eens zullen heen gaan?’ Vandaag is 't er te druk.
Dertig booten en tallooze treinen hebben passagiers aangebracht. Noch te Rudesheim
noch te Bingen (dat ligt er vlak tegenover) zal men onder dak kunnen komen. Zelfs
geen stoel zal er te krijgen zijn. Ook
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morgen zijn er nog feesten. (Optocht van schoolkinderen, Schützevereine, Türners
etc.) En overmorgen! En weldra loopt de heele zaak daarop uit dat er 'n pop meer in
de wereld is (de eentonig vervelende vrouw met 'n beeldgezicht omgeven door de
afgezaagde attributen), een pop meer, waar niemand naar kijkt dan 'n reiziger, hij
ook maar om thuis te vertellen dat-i 't ding gezien heeft.
't Verwondert me dat er niet door 'n paar Franschen geprobeerd is 't ding in de
lucht te laten springen. Ik zeg niet dat ik dit mooi vinden zou, o neen! Maar 't
verwondert me. Na in '70 als hazen op den loop te zijn gegaan, schijnen ze nu zelfs
tot die lamlendige laagheid niet in staat. Hoe de Duitschers zich zouden gehouden
hebben als zij 'n vijand tegenover zich hadden gehad die staan bleef, is de vraag. Ik
heb er weinig idee van. Ze zijn wat al te goedkoop aan hun krijgsroem gekomen.
Maar dit verontschuldigt de Franschen niet.
Wat 'n malle uitweiding, hè, in 'n brief die zo kort wezen zou. Nu ja, ik erger mij
over chauvinisme, ook in verband met holl. toestanden. Ik voorzie treurige dagen.
Niet ik zal ze beleven, maar jij waarschijnlijk wel. De gewone meening dat
Duitschland ons wil inpalmen, is onjuist. Maar 't zal daartoe gedwongen zijn bij de
eerste commotie de beste. De lage landen zijn de door de natuur aangewezen
pré-aux-clercs van West-Europa.
Zelden schrijf ik wat ik wil, zei ik ergens in de Ideën. Kijk, toen ik begon dacht ik
er weinig aan dat ik over politiek etc. wat vertellen zou. Hoofdzaak blijft ons aller
groet, ook aan je vrouw en kinderen, waarvan ik gaarne iets hooren wil. Binnen 'n
paar dagen schrijf ik je weer. Dan zal ik je brief beantwoorden. Deze brief geldt niet.
Dag beste kerel, hartelijk gegroet, ook vooral je mama, van uw liefhebben oom
Ed.
Wouter inquieteerde zich zooeven onder 't koffiedrinken (op z'n Hollandsch om 12
uur) of je in Indië zijnde, wel Hollandsch zou kunnen lezen, en of ik dus misschien
beter deed: ‘indisch te schrijven?’ Ook denkt hij er aan, je eens te gaan bezoeken!
Ik heb veel genoegen van dat kind. Hij weet nog altijd niet dat wij z'n ouders niet
zijn. Ik zie er tegen op, 't hem meetedeelen. En toch zal 't moeten. Anders hoort hij
't van vreemden. Dat's nog erger.
Nieder Ingelheim is: Rheinhessen, niet: Preussen.

V
Tweede helft van een brief van Multatuli, waarschijnlijk van 's-Gravenhage,
winter 1852/53, aan zijn broer Jan en echtgenoote in Indië.
... Gij kunt nagaan hoe ons dit alles - (een kwestie van biologie) - belang inboezemde.
Toen Gabriel ons prevenieerde dat hij twee jongens die ‘zeer vatbaar’
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waren en die hij dikwijls gebiologeerd had, zoude meenemen uit vrees dat welligt
noch E(verdine) noch ik vatbaar zouden zijn, begon ik aan bedrog te denken. Nog
meer werd ik behoedzaam toen de proeven met mij mislukten. Na de preparatie toen
hij zeide: gij kunt uwe oogen niet langer openhouden, bleef ik hem heel bedaard
aankijken, en na eenige vruchtelooze pogingen werd ik afgedankt, hetwelk mij in
zekeren zin aangenaam was omdat ik daardoor beter op Everdine kon letten.
Even als hij met mij (doch vruchteloos) gedaan had, zette hij haar op een stoel in
eenigzins gebogen houding. Hij verzocht haar te staren op een stukje zink, lood of
tin ter grootte van een gulden, in welks midden een koper schijfje of asje scheen te
zijn. Dat loodje lag in hare geopende regterhand welke hij met de andere, de palm
naar boven, op de knie plaatste. De hand waarin het loodje lag was eerst door E. op
zijn verzoek met eenig speeksel bevochtigd.
(Ik vertel u elke omstandigheid, niet omdat ik aan alles gewicht hecht, maar daar
ik de zaak niet goed vat, weet ik niet wat van belang is en wat niet. Zoo is het bijv.
mogelijk dat zink en koper met galvanisme of electriciteit in verband staat of zoo
iets. Ik weet het niet. Lubach zegt dat er geen magnetisme bij te pas komt noch galv.
noch electr., maar 1e beweert G. dat Lubach er niet achter is, en 2e heb ik zelf al te
duidelijk Everdine's trekkingen gezien bij proeven die niets akeligs of schrikbarends
hadden, om niet te denken aan iets als galvanisme. Doch - ik wil niet redeneren en
eenvoudig vertellen.
Nadat zij aldus ca. 15 min. had geseten, begon hij eenige manipulaties op het
voorhoofd, de slapen en aan één der duimen. Eindelijk begon hij:
Mevrouw, ge kunt uwe oogen niet openen. Het was waar. Everdine gaf zich
blijkbaar veel moeite, vertrok haar voorhoofd en oogleden, maar te vergeefs. Eindelijk
riep hij ‘al klaar’ en streek haar langs den rug. Hij herhaalde dien proef eenige malen
en het gelukte telkens.
Bij alles hetgeen verder volgt eindigde elke proef met dat ‘al klaar’ en het strijken
van den rug. Ook is bij eiken proef dien gij nu hoort het volgende altijd gelijk geweest.
Als hij Everdine iets gelastte te doen, te zien, of niet te doen, verzette zij zich in den
beginne, doch langzaam gaf zij toe, evenwel zóó dat men zag dat zij worstelde. Die
worsteling was zóó dat hij vele proeven met haar niet doorzette uit vrees haar gestel
al te veel in de war te brengen. Een paar keer was het of zij bezwijmen zoude, maar
dan gelastte hij haar met eenige manipulatiën weer geheel wel te zijn, en het gebeurde,
zoo zelfs dat E. een oogenblik nadat zij half flauw in mijne armen was gezegen
uitriep: O, nu voel ik mij regt aangenaam, o wat is dat aangenaam!
Die beide jongens echter (of liever hunne zintuigen, hunne verbeelding)
gehoorzaamden dadelijk zonder strijd, zonder worsteling, hetwelk mij eigenlijk als
komedie zoude toegeschenen zijn wanneer ik niet den inhoud van G.'s wil op Everdine
zoo duidelijk had waargenomen. Ook verklaarde hij mij dat verschil door de wèl
mogelijke omstandigheid dat hij met die beide jongens in naauwer rapport stond,
‘dat hij hen reeds bezat, en Everdine nog moest ‘veroveren’. En ik moet bekennen
dat ik, het veroveren van E. ziende, aan het bezitten der jongens geloof sloeg, want
het een was niet vreemder dan 't ander.
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Dat worstelen van Everdine en de daaruit voortvloeijende zenuwachtige spanning
heeft zooals ik zeide vele proeven met haar met een ‘al klaar’ doen afbreken. Van
tijd tot tijd was het verdrietig om aan te zien hoe de arme meid zich te weer stelde
en sidderde en in elkaêr kromp, en er was van mijne zijde hartvochtigheid noodig
om het aantezien. Na elke herstelling door een ‘al klaar’ en eenige strijkingen, wilde
zij een nieuwe proef ondergaan. Ik betreurde mijn gebrek aan vatbaarheid om het
van haar overtenemen.
De proeven die men met haar deed gelukten allen, want sommige daarvan werden
gestaakt niet om gebrek aan goeden uitslag, maar juist omdat ze begonnen te gelukken
op eene wijze die ons te hevig toescheen. Dit was het geval toen zij Henriette zien
wilde, - toen men haar een afgrond voor hare voeten wees enz., hetwelk zij wel
ontkende maar zoodanig dat ik het erkennen met al te veel aandoening te gemoet
zag, terwijl dit alzoo bij eiken proef die dóórgezet werd, had opgemerkt, bijv.:
Eerst het gedwongen gesloten houden der oogen, waarbij zij in 't begin nog knipte,
maar later niet meer.
Vervolgens aldus:
G. (haar een witten zakdoek voorhoudende): Mevrouw, ziet u die mooije blaauwe
doek?
E.: Wel neen, die doek is wit.
Hij: Neen, blaauw zeg ik u, hemelsblaauw, mooi blaauw, helder mooi blaauw...
E.: Nu ja, iets blaauwachtig, maar niet heel blaauw.
Hij (met stemverheffing en manipulaties): Neen, zeer blaauw, zeer blaauw, zie
goed, zeer, zeer blaauw.
E.: Oja, nu zie ik het, ja, ja, heel mooi blaauw.
Hij: Juist, heel blaauw - met sterren, zie, zie de sterren.
E.: Neen, de doek is wel blaauw, maar sterren zie ik niet.
Daarop volgde een haastig ‘al klaar’, want zij werd angstig zenuwachtig. Zij staarde
op den doek en de sterren, die niets vreemder zouden geweest zijn dan de blaauwe
kleur die ook niet bestond, zouden wel voor den dag gekomen zijn.
Na wat rust gaf hij haar denzelfden doek in de hand en dwong haar op gelijke
wijze dien voor rood aan te zien. Na lange ontkenning stemde zij toe en het was
interessant om te zien hoe zij zich dacht al heel goed te houden toen zij ontkende dat
de doek nòg rooder was dan het venstergordijn. ‘Neen, neen, zeide zij, niet rooder,
maar wél even rood’. Zij nam een punt van die gordijn in de hand en hield het naast
den doek. Daarop volgde een ‘al klaar’, en begrijp eens hoe gek zij keek die beide
kleuren voor gelijk aangezien te hebben. Want (en dit verdient opmerking) zij
herinnerde zich zeer goed al wat zij gezien of gezegd had. Zij wist zeer goed dat de
doek in kwestie primitief wit was. Zij wist zeer goed dat de doek dien zij voor blaauw
of rood aanzag eene andere kleur had gehad ... maar op het beslissende oogenblik
moest zij in weerwil van dit alles bekennen, dat de doek haar rood of blaauw
toescheen.
Ik laat vellen commentaires daar, want ik zou tijd te kort komen voor de andere
proeven, ook van de beide jongens, die op zich zelve voor mij geene waarde hebben
zouden, maar kracht krijgen door Ev's ondervinding.
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Zij zat. Hij zeide: gij kunt niet opstaan! Het was zoo! Hoe zij zich wrong en inspande,
het was of zij aan de stoel was vastgekleefd.
Zij stond. Hij zei: gij moet gaan zitten. Na vruchtelooze pogingen viel zij op de
stoel neêr.
Hij plaatste haar op eene distantie en zeide: Gij moet bij mij komen. Dit was
wezenlijk akelig om te zien. Zij bleef eenige oogenblikken staan, maar blijkbaar met
moeite, daarop liep of liever schoof zij vooruit alsof zij door eene onzigtbare hand
gesleept werd. Ik had er medelijden meê. Het duurde wel 5 minuten voor zij de
afstand van 8 à 9 voeten tot G. had afgelegd. Ik merkte daarbij op, dat toen zij vlak
voor hem stond G. de proef als geëindigd beschouwde, zijne wilsinspanning (of wat
het wezen moog) verslappen liet, want op het oogenblik dat hij mij, (die vlak naast
hem stond) aanzag en op die wijze naar ik meen de kracht verloor die uit zijne oogen
op E. werken moest, keerde zij zich in eens van hem af en viel mij doodelijk afgemat
in de armen. Zij was geheel uitgeput. Het was bij die gelegenheid dat G. haar zoo
als ik boven zeide, zoo in eens weêr lekker maakte, zoo dat zij het uitriep: ‘O, wat
ben ik nu aangenaam!’
Hij gaf haar iets in de hand (het bewuste loodje) en zeide: dat is zwaar, zeer zwaar;
gij kunt het niet dragen; enz. Zij begon met te zeggen dat het niet zwaar was. Allengs
zakte de hand, zij begon zich in te spannen als iemand die een gewigt boven zijne
kracht draagt en moest het loodje laten vallen. Zij kon het niet weêr van den grond
krijgen.
Even zoo gaf hij haar dat zelfde loodje nadat het door ‘al klaar’ weêr ligt voor
haar geworden was, in de hand en zei dat het heet was. Na eerst ontkend te hebben,
toen toegestemd dat het al warmer werd, wierp zij het eindelijk met een schreeuw
weg, roepende ‘ik heb me gebrand!’
Ook zeide hij: Mevrouw, u kan mijnheer D. niet op den mond kussen. Ik bleef stil
zitten. Zij kwam naar mij toe, het gezigt vlak vóór mij en hoe zij haar hoofd draaide
en keerde, haar mond schoof gedurig den mijnen voorbij en de zoen kwam op den
wang of in den hals teregt. Toen zeide hij: gij kunt Mijnheer D. niet anders kussen
dan op het voorhoofd. En ziedaar zij trachtte tevergeefs met haar mond een andere
plaats te bereiken: telkens schoven hare lippen naar mijn voorhoofd.
Hij zeide: gij kunt uwe handen niet tot elkaar brengen. En het was zoo. Of: gij
kunt uwe handen niet van één scheiden en het was of zij gekleefd waren. Misschien
sla ik nu in de haast eenige proeven over. Halt, daar schiet mij nog een te binnen.
Hij schonk water in en vroeg: wat is dat?
E.: Dat is water.
Hij: Neen, dat is limonade, proef maar.
E. (zij proefde): neen 't is water.
Hij: Limonade, zeg ik u, lekkere limonade.
E. (langzaam drinkende): Nu ja, iets zuurs proef ik wel, maar...
Hij: Neen, niet iets zuurs, maar goede lekkere limonade (manipulaties).
E.: Oja, 't is lekkere limonade!
Hij: Juist, en nu (manipulaties) nu is het walgelijk zoet.
E.: Ja, ja, walgelijk zoet!
(Let wèl, dat E. dit niet alleen zeide, maar werkelijk meende te proeven.

Libertinage. Jaargang 4

217
Op dit oogenblik herinnert zij zich de smaak der limonade nog!)
Hij nam het glas terug, gaf het weêr en zei: Nu is het zuur, zuur, zuur, als sterke
azijn. Na eenig tegenstribbelen proefde E. het zuur, maar niet scherp genoeg naar
den zin van G. Toen nam hij het glas weêr terug, streek er over en zeide: ‘Het is zóó
zuur, Mevrouw, dat u het niet kan drinken!’
Toen E. het glas aan de lippen wilde brengen, scheen de daaruit opstijgende lucht
haar zóó te treffen dat ze het met een schrik van zich afhield. Het was als of er een
onverwachte kruidvlam uit opgeslagen was, zoo ernstig was haar schrik. Ook op dat
oogenblik was zij zóó ontdaan dat er een ‘al klaar’ en rust noodig was of liever rust
niet want na de herstelling maakte hij haar telkens lekkerder dan ooit, doch bij zulke
pausen amuseerden wij ons met die beide jongens, wier proeven den geheelen avond
dóór gingen.
Namelijk: Kees (of hoe hij heette) dacht op kommando, dat hij G. de schilder was
en vertelde mij heel ernstig dat hij een wintergezigt onder handen had en dat ik hem
pleizier doen zou dat te komen zien. Hij (of de ander) reed in de kamer schaatsen,
die hij schijnbaar eerst heel deftig aangebonden had. Hij schoof als een gek door de
kamer. Toen vertelde G. aan beide jongens dat er veel sneeuw lag en dat zij met
sneeuwballen wierpen. Zij grabbelden op het tapijt, kneedden de ballen, gooiden
elkaâr en dachten van tijd tot tijd dat zij geraakt werden, hetgeen bleek uit een korte
schreeuw, het afwisschen van 't gezigt etc. Hij liet ze dansen op de hurken, lagchen
en huilen naar verkiezing. Maakte ze bang voor een watersnood en ze klommen op
de stoelen. Hij liet ze zwemmen op den grond. Hij liet ze vechten, maar belette hen
elkaâr te raken, en wat ze stompten of sloegen, het was alles in de lucht. Ook zeide
hij: Je kunt me niet raken, stomp me gerust in mijn gezigt. De vuist schoof rakelings
zijn gelaat voorbij, maar raakte nooit. Een der jongens gaf hij water als cognac. De
jongen dronk, en was dronken. Hij zwierde door de kamer en viel op een stoel in
slaap dat hij snorkte. Hij zeide tot beiden: ga daar zitten en eet die broodjes met ham
op. (Er was niets op de tafel). Zij sneden hun broodjes door en aten en smakten...
Een der jongens had water als punch gedronken en na: het is lekker, gezegd te
hebben het glas neêrgezet op tafel. G. scheen te verzuimen hem ‘al klaar’ te maken,
althans een half uur daarna wees de andere jongen in een ogenblik van rust en nadat
wij die punch-proef al vergeten hadden, op zijn kameraad. Wij zagen inderdaad dat
deze weêr naar zijn glas gegaan was en heel bedaard het laatste dropje water opslorpte
zoo als een kind doet met iets wat hem heel lekker smaakt. Dat's waar ook, zei Gabriel;
hij bestreek den jongen etc. en deze zette dadelijk met een landerig gezigt het glas
neêr als ware hij verdrietig over zijne eigene zotheid. Voorts liet hij den eenen jongen
zijn naam vergeten, het abc niet kennen, niet weten hoe oud hij was, toestemmen dat
hij een oud man, een meisje was etc. etc. etc.
Ik herhaal nog eens dat dit alles op zich zelven beschouwd komedie kon wezen,
maar in verband met wat ik bij E. zag gerust als echt kan aangenomen worden. Ook
beschouwde ik die jongens als te onontwikkeld om zoo goed te ‘acteren’. Bovendien
waren sommige proeven onmogelijk
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voor veinzerij vatbaar, bijv. toen een der jongens het gevoel in zijn hand had verloren,
heb ik hem met de nagels zóó geknepen dat hij althans teeken van pijn had moeten
maken of inspanning op het gelaat vertoond. Doch neen, hij stond het heel kalm door,
doch na het ‘al klaar’ voelde hij pijn, welk gevoel hem door Gabriel echter terstond
weêr werd afgenomen.
Tijd voor beschouwingen heb ik nu niet, ook moet ik meer donnée's hebben om
te oordeelen. Gij begrijpt dat ik er meer van wil weten en dus daarover later.
Voorloopig ............................ bij mij op: le de bevreemding dat iets zoo frappants
niet meer à l'ordre du jour is, want ik hoor dat er na korte opgang niet meer over
wordt gesproken; 2e het belangrijke der consequenties van die zaak. Denk eens na
over de mogelijke gevolgen van zoodanigen invloed van den eenen mensch op den
anderen!
Ik denk daarbij aan Delphi, Dodona, Ephese, de Isisdienst, de tooveres van Endor
die Samuel voor Saul verschijnen deed....
door ons beide gegroet, zoen de kleintjes. Everdine heeft nog van tijd tot tijd aan
koorts gesukkeld, maar ik hoop toch dat ze er nu boven op is. De kou staat haar niet
aan. Dag jongens. Uw liefhebbende broer
Ed.
Ik heb geen tijd mijn geschrijf natezien. Waarschijnlijk heb ik slordig gestileerd en
woorden uitgelaten; als gij dezen brief wellicht ergens voorleest maak dat dan eerst
wat in orde.
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Drie jaar Russische tolk
De oorlogsjaren bracht ik door in ons huis in N., in de Oost-Mark. Gedurende de
maand Januari 1945 kwam het front steeds dichter bij onze streek. Van het begin af
aan was ik besloten te blijven waar ik was. We waren geen nationaal-socialisten
geweest en bovendien sprak ik russisch. Ons huis stond op een berg, die met gras en
sleedoorn begroeid was en aan de steile oever van een oude rivierarm lag. In die tijd
werden wij, geregeld tegen drie uur in de ochtend, wakker door het dof dreunen van
het trommelvuur, dat gericht was op een enige kilometers van ons vandaan gelegen
bruggenhoofd. Maar op een morgen toen wij wakker werden, heerste er diepe stilte;
de duitse troepen waren vertrokken. Tegen de middag vernamen we, dat enkele
russische soldaten langs de straatweg oprukten. Onder de enkele achter gebleven
bewoners bevond zich een oud echtpaar, waarmee wij zeer bevriend waren. Op deze
dag, het was de 28e April, toen alles kalm bleef, wilde ik hen opzoeken om te horen
hoe zij de laatste moeilijke dagen hadden doorstaan. Op weg naar hen toe zag ik de
eerste russische soldaat, die van boom tot boom voorzichtig vooruit schoof. Hij was
jong, haast een jongen nog, had rood haar en een goedmoedig open gezicht. Ik sprak
hem in 't russisch aan. Hij hield mij voor een russin, een oekraïnische vermoedelijk.
Impulsief zoende hij me op beide wangen hartelijk en zei: ‘Het duurt niet lang meer
of je bent weer in ons vaderland terug.’ Een gevoel van onuitsprekelijke opluchting
en ontspanning kwam over me. Zo, dat waren dus russische soldaten. Ik bleef de
twee volgende dagen thuis, was aan 't opruimen toen plotseling een buurvrouw binnen
stormde, een vrouw van een jaar of veertig, die beneden aan 't water woonde.
Opgewonden vertelde zij, hoe twee matrozen zonet bij haar geweest waren, haar
verkracht hadden, daarna het huis geplunderd en kleren, ondergoed en horloges
hadden meegenomen. Zij verzocht mij met haar naar N. te gaan om de commandant
op de hoogte te brengen, want de overal aangeplakte proclamaties vrijwaarden de
bevolking voor plunderingen en verkrachting.
Na het eten gingen wij op stap. Op de straatweg was druk verkeer. Oekraïnische
en poolse vrouwen kwamen groepsgewijze uit de stad, beladen met bundeltjes
ondergoed en kleren, die ze uit de verlaten huizen van hun vroegere bazen hadden
gehaald. Op de telegraafpalen zaten russische matrozen en repareerden electrische
leidingen. Hun gezichten waren breed, aziatisch, vreemd en hadden weinig
overeenkomst met het gezicht van de eerste russische soldaat. Ze waren dronken en
bekeken ons brutaal en opdringerig. Sommige riepen mij iets na, wat ik niet verstond.
Ik probeerde iets terug te zeggen, maar mijn stem was klankloos van angst. Hoe
dichter we de stad naderden hoe angstwekkender en chaotischer het beeld werd. Alle
huizen stonden open, bedden, kasten, kleren, ondergoed lagen op straat te midden
van een warboel van draden en omgevallen telefoonpalen. Uit de huizen klonk lawaai
van dronken soldaten en oekraïnische vrouwen. Uit enkele andere hoorde men
hulpgeroep van duitse vrouwen die verkracht werden. Op straat ontmoetten we één
duitser, een zekere R.,
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vader van een talrijk gezin. Zijn familie stond bekend als de armste en meest
verwaarloosde in de stad. Hij scheen zeer opgeruimd en zong. Uit zijn broekzak stak
een fles genever, aan zijn arm hingen twee oekraïnische vrouwen. Naar men mij zei
was hij de nieuwe burgemeester, aangesteld door de rode armee. Hij groette vriendelijk
en grijnzend. Wij vroegen de commandant te spreken. Hij was niet te vinden. Men
lachte ons uit. Ik begreep, dat elke poging tot protest geen zin had en zo begaven we
ons terneergeslagen op de terugweg. Ontzettende angst overviel me en ik maakte
mij zelf verwijten, dat ik niet gevlucht was. Mijn vertrouwen was weg. Ik voelde me
tegenover dit gepeupel hulpeloos en uitgeleverd. Enkele regels van Alexander Blok
kwamen me in de zin:
Sluit de deuren met verlof
Vandaag is er brand en roof!
Open de kelders overal
Het plebs viert carnaval.
De burger in zijn kraag gedoken
bergt neus en kin
En achter hem door schurft ontsiert
Staat als een hond die z'n baas verloren
De staart getrokken aan zijn lijf
de oude wereld.

Het betekende poëzie voor mij vroeger, maar zoëven had ik de realiteit ervan gezien.
Mijn vrienden schrokken toen ze mij zagen. Samen besloten wij dat ik niet meer
naar mijn eenzaam huis terug zou gaan, maar bij hen zou blijven en voortaan in een
bunker in hun park zou slapen. Wij hoopten dat het steeds dichter wordende groen
der bomen ons zou beschermen. Van de straatweg af was geen huis te zien. In het
beschermende duister van de avond haalde ik uit mijn woning zoveel van mijn have
en goed als ik kon dragen en keerde naar het veilige park terug. Hier bracht ik zes
weken door, gedurende welke om ons heen chaos heerste. Nog altijd denk ik met
een gevoel van grote dankbaarheid aan deze aardholte terug, die genoeg ruimte bood
voor mij en mijn kinderen om daar naast elkaar op matrassen te liggen. Struiken en
boomtakken bedekten de ingang; hier kon ons niemand vinden. Ik geloof dat ik de
moeilijke maanden die nu volgden niet zou hebben doorstaan, zonder de diepe,
gezonde slaap hier in de schoot der aarde.
Enige dagen later werd bekend dat de gehele bevolking op het marktplein moest
verschijnen. Het was een armzalig hoopje mensen dat daar op de markt samen kwam.
Alleen ouden van dagen, zieken en de zeer arme mensen waren achter gebleven. De
commandant verscheen. Een man van middelmatige lengte, echt militair met een
gesloten gezicht. Men verzocht mij hem te zeggen, dat ik russisch sprak en de
bevolking zich door mijn tussenkomst wilde verstaanbaar maken. Maar hij schonk
noch aan mij noch aan mijn woorden enige aandacht. Naast hem stond een oekraïnisch
meisje, juffrouw Clara, zo als ze later door allen genoemd werd. Ze vertaalde zijn
korte toespraak in tamelijk goed duits. De commandant deelde mede, dat de oorlog
voor ons ten einde was en dat de roemrijke
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rode armee voor rust en orde zou zorgen. Reeds de volgende dag zou brood worden
gebakken en onder de bevolking verdeeld.
De volgende dagen verlieten we het park alleen om brood te halen, steeds de
grootste voorzichtigheid in acht nemend. Want onze schuilplaats was onze enige
beveiliging. Het afleggen van de twee kilometer lange weg naar de stad betekende
ook overdag een groot waagstuk. Russische ravitailleringscolonnes waren over de
gehele streek verspreid en de soldaten trokken plunderend door het land. Van alle
kanten kwamen dagelijks meldingen van overvallen, leeg-geroofde huizen en
verkrachte vrouwen. Er was geen leeftijdsgrens voor vrouwen, tussen twaalf en
tachtig jaar was geen vrouw veilig. In het begin voelde ik me verplicht, overdag
tenminste, als mij iemand te hulp kwam roepen, te gaan en te bemiddelen. Maar ik
moest het gauw opgeven, het was nutteloos en ik begaf me in groot gevaar. Meestal
kwamen de soldaten aan huis, verlangden water of een dergelijk onbelangrijk iets,
namen dan uit het huis mee wat hun van pas kwam en verkrachtten de vrouwen.
Wanneer ik er bij kwam en ze in 't russisch aansprak, werden ze verbaasd, afgeleid,
onzeker en gingen er soms vandoor. Zo gebeurde het, dat mijn buurvrouw me liet
roepen toen twee soldaten bij haar waren binnen gedrongen. De een was een
onderofficier met een bleek mongools gezicht. Hij luisterde een moment naar mij,
begon toen te lachen, pakte mij bij de hand en zei: ‘We willen feest vieren en hebben
vrouwen nodig, kom mee!’ De manier waarop hij dat zei, was niet mis te verstaan.
Vol angst wendde ik me tot zijn kameraad: ‘Helpt U mij, beschermt U mij!’ Het was
een jonge man, die er gezond en fris uitzag. Ik weet niet, wat hem op dit moment
bezielde, maar hij kwam tussenbeide en zei tegen de onderofficier: ‘Laat haar los,
ze is van mij!’ Toen legde hij lachend zijn arm om mij heen, en zei: ‘Je bent net mijn
bruid in Siberië, vanavond kom ik bij je!’ En zachtjes fluisterend in mijn oor: ‘Pas
op voor hem, hij deugt niet’. Hij pakte me bij mijn arm en we gingen weg. Op dit
moment voelde ik geen angst, alleen dankbaarheid en wist trouwens ook, dat hij me
's avonds niet zou kunnen vinden. Enige dagen later kwam ik de mongoolse
onderofficier weer tegen. Het was op onze berg toen mijn buren mij weer geroepen
hadden. Het was Zondagochtend. De mongool was ook deze keer dronken, herkende
mij direct, kwam met een kwaad gezicht op me af, om mij deze keer niet los te laten.
Ik wrong mij los, hij loste een schot achter mij, maar raakte mij niet. Na deze ervaring
had ik geen moed om mijn buren te helpen. Niettegenstaande dit alles, herinner ik
me, hoe mijn ingrijpen toch eens een zeker succes had. Het moet in de allereerste
dagen geweest zijn. Ik was op de straatweg om brood te halen. Uit een huis aan de
rand van de weg kwam huilend een oude vrouw en wees op een vol beladen handkar,
welke door een oekraïnische vrouw getrokken werd. ‘Daar ligt mijn enige warme
jas’. Ik stapte op de oekraïnische vrouw af. ‘Geef haar de jas terug.’ Ze lachte me
uit. Tegelijk trok een lange rij russische tanks langs de straatweg in de richting van
Berlijn. In mijn opgewonden toestand, in mijn naïviteit - anders kan ik het vandaag
niet verklaren - ging ik voor een dezer tanks staan; hij stopte. ‘Kameraden, helpt, ze
heeft deze oude vrouw haar enige warme jas afgenomen!’ Deze keer appelleerde ik
niet vergeefs aan de ridderlijkheid van de rode armee. De soldaat stapte uit
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en zei tegen de oekraïnische vrouw: ‘Geef haar de jas terug.’ Ze deed het, terwijl ze
dreigend tegen me zei: ‘Pas op, als ik je ooit te pakken krijg!’ Later was de oude
vrouw haar jas toch kwijt, hij werd door russische soldaten uit haar huis gestolen.
Het kan hoogstens een paar dagen later geweest zijn toen tegen de middag de
kinderen ons kwamen waarschuwen dat twee russische soldaten zich in de tuin
ophielden. Enkele minuten verstreken in radeloosheid. Onze kennis, de oude mevrouw
M. was echter een moedige vrouw. Haar gehele verschijning, haar grijs-wit haar, de
op een stok gesteunde gestalte, dwongen respect af, niettegenstaande de gescheurde
kleren uit die tijd. Rechtop ging ze de indringers tegemoet en ik kwam achter haar
aan. Groot was onze opluchting en vreugde, toen bleek dat de twee ‘russen’ in
werkelijkheid franse krijgsgevangenen waren, die vroeger hier in het park gewerkt
hadden. De familie M. had ze altijd goed ontvangen en ze goed behandeld en nu
hadden ze een wandeling naar het hun zo bekende park ondernomen. We hadden ze
haast omhelsd, het waren vrienden, broeders, europeanen, mannen voor wie men
geen angst hoefde te hebben. Ook zij zagen in ons vrienden. Ze kwamen om afscheid
te nemen. Ze vertelden dat de oprukkende russen geen onderscheid tussen hen en de
duitsers hadden gemaakt. Ze waren hun horloges net zo goed kwijt, de franse vrouwen,
die met hen waren, konden ze evenmin voor verkrachting beschermen. Nu waren
russische militaire instanties bezig de franse krijgsgevangenen te verzamelen, om ze
over Moskou-Odessa naar hun vaderland terug te brengen. Maar deze twee fransen
waren besloten, na alles wat ze gezien hadden, naar het westen, de Amerikanen door
te dringen, om op die manier veiliger naar hun vaderland te komen. We schudden
elkaar ten afscheid de hand en wensten elkaar alle goeds.
In de stad hadden intussen de mannen, die in N. achtergebleven waren op bevel
van de commandant, een burgemeester gekozen. Kameraad R., die noch lezen, noch
schrijven kon, moest met een minder gewichtig baantje genoegen nemen. De keuze
viel op een oude boekdrukker, vroeger onafhankelijk sociaal-democraat. De keuze
was niet slecht. De gekozen burgemeester was een oude man, met wit haar en een
intelligent gezicht. Hij bebouwde een lapje grond, was getrouwd en had geen kinderen.
Omgeven door katten, kippen, geiten en een varken, leefde hij in een klein bouwvallig
huisje. Hij zag er zeer onverzorgd uit, maar achter zijn brilleglazen keken intelligente,
goedmoedige ogen vol humor. Hij stak gunstig af bij de toen in de omliggende dorpen
gekozen burgemeesters, die noch lezen, noch schrijven konden en meestal corrupt
en incapabel waren. De nieuwe burgemeester had nauwelijks zijn ambt aanvaard,
het was geloof ik de 12e Mei, of hij vroeg me hem te helpen. Voorlopig bestond mijn
werk in het maken van russische opschriften ‘Burgemeester’, ‘Ziekenhuis’, ‘Verboden
te plunderen’ etc. en hem bij zijn onderhandelingen met de commandant te assisteren.
Er werden lijsten gemaakt, inhoudende de namen, leeftijden, beroepen, politieke
lidmaatschappen van de bevolking, welke naar de commandantuur gedirigeerd
werden. Kort daarna liet ‘juffrouw Clara’, de tolk van de commandant, vragen of ik
russisch lezen en ook schrijven kon, in welk geval ze mij als haar ‘hulp’ kon te werk
stellen. Juffrouw Clara heeft niet enkel onaangename dingen in Duitsland onder-
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vonden. In ieder geval was ze hartelijk, bereid om te helpen, en in haar werk zonder
enig gevoel van wrok t.o.v. de bevolking. Er heerste toen echter een chaotische
toestand en daaraan kon ook zij niets veranderen. De commandantuur bevond zich
in het huis van een arts, die gevlucht was; grote rode doorzichtige spandoeken met
witte letters erop bedekten de gevel. De opschriften waren politieke leuzen, woorden
uit redevoeringen van Stalin, gericht tot het rode leger. Voor de ingangspoort stond
de russische wacht en het was moeilijk er binnen te komen.
Door mijn tussenkomst probeerde de burgemeester, zijn klachten, wensen en
aanvragen aan de commandant te richten. Dagelijks had ik dergelijke klachten over
plunderingen, verkrachtingen, brandstichtingen over te brengen. Men beloofde ons
steeds een onderzoek in te stellen, maatregelen te nemen, er gebeurde echter nooit
iets. In de commandantuur heerste in deze tijd een onbeschrijfelijke warboel, een
overwinningsroes had allen bevangen na al het doorstane leed in het verleden. De
gramofoon speelde van vroeg tot laat, de alcohol vloeide, en er was nooit een tekort
aan oekraïnische vrouwen; het aan zich zelf overgelaten leger, vierde op eigen manier
feest. Maar er hing toch nog veel van de comandant af. De commandant van het nabij
gelegen dorp werd algemeen geprezen. Ik had een keer de gelegenheid hem te leren
kennen. Heer M. uit ons dorp was op een goede dag van huis gegaan en vergat zijn
legitimatiebewijs mee te nemen. Hij werd in het genoemde nabij gelegen dorp
aangehouden en opgesloten. Toen ik laat in de middag van mijn werk in het park
terugkwam, smeekte mevrouw M. mij naar het dorp te gaan om haar man los te
krijgen. Talmend ging ik op weg. Het was al avond geworden, en de vijf kilometer
lange weg langs de chaussee was niet zonder gevaar. Ik kwam ongedeerd in L. aan
en werd direct bij de commandant binnengelaten. Het was een man tussen de dertig
en de veertig, met donker haar en een scherp gesneden gezicht. Hij hoorde mij aan,
zijn vragen waren kort en wantrouwend. ‘Hoe komt het dat U russisch spreekt?’ Ik
zei dat ik russisch gestudeerd had uit belangstelling voor de russische litteratuur en
in mijn nood, want ik voelde dat mijn zaak er slecht voor stond, begon ik Poesjkin's
beroemde versregels te citeren, uit een gedicht opgedragen aan Adele Kern. Ik had
nauwelijks de eerste regel gezegd, of de commandant en de beide oekraïnse vrouwen,
die naast hem stonden, citeerden ook de tweede regel met mij samen. We lachten
allen, ik had gewonnen. De heer M. werd uit de kelder gehaald en nadat ik zijn
legitimatiebewijs had laten zien, mochten wij naar huis.
In de daarop volgende weken wisselden de troepen voortdurend, ons plaatsje was
een doorgangskamp. Dagenlang waren de straten geblokkeerd door de naar Rusland
terugtrekkende troepen. Van uit onze schuilplaats, door de boomtakken kijkend,
kregen we elke ochtend hetzelfde beeld te zien: kanonnen, tanks, vrachtwagens
volgeladen met piano's, gestreepte dekens en kussens, waarop russische soldaten
lagen te slapen of te eten. Toen deze troepen voorbijgetrokken waren, kwam op een
avond een troep mongoolse ruiters, die een kudde koeien naar het oosten dreef. De
mannen droegen lange vlechten en bont geborduurde hemden. Ze bereden prachtige
paarden en vertoonden allerlei staaltjes van rijkunst. 's Nachts kampeerden ze op een
wei aan de rivier.
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Nieuwsgierig bespiedden we ze vanuit onze schuilplaats en keken vol verlangen naar
de volle uiers der koeien. Oekraïnsche vrouwen begeleidden de mannen en molken
de koeien. De volgende morgen nam ik een kloek besluit, pakte twee emmers en
ging barrevoets en met een doek om mijn hoofd, mijn kleine jongen op de heup
dragend, naar beneden en vroeg om een beetje melk. ‘Neem een koe en melk.’ zeiden
de oekraïnse vrouwen. Het was gemakkelijker gezegd dan gedaan. De koeien die uit
verschillende stallen aangedreven waren, waren schuw. Na veel inspanning lukte het
me tenslotte en ik trok met twee haast volle emmers huiswaarts. 's Avonds ging ik
opnieuw met mijn emmers naar beneden en vulde ze weer. De vrouwen zeiden nu
echter, dat ik de volgende keer eieren in ruil voor melk zou moeten brengen. We
raapten bij elkaar, wat onze kippen aan eieren gelegd hadden, en dat bracht ik de
volgende ochtend naar het kampement. Het was een heerlijke mei-ochtend, het gras
glinsterde in de zon door de ochtenddauw. Op donzen bedden en gestreepte dekens
rustten de oekraïnse vrouwen, getooid in crêpe-de-chine nachtjaponnetjes, welke ze
evenals de dekens onderweg uit omliggende huizen gehaald hadden. Sommige liepen
of lagen in innige omhelzing met hun mongoolse vrienden, andere hurkten bij het
vuur en waren aan 't koken en braden. Mijn eieren gingen direct in de pan. 's Middags
trokken ze verder, de donzen bedden, dekens en kookpannen in 't gras achterlatend.
De straatweg was nog steeds onveilig. De weg naar de stad, die ik dagelijks voor
mijn werk moest afleggen, was zenuwslopend. Het werk op het raadhuis was
veelzijdig en vol afwisseling. Vanuit de kamer, die voor de wacht bestemd was, en
die onze enige werkruimte vormde, konden we het hele marktplein overzien.
Vluchtelingen gingen af en aan, sommigen keerden terug naar N., uitgeput, kaal
geplunderd en vaak ziek. De huizen, die ze verlaten hadden waren meestal
leeggeroofd. Uit het oosten kwamen mensen die verdreven waren, soms in
onbeschrijflijk ellendige toestand; ze wilden verder trekken. De meesten vroegen
om een ‘laissez passer’ in de russische taal. Een ‘document’ was voor de russen zeer
belangrijk. Ik schreef indertijd honderden van deze onzinnige papieren in de russische
taal uit. Burger of burgervrouw X., vluchtelingen van daar en daar willen naar die
en die plaats, de burgemeester verzoekt ze ongehinderd door te laten, een stempel
er onder. Hoe wonderlijk het ook was, zulk een papier werd als document door de
russen gerespecteerd.
Samen met mij werkte op het raadhuis een vrouw, een vroegere secretaresse uit
Berlijn. Ze kwam uit ons plaatsje, haar ouders woonden hier in het bos in een
bouwvallig houten huisje. Ze leefden hier vrijer en waren natuurliefhebbers. De
gehele familie was lid van de communistische partij. De vader was het type van de
idealist en wereldverbeteraar, aanhanger van de natuurgeneeskunde. Gedurende het
naziregiem sloten ze geen compromis, luisterden avond aan avond naar de russische
zenders, en wachtten op hun bevrijders in het voorjaar 1945. De ontmoeting met de
russische troepen was hun eerste grote ontgoocheling. Ze hadden, toen de russische
troepen kwamen, hun oude bewijzen der communistische partij te voorschijn gehaald,
radbraakten enkele russische woorden en toonden beelden van Marx en Lenin, welke
ze onder doodsgevaar in de
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nazitijd verborgen hadden gehouden. Maar dit alles kon de rode armeesoldaten niet
weerhouden om hun kasten te plunderen en de hele garderobe mee te nemen.
Half Juni besloot ik weer naar mijn huis terug te gaan. De algemene onveiligheid
was nog geenszins geweken, maar er kwam een verandering in mijn werk, die mijn
persoonlijke veiligheid zeer ten goede kwam. Omdat de stad aan de rivier lag, kregen
we een marine-detachement in ons plaatsje. Deze mariniers waren nog grotere rovers
dan de gewone soldaten. Bijna elke nacht hadden er roofovervallen plaats, die vaak
gepaard gingen met zwaar lichamelijk letsel der slachtoffers. Op een ochtend werd
ik door de burgemeester weer met een dergelijke klacht naar de marine-commandant
gestuurd. De wacht wilde mij niet bij de commandant melden, daar deze zogenaamd
niet aanwezig was, zoals meestal trouwens wanneer er bezwaren werden ingediend.
Een al wat oudere sergeant, een kleine gedrongen man, hoorde toevallig mijn gesprek
met de wacht en zei tegen me: ‘Komt U mee, ik heb U nodig.’ Onderweg naar zijn
huis vertelde hij me, dat hij rechter-commissaris bij de officier van justitie was, en
zich voor mijn geval interesseerde en mij als tolk kon gebruiken. Bij hem thuis moest
ik hem alle details van de roofoverval vertellen. Een russische vrachtwagen was 's
nachts op de straatweg vóór een eenzaam huis gestopt en twee matrozen drongen er
naar binnen. De man die de vrouwen wilde beschermen kreeg een schotwond in de
longen, de vrouwen werden verkracht en de kasten leeggeroofd. De matrozen
verdwenen toen in het donker. Op zichzelf was er niets bijzonders aan, het gebeurde
nacht aan nacht op allerlei plaatsen. Alleen het zware lichamelijke letsel met een
vuurwapen toegebracht, maakte het geval ernstiger. Al 's middags werden de beide
vrouwen voor een verhoor ontboden.
Van nu af aan werkte ik hier haast dagelijks, ondervroeg de getuigen, soms geheel
zelfstandig, begeleidde de rechter-commissaris naar de plaats van de misdaad en
droeg met hem samen steentje voor steentje het bewijsmateriaal bij elkaar. Toen de
daders, twee matrozen en de wagenbestuurder gevonden waren, werden ze met de
twee vrouwen geconfronteerd. Op de gezichten der matrozen was de haat te lezen,
toen ze de vrouwen zagen. Ik hoorde hun woorden: ‘Kijk, deze duitsers zien er precies
zo uit, als Ilja Ehrenburg ze beschreven heeft’. De twee vrouwen, die tegenover hen
stonden, waren heel eenvoudige burgerlui met verwerkte handen en verweerde
gezichten. De rechter leidde de verhoren met grote rust en grondigheid. Zijn vragen
waren juridisch bezien niet bijzonder spitsvondig, maar getuigden van gezond
verstand. Zijn ogen waren altijd vol humor en menselijkheid, om het even of hij met
de daders of hun slachtoffers te doen had. Zijn vasthoudendheid hielp hem in vele
gevallen de daders te vinden. Kwamen deze dan voor een militair gerecht dan werd
het proces onbevooroordeeld en rechtskundig geleid, ten minste in die gevallen
waarbij ik tegenwoordig kon zijn. Niettegenstaande deze veroordelingen bleef het
onveilig; zij vonden immers alleen plaats, wanneer er van zwaar lichamelijk letsel
sprake was. Deze militaire rechtspraak had nanatuurlijk niets met het politieke
onderzoek en de politieke gerechtshoven te doen. Deze laatsten waren geheel andere
instanties en arresteerde in die tijd duitse mannen van elke leeftijd; meestal 's nachts.
Aanleiding tot
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de arrestatie was meestal het lidmaatschap van de nationaal-socialistische partij, maar
vaak werden ook mensen zonder directe reden opgepakt. Vrouwen van gearresteerde
mannen verzochten mij dikwijls een of ander verzoekschrift aan de politieke
commandant te richten. Ik vroeg de rechter om raad, waarop hij op zeer ernstige toon
zei: ‘met het oog op uw eigen veiligheid raad ik U aan zich nooit met politieke
aangelegenheden te bemoeien.’ De rechter commissaris was een midden vijftiger en
had dus het tsaristische Rusland gekend. Naar aanleiding van een getuigenverklaring,
moesten we op een keer bij een zeventien-jarig duits meisje zijn, de dochter van een
arbeider. Haar kleine slaapkamertje was helder en zindelijk. Boven haar bed en aan
de muren hingen goedkope reproducties van religieuse schilderijen. Op het gelaat
van de rechter kwam een uitdrukking van vertedering, toen hij zei: ‘Ze is gelovig,
het goede kind!’ En later op straat, met een tikje ironie en humor: ‘Wij russen zijn
rare mensen, we geloven niet in een God en gaan ook niet naar een kerk.’ Op mijn
onbewogen antwoord: ‘Dat blijft zo niet,’ keek hij me onderzoekend aan, maar zei
niets. Toen na driekwartjaar de rechtercommissaris terug geroepen werd, betekende
dit voor mij een groot persoonlijk verlies. Hij was noch bijzonder ontwikkeld, noch
had hij verder iets buitengewoons, maar toch was er een groot verschil tussen hem
en de andere russische officieren, met wie ik in mijn beroep dagelijks in aanraking
kwam. Hij was als mens absoluut betrouwbaar, uiterst rechtvaardig en hield er zijn
eigen ideeën op na.
Door tussenkomst van deze rechter-commissaris werd ik verzocht duits
taalonderwijs aan de staf-officieren te geven. In een klein vertrek kwamen 's avonds
10 tot 20 officieren van verschillende leeftijd bijeen en ik probeerde voor een groot
zwart bord hun de beginselen der duitse grammatica bij te brengen en eenvoudige
duitse zinnen met hen te lezen en te schrijven. Deze taalcursus werd door een jonge
officier in het leven geroepen, die de politieke scholing der militairen leidde. Hij was
tegen de dertig, zag er gedistingeerd uit en werd door zijn kameraden de aristocraat
genoemd. Hij was zeer ontwikkeld, had een buitengewoon scherp verstand, kon
geestig en ironisch zijn. Zijn aanwezigheid maakte de vermoeiende lessen
aantrekkelijker. Maar het was voor mij dikwijls moeilijk zijn opmerkingen en
zinspelingen te volgen. Ik herinner me, hoe hij een keer bij het vergelijken van duitse
en russische werkwoorden, spottend tegen me zei: Men ziet, het Duits heeft veel
verleden en weinig heden. We hebben evenveel toekomende tijd als het russisch,
kon ik hem antwoorden en schreef de vormen van het futurum op het bord.
Niettegenstaande zijn mooi uiterlijk, zijn gemak in de omgang en zijn gecultiveerde
geest, ging er van S. iets kouds en boosaardigs uit. Politieke functies werden dikwijls
door officieren bekleed, die uit oude families kwamen. Ze waren veel soepeler in de
omgang, waren ontwikkeld, konden meestal frans spreken en hadden als men met
hen in aanraking kwam iets innemends. Toch stuitte men juist bij deze officieren
dikwijls op iets boosaardigs en duivels, waarvoor men weer terugschrok De meeste
officieren echter waren grof, primitief en ongedifferentieerd.
Mijn ergste tegenstander en vijand was de penningmeester Wjasnikoff. Ik had de
taak salarisvorderingen van duitse werklui in russische dienst
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bij hem te innen. Ik kan niet beschrijven hoeveel moeite en geduld dit eiste. Steeds
werden mij beloften gedaan, telkens werd ik wegestuurd, telkens had hij weer andere
uitvluchten. Toen later in de grote politiek de onderhandelingen met Molotow net
zo moeizaam en resultaatloos verliepen, moest ik aan Wjasnikoff denken en zag zijn
onbewogen, aziatisch gezicht weer voor me.
Wat het samenwerken met russische officieren het meest bemoeilijkte was hun
volkomen onbetrouwbaarheid. Nooit werd een schriftelijke overeenkomst of afspraak
nagekomen, of deze nu de dienst of een persoonlijke aangelegenheid betrof. En ik
geloof, dat die neiging tot onbetrouwbaarheid door de collectivistische opvoeding
versterkt wordt. De enkeling is niet gewend voor iets op te komen, als enkeling
persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor zijn handtekening, zijn woord of zijn
handeling. Ik werd dikwijls gevraagd boeken te leen te geven. Bijna alle russen zijn
hartstochtelijke lezers. Kwamen ze in mijn huis, dan bleven ze altijd voor mijn
boekenrek staan en vroegen mij uit mijn russische boekenverzameling iets te leen.
Ik heb de boeken maar in zeldzame gevallen teruggekregen. Mijn russische boeken
waren voor hen bijzonder interessant, omdat sommige ervan gedichten van Poesjkin,
Blok, Tjutsjef bevatten, die in hun uitgaven niet voorkwamen.
In de zomer '46 verlieten de mariniers tot grote opluchting van de gehele bevolking
onze stad. Maar voor die tijd gebeurde er iets, dat ik nooit zal vergeten en dat mij
voor het eerst de ogen opende en mij liet zien, wat het communistische systeem
eigenlijk was. We zaten op een Zondag aan tafel. Voor ons huis stopte een auto, er
werd geklopt, en twee mariniers kwamen binnen, samen met een vrouwelijke tolk
van de politieke commandant. De tolk was een knappe jonge vrouw met rood haar
die in haar optreden zo glad was als een aal. In zeer beleefde woorden vertelde ze
mij, dat ze mijn gast, een student uit Berlijn, kwam arresteren. Ik was verbijsterd en
vroeg haar welke reden ze daarvoor had, want hij was nooit nazi geweest. Enkele
weken verstreken en toen bracht dezelfde auto de jonge R. weer terug. Na enig
weifelen en de belofte mijnerzijds er met niemand over te zullen spreken, vertelde
hij wat er gebeurd was. Men had hem eerst ondervraagd en vervolgens beschuldigd
nazi te zijn geweest en nu spionnagediensten te verrichten. Aangezien R. zich van
geen schuld bewust was, wilde hij ook onder druk niets bekennen en protesteerde
tegen alle beschuldigingen. Acht dagen lang werd hij in een donkere kelder
vastgehouden, waar het van ongedierte wemelde. Verscheidene keren werd hij gehaald
en telkens weer probeerde men hem een bekentenis af te persen. Toen veranderde
men van methode, hij werd in een andere kelder gebracht waar het licht en zindelijk
was. Een andere officier kwam en begon zeer vriendelijk met hem te praten. Hij had
informaties nodig, aangaande de stemming onder de Berlijnse studenten en vroeg of
hij deze informaties kon verstrekken. De jonge R. begreep direct dat het om
verradersdiensten ging en weigerde deze inlichtingen te geven. Zulke gesprekken
herhaalden zich enige malen, toen vertelde men hem dat een der volgende dagen een
transport naar Siberië vertrok en hij met dit transport mee zou gaan als hij bleef
weigeren het aanbod aan te nemen. R. gaf toe. Hij tekende een contract dat hij zich
verplichtte
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genoemde officier om de drie weken op het Schlesische Bahnhof te ontmoeten. Hij
was nu besloten naar West-Duitsland te vluchten. Ik begreep nu, hoe het mogelijk
was dat mensen, die goede kameraden en fatsoenlijke burgers waren, tenslotte tot
verradersdiensten overgingen; zij werden precies zo gedwongen, en wisten geen
andere uitweg.
Ik werkte toendertijd bij een andere russische instantie. Enkele kilometers van ons
plaatsje vandaan, was in de oorlogstijd een chemische fabriek ontstaan. Een staf van
russische ingenieurs had de fabriek te demonteren. De winter die nu kwam ging ik
geregeld eens per week naar deze fabriek om er te werken. De weg erheen was erg
vermoeiend en het werk gaf me weinig voldoening, omdat ik de nodige technische
kennis miste om de gecompliceerde scheikundige procedees goed te vertalen. Maar
de kennismaking met een officier, die daar de leiding had was uit menselijk oogpunt
bezien een winst. Deze man was zeer gesloten, schuchter en maakte een asketische
indruk. Hij was ongeveer veertig jaar oud, van civiel beroep ingenieur, en leefde met
zijn moeder in Moskou. Hij hield hartstochtelijk van muziek, speelde zelf piano, met
voorliefde voor Chopin. Welk nut mijn werk voor hem hebben kon, heb ik nooit
begrepen. We keken gezamenlijk het gevonden documentatiemateriaal door om het
daarna in 't russisch te vertalen. Deze vertalingen werden naar Rusland gezonden.
Ik veronderstel, dat zij evenmin bruikbaar waren, als de machines, de technische
apparatuur en meetinstrumenten, welke verwrongen en verwaarloosd lange tijd in
de regen hadden gestaan, voordat ze naar Rusland werden getransporteerd.
In hetzelfde vertrek als wij werkte een overste, die tamelijk goed duits sprak. Hij
droeg een baard, zijn hoofd en de uitdrukking van zijn ogen deden me aan Tolstoi
denken. Hij zei weinig en ging geheel in zijn werk op. Af en toe raakten we in een
gesprek met hem, over woningtoestanden in Moskou, de organisatie van de
sowjet-scholen, het verschil tussen de duitse en de russische manier van leven. Zijn
vragen en antwoorden waren zeer kort, zeer zakelijk en altijd zonder een goed- of
afkeuring. Zijn persoonlijke instelling tot deze dingen was nooit te raden. En toch
ging van deze man iets van goedheid en wijsheid uit, zijn zwijgzame aanwezigheid
deed me goed, hoewel hij uren lang doorwerkte zonder op te kijken. Deze beide
officieren waren geheel anders dan de overige, voor welke ik altijd bang was, wanneer
ik ze alleen aantrof. Deze twee waren ernstige werkers, de andere echter deden niets
of dreven ruilhandel om hun tijd te verdrijven. Elkeen scheen bezeten te zijn van een
geweldige bezits-lust, alsof deze menselijke eigenschap, thuis door een onnatuurlijk
systeem verstikt, hier in het bezette gebied aan zijn trekken zocht te komen. Soms
verzocht me een jonge russische ingenieur hem enkele uren bij te staan onder het
voorwendsel dat ik hem bij zijn technische vertaling moest helpen; in werkelijkheid
ging het om moeilijkheden met de duitse grammatica. Hij representeerde een zeker
type van de jonge generatie, voor wie weten macht betekende. Hij wilde door energie
gedreven in zo kort mogelijke tijd, zo veel mogelijk zien te verwerven. Als ik met
hem werkte trachtte hij elke minuut zo productief mogelijk te benutten. Hij was een
overtuigd communist en had iets zelfingenomens. ‘Bij ons is alles beter dan ergens
ter wereld,’ zei hij een keer, ‘of kunt U mij mis-
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schien noemen, wat bij U in de kapitalistische wereld beter is?’ Hij keek me uitdagend
aan, toen ik zweeg. ‘Misschien zijn jullie huishoudingen beter geordend en jullie
huizen gezelliger, zei hij, maar dat is dan ook alles, wat ik zou weten. Onze vrouwen
leren en werken en hebben geen tijd voor dergelijke dingen.’ Hij leende verscheidene
duitse boeken van me; toen hij naar Rusland ging nam hij ze alle mee.
Toen het marine-detachement in de zomer '46 vertrok nam de stad-commandantuur
weer aan betekenis toe. Na veel wisselingen kreeg een majoor deze post voor lange
tijd in handen. Hij kwam uit de Oekraïne, was klein van stuk en maakte op mij altijd
de indruk afwezig te zijn, zich te vervelen, alsof zijn bezigheid hem in de verste verte
niet aanging. Deze indruk maakte hij zelfs als hij de boeren in zijn dienstlocaal
ontving en in toorn ontstoken een rede tegen ze afstak. Bij zulke gelegenheden placht
hij aan zijn werktafel te zitten, welke met rood doek bekleed was, achter hem aan de
muur een levensgroot portret van Stalin, en politieke leuzen aan de muren, die in
geen dienstlocaal van de russische commandantuur mochten ontbreken. Naast hem
zaten de burgemeester en ik, aan zijn andere zij de agronoom en de russische
vrouwelijke tolk. Langs de muur tegenover ons zaten of stonden zwijgzaam de boeren.
De commandant las een toespraak voor die wemelde van beschuldigingen en
dreigementen, de text werd hem blijkbaar door een hogere instantie voorgeschreven.
Ik moest de toespraak woord voor woord vertalen, daarbij geasissteerd en
gecontroleerd door de russische tolk. In het begin voelde ik me bij deze hevige
uitbarstingen zeer onbehagelijk en verwachtte het ergste. Maar gelijdelijk raakte ik
aan deze toon gewend, en wist uit ervaring dat het luide geschreeuw, het met de vuist
op tafel slaan, het trekken van het pistool tot de russische tactiek behoorde en door
de russen helemaal niet zo ernstig genomen werd. Had de commandant zijn
redevoering beëindigd, dan antwoordden en verweerden zich de boeren, de storm
placht dan nogmaals los te breken om daarna langzamerhand te luwen. Ten slotte
ging men vaak met een handdruk uit elkaar en bleef feitelijk alles bij het oude. De
commandant had zijn plicht gedaan en voor hem was de zaak afgedaan. De feitelijke
heerser op de commandantuur was Warja, de vrouwelijke tolk. Ze was de enige die
Duits spreken en verstaan kon. Ze kwam uit Marioepol, waar haar beide ouders op
een conservenfabriek werkzaam waren. Nog heel jong was ze door de duitsers op
straat gepakt en naar Duitsland gedeporteerd als werkkracht. Ze was 17 of 18 jaar
oud toen het gebeurde en kon niet eens afscheid van haar ouders nemen. In een klein
oost-duits stadje kwam ze in de huishouding, moest op kleine kinderen passen en
werd blijkbaar niet slecht behandeld. Ze had het Duits vlug geleerd en de russische
militaire instanties hielden haar als tolk vast. Het was een mooi en statig meisje. Haar
rond en iets te breed gezicht was door blond, krullend haar omgeven. Ze nam haar
taak waar met een voor haar leeftijd verwonderlijk verantwoordelijkheidsgevoel, en
met een zekere waardigheid. Haar temperament en jeugd namen alleen dan de
overhand, wanneer ze met jonge officieren te doen had, die ze alle regeerde. Haar
lach had iets kinderlijk aanstekelijks. We werkten soms gemeenschappelijk aan
moeilijke vertalingen en ik bewonderde hoe geconcentreerd ze kon werken, hoe vlug
ze alles opnam en onthield. Met grote aanhankelijkheid

Libertinage. Jaargang 4

230
praatte ze over haar schoollerares, van wie zij meer scheen te houden dan van haar
eigen ouders. Ze was te jong en te naïef om over politieke dingen na te denken. Naar
aanleiding van verkiezingen die toendertijd voor de opperste Sowjet gehouden werden
en waar de bezettende troepen natuurlijk ook aan deel namen, zei ze tegen me: ‘Ziet
U, bij ons zijn alle mensen gelijk, ik heb hetzelfde stemrecht als een generaal.’ Mijn
tegenargument, dat dat toch ook bij ons en overal ter wereld het geval was, drong
niet tot haar door. Soms, wanneer het werk het niet anders toeliet, at ik met haar
samen op haar slaapkamer. Vele dingen wezen hier op haar primitieve natuur. Op
de bank zat een grote teddybeer, waar zij veel van hield en die ze voor een jonger
zusje wilde meenemen. Op haar toilettafel stond een verzameling van smakeloze,
bonte flacons en poederdoosjes. Ze verzamelde bonbondoosjes vanwege de mooie
opgedrukte plaatjes. Ik kon goed met haar opschieten en mocht haar openhartig en
oprecht wezen, haar sterke vrouwelijkheid, die door verstand en energie in een
gelukkig evenwicht gehouden werd. Wat er van Warja is geworden weet ik niet; ze
trouwde en vertrok met haar man naar de Sowjet Unie.
Toen de commandantuur uit onze kleine stad vertrok, kwam ik, daar ik weer Duits
onderricht ging geven, bij een Sowjetrussische familie terecht, die mij in menig
opzicht wel typerend leek. De man was directeur van een vroegere duitse fabriek,
die nu in een Sowjet N.V. veranderd was. Op zijn werk gold hij als een eerzuchtig,
fanatiek partijcommunist, die hoge eisen stelde aan zichzelf en aan zijn
fabriekspersoneel. Als bedrijfsleider was hij correct, maakte zich niet aan
verduisteringen schuldig als zijn dikke voorganger, die in elk opzicht van hem
verschilde. Laat 's middags liet de nieuwe directeur mij roepen. Hij was niet tevreden
dat ik hem beloofde de volgende dag bij hem thuis te komen. Wij hadden elkaar nog
niet begroet, of hij stelde me de vraag: Hoeveel tijd heeft U nodig om mij Duits bij
te brengen zodat ik het beheers? Op mijn ontwijkend antwoord, dat het van vele
omstandigheden afhing, die ik niet beoordelen kon, zei hij ongedurig: ‘Ik wens 5 uur
per dag met U te werken, hoe lang duurt het dan?’ Gelukkig kon ik hem overtuigen
dat ik wegens tijdgebrek niet de geschikte persoon voor hem was. Later gaf ik twee
keer per week Duitse les aan zijn vrouw en zag hem vluchtig, steeds nerveus en
haastig, op een of ander doel geconcentreerd, komen en gaan. Zijn vrouw bereidde
zich voor een examen in de Duitse taal voor. Het was een blonde, bleke, ziekelijke
vrouw ca. 25 jaren oud, stil en vriendelijk van natuur. Ze begreep reeds goeds Duits,
was er op uit om te leren en het was daarom prettig met haar te werken. We lazen
samen ‘Emilia Galotti’, omdat ze een proefschrift op dit thema van Lessing moest
schrijven, later gingen we overeenkomstig haar wens Engels lezen. Ze was vaak ziek,
haar hart was niet in orde en zij was voortdurend onder behandeling van een
vrouwen-specialist. Toen ze later vertrouwelijker met mij werd, klaagde ze vaak
over haar man, zijn koele houding tegenover haar en zijn egoïsme. Hij tyranniseerde
haar en speelde de baas over haar tot zelfs in de kleinste dingen. Ze verlangde naar
Rusland terug te gaan om examen te doen. Hij weigerde dit. Ik uitte mijn verbazing,
haar man was toch in de partij en een essentiëel punt in de communistische
wereldbeschouwing was toch de
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vrijheid en onafhankelijkheid der vrouw, ook van de getrouwde. Ze trok alleen de
schouders op. Ik begreep nu beter waarom ze zoveel ziek was. Maar ook hem scheen
het op eerzucht en machtsgevoel gebaseerde bestaan, niet goed te bekomen. Hij leed
aan hevige hoofdpijnen die hem dwongen dagen achtereen in een donker vertrek te
liggen en zodoende een rustperiode in te schakelen, die hij zich anders niet gunde.
In vele Sowjet-families verrasten me bijzonder bij vrouwen hun klachten over
hoofdpijnen, hartzwakte, vrouwenziekten - in krasse tegenstelling tot hun robust en
vitaal uiterlijk. Zelfs de gezonde Warja leed aan hevige migraines en aanvallen van
zwaarmoedigheid, en veel russische vrouwen met wie ik intiem in aanraking kwam,
leden aan neurose of vertoonden symptomen van neurotische aandoeningen, die mij
ertoe brachten te denken, dat de communistische wereldbeschouwing hen niet goed
bekwam. Na alles wat ik bij de Sowjetmensen kon observeren, was het voor mij
duidelijk, dat sociaal voelen, gemeenschapszin, een zekere maat van persoonlijke
vrijheid en achting voor zijn levenspartner het resultaat van menselijk rijpzijn en
ethische ontwikkeling van de enkeling zijn, en niet uitvloeisel van collectieve
opvoeding of marxistisch gericht denken.
Ik begreep hoe zeer het communisme als leer en systeem met de wetten van het
leven en de menselijke ziel in strijd is en daarom elke ontwikkeling, zowel materiëel
als geestelijk, remt en verdringt. Voor mij was het zeer belangrijk deze ervaring
persoonlijk en ter plaatse op te doen. Ik ben dankbaar dat ik naast het politieke systeem
ook mensen heb leren kennen, met wie contact en vriendschappelijke verhoudingen
wel degelijk mogelijk waren. Deze zuiver menselijke verhoudingen waren in de
eerste vruchtbare tijd na 1945 misschien nog eerder mogelijk dan later, toen
wantrouwen en wereldbeschouwing hoe langer hoe meer een onzichtbare muur
gingen vormen, die tussen elke persoonlijke ontmoeting schoof en elk rechtstreeks
contact van mens tot mens onmogelijk maakte.
Margarete Ried.

Besprekingen
George Orwell, Shooting an elephant and other essays (Secker and Warburg,
London. 10/-).
‘Shooting an Elephant’ las ik heel lang geleden in ‘New Writing’. Het was mijn
eerste kennismaking met Orwell en het was een van die kennismakingen die dwingend
om voortzetting vragen. Dit kort verhaal is zeker geen meesterwerk. Maar het is van
een eerlijkheid, een soberheid, een zelfspot en een scherpte van waarneming en
begrip, die men bijna nooit op een zo eenvoudige wijze verenigd vindt als in dit
verhaaltje van 10 bladzijden.
‘Shooting an Elephant’ geeft evenals ‘A Hanging’ een episode uit Orwells Burmese
periode, terwijl ‘How the Poor Die’ een episode is uit z'n Parijse periode toen hij,
volkomen berooid, de armste lagen van de Parijse bevolking leerde kennen.
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De rest van de bundel bestaat uit beschouwingen over litteraire en sociale kwesties.
In ‘Lear, Tolstoy and the Fool’ wijst hij de bekende moralistische bezwaren van
de oudere Tolstoy tegen Shakespeare af, na er terloops op te hebben gewezen dat de
‘heilige’ Tolstoy niet alleen een uiterst bekrompen maar ook een zeer egoïstisch heer
was.
Minder overtuigend lijkt me de beschouwing over Swift, wiens conservatisme en
negativisme hij echter scherp ziet.
Kostelijk is het essay ‘Politics and the English Language’ waarin hij de slechte
schrijverij, vol van gewichtigheden, gemeenplaatsen, zotte en versteende beeldspraak
tentoonstelt, die men in de politieke geschriften vooral aan de ‘linkervleugel’
tegenkomt. Harold Laski, Lancelot Hogben e.a. geven hem voldoende materiaal om
te bewijzen dat politiek radicalisme kan samengaan met een taalgebruik dat alleen
maar verwarrend en afstompend werkt en dat dus in culturele zin ‘reactionnair’ is.
Om alle misverstand te voorkomen: hoe de Engelse conservatieven de taal
mishandelen kan men in een blad als ‘The New Staterman’ iedere week lezen. Doch
Orwell laat zien dat de schrijvende radicalen van ‘The N.S.’ op een andere manier
even erg zijn.
‘The Prevention of Literature’ is een essay waarin gedachten worden ontwikkeld
die later in ‘1984’ zijn uitgewerkt bij de beschrijving van de kunstmatige taal
‘Newspeak’ en de ‘literatuur’ die in de staats-bureaux wordt gefabriceerd.
De uitvoerige critiek van Orwell op James Burnham's ‘Managerial Revolution’ is
alleen al daarom interessant, omdat Orwell toen hij ‘1984’ schreef in essentieel
opzicht een maatschappij uitbeeldde van het type dat Burnham in z'n ‘Managerial
Revolution’ voorspelde, een totalitaire staat, beheerst door de ‘kern-partij’ en in de
lagere regionen bestuurd door de kleinere ‘managers’ van de ‘rand-partij’. Orwell
moet dus weldra ingezien hebben dat zijn critiek op Burnham in hoofdzaak naast het
doel was gegaan. Wat Orwell tegen Burnham opjoeg was ten dele een misverstand.
Hij meende dat B. een verheerlijking van de macht en de machthebbers had
geschreven, terwijl B. later volop bewezen heeft tegen ieder totalitarisme gekant te
zijn. Maar B. had in zijn hoofdwerk blijk gegeven van een schematische redeneerwijze
die hem herhaaldelijk losmaakte van de werkelijkheid. Op die geweldige feitelijke
vergissingen wees Orwell volkomen terecht. Maar hij zag de oorsprong van die
vergissingen in een moreel tekort van Burnham, dat niet bestond. De werkelijke
tekorten van Burnham waren van intellectuele aard: het verlangen om alles te
verklaren uit één beginsel, met één methode - een intellectueel fanatisme dat de
gewezen marxist Burnham uit z'n marxistische tijd had overgehouden en nu tegen
de opvattingen van het marxistisch socialisme keerde. Uit het marxisme sleepte
Burnham ook mee de overschatting van de economische factor.
Orwell's critiek op Burnham is slechts ten dele juist. Maar voor zover ze juist is
en de verering van tyrannieke macht hekelt en een ‘realisme’ afwijst dat altijd bestaat
in het likken van de laarzen der machtigen, is het meteen een critiek op de meelopers
van het Stalinisme, een critiek die door de latere Burnham zelf is overgenomen. En
in deze critiek komt, zo-
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als in alles wat Orwell schreef, een man naar voren die vóór alles ridderlijk is, die
vol mededogen is voor de zwakkeren, die respect heeft voor werkelijk kunnen, doch
die machtsmisbruik altijd bestrijdt.
Die man was een vijand van alle opgeblazenheid en alle verwarring en troebelheid.
‘I write as I please’ was de titel van een rubriek in ‘Tribune’ waaraan hij meewerkte
en waaruit men hier een kleine bloemlezing vindt. Die ‘I’ was een intelligent mens,
een goed mens en een sober en raak schrijver. Wie de aanraking met zo'n schrijver
op prijs stelt, zal veel genoegen beleven aan ‘Shooting an Elephant’.
J. de Kadt

Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen, Nijgh & Van Ditmar,
1950.
In de vreemde inham in de westkust van Europa, die ons, als wij zuidwaarts reizen,
steeds voor de vreemde verrassing stelt dat Nederland niet aan Frankrijk grenst, en
waarin geen water is, maar land dat er toch uitziet alsof wij alleen maar dromen dat
het uit water opgerezen is, wonen mensen, die ons vreemder lijken dan eventuele
maanbewoners en die wij in kranten-artikelen onze zuiderburen noemen en in
conversatie: die ... Belgen. Veel anders spreken zij waarschijnlijk ook niet over ons.
Het gevoel van onwerkelijkheid, dat wij overal in België krijgen, is wel het sterkst
in het Vlaamse deel. Misschien omdat men hier het meest ziet, dat alles wat in dit
land werkelijk bestaat uit een ver verleden is, maar ook door de bijzonder vreemde
indruk, die de taal op ons maakt. Het is geen Nederlands en ook niet iets heel anders,
zoals Zuid-Afrikaans geworden is. Het is een taal, die misschien kreeften, slangen
of mieren zouden spreken als zij dezelfde ontwikkeling doormaakten als Nederlanders.
Zelfs bij schrijvers als Elsschot en Van Nijlen heeft men nog altijd het gevoel, dat
hun taal geleerd is uit een speciale, zij het zeer subtiele grammatica voor krompraten.
Wij hebben nooit bewust enig Frans Belgisch proza gelezen, en wat wij aan Franse
poëzie van Belgen lazen (Rodenbach, Maeterlinck, Verhaeren) noodde niet tot verdere
kennismaking van deze helft der Belgische litteratuur, waarmee we haar misschien
onrecht doen. Maar wat wij aan Vlaams-Belgisch lazen, geeft ons de indruk, dat
daar, men zou haast zeggen, percentsgewijze onder de mensen meer talent voor
proza-schrijven voorkomt dan onder Nederlanders. Helaas vrezen wij nog zoveel
slechte verstaanders, dat wij direct hierbij dienen te vermelden, dat wij hier geenszins
het oog hebben op de rare figuur die geheel in zijn eentje bewerkstelligde, dat door
vele halfzachte Nederlanders het woord Vlaams met het allergriezeligste epitheton
‘sappig’ menen te moeten aankondigen. Wij bedoelen Felix Timmermans, het noemen
van welke naam wij gaarne aan Elseviers Weekblad hadden overgelaten.
Neen, wij denken aan dat sobere, meestal in autobiografische vorm gestelde proza
van Elsschot of Marnix Gijzen. En ook een ‘minor’ als Joris Vriamond kan een vrij
dom verhaal als ‘de Exploten van Tabarijn’ nog zo snel en boeiend vertellen, dat wij
met eerbied moeten bekennen, dat wij zo iets hier niet hebben.
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Men sla ook eens als men het ergens vinden kan, ‘de Leeuw van Vlaanderen’ open
op één van de passages met actie (en vooral niet één van de amoureuse, die te ridicuul
zijn) en men lette eens op hoe veel meer gang en melodie dit proza heeft dan dat van
Van Lennep of Hildebrand.
Wij kunnen deze dingen genieten ondanks de taalbarrière, die veel hoger is dan
bij een taal, die wij ‘leren’ moeten, al verlieze men niet uit het oog, dat België geen
Multatuli en geen Couperus heeft voortgebracht (zoveel voor de nationale trots).
Zoals wij reeds zeiden, hebben wij vele autobiographische Belgische boeken
kunnen waarderen. En na bekentenissen te hebben gelezen van De Jazz-Speler,
Joachim van Babylon (voor wien de goede Raad gelukkig te laat kwam) en weer
terug naar de Man van Overmorgen, namen wij die van De man, die zijn haar kort
liet knippen, te boek gesteld door Johan Daisne, met een zeker wantrouwen ter hand.
Wij komen dan al spoedig terecht op een schoolfeest, met prijsuitreiking aan een
eindexamenklas, bestaande uit zeven meisjes. Wij merken op, dat het schoolfeest
verschrikkelijk lang duurt, maar ook dat de schrijver blijkbaar een grondige en scherpe
kennis bezit van dit soort festiviteiten en er menige rake opmerking over weet te
plaatsen.
De aanleiding van onze aanwezigheid op dit feest is deze. Een jurist, genaamd
Govert Miereveld, krijgt van een oudere collega, rechter Brantink, het aanbod om
inplaats van hem lessen staatsinrichting te geven aan deze school. Dit heeft hij nu
een half jaar gedaan en is uit de verte verliefd geworden op één der leerlingen, die
de zeer Belgische naam van Eufrasia Veenman draagt. Hij noemt haar in gedachten,
want hij spreekt haar nooit aan (hij is getrouwd en heeft twee kinderen en is bovendien
uiterst verlegen) ‘Fran’. Voor dit schoolfeest heeft hij zijn haar laten knippen, ten
dele omdat hij graag bij de kapper zit en ten dele om er jong uit te zien. Hij probeert
tijdens dit feest de aandacht van Fran te trekken, maar het lukt niet.
Hij geeft het volgend leerjaar geen les meer, maar merkt dan dat hij ook geen
proces meer voeren kan en degradeert tot klerk in het Palais de Justice. Daar ontmoet
hij professor Mato, die lijkschouwing verricht in het belang der justitie. Hij veinst
belangstelling voor diens werk en wordt daarom uitgenodigd eens een lijkschouwing
bij te wonen. Aldus geschiedt. De lijkschouwing duurt zeer lang en wij merken, dat
de auteur niet alleen van schoolfeesten, maar ook van lijkschouwingen een grondige
kennis blijkt te bezitten. Met enige bevreemding zien wij evenwel, dat hij dat gaarne
laat merken, want de beschrijvingen van deze beide feestelijke gebeurtenissen nemen
nu al haast twee derde van het boek in beslag.
Evenwel, professor Mato maakt er een professoraal snoepreisje van en hij en
Miereveld logeren in een hotel. In dit zelfde hotel logeert echter Fran, die inmiddels
een gevierd actrice is geworden. Miereveld en zij houden een nachtelijk gesprek op
haar kamer en zij blijken plotseling elkaar zeer verwante geesten te vinden. Ook zij
heeft steeds op hem gewacht, voor welk verrassend feit de schrijver blijkbaar geen
reden weet aan te voeren. Hij doet eerste bekentenissen, over zijn liefde, de zin van
het leven en Gods vermoedelijke plannen, in zeer vele woorden met weinig verband.
Zij antwoordt hem in dezelfde geëxalteerde wartaal, het is eigen-
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lijk niet te merken, dat hier een ander persoon aan het woord is gekomen. Zij vertelt
de sterke staaltjes uit haar leven. Zij vond hem in die tijd wel jongensachtig en aardig,
maar keerde liever het spreekwoord van de oude bok om en had op die tedere leeftijd
reeds een volledig geconsummeerde verhouding met rechter Brantink. Dit kwam uit
en daarom moest Brantink van de school weg. Fran had ook een sombere vader, die
iets heel stoers en flinks was bij de waterstaat. Deze is ook zeer ontsticht en geeft
haar, wanneer zij het huis verlaat, zijn zegen en zijn vloek en legt een revolver boven
op het ondergoed in haar koffer.
Daarna wordt zij actrice en heeft nog vele andere minnaars, van jongens tot ‘bijna
onmachtige grijsaards’ (‘die actrices toch,’ schijnt Daisne ons te willen zeggen).
Tijdens dit gesprek neemt Daisne tenslotte zijn duik in het allang lokkend meer
der Kitsch met een grote K. Want het lijk, dat Miereveld met professor Mato
geschouwd heeft, blijkt dat te zijn van de vader van Fran, die op een stormachtige
nacht van een kapotte sluis, waar hij uit hoofde van zijn beroep mee te maken had,
is weggespoeld. Symbolisch nietwaar!
Fran is evenwel na haar avonturen erg gaan verlangen naar een ‘reine dageraad’
en smeekt Govert haar die te bezorgen, want hij zou nu toch ook niet alles ‘weer in
een bed willen smoren’. Zij verklaren zich dan tot ‘Dostojewskiaans broertje en
zusje’ hetgeen blijkbaar iets heel moois en litterairs is en dan ‘hemelt’ Govert Fran
door op haar te schieten met het pistool van wijlen haar vader, waarvoor zij hem erg
dankbaar is. Niemand anders deelt echter dit gevoelen en er komt een rechtzaak,
voorgezeten door Brantink. Volgens een goede oude regel van klasse-justitie wordt
Miereveld dan in een krankzinnigengesticht gestopt, waar wij hem in het begin van
het boek al aantreffen. Daar komt hij toevallig te weten, dat Fran het schot overleefd
heeft en is dan zeer verheugd, want ze heeft nu toch haar reine dageraad gehad en
met hèm heeft God blijkbaar weer vrede (wij begrijpen niet waarom zijn reactie niet
is ‘daar begint het gezeur weer van voren af aan’).
Er wordt wel eens beweerd, dat het een speciaal Hollandse kwaal is kwasi
diepzinnig gedaas voor litteratuur te willen laten doorgaan. Inderdaad zijn er vele
schrijvenden in Nederland, die dit vermoeden schijnen te rechtvaardigen. Maar
waarlijk, deze Belg Daisne hoeft voor geen enkele Hollander hierin onder te doen.
De weinige dingen, die gebeuren, worden al lang uitgesponnen, maar nog langer
de pretentieuze en verwarde overwegingen van de hoofdpersoon, die nergens goed
voor zijn dan de volmaakt onsamenhangende feitjes aan elkaar te lijmen en het boek
tot romanlengte uit te rekken. Het vertrouwen in Belgische ‘autobiographieën’ kan
men hier rustig beschaamd noemen.
L.Th. Lehmann

Prof. Dr. Fred. L. Polak, Om het behoud van ons bestaan, H.E. Stenfert
Kroese's Uitgevers-maatschappij, Leiden 1951.
Actie voor het behoud van iets onderstelt een bedreiging. Polak heeft daar al eerder
over gesproken: in De Wentelgang der Wetenschap en de
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Maatschappij van Morgen1) (een inaugurele rede, in de tweede druk aangevuld met
een meer populaire toelichting) vertelt hij van zijn reis naar de Verenigde Staten,
waar hij geschrokken is van bepaalde aspecten van de technische ontwikkeling. De
inleiding, waarin hij een vergelijking trekt met A Voyage to Laputa van Swift, past
niet zeer goed in het betoog: men kan toch niet juist de practische Amerikanen het
beoefenen van de wetenschap om de wetenschap verwijten, en de parodie van Swift,
die geen Wells was maar een hekelaar van contemporijne toestanden, bewijst eerder
dat wild vlees in het lichaam der wetenschapsbeoefening al in de achttiende eeuw
woekerde. De eigenlijke probleemstelling blijkt verderop dan ook te liggen in de
mechanisatie van het productieproces, waarbij niet alleen, zoals op vele gebieden al
het geval is, de menselijke lichaamskracht door machines wordt vervangen en
aangevuld, maar ook de zintuigelijke en geestelijke arbeid tot op zekere hoogte door
apparaten kan worden verricht. Het is duidelijk dat deze steeds verdergaande
mechanisatie problemen schept op sociaal en economisch gebied, zoals ook tot nu
toe de industriële revolutie dat heeft gedaan. Niet juist lijkt het mij echter om, zoals
Polak doet, een vage algemene angst voor ‘de machine’ te scheppen, en zelfs, al is
het dan ook als vraag, te spreken van ‘een vijfde stand van robotslaven, die tenslotte
de machteloze menselijke meesters zal overvleugelen.’ Wat moet men zich hierbij
voorstellen? De machine is een werktuig van de mens en heeft geen wil. Critici
hebben er reeds op gewezen, dat afgezien van de vraag of er een qualitatief verschil
bestaat tussen de werking van de menselijke geest en die van een machine, het
quantitatief verschil tussen de mens en de bekende of te vermoeden werktuigen nog
onafzienbaar groot is, waar het gaat om veelzijdigheid en aanpassingsvermogen. Een
principieel onderscheid is echter dat de mens lust- en onlustgevoelens heeft en dat
zijn omgeving, waar ook die machines bij horen, voor hem alleen van belang is
voorzover deze die gevoelens opwekt. Of anders gezegd: het gaat er om dat ik een
mens ben en dat een machine wel voor mij kan rekenen - wat mij verheugt - maar
niet voor mij plezier kan hebben.
Hier wordt niet gezegd dat het voorgaande aan Prof. Polak onbekend zou zijn. In
De Bedreiging der Menselijkheid in de Crisis der Moderne Cultuur2) (een bundel
radiolezingen) wordt de status van de machine als menselijk werktuig zelfs
uitdrukkelijk uitgesproken. Maar ook hier overheerst, begrijpelijkerwijze nog meer
dan in het eerdergenoemde semi-wetenschappelijke geschrift, de suggestieve toon
waardoor wij de indruk moeten krijgen dat de gemechaniseerde massamens van
tegenwoordig al een heel eind naar een of andere afgrond is afgezakt. Het is niet
moeilijk met Polak enige bezwaren tegen de geest dezer eeuw te delen, maar als in
zoveel betogen van deze aard mist men de concrete verwijzing naar een tijd waarin
een en ander beter zou zijn geweest.
Zonder het gevaar van de ontwikkeling der techniek - waarover straks - over het
hoofd te zien, moet ik als persoonlijke indruk bekennen dat de door Prof. Polak
aangehaalde Amerikaanse voorbeelden mij in de eerste

1) 2e uitgebreide druk, Stenfert Kroese, Leiden 1950.
2) W. Gaade, Delft 1950.
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plaats verheugd stemmen. Lichamelijke arbeid geeft immers binnen zekere grenzen
een physieke bevrediging, en beloont zichzelf daardoor onafhankelijk van het doel
waarvoor zij verricht wordt - brengt de moderne mens niet een groot deel van zijn
vrije tijd door met zich door sportbeoefening plezierig moe te maken? Benauwender
daarentegen is het besef dat steeds millioenen mensen hun leven slijten met
administratief routinewerk en met het controleren van de monotone activiteit van
machines. Zou dit soort arbeid, dat de geest in beslag neemt en afmat maar niet
bevredigt, door mechanismen overgenomen worden, dan is een grote vooruitgang
bereikt. Met het ‘gevaar’ van te veel vrije tijd laat ik mij niet bangmaken. Tegenover
de kijker naar een voetbalwedstrijd kan men het zinvol bedrijf van boer en
handwerksman stellen, maar is er niet een flink stuk idealisatie van dat laatste nodig
om het in zijn geheel als menswaardig en aantrekkelijk voor te kunnen stellen?
Er is natuurlijk een aspect van de ontwikkeling der techniek dat bijna iedereen een
zeer reële angst inboezemt: ook met blote handen en met knotsen hebben de mensen
elkaar het leven altijd al moeilijk gemaakt, en de uitbreiding van de op zichzelf
neutrale middelen maakt aggressiviteit onverstand en andere oorzaken van menselijk
wangedrag des te gevaarlijker; maar daarom juist doet het zo onwerkelijk aan dat
Polak ons een eschatologische angst voor de sociale en economische gevolgen van
vergrote productiemogelijkheden wil bijbrengen, terwijl wij al genoeg hebben aan
de gedachte dat morgen een nieuwe oorlog of bezetting het leven hier ondragelijk
kan maken.
Wat hierboven is gezegd slaat grotendeels ook op de inhoud van de bundel artikelen
en voordrachten die als onderwerp boven deze bespreking werd genoemd. De toon
van deze stukken loopt zeer uiteen, wat begrijpelijk is doordat zij oorspronkelijk
bestemd waren voor een publiek, variërend tussen dat van De Economist en dat van
De Groene Amsterdammer. Aan het feit dat het eerste artikel van deze verzameling,
Onze geestelijke armoede, in een algemeen weekblad is verschenen zal men dan
bijvoorbeeld de oppervlakkigheid moeten wijten waarmee hier aan de hand van een
paar anecdotes wordt betoogd dat er in Nederland vroeger (wanneer?) een rijkdom
aan cultuurnuances heeft bestaan die nu onafgebroken inkrimpt. In de gehele bundel
vindt men echter het motief dat ook in de twee eerdergenoemde geschriften klonk:
ons bestaan wordt bedreigd. Bovendien wordt hier een precisering gegeven van een
gevaar, die tevens aanduidt in welke richting de oplossing gezocht wordt: er bestaat
een ‘cultural lag’, een achterstand in de ontwikkeling der sociale wetenschappen
vergeleken met die van de toegepaste natuurwetenschap. Hier moet in worden
voorzien.
Deze stelling wil ik niet tegenspreken. Wel zou ik er tegenover willen plaatsen,
dat de kunst van het regelen van de economische en sociale verhoudingen een
wetenschap is als een andere, en dus evenzeer voor de meest ongure doeleinden
misbruikt kan worden. Wij moeten hier in de eerste plaats iets tegen doen - maar dit
ligt op een ander vlak dan het pleidooi voor planning, dat Prof. Polak houdt. Wat dat
betreft kan ik slechts hopen dat ik mij vergist heb - dat de defecten in zijn betoog en
betoogtrant, zoals ik die zie en waarvan ik een enkel voorbeeld gaf, niet
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in de weg staan aan zijn bedoeling om een bijdrage te leveren tot het leggen van de
grondslag voor de opbouw van een beter georganiseerde maatschappij.
J.O. Kalff

The Letters of Ezra Pound, ed. by D.D. Paige, Faber & Faber, London.
Op de tentoonstelling ‘Het Franse Landschap’ in het Rijksmuseum stak voor mijn
smaak met gemak boven de rest uit: Ingres' ‘Le Casino de Raphaël’ - vermoedelijk
het kleinste schilderstuk van de hele expositie, maar hoeveel meer ruimte suggererend
dan het overgrote deel van zijn vele malen omvangrijker broertjes (en dat toch heus
niet door de ijlheid van het onderwerp); onvergelijkelijk door de mediterane helderheid
van atmosfeer; met koelheid geschilderd en toch met warmte en rijkdom aan kleur;
prachtig scherp van tekening en volmaakt van compositie; één van die heel zeldzame
schilderijen (misschien is Titiaan's ‘Man met de handschoen’ wel het enige andere)
waarvan men het gevoel heeft dat er intelligentie voor nodig is geweest om het tot
stand te brengen; een schilderij vooral, waarbij men geen enkele associatie meer
heeft met het klodderen-met-verf - en zelfs een paar heel fijne Corot's in de buurt
maakten naast deze Ingres de indruk van geklodder, heel charmant geklodder te zijn.
Het is een schilderij dat een heel program op ideale wijze realiseert - het equivalent
van welk program ik kort na mijn eerste bezoek aan deze tentoonstelling voor de
literatuur - om precies te zijn: voor de poëzie - in een brief aan Erza Pound uiteengezet
zag. ‘Poetry must be as well written as prose (cursivering van E.P.)’, schreef hij aan
Harriet Monroe. ‘It's language must be a fine language departing in no way from
speech save by a heigtened intensity (i.e. simplicity). There must be no bookwords,
no periphrases, no inversions. It must be as simple as the Maupassant's best prose
and as hard as Stendhal's.
There must be no interjections. No words flying of to nothing. Granted one can 't
get perfection every shot, this must be one's intention.
Rhythm must have meaning. It can 't be merely a caneless dash off, with no grip
and no real hold to words and sense, a tumty tum tumty tum tum ta.
There must be no clichés, set phrases, stereotyped journalese. The only escape
from such is by precision, a result of concentrated attention to what one is writing.’
Voorwaar een programma, dacht ik met enthousiasme, bij uitstek geschikt om
mijn achterdocht tegen de poëzie in dit geval te laten varen en eens te zien wat Pound
ervan in praktijk heeft gebracht. En steeds weer in zijn brieven vindt men dit
sympathieke verlangen naar precisie, naar helderheid, naar zuinigheid met woorden
(geen inktgeklodder!) en het besef dat alleen het scheppen van een meesterwerk zin
heeft. Ook voor zijn helden kan ik in het algemeen en voor zover ik ze ken sympathie
voelen: Catullus, Chaucer, Villon, Leopardi, Gautier, Stendhal, Flaubert en ‘überhaupt
ich stamm aus Browning’, schrijft hij en het is precies de dichter van wie men ook
zou kunnen hebben verwacht dat hij bovenvermeld pro-
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gramma had opgesteld. En van T.S. Eliot getuigt hij, blijkbaar na een eerste
ontmoeting in 1914: ‘He is the only American I know of who has made what I can
call adequate preparation for writing. He has actually trained himself and modernized
himself on his own. The rest of the promising young have done one or the other but
never both (most of the swine have done neither). It is such a comfort to meet a man
and not have to tell him to wash his face, wipe his feet...’ (en ik denk weer aan Ingres
die 25 was toen hij ‘Le Casino’ schilderde!) En toch, ondanks de vreugde veel eigen
idealen op zo'n puntige en klemmende wijze te zien uiteengezet, geloof ik niet dat
ik mij aan Pound's gedichten wagen zal. Men vraagt zich tenslotte na al deze brieven
af, wat er nog door hem met precisie en helderheid kan worden gezegd, want ergens
verraden zij een ontstellende leegte, een gebrek aan belangstelling voor mensen, voor
‘het leven’. Pound is een aestheet, die zozeer door zijn artistieke idealen wordt bezig
gehouden dat hij vergeet dat zij uiteindelijk alleen middelen zijn om vorm te geven
aan een inhoud. En van die inhoud nu blijkt in deze brieven niets. Alles bestaat slechts
in relatie tot de theorie van het schrijven; als hij gedachten critiseert, critiseert hij
uitsluitend het rythme of de woordkeus. Typerend voor Pound is wel dat hij na zijn
kennismaking met D.W. Lawrence alleen dit noteert: ‘Detestable person but needs
watching. I think he learned the proper treatment of modern subjects before I did’,
en men kan zich voorstellen welk een verachting Lawrence voor zo'n verliteratuurd
oordeel zou hebben gehad, een verachting die wij tenslotte bijna gaan delen. Het
‘menselijk’ tekort van deze dichter lijkt ook wel griezelig groot!
H. van Galen Last

Correctie
In mijn bespreking van Ignace Lepps boek ‘Noden en verwachtingen van het
proletariaat’ heb ik een paar zinsneden aangehaald waarin Lepp op m.i. onzakelijke
wijze het Jood-zijn van enige politici in het geding bracht.
Dit zou er toe kunnen leiden dat men Lepp zou beschouwen als antisemiet. Volgens
de uitgever van het boek is de heer Lepp, die zelf van Joodse afkomst is, in geen
enkel opzicht als anti-semiet te beschouwen.
Het lag ook geenszins in mijn bedoeling een dergelijke suggestie te geven. Ik
gebruikte de citaten slechts om te laten zien dat Lepp aan inzicht en kennis te kort
schiet als hij b.v. meent de revolutionnaire opvattingen van Trotzky en ‘Sinovieff’
(in 1917!) uit hun Jood-zijn te kunnen verklaren terwijl b.v. de leiders van de
Mensjewiki, die tegen de staatsgreepen dictatuur-politiek waren, voor een belangrijk
gedeelte uit Joden bestonden.
Lepp weet te weinig van de zaken die hij behandelt en hij komt dus met
redeneringen over ‘volksziel’ en ‘verbondenheid met het volk’ die gewoonlijk gebruikt
worden om gebrek aan kennis en inzicht te verdoezelen. Dat alleen heb ik willen
vaststellen.
J. de Kadt
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Adriaan van der Veen
Alibi voor het onvolkomen hart
‘Nothing again can either hurt or heal.’
T.S. Eliot
Voor J.,
Beste vriend, ik weet hoe lang ik je deze brief al schuldig ben. Angst heeft me tot
dusver weerhouden je te schrijven en wie weet was ik mijn belofte nooit nagekomen
als ik niet een waarschuwing had gekregen - zo wil ik het tenminste opvatten. Het
zwijgen kan zwaarder gaan wegen.
Ik word me er opeens van bewust, dat ik met dit verhaal alleen zou staan als jij er
niet zou zijn. Mijn vrouw zou ik er mee grieven. Anderen zijn er niet. Jij bent de
enige aan wie ik het wil toevertrouwen. Wat een egoistisch belang geeft dit aan onze
vriendschap. Nu ik dit besef, begrijp ik niet meer waarom ik zo lang heb gewacht.
Stel je voor, dat er iets met je zou gebeuren. Lach nu niet, haal je schouders niet op.
Alleen er mee te staan, zou ik niet kunnen verdragen. Dat heb ik vannacht gemerkt.
Laat ik me nu eerst dwingen alles rustig op te schrijven, om de belachelijke tranen,
die onbedwingbare huilbuien van toen aan te vullen. Wat kon je in die tijd doen
behalve je eindeloos geduldig tonen en proberen me af te leiden? Weet je, dat ik je
daarom ook gehaat heb? Alleen maar omdat er aan smart door een ander niets gedaan
kan worden. Jij stond er buiten, daar was ik jaloers op. Dat zelfde heb ik dikwijls
gehad met Nettie. Ze heeft nooit begrepen waarom ik zo onophoudelijk
bijzonderheden kan vragen over haar jeugd - je weet hoe arm zij het heeft gehad. Ze
kan het niet anders uitleggen dan als een bewijs van mijn liefde. Hoe kon zij weten,
dat haar lijden me bevredigde; dat had zij gehad, niemand kon dat meer goedmaken.
Niemand kon er deel aan hebben. Zo gezien is deze brief nutteloos. Toch wil ik hem
schrijven. Jou is het immers gelukt een andere wending aan mijn leven te geven door
me met Nettie in aanraking te brengen. Zij en ons kind zijn nu alles voor me - het
weinige wat ik nog ben na die zomermaanden toen ik voor het eerst werkelijk door
het leven ben aangeraakt. En daar wordt men beter, sterker van, zegt men. Onzin,
hoe zou ik die ervaring ooit in mezelf kunnen verwerken? Dat het zo afliep was
slecht, door en door slecht.
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Een dergelijke wond, en zo voel ik het in de letterlijkste zin, is nooit te helen, maar
het gebied van de ziel blijkt zo groot te zijn, dat ik de open plek kan blijven verdragen.
Toch, sterker, nobeler? Neen, dat ben ik niet, wel blijvend rancuneus tegenover het
leven. Als ik het leven heel persoonlijk en concreet kon zien, onweerlegbaar
bijvoorbeeld in handen van een Opperwezen, dan had ik uit wrok misschien een eind
er aan gemaakt - als tegenzet, om terug te slaan, iets tenminste te doen. Je ziet wel,
dat ik een weinig verheven mens ben. Nettie is een veel beter wezen. En toch vraag
ik me af of haar moeilijke jeugd haar inderdaad, zoals ze zegt, zo veel weerbaarder
heeft gemaakt. Is dat niet alleen maar een gangbare opvatting? Gelooft ze er echt in?
Ik denk van wel. Ik kan het niet laten nu en dan een boos spelletje met haar te spelen
en te onderzoeken waarom het geldgebrek, de emotionele ruzie's van haar ouders
haar sterker zouden hebben gemaakt. Ik loer op haar reacties, speur naar onzekerheid,
naar verborgen angsten. Het is ignobel, maar een afleiding, bijna een troost. Ik kan
alleen maar herhalen, dat ik niets heb geleerd en ik weet, dat ik nu telkens en telkens
omsingeld zal worden door het leven en, wat het ergste is, zonder dat iets mij werkelijk
nog zal aangaan. Was ik dan maar tegelijk met haar verdwenen. Het zou een
hoogtepunt zijn geweest, een heftige angst en daarna niets meer, niets van dit
vervloekte gemis, die verschrikkelijke onzekerheid, die angstaanjagende jaloezie.
Maar ik heb de moed er toe gemist. Dat is mijn grootste schande. Of gewoon een
kwestie van levenswil misschien; als zij zelfmoord heeft gepleegd, was zij al verder,
dieper aangetast.
Je ziet wel, dat ik het gebeurde voortdurend van mijn kant bekijk. Straks vraag je
je af of ik ook geen wrok tegen haar voel omdat door haar tussenkomst mij deze
emotionele poets is gebakken. Was zij maar nooit in mijn leven terecht gekomen.
Maar dan zeg ik je honderdmaal, duizendmaal: neen, nooit, alles zou zinloos zijn
geweest. Alles is het misschien toch nog wel, maar met die ene episode, martelend,
niettemin het enige wat werkelijk met me is gebeurd. Het enige, zo zelfs, dat ik
weiger meer te laten gebeuren. Ik beschut het jaloers, als een hond een been,
grommend tegen iedereen, vrouw en kind, geldmoeilijkheden, oorlog, zondvloed,
pestilentie. Het mag me niet meer raken, ik weiger. Nettie voelt dit stellig. Ik weet
zeker, dat zij geintrigeerd is door het gebrek aan houvast aan mij. Het maakt haar
jaloers. En toch ziet ze niets, de jaloersheid is de gewone romantiek van vrouwen,
die hun mannen gecompliceerd willen: zij moeten zich aan haar
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verliezen, maar toch nooit helemaal. Zij mist iets aan me, ik weet het, maar bij God,
ik zou waarachtig geen romantische munt kunnen slaan uit die enige bittere brok
ernst in mijn leven. Het is nu toch al anderhalf jaar geleden. Wist ik er maar meer
van, was het maar niet zo'n mysterie gebleven. Kon ik het geheim maar aan haar
ontwringen. Jaloersheid na het graf? Is dat romantiek? Voor mijn part in anderen, of
in de literatuur, dan wil ik er ook wel om lachen, of me aesthetisch ontroerd voelen.
Als het maar niet met je zelf gebeurt. Dan is het grauw en bitter en onoplosbaar en
onherstelbaar. Ik kan er nog altijd om vloeken. Weet je, dat ik nu pas werkelijk iets
begrijp van jaloersheid? Ik voel nu, alsof het me onmiddellijk aangaat, hoe Hamlet
verteerd werd door ellende omdat zijn moeder na een maand hertrouwde - ook al
was de koning geen broedermoordenaar geweest, zou hij hem toch hebben willen
vernietigen. Bij een echt gevoel moeten de vrouwen met hun mannen, of de mannen
met hun vrouwen, sterven; dat is niet barbaars, dat moet. En is het dan niet ontstellend,
dat ik Nettie na mijn dood een andere, goede man van harte toewens? Al wat ik heb
aan gevoel heb ik blijkbaar in eens opgebruikt. Nu teer ik op de kruimels.
Ik ben altijd een slechte verteller geweest, waarschijnlijk uit egoïsme, omdat ik niet
kan verdragen dat de anderen nog niet weten wat mij zelf al bekend is, of uit ongeduld,
wie weet ook uit onmacht. Maar jij hebt recht op meer dan uitbarstingen en
brokstukken. Laat ik dus mijn best doen. Het begon zo onschuldig en luchthartig en
een tikje verveeld, zoals iedere vacantie, zelfs de meest geslaagde, meestal is. Ik was
alleen naar het kleine, jou wel bekende badplaatsje Ogonquit gegaan om wat uit te
rusten en helemaal niemand te ontmoeten. Toch kwam een kennis mij opzoeken, die
achteraf heel geschikt bleek en ik had al, van zelf zoals dat gebeuren kan, een
vriendschappelijke relatie met een jonge Duitse vrouw, Ilse, die zich tegen het
verfoeilijke wezen, dat men in die badhotels aantreft, de hostess, in haar begrijpelijke
schroom voor een Hollandse had uitgegeven; zo maakte zij mij, wat me nogal
vermaakte, tot haar medeplichtige. We hadden met zijn drieën op wandelingen, of
aan het strand of 's avonds dansend, zo half gapend, half werkelijk geboeid, heel wat
meer plezier dan ik had verwacht. Zij mochten mij beiden graag en daarin had ik,
ijdel wezen, een soort genoegen, zonder dat het me verder een ogenblik raakte. Van
een ander perspectief, hoe noem je dat, door het lijden heen, begrijp ik dat die
onschuldige dagen, die
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mij aangenaam streelden, maar die mijn gemoedsrust geen ogenblik stoorden, voor
hen meer betekenden: mijn goede kennis De Vries hoorde als Jood, volgens barbaarse
Amerikaanse begrippen in dit ‘Ariershotel’ niet thuis - Ilse voelde zich in die
oorlogstijd ook paria. En om op dit Duitse thema door te gaan: met mij kon er een
soort bloedbroederschap bestaan, ik was in zekere zin onaantastbaar en van die
onaantastbaarheid uit kon ik hen beschermen en hun onrust om wat ze waren sussen.
De Vries vooral was erg emotioneel en pathetisch, Ilse dierlijk behaaglijk en
moederlijk, zoals men zich dit van een Duitse, als zij niet door de mannelijke
heldenverering zijn aangestoken, kan voorstellen. In elk geval, we hadden het goed,
zo zacht sudderend in de warme saus van vacantiepret, niet opwindend, maar toch
wel een afdoende isolering van de wereld.
Onder leiding van de gehuurde gastvrouw speelden we 's avonds soms met het
hele hotel bij elkaar bingo, ook zo'n verveeld, slap lachspelletje eigen aan badplaatsen
en passagiersschepen. En dat was het begin. Aan het andere eind van de zaal merkte
ik nu en dan een bleke verschijning op, een meisje, dat tussen twee heel lelijke
wezentjes in zat. Ze leek mij bleek, ongelooflijk bleek. Ik zag haar overigens
ternauwernood, maar haar bleekheid was een signaal, dat vaag tot mijn bewustzijn
doordrong. Het bleekzijn associeerde ik op een of andere manier met verpleegster-zijn:
ik wist het zeker - maar met een verstrooide zekerheid terzijde van het alle aandacht
opeisende bingospel - dat daar een nurse zat. En daar bleef het bij. Geen ontroering,
geen ontwakende veroveraars-instincten, alleen een vage trilling, maar misschien is
dat zelfs een uitleg achteraf.
Er gebeurde die volgende dagen helemaal niets. Toen kwamen we van een lange
wandeling terug, moe, maar voldaan, we voelden ons goed in onze
vacantievriendschap, er was een band, we hadden niemand nodig. Uit de recreatiezaal
klonk muziek, ik zag het lieve meisje van de garderobe, een studentje, dat hier al
werkend haar vacantie doorbracht, met iemand anders bij de gramofoon dansen. Na
een paar passen riep de chef haar weg. Ik liep naar de ander toe en herkende de bleke
verpleegster. Hoe kwam zij op mij af? Begerig, hongerig, houvast zoekend, anders
kan ik het niet beschrijven. Of toch wel, toegewijd dan, met een overgave van veel
meer dan waar de dans om vraagt. We wiegelden, we dansten en toen al zag ik niets
anders meer: we waren alleen. Het meisje van de garderobe dat was teruggekomen
bleef even aarzelend staan en verwijderde zich toen weer.
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Hoe is het mogelijk, dat ik toch nog een ogenblik weifelde of ik haar zou vragen die
avond in een plaatsje in de buurt met ons te gaan dansen? Was het heel onbewust
angst dat ik verstrengeld zou raken? Maar ik kon al lang niet meer ontkomen, zelfs
als ik gewild had. Ik vroeg haar, zij was verbluffend dankbaar. Haar openheid
ontroerde mij toen al, je weet wat een schild van coquette afweer het van nature
berekenende Amerikaanse meisje meestal voor zich houdt? Maar tegelijk, op een
heel andere manier, schaamde ik mij voor haar overgave, zoals bij de dans; er was
bijna een teveel, niet in hysterie, zeker niet, maar in natuurlijkheid. We zijn te
verwrongen misschien om dat in eens te aanvaarden. Ik moest er aan wennen. Mijn
uitnodiging was zo normaal, zo bijna geheel naar het vacantieavontuur toe: haar
gretig accepteren bevond zich op een heel ander emotioneel plan. Ja, ik weet het nu
zeker, onverbeterlijk stijf gedrocht dat ik was: ik schaamde me er voor, heel op de
achtergrond van mijn bewustzijn. Mijn front was geheel glimlach en hoffelijke
vriendelijkheid, naar het avontuur toe, gespitst op de mogelijkheden. Hoe heb ik mij
bedrogen. Of heeft zij mij bedrogen? Neen, haar hele wezen was trillend echt, en wij
onware, maskerdragende schepsels houden dan de hand voor het gezicht om ons
tegen die glans te beschermen.
Verveel ik je? Ik ga toch door, met alle romantiek, met alle details, ik zou je wel,
eentonig, langdradig aan je oor minuut na minuut willen beschrijven, om niets verloren
te laten gaan, want alles was geladen met belang. We hielden in de bus elkanders
hand, het was donker en we schudden voort. Het was vredig, ik keek tersluiks naar
haar bleekheid, zij lachte, niet tegen mij, maar in de verte. Pas later ben ik op die
verte jaloers geworden. Wat verte, ik, ik, ik was er! Maar dit werd toen alleen nog
maar op de achtergrond vastgelegd. We sprongen uit de bus, mijn vrienden liepen
voor ons, zij keerde zich naar mij toe en kuste me, licht, zomaar. Ik schrok, kun je
het geloven, ik schrok, ik keek naar haar, maar zij liep al weer voort, haar blik ergens
anders heen, ik lachte en zei iets en kneep haar hand. Maar in mijzelf tobde ik. Wat
een overspannen reactie van mij - toch moet je me geloven, ik was toen al aangetast.
Het is heel anders om elkaar te grijpen en lang, lang te zoenen en te betasten, dat is
normaal, het leidt tot verklaarbare dingen. Maar deze vlinderachtige kus was iets
anders. Zij liep in zichzelf te zingen en ik was verlegen. Het was ergens te veel en
ik werd er gruwelijk door geraakt, ik raakte mijzelf kwijt aan die bleke, nu weer
ernstig starende ander. Ik begluurde haar bijna vijandig en was tegelijk ontroerd,
zodat ik haar
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wilde strelen. En als we alleen maar willen strelen, dan is er iets mis. Je ziet wel, dat
ik eigenlijk bang ben voor de liefde.
Ik moet haar nog beschrijven. Hoe moet dat nu? Ik sla beschrijvingen in een boek
altijd over. En ik weet nooit hoe iemand er uit ziet. Maar wees geduldig, beste vriend,
ik ga nauwkeurig zijn, pas op, bij die beschrijving heb ik een belang, dat ik in alle
literatuur mis, ik moet dus veel van je vergen en ik weet niet hoe ik moet beginnen.
Zij was geen verpleegster, natuurlijk niet, maar bleek was zij wel. Ik zie haar nog
lopen als zij de eetzaal binnenkwam, ik volgde haar gespannen als bij de entree op
het toneel van een geliefde actrice, maar veel heftiger - wat kunnen mij
kunstenmaaksters schelen! Zij schuifelde voort, de handen licht zwaaiend, de
schouders even deinend, het hoofd geheven, de lippen niet helemaal gesloten, met
ernst op het gezicht en afwachting, verlegenheid zou men kunnen vermoeden, maar
zij was besloten in zichzelf, de blik weg van allen. Zij schuifelde voort, zei ik al, de
voeten werkelijk wat naar buiten toe, zij had de benen, de bewegingen van een
balletdanseres, maar niet de dikke dijen, zij stond hoog op haar benen, slank, met
een diepe welving naar binnen toe bij haar middel, wat haar, naakt, de gespannenheid,
springerigheid van een jong dier kon geven. Zij leek zo licht als zij zo voortstapte in
de balletpositie, naar mij komend, ik zie haar eindeloos komen, de benige nek, de
zacht ontroerende welving van de borsten, de spanning om de dijen, de lange handen,
het tere, bleke gezicht en als climax haar glimlach, de plotselinge lach, die over haar
gelaat uitbrak als een net van rimpels, spinrag van afwachting en tederheid. Soms
moest ik omkijken om te zien of iemand anders dit alles niet kreeg. Zo was haar
entree, haar lopen; critisch, gepijnigd, liefhebbend heb ik haar bekeken en zal ik haar
in de droom altijd blijven zien.
Toch weet ik niet of ik haar die eerste avond in de danszaal al werkelijk zag.
Daarvoor waren we te dicht bij elkaar. Het is vreemd, dat ik in mijn herinnering altijd
afstand van haar neem, ik zie haar lopen of zich aankleden of wassen, zo heb ik na
de eerste berusting dagenlang mijn eenzaamheid gevuld, mijzelf in een hoek plaatsend
en haar bespiedend, zo volledig zag ik haar, dat ik de hand bijna naar haar kon
uitstrekken. Als een volslagen gek kan ik, volkomen geïsoleerd van mijn omgeving,
in een stroom van monotone, schandalige vloeken uitbarsten en ik kan het nog, ik
kan haar niet vergeten, ik kan me niet verzoenen. Je zult me krankzinnig vinden en
dat ben ik ook als een aartsgierigaard, die in één uur zijn hele kapitaal is kwijtgeraakt
en met die
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verschrikkelijke nuance, dat ik niet eens weet of ik haar ooit helemaal bezeten heb.
Ik kan vandaag niet meer verder schrijven.
Een lange wandeling heeft me weer aan mijn schrijftafel teruggebracht. Het is al laat
en het regent als op die eerste avond. Toen we dansten keek ik door de beslagen
ruiten in een zwart nat gat van donkerte, haar blik volgend. Zij rilde en kuste me.
We leunden tegen het raam, ik voelde de regendruppels in mijn nek vloeien en we
bleven staan, tegen elkaar gedrukt. Haar hand streek over mijn haar en ik zag, dat
zij haar ogen gesloten had. Toen we naar onze tafel terugliepen, langs de verwonderde
blikken van de dansers, zei ze: ‘Wat is het donker buiten.’ Er was voor ons niemand
meer in de zaal. Door een waas zag ik onze vrienden zitten en praten en drinken, we
zeiden ook wel eens wat en dronken whiskey, zij zelfs gulzig en ik zag, dat haar hand
beefde. Ach, wat is er nog dan het zien in de herinnering, lichtbeelden, die ik voorbij
laat schuiven. In de bus terug hielden we elkaar omstrengeld. Zij hield mijn hand
toen we in het hotel terugkwamen en zei helemaal niets, haar gezicht had een
zorgelijke uitdrukking. Zij beet op haar lippen alsof zij nadacht. Onze vrienden gingen
naar hun kamers, zij nam mij mee. Zo gebeurde het.
We hadden die avond haast. Dat is me het meest bijgebleven, de grote, lelijke
hotelkamer, slecht verlicht en de haast waarmee we ons uitkleedden. Ik zag toen voor
het eerst haar mooie lange rug, teer en breekbaar en toen zij mij tegemoetkwam, het
gezicht geheven, de ontroerend en voor mij opwindend magere nek en de borsten,
die helemaal niet stevig of uitdagend om bescherming vroegen. Ik bedacht toen nog,
en hoe had ik er tijd voor met mijn lichaam verlangend gestrekt, dat nu haar in het
gezicht te slaan en weg te gaan, de grootste misdaad ter wereld zou zijn, voldoende
om een nieuwe zondvloed over de aarde te brengen. Zo afwachtend, zo open en
volledig overgegeven keek zij naar mij op, dat ik haar eerst alleen maar kon strelen.
Zij viel voor mij neer en sloeg haar armen om mijn benen en kuste mij, vleidde zich
toen naast mij neer. Ik tilde haar op en sloeg over haar neer op het bed. Was zij mijn
vrouw geworden en bedgenote voor jaren, zou ik dan ooit de tranen van spijt, woede
en ellende gevoeld hebben, die ik, vervloekt sentimenteel, nu weer voel? We weten
te veel, we menen precies te weten wat we met vrouwen kunnen doen en wat onze
vreugden en wat onze angsten en tenslotte onze half verveelde toewijding kunnen
zijn. Misschien ben ik alleen maar een slachtoffer van haar plotselinge verdwijning.
Wat een kans om de liefde tot
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hysterische hoogten op te zwepen terwijl het toch alleen maar aankomt op bepaalde
bewegingen, het wild of minder wild, teer of minder teer aansturen op bevrediging.
Dat kan immers niet duren, die extase is toch maar tijdelijk en wordt gevolgd door
een kater. Zou het zo ook niet met mij zijn gelopen? Maar laat ik je verzekeren, dat
ik aan die zinloze woorden van de redelijke overdenking niets heb. Woorden en
alleen maar woorden helpen me niet. Gedachten, kalm als ik ze zou willen ordenen,
verteren tot as, die mijn woede en verdriet altijd zullen blijven wegblazen voor ze
mij tot troost en berusting kunnen voeren. Eén gedachte, één gevoel alleen blijft mij
bij en daar komt het juist op aan. Haar gezicht, haar lijf, de brandend zoete ogen, het
donkere haar in haar schoot, de geur onder haar armen, de zachte zinnelijke mond,
die mij zoende en zoende, tot ik rillend steeds weer steeg tot nieuw en ander genot,
haar lichaam van achteren, van voren, op zij, op mij en onder mij, liggend weerkaatst
in de spiegels, dwars onder mij schokkend, woorden fluisterend van een mond zacht
likkend aan mijn oren, was het mij toegewijd, was het van mij, had zij zich aan mij
verloren, zoals ik me aan haar, of was ik verstrooiing, tijdpassering, was ik surrogaat
voor andere, zwaardere liefde, was ik reservoir waarin zij haar wellust, haar rijkdom
aan liefde, onpersoonlijk, mij niet werkelijk ziende, kon laten leegstromen? Ik zal
het nooit weten en ik zal blijven trappen en slaan in machteloze woede tegen de
zware voor altijd gesloten deuren van dit geheim.
Beelden van de volgende dagen trekken voorbij. Hoe bleek zij was aan het ontbijt,
haar hoofd zedig geborgen over het bord. Zij lachte mij toe. Duizenden rimpeltjes
om haar ogen, wellustige herinnering herkende ik, verzacht tot tederheid, maar toch
in de beweging van de mondhoeken licht ironisch. Dacht ze er aan wat ze me
gisternacht had toegefluisterd? ‘Together, when we are in New York, we are going
to live in sin.’ De eentonige herhaling van het woord ‘sin’ was baldadig opwindend,
maar ook omdat ‘living in sin’ zo'n phrase was uit de stuiversroman gebruikt met
een vleugje ironie. Als hoe speels ook door mij herkend, toch, op een ander plan,
had ik me slaafs gehecht aan een vaag, roodgekleurd beeld van ons beiden op een
rode sofa in donkerrood New York, levend in de zwartste, genotrijkste zonde; wel
bijzonder letterlijk had ik de zonde met haar willen aanbidden. Zonder romantiek dat geloof ik tenminste - had ik me aan haar voor altijd willen vasthechten. Nu werd
het beeld gestoord, ik werd
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wakker, pas aan dat ontbijt en door die teder, wellustig lachende mond, de ogen die
me bleven aanzien toen ze gulzig - ze dronk gulzig alsof alle bronnen straks droog
zouden komen te liggen - haar glas vruchtensap ledigde. Wat een minnaar was ik,
nu al aangestoken, nu al gepijnigd; misschien was ik te jong en herkende ik niet de
wereldse toch mogelijk wel diep liefhebbende ironie: rijp commentaar van het hoofd,
dat neerzag op het tevreden, niet meer hongerige lichaam. Liefde als genuanceerd
spel kon ik, stug en wantrouwend op de loer liggend voor iedere reactie, nog niet
begrijpen. En mijn opvoeding door haar is onvoltooid gebleven. Toch, zo gezien,
had zij mij wel lief, schertsend, moederlijk, medelijdend, met zoveel achter de hand,
met zoveel verstrooidheid en eigen zorgen, maar ik had haar kunnen veroveren, mijn
devotie en jaloerse aandacht, mijn koppige concentratie op haar zou gewonnen
hebben.
We deden die dag alle normale vacantiedingen, 's morgens maakten we met de
vrienden, die niet storend zich op de achtergrond bleven bewegen, een lange
wandeling langs en over de rotsen bij de zee. Ze vertelde mij grillige dromen, waar
ze zelf het hardst om schaterde, ze klauterde over de steenblokken naar de donkere
grotten, waar we elkaar omklemden en kusten. ‘Ik ben je hoer,’ zei ze, ‘en laat me
met zoenen betalen’ en ze keek of ik bloosde en lachte, vermaakt, medelijdend zelfs,
toen ik rood werd - en 's middags, toen het regende, speelden we kaart in mijn kamer.
Zij haalde een fles whiskey, die zij op haar kamer had omdat zij 's nachts koud was
en zij keek mij aan en kneep liefkozend mijn schouder, maar zij zag bleek en haar
nek was erbarmelijk naakt en mager. Zij dronk veel, we dronken allen veel,
aangestoken door haar nerveus tempo. Toen, midden in het spel, was zij opeens weg.
De anderen lachten en praatten, ik voelde me ongerust en ging haar zoeken. Zij lag
op bed, ik schrok en knielde naast haar neer. Zij was duizelig en misselijk, zei ze,
en zij streelde mijn haar. Zij had dit wel vaker. ‘Heb je nooit het gevoel,’ zei ze, ‘dat
je een ander bent en op je zelf toekijkt? Dan voel ik me langzaam uit elkaar vallen.’
Ze had haar ogen gesloten toen zij dit zei. Ik keek haar aan, zij zag er oud en vermoeid
uit. Ik boog mij over haar heen en keek ontroerd naar de rimpels om haar ogen. ‘Blijf
naast me liggen,’ zei ze. Ik sloot de gordijnen, strekte me uit en keek naar het plafond.
De sensatie van onheil in de verte, om niets, zomaar omdat we leven, ben ik sinds
dien nooit meer kwijt geraakt. Maar ik wist niet wat ik haar kon zeggen, wel dat ik
haar aanbad en beminde en met aandacht en liefde wilde omringen.
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Die avond was zij plotseling weer levendig, vrolijk, tot het uiterste toe gespannen.
Lang nadat de meeste gasten al naar bed waren gegaan dansten we in de recreatiezaal.
Zij had zich volkomen vrijgemaakt en behoorde aan niemand van ons toe, ja toch,
misschien aan dat kleine meisje van de garderobe, het lieve, aandoenlijke ding,
sentimenteel en heel jong. Haar zwarte kersenogen volgden ons onophoudelijk terwijl
we ons dansend voortbewogen. Toen greep zij het meisje en danste met haar. Daarna
voerden zij samen een ballet op. Van haar kamer werden costuums gehaald en zij
bootste het dansen na van een chorusgirl, het lichaam gestrekt, de ogen glinsterend,
fel en geconcentreerd in zichzelf gericht, behaagziek, maar niet voor mij. Het arme
meisje van de garderobe bleef bij dit tempo hulpeloos achter, dom en verliefd lachend.
Ik sloeg haar gade en had haar kunnen slaan. Ik zou zelfs op de kleren, die zich om
haar lichaam hechtten, jaloers kunnen zijn. Mijn minnares, ik haar minnaar, zoals ze
me dronkenmakend had toegefluisterd, wiegend op de sensuele cadans van de
woorden, hoe plaagde ze mij die avond met dit meisje van de garderobe, dat ik die
avond haar gevoelens, zeker van geen minder allooi dan de mijne, zo misgunde. Zij
trilde en brandde in bed, die nacht, lachend onder mijn strelingen, pruilend en mij
plagend met het meisje, dat zo lief was.
Ik heb je al gezegd, ik zie haar zo vaak op een afstand, eerder dan in elkaars armen
tegen elkaar. Ik sta ergens en voor mijn gevoel altijd in een hoek en kijk naar haar.
Wat heb ik in die paar dagen een tijd zoekgemaakt met haar te bespieden, zwijgend,
mijn ogen geen ogenblik van haar af. Heeft het haar wel eens gehinderd? Neen, erger,
het heeft haar vermaakt. Zij was niet ijdel, maar wel ironisch coquet en zij koesterde
zich graag in mijn blikken, schertsend en altijd ontwijkend mijn vragen
beantwoordend. Ik wist nog steeds niets van haar, behalve dat zij secretaresse of zo
iets was in New York. Zij wist evenmin iets van mij, maar daaraan dacht ik niet: ik
kon wachten, zij hoefde mijn verleden niet te veroveren, zij had mij al, geheel. Ik
had geen verlangen haar over mij zelf te vertellen, wel een gulzige begeerte om haar
te leren kennen, stap na stap haar verleden in mij te laten overgaan. Ik had belang
bij haar, zij was mijn enige belang - zo voelde ik het toen - maar is dat belang nu
niet heel anders? Misschien zeg ik veel te ingewikkeld wat iedereen herkent als
verliefd zijn, maar geloof me, met haar had ik en houd ik behoefte aan een eigen
vocabulaire. Verliefd kan iedereen zijn: mijn gevoel wenste ik uniek. ‘Je houdt van
me,’ zei ze op een morgen rustig toen ik bij
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haar stond terwijl zij een bad nam. En zij knikte alleen en tilde de witte zeepvlokken
op, die tegen haar magere schouders deinden. Wat leek ze armzalig, mager, begeerlijk
en ontroerend. Ze keek me aan en liet zich achterover vallen: ‘Ik verga in het schuim
van verlangen naar jou.’ En zij reikte mij haar hand, bleek en nat als een plant uit
het water en zei: ‘Blijf altijd bij me.’ En zij lachte niet, er stonden tranen in haar
ogen. Zo voltooide zich, wat ik zou kunnen noemen, mijn wittebroodsuren. Ik wist
niet dat zij die morgen een telegram had ontvangen.
Weet je, het is mij soms onmogelijk te geloven, dat zij geheel normaal was. En
dan heeft zij ook niet bewust het einde gekozen in plaats van mij, dan was het een
opwelling, een van die ogenblikken waarin ze, zoals ze zei, uit elkaar viel, het was
een vlaag, een gril, ontoerekenbaarheid, dronkenschap - alles liever dan een bewuste
afwijzing van mij. Ik had haar in alles willen volgen, in waanzin desnoods, ik had
me er toe kunnen opwerken. De starende, in zichzelf verzonken blik, waarmee zij
aan kwam lopen, ik had die willen begrijpen en tot norm willen verheffen, zoals alles
wat zij was en deed. Zij had een merkwaardige angst voor oude vrouwen, ik had het
al eerder gemerkt. Zij huiverde, inderdaad, zij schrok in paniek als zij met mij langs
de warande van het hotel de rijen bejaarde vrouwen moest voorbijgaan, die daar
zwegen, staarden en veroordeelden. Was het angst voor de praatjes over ons? Voor
een deel zeker, maar de angst lag dieper, het was ook wat anders dan afschuw voor
wat zij eens zou zijn. Zij had een bijgelovig gevoel van afgrijzen voor heksen,
toverkollen, zij geloofde in te berijden bezemstelen. Nooit heeft ze het mij zo gezegd,
maar zo voelde ik het in de echtheid van haar angst: alles wat er slecht was en haar
bedreigde en eens een woedende aanval op haar zou wagen woonde in oude vrouwen.
Ik geloofde dit met haar, ik ging daarin met haar mee, ik zou desnoods op haar
verlangen een kruis hebben geslagen telkens als we voorbij deze oude feeksen slopen.
Ik was tot alles bereid en aanvaardde haar onvoorwaardelijk als de maatstaf ter
beoordeling van alle feiten, verschijnselen en gevoelens in de wereld, mits de band
tussen ons twee maar onbreekbaar, knellend sterk bleef. Dit was de enige strategie
waarvoor in mijn liefde plaats was.
Tegenover de oude vrouwen verstijfde zij, de zee maakte haar los en sterk. Zij
verhief zich daar eens met mij tot een emotionele, tragische hoogte, waartoe ik me
uit alle macht, met alle gevoelens waartoe ik in staat was, wilde opwerken, misschien
tevergeefs,
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misschien bleef ik achter, ik hoop alleen dat zij het niet gemerkt heeft. Het was
middag en er woei een schrale wind. We liepen in ons badpak door de zandduinen,
waar mijn voeten diep in wegzonken, zij, alsof ze vliezen tussen haar tenen had,
schuifelde snel voort, mij meetrekkend, tot ze mij neerduwde. Het zand kleefde aan
ons lichaam, knarste tussen onze tanden, de wind sloeg het scherp tegen ons aan,
haar lippen waren koud en korrelig tot ik ze warm en schoon had gezoend. Het zand
vrat zich in ons haar, onze wenkbrauwen, zij omklemde mij, haar gezicht vertrok,
haar mondhoeken beefden, haar gezicht was weerloos en droef, haar lichaam sterk,
bezeten van een kracht, die mij in het zand bedolf. Toen sprong zij op, rukte haar
badpak af, naakt stonden we in de wind, rillend renden we in zee, waar we koud en
blauw in de branding bleven liggen, schoongespoeld door het ijzige water, dat ons
half bedekte. Haar armen hielden mij vast, streng, terwijl zij mij onderzoekend
aankeek alsof zij mij op de proef wou stellen. Teruglopend, blindelings door de
zandstorm, hield zij mijn hand vast en zei, dat het tussen ons nooit zou eindigen. Zij
zou voor mij zorgen, ik voor haar. Maar die nacht werd ik wakker en miste haar.
Mijn vermoeide ogen openden zich pijnlijk, ik durfde nauwelijks te ademen, ik kon
haar niet storen. Zij stond voor het raam en staarde in het donker. Haar lange, bleke
rug was gebogen, zij steunde met haar elboog op haar knie. Schrijnend en dodelijk
moe was ik me er van bewust, dat dit haar eigen zaak was. Zij had een ring om zich
heen van eigen eenzaamheid, eigen verdriet, nooit zou ik er door heen komen. Tot
driemaal toe vocht ik tegen de opwelling naar haar toe te gaan. Ik durfde niet. Toen
kwam zij terug en schudde mij wakker om me naar mijn kamer te sturen. Ik veinsde
diepe slaap.
De volgende morgen vond ik haar boodschap. Zij had de vroege trein genomen
naar Boston. 's Avonds zou zij terug zijn. Ik vond vele redenen voor haar plotselinge
vertrek. Maar geen enkele maakte mij minder onrustig en ongelukkig. Ik wachtte 's
avonds tot lang na de laatste trein, misschien zou zij met een auto terugkomen. Na
middernacht ontving ik een telegram. Morgenochtend zou zij vroeg uit Boston
vertrekken. Ik las en herlas het telegram alsof ik er talloze geheimen uit zou kunnen
peuren. Zij had haar belofte in elk geval niet vergeten. Ook las ik hoe zij naar mij
verlangde. Vruchteloos probeerde ik na te gaan in welke richting de schaal zou
doorslaan; houdt ze van me, houdt zij niet van me? Zou iets haar kunnen ophouden
als zij geheel van mij was ver-
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vuld? Maar zij had toch een eigen leven, kon ik verwachten dat dit plotseling geen
eisen meer aan haar zou stellen? Ik sliep die nacht in mijn eigen kamer, die me vreemd
en vijandig leek en dacht eindeloos na over dat eigen leven van haar, waar ik niets,
niets over had te zeggen. Ik kon me over haar uitstrekken en haar trachten te
beschermen, maar met haar eigen leven, haar eigen ziel zou ze aan me ontsnappen.
En wilde zij mij toebehoren? Dit was het thema, waarop ik tot ik klam van koudnat
zweet uitgeput insliep, talloze variaties spon, niet alleen die nacht, maar gepijnigder,
wanhopiger vele andere nachten.
Toen ze de volgende morgen om twaalf uur, om twee uur er nog niet was, wist ik
niet meer wat ik zou doen. Ik snauwde mijn vrienden, die medelijden met me hadden,
boos en bitter af; toen al hinderde me alle sympathie, die toch de kern van mijn
leegheid, mijn gemis, snerpend als een dolle stoomfluit, niet kon bereiken. Ik
overdreef, natuurlijk kon er van alles gebeurd zijn. Hoe simpel om een trein te missen,
opgehouden te worden. Toch bleef ik het ergste niet eens vrezen, maar weten, diep
in mijn keel, tot op mijn beklemde borst, waar de romantici bij liefdesverdriet altijd
over schrijven - hoe gemakkelijk als romantische formule: hoe verbijsterend slecht
en ellendig als men zich daar werkelijk, het ademen bijna belettend, dichtgemetseld
voelt. Wat is het verontrustend, dat onze emoties ons steeds met verlamming kunnen
bedreigen, hoe gevaarlijk zijn we voor ons zelf en voor anderen. Waarom niet liever
een dom varken zijn om slobberend aan de trog het leven zo haastig mogelijk door
te komen?
Toen zij eindelijk terugkwam, tegen tien uur 's avonds, was ik al te moe. Daaraan
schrijf ik de vervloekte slaperigheid toe van mijn reacties. Ik had te lang mijzelf
gemarteld, stomme egoïst dat ik ben: zo heb ik haar niet scherp genoeg kunnen zien.
Ik zat in de warande, zij stapte uit de auto, het regende. Zij droeg een klein koffertje.
Voor mij bleef zij stilstaan, haar gezicht grijsbleek onder een belachelijk grote hoed.
Ik dacht, die staat je niet. Zij zei: ‘Ik ben opgehouden.’ Ik knikte, zij aarzelde, keek
me afwachtend aan en zei tenslotte: ‘Wacht hier, ik moet even naar mijn kamer.’ Ik
herinner me, dat ik mijn ogen sloot, volkomen leeggestroomd, ik wachtte zeker wel
twintig minuten, maar het kwam er niet meer op aan. Zij liep de warande op en kuste
me: ‘Arme stakker,’ fluisterde ze me in het oor. ‘Je ruikt naar whiskey,’ zei ik stijfjes.
Zij knikte en streek over haar haar: ‘Ik had het hard nodig.’ Wat een gesprek! Waarom
was ik zo verlamd? Waarom speelde ik de
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kleine jongen, die zich op zijn moeder wil wreken, omdat zij geen speelgoed heeft
meegenomen? Was die whiskey een vlucht, een troost na de teleurstelling om mij?
‘Ik ben opgehouden,’ zei ze nogmaals en stevig hield zij mijn arm. Eerder had ik
haar al zien wankelen. ‘Laten we gaan wandelen.’ Het was vochtig zoel weer met
nu en dan motregen. Aan het strand zuchtte zij en keerde zich naar mij toe en
omhelsde mij. De zoete lucht van de whiskey bedwelmde mij, haar natte lippen
bewogen zich traag over mijn mond, mijn ogen, mijn oren. En ik dacht: ik heb de
tijd, heel veel tijd, ik voelde de logge last in mijzelf langzaam wegsmelten, maar ik
had de tijd, zo dacht ik, idioot, zo voelde ik het in mijn arrogante, gekwetste hersens.
En ik maakte mij los uit haar omhelzing en vroeg haar: ‘Waar ben je geweest?’ Zij
zuchtte weer en gooide zich in het zand en lachte. Ik dacht nog, we worden nat, want
het regende, maar bleef boven haar staan. Was er toen maar iemand geweest, die me
geslagen had, met een mes had gestoken, zodat ik hulpeloos toch weer haar aandacht,
haar medelijden desnoods, had heroverd. Maar ik stond intact, bevend plotseling van
een kleine jongens jaloersheid. Zij gaapte en zei: ‘Ik ben zo moe.’ Zij had ook kunnen
zeggen: ‘Ik ben zo alleen.’ Opeens stond zij op, levendig, gespannen, misschien ook
dronken en trok haar blouse uit en schopte haar rok uit. ‘Ga mee, we gaan zwemmen.’
Ik zei niets. ‘Toe,’ zei ze smekend en ze keek me aan, even pauzerend, aandachtig
me bekijkend alsof ze me voor de eerste keer zag en intussen haakte zij haar brassière
los. Ik schudde mijn hoofd en ging met gedwongen kalmte in het natte zand zitten.
‘Wacht dan maar,’ zei ze terwijl ze wegliep, wat onzeker, haar naakte lichaam bleek
en glanzend in de natte, vochtige schemering, en ze herhaalde, ‘wacht dan maar.’
En ze verdween in het water. Ik bestudeerde mijn handen en lette niet op haar.
Nu in mijn herinnering scheen de tijd daar aan het strand stil te staan. Zij liep en
zei: ‘Wacht dan maar’ en ik zat en keek naar mijn handen. Honderden kansen, een
eeuwigheid om haar terug te houden. Maar zij bleef lopen en ik bleef zitten. Zo is
dat beeld in mijn hersens gegrift, voor altijd. Wat moet ik je van het overige zeggen?
Ik word er zo moe van. Een eerste keer keek ik op en meende haar in de verte te zien,
zij zwom goed en ging altijd ver in zee. Een tweede keer zag ik haar nergens meer,
maar dacht daar nog niet over na. Toen, opeens, stond ik op en holde tot aan mijn
knieën de zee in en staarde, staarde tot mijn ogen er pijn van deden. De tijd stond
niet langer meer stil, maar holde voort, zoals
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ik langs het strand. Was ze afgedreven? Ergens anders terechtgekomen? Ik liep en
bleef lopen, belachelijk, als voor een wedstrijd, honderd meter links, honderd meter
rechts. Toen voor het eerst veroverde en vulde de angst mij geheel. Ik liep de zee
weer in en gilde haar naam, bleef haar naam tegen de zee brullen, smekend, dreigend,
als een vloek. Ik keerde me plotseling om, strompelde door het water op het droge
naar haar kleren, bezeten door een onzinnige hoop, dat zij terug was gekomen, daar
zou zitten te lachen om mijn angst. Ik greep haar rok, haar blouse vast, drukte ze
tegen me aan, alsof die dode kleren, nog ruikend naar haar, met haar wezen bezield
konden worden. Nog wilde ik niets begrijpen, het kon toch ook niet, zo iets kon met
mij en met haar toch niet gebeuren. En ik had zo zeker, zo pruilend, zo bouderend
de tijd gehad, kalm, heel kalm de verzoening afwachtend. Wat moet er daarboven
door alle goden in donderend koor geschaterd zijn. Wat een grap, wat een poets werd
mij gebakken. Goddelijke handen wezen me spottend na, brullend, gierend om die
dwaze verschijning, die blindelings aan het hardlopen was geslagen. Hij wil harder
lopen dan de dood, hahaha!
Ik zal kort zijn. In het hotel was een nachtportier, die waarachtig aan het gapen
was toen ik binnenkwam. Hoe was het mogelijk, die onverschilligheid, terwijl zij
weg was? Dat was het ogenblik waarop ik werkelijk in elkaar stortte en wist, dat ik
helemaal alleen stond tegenover alle onverschilligheid in de wereld, hoe zich die ook
in vormen van medelijden mocht maskeren. Er werd, neem ik aan, van alles gedaan,
een boot uitgestuurd, lawaai gemaakt in de nacht, geroepen, geschreeuwd. Ik was er
niet bij, kon er niet bij zijn toen ver voorbij Ogonquit in een inham bij de rotsige kust
haar lichaam werd gevonden. Ik had haar kunnen zien, opgezwollen door het water,
ik heb niet eens gedurfd.
De politie was gewaarschuwd. Tegen de morgen vroeg een inspecteur naar mij.
Ik volgde hem in een kamertje en merkte, dat ik over heel mijn lichaam trilde. Hij
was een droge, rechte man, die me door zijn brilleglazen scherp opnam. Ik moet er
verwilderd hebben uitgezien, besef ik later en hij heeft dat eerst verkeerd uitgelegd.
Ik begreep niet waar hij met zijn vragen heen wilde en waarom hij toen ik hem zei,
dat ik haar pas een paar dagen kende wantrouwend vroeg: ‘Een vluchtige ontmoeting
dus?’ Ook wilde hij weten waarom we niet samen in zee waren en - achteraf drong
het pas tot me door - hij stelde me strikvragen om me op tegenstrijdigheden te
betrappen. Hadden we ruzie gehad? Was de ver-

Libertinage. Jaargang 4

256
houding intiem geweest? Was zij een goede zwemster? Waarom was zij toen juist
in zee gegaan? Was het niet veel natuurlijker voor jonge mensen - hij dwong zijn
gezicht tot een grimas - als we daar intiem zouden zijn geweest? Hadden we dan
toch geen ruzie gehad? Toen ik werkelijk niet meer kon en hem door mijn tranen
heen dom en glazig bleef aanstaren, kreeg hij er pas plezier in, hij schoof mij met
mijn stoel in een hoek, boog zich over me heen en begon me de vragen in een snel
tempo in het oor te schreeuwen, uit plichtsbesef waarschijnlijk en wie weet ook
belustheid op het schouwspel van een ziel, die zich bloot gaat geven. Even plotseling
weer werd hij kalm en liet mij gaan. Later hoorde ik, dat hij mijn vrienden daarna
even grondig heeft ondervraagd, geen bijzonderheid over mij scheen onbelangrijk.
Maar de rapporten over het lijk, hoe het was afgedreven, geen sporen van geweld
vertonend en de verklaringen van mijn vrienden hebben de politie al gauw overtuigd,
dat een moord uitgesloten was.
Was dit niet te lichtvaardig? Had ik haar niet kunnen vermoorden? Was wat er
was gebeurd dan niet mijn schuld? Zeker bij zelfmoord, even zeker als het een ongeluk
was. Maar dat vulde de onverdraaglijke leegte in mij niet. Zelfmoord had ik kunnen
verhinderen, maar dan was de intentie er toch en het zou geen zelfmoord om mij zijn
geweest; haar wil tot zelfvernietiging was dan niet door mij gewekt. Ook een ongeluk
liet alle vragen onbeantwoord, maar was minder schrijnend. Als die onzekerheid,
waar ik voor altijd door zal blijven gemarteld, het ergste is, zou een moord, een
poging tot moord, dan niet veel beter zijn geweest? Ik weet dat de inspecteur, had
hij aangehouden, mij in mijn overspannen toestand tot een bekentenis had gekregen
van een moord, die ik vaag en donker als uitweg misschien wenste. Alles beter dan
helemaal niets. Als ik in haar dood maar een hand had gehad, dan waren we toch
onverbrekelijk verbonden gebleven, al was het ook in geweld. Waarom heb ik geen
aanvallen van een gevaarlijke woede in plaats van die traag voortkruipende jalouzie,
die zich over haar dood heen zo goed heeft kunnen ontwikkelen? Ik had haar moeten
bespringen, met mijn handen om haar keel en haar de bekentenis moeten afdwingen
wat er in Boston was gebeurd. Het zou dramatisch zijn geweest, het had tot een drama
kunnen leiden, maar ik zou haar tenminste gehouden hebben, of haar zelf hebben
vernietigd. Nu stond ik eenzaam buiten alles wat er was gebeurd: aan niets van haar
had ik deel. Het is heel eenvoudig, ik was aan het drama, aan het werkelijke leven
niet toe, evenmin aan
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het handelen. En ik begin me af te vragen, terwijl ik schrijf, hoe dit nu is. Maar toen,
daar gaat het nu nog om, toen, passief, als een kind, wachtte ik op haar, haar
toenadering, haar bekentenis. Als een gek had ik moeten razen, diep in haar ogen
had ik zeker de waarheid kunnen zien, van haar lippen, die liefkozend en zo vermoeid
mijn gezicht hadden geraakt, had ik kunnen horen of zij mij nodig had, of zij mij
liefhad. Voor altijd ben ik te kort geschoten. Er is geen verhaal mogelijk, geen tweede
kans wordt mij geboden, dit is onherstelbaar. Al wachtende ben ik haar kwijtgeraakt.
En veroordeeld tot dit wachten in de ijzige stilte, die ik om mij zelf heb doen ontstaan,
moet ik luisteren naar de stemmen, die me dan dit, dan dat influisteren, maar die me
nooit zullen kunnen vrijpleiten.
De gasten begluurden me. Ze stonden in kleine groepjes bij elkaar toen de
inspecteur mij liet gaan. De oude vrouwen schoolden samen, ze hadden mij graag
willen omsingelen om al het opwindende nieuws uit mij te zuigen. Het was de sensatie
van hun vacantie en toch niets extra bij de pensionprijs. De professionele gastvrouw
neeg met professionele deelneming het hoofd toen ik haar voorbijkwam. Maar ook
in haar neergeslagen ogen had ik de indecente nieuwsgierigheid, obscene weetdrift
zien gloeien; het was een wild klaagfeest en het zou straks als ik me er aan bleef
onttrekken omslaan in felle rancune, haat tegen mij, die hun de bevrediging, waar
zij naar hunkerden, onthield. Zij zouden ons, zij die er niet meer was, en mij, die er
voor hen niet wilde zijn, uit elkaar trekken, onze verhouding met geveinsd mededogen
en op den duur triomfantelijk uitslaand moreel misprijzen bekwebbelen. Er was geen
medelijden, behalve bij mijn vrienden en zelfs bij hen was werkelijk medelijden
ondenkbaar; ik stond huiverend en koud alleen met mijn gemis, mijn groeiend
zelfverwijt.
Toch was er nog iemand anders en iets dat ik eerst niet begreep. Uit haar kamer,
waar ik even aarzelend voor stilstond, bevreesd voor mij zelf wanneer ik binnen zou
gaan, kwam het meisje van de garderobe. Haar ogen waren rood en gezwollen, maar
ik had er geen deel aan. Ons lijden was gescheiden. Zij deinsde terug, keek me
vijandig aan en wilde doorlopen. Ik hield haar bij de arm vast en plotseling gloeiend
van even nog onbegrepen gevoelens drukte ik haar hard en pijnlijk tegen de muur.
Ik keek haar in het gebogen, door het huilen toegetakeld gezicht. Afkeurend zag ik
naar de bevende mond. Ik vroeg haar niet wat ik wilde vragen, maar hijgend, alsof
ik hard had gelopen: ‘Waar was ze, in Boston?’
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- ‘Het gaat je niet aan, je kent haar niet - indringer!’ Haar stem was nors, dik, alsof
ook haar tong gezwollen was. Ik kneep haar harder. Zij kreunde van pijn. Toen liet
ik haar gaan. Waarom zou zij het ook weten? Snel liep zij weg. Een ogenblik aarzelde
ze en bleef staan. ‘Je kende haar niet,’ herhaalde ze. ‘Mij had ze het verteld. Hotel
Majestic. Ga er maar heen.’ Ik bleef haar nakijken. En weer schoot ik te kort. Ik had
haar moeten dwingen mij alles te vertellen wat zij wist. Waarom deed ik het niet?
Was het een perverse behoefte aan onzekerheid, aan jalouzie, die mij voor altijd zou
vullen met een rancune, die alle tekortkomingen tegenover het leven voortaan zou
rechtvaardigen? Dit zijn gevaarlijke gedachten - laat ik verder gaan. Ik liep naar mijn
kamer, vroeg mijn vrienden om mijn bagage na te laten sturen, pakte een klein
koffertje en sloop het hotel uit. Op het station moest ik drie uur op de trein naar
Boston wachten.
Ik zie het gezicht nog van de man, die me in het hotel te woord stond, het van vet
glanzende pijnlijk nette haar, het kleine snorretje: hier copieerde de natuur Hollywood,
de man had zich met zijn rol vereenzelvigd. Achter het bolwerk van de receptie was
hij kunstmatig hoffelijk, zelfs het vleugje vulgariteit leek aangeleerd, omdat het bij
de klassieke filmrol hoorde. Echt was alleen de impertinentie. Ik haatte de man, maar
hij hoort van nu af aan thuis in de galerij van figuren om haar heen, op een of andere
manier bij haar betrokken. Zij had de sleutel van haar kamer uit zijn handen
aangenomen. Of vroeg de ander daar steeds om? De hotelman kon geen inlichtingen
geven - dat deden ze nooit. Haperend vertelde ik, dat zij dood was en hier kort voor
haar overlijden was geweest. Hij trok zijn wenkbrauwen op. Dat maakte geen verschil,
alleen de politie had recht op inlichtingen over gasten. Ik hield aan, mijn handen
beefden, ik had ze om zijn nek kunnen wringen. Tenslotte gaf hij toe. Hij zou de
manager vragen. Ik wachtte en keek vijandig naar twee dikke mannen in de hal, die
schaterend van plezier elkaar op de schouders sloegen. Ik wenste hen een ongeluk
toe, een hartverlamming, een langzame vuurdood, uitroeiïng van hun hele familie
als zij niet onmiddellijk ophielden. Ik voelde me duizelig, hield me vast aan de
balustrade en keek weer in het gezicht van de receptieklerk. De manager had gezegd,
dat de gasten het recht bezaten alleen te worden gelaten. Misschien was dat in Europa
anders. Maar, hij wachtte even en streek over zijn gladde haren, onder de bijzondere
omstandigheden meenden
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zij mij wel te mogen zeggen, dat een dame van die naam inderdaad in het hotel had
gelogeerd. Zij was met haar vader.
Wat moest ik doen? Urenlang liep ik door de stad, soms stilstaand voor
winkelruiten, bij een boekenstalletje bladerend in een roman, hier en daar een stukje
lezend. Ik liep zelfs een Cineac binnen, waar mijn blik gericht bleef op de klok naast
het doek. Kinderen lachten om Donald Duck, het geel van de gekleurde tekenfilm
scheen in mij uiteen te spatten. Ik bleef naar de klok staren, door het gekwaak van
de eend heen, zag toen dat het half zeven was. Haastig stond ik op, ik had weer een
doel. In de eetzaal van de Majestic zat nog bijna niemand. Speurend keek ik naar
mijn kelner, moed zoekend bij de whiskey, die ik had besteld. Ik bleef doordrinken,
bleef bestellen, at werktuigelijk. Hij beviel me, hij was een Italiaan, jong, knap,
zwierig. Toen hij bij me stond stopte ik hem opeens een paar dollarbiljetten in zijn
hand. Ik kon niets zeggen, hij keek me even verbluft aan, maar stak het geld weg.
Afwachtend bleef hij staan. Het was belachelijk wat ik wilde vragen. Had hij hier
wel eens een dame gezien, een paar dagen geleden, die er zo en zo uitzag? Hij was
een Italiaan, hij had het begrepen. Ik wist toen ik hem aanzag al dat hij om de situatie
waarin romantiek school, om de dollars, zich desnoods alles wilde herinneren. Ja,
ja, zeker kon hij zich de dame herinneren. Hij bleef peinzen, diep, smartelijk,
verzonken in diep nadenken voor mij. Zij was niet alleen, zei ik. Aha! zei hij en hij
legde zijn vinger op zijn voorhoofd alsof ik nu alles duidelijk had gemaakt. Ik bleef
doorvragen. Wist hij met wie zij was, hoe zag die man er uit? Hij groeide in de
situatie, zijn voorhoofd plooide zich in diepe denk-rimpels, met grote sympathie
keek hij mij aan, liefkozend bijna: een intrige in Majestic, die bovendien dollars
opbracht, wat een onderbreking van de kelnerroutine! En prompt gaf hij mij de
beschrijving, duidelijk improviserend, maar ik was zo hongerig naar alles over haar
en die onbekende man, dat ik zelfs fictie wilde aanvaarden. Het was een slanke, lange
man, knap, met grijzend haar, een snor. Hielp mij dat? Onderzoekend, met ogen
glinsterend van hulpvaardigheid, bereid tot iedere verdere verfraaiïng van het verhaal,
mits ik hem maar een aanwijzing gaf, bleef hij mij aanstaren. Ik kon niet ophouden
en bleef verder vragen. Waren zij vriendelijk met elkaar? Nu wist hij waar ik
heenwilde, nu had hij mij herkend als jaloerse minnaar. Neen, neen, heel zeker niet
vriendelijk. Minachtend sloegen zijn wild zwaaiende armen de suggestie weg, dat
zij vriendelijk zouden zijn geweest. Hij aar-
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zelde even, boog zich toen met het air van een samenzweerder naar mij toe: hij had
de indruk gehad, dat zij samen een grote scène hadden gehad. De dame had gehuild,
het was mis tussen de twee. Was de dame bleek? vroeg ik. Even keek hij mij verbaasd,
niet begrijpend aan. Toen, met zwierig verteltalent, erkende hij dat zij natuurlijk
bleek was, lijkbleek. Hij schudde zijn servet voor mijn ogen, bleker dan die witte
doek. Ach, hoe bleek en ongelukkig had zij er uitgezien! Hij boog zich weer naar
mijn oor en fluisterde: ‘Zij moet van u hebben gehouden.’ En stralend van
toneelspelers-vreugde liep hij weg naar de keuken, vermoedelijk zelf gelovend wat
hij mij verteld had. En voor het ogenblik wilde ook ik hem geloven, hij was een,
makker, een mens, die zich in mij wilde verdiepen. Juist omdat hij niets wist en alles
voor mij wou weten, kon ik zijn sympathie aanvaarden. En wat was het verschil
tussen leugen en waarheid? Was ik zelf niet slachtoffer van allerlei ficties? De
voornaamste: dat zij mij lief had gehad? En wat is de liefde? Is de liefde van vandaag
dezelfde als die van gisteren of van morgen? Is liefde niet voor driekwart hardnekkige
trouw aan een gevoel, dat ons eens heeft gevuld en dat wij daarom permanent willen?
Alleen zijn: het enige waartoe we zijn veroordeeld, het enige dat we voortdurend in
ficties willen ontsnappen. Maar intussen blijf ik de man, die met haar in Majestic
was, zien zoals hij door de Italiaanse kelner beschreven werd: slank, werelds, grijzend,
gesnord, een minnaar om zelfmoord voor te plegen. Zij had mij al de eerste avond
verteld, dat zij alleen nog een zuster had, dezelfde die nu, zoals ik in Ogonquit nog
had gehoord, haar lijk naar Philadelphia, waar zij woonde, zou laten overbrengen.
De vader was geen vader, natuurlijk was hij dat niet. Geen incest in Majestic, maar
liefde. Liefde ook in Ogonquit. Wat was er echt? Ik heb mijn leven aan die vraag
gewijd, me hechtend aan de onoplosbaarheid ervan.
De zuster, ik zag haar voor het eerst in haar flat, waar we dus ‘in zonde’ zouden
hebben samengewoond. Drie dagen had ik aan me voorbij laten gaan, ook haar
begrafenis. Hoe had ik ooit kunnen denken, dat ik zo mijn vacantie zou voltooien,
de vacantie waaraan ik emotioneel omgekomen ben. Niemand wist, dat ik in de stad
was. Ik at in een drugstore in de buurt, waarna ik nieuwe whiskey kocht. Soms ging
ik naar de bioscoop, waar ik niet begrijpend staarde naar het doek. Maar 's nachts
begon mijn werkelijke leven. Pas tegen de morgen kon ik in slaap komen. Ik ver-
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vloekte haar en had haar lief. Op de dag van de begrafenis, waar mijn vrienden heen
zouden gaan, besprak ik op het laatste ogenblik een plaats in een vliegtuig naar
Philadelphia, om daarna weer af te bellen. Ik kon me daar toch niet op haar lijk
storten, zoals Laertes op Ophelia? Ik zag de scène, die me vroeger alleen als spel
ontroerd had, nu als gruwelijke werkelijkheid voor mijn ogen. Soms zei ik me zelf,
dat dit toch maar een episode was, dat dit alles voorbij zou gaan, dat millioenen
mensen stierven en dat ik me aanstelde. Maar dat nam de doffe, zware pijn over het
onoplosbare raadsel van die dood niet weg, pijn, die vooral 's nachts ondraaglijk was.
De drank, waar ik niet meende buiten te kunnen, maakte me alleen maar dwaas. Ik
hamerde op mijn voorhoofd en huilde en liep snel door mijn kamer heen en weer en
zwaaide langs de spiegel, waarin ik me zelf bekeek en beet op mijn nagels. Ik was
dan snotterig en misselijk en een verfoeilijk misbaksel. En soms schoor ik me 's
morgens met de grootste zorg om plotseling met het scheermes in mijn handen te
verstijven, een nieuwe gedachte, een nieuw gevoel, een nieuwe mogelijkheid in mijn
hoofd rond en rond draaiend en weer kapot peinzend.
Toen zag ik de zuster. Ik had me langzaam, met zorg aangekleed en liep naar haar
flat, vijf en twintig huizenblokken naar de bovenstad, aan de Oost Rivier. Het was
heel warm en op mijn witte hemd zag ik al vochtplekken. Toch voelde ik me keurig,
onberispelijk aangekleed. Ik ging een bezoek afsteken aan het huis van mijn dode
minnares. Langzaam liep ik, langzaam verklaarde ik het doel van mijn bezoek aan
de klerk bij de receptie; zo alleen, afgemeten, stijf, nadrukkelijk handelend, zou ik
me kunnen handhaven. De bezwaren, die ik had verwacht, bestonden niet. Haar
zuster was boven om alles voor de verhuizing klaar te maken. Ja, de flat was al weer
verhuurd, natuurlijk, in deze tijd van woningnood. De lift bracht me naar de zevende
verdieping. De bel waarop ik drukte en bleef drukken, zoemde hard, nasaal,
metaalachtig. Er kwam iemand aanlopen, lichte, vlugge stappen. De deur ging open.
Ik kon niets zeggen; daar stond zij in het schemerdonker voor me, maar zij verlept,
verzakt, verfluimd, zij tien jaar later, een obscene caricatuur, zij met pieterige ogen,
die me wantrouwend, afwachtend aanstaarden. Ik steunde tegen de deurpost en zei
goeden morgen.
Hoe moet ik het je uitleggen? Ik verstijfde, ik stond recht van afkeer, ik wilde haar
niet toevertrouwen wat ik voelde. Ik was een goede kennis, verklaarde ik, ik was er
toevallig bij geweest toen
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het gebeurde en ik had gehoord, dat zij hier was: kon ik nog iets doen? Hoe bijzonder
vriendelijk was dat van mij, kirde ze, waarom kwam ik niet binnen, waarom ging ik
niet zitten? Met geweld verzette ik me tegen de impuls om te vluchten van dit
schrikbeeld, ik sloot de deur achter me, ik ging zitten. Ik zat op een bank waarop zij
gezeten had, het deed me niets. Ik loerde naar de prenten, etsen, op een stapel in een
hoek. Kisten stonden al vol huisraad, het geheel door haar opgebouwd en met mij misschien, wie weet - te delen, was al vernietigd. De zuster had al van mij gehoord,
zeker, van mijn vrienden. Zij begreep, dat de begrafenis te veel voor mij zou zijn
geweest. Zij wist alles, begreep ik, en dat mijn vrienden die zuster over mij, over
haar, op medelijdende toon, met gevoel, met deelneming hadden gesproken, maakte
mij weer duidelijk hoe de ‘anderen’ tegenover smart van mij dikhuidig, blind moesten
blijven. Even schrok ik op uit dit zelfbeklag en ik dacht er aan, dat zij ook de zuster
beklaagd zouden hebben, die immers met haar was opgegroeid, haar langer in
zusterlijke intimiteit had gekend. Ik bekeek haar opnieuw, trachtte door haar uiterlijk
heen te peilen naar haar echtheid, jaloers, nors om die plotseling opgekomen gedachte
dat zij, naast mij, geleden zou kunnen hebben. Zij had een zakdoekje te voorschijn
gehaald en was begonnen te huilen. Stijf en recht bleef ik tegenover haar zitten, maar
ik lette scherp op. Wat was echt, wat was comedie? Zij was alles geweest wat zij op
de wereld bezat, nu bleef ze alleen achter, snikte ze. Het was een nieuw gezichtspunt
voor me: zij bleef alleen achter. Wie nog meer? Ook die andere, die ‘vader’? En wie
dan nog meer? Speurend keek ik rond naar portretten, toen weer naar de zuster. Ik
voelde me zelf opstaan en naar haar toe lopen en haar op de schouders kloppen, maar
haar ontroering was niet de mijne. Ik keek op haar neer, zij had een groen mantelpakje
aan en dunne zijden kousen en haar haar was dun op de kruin, er schemerde wit door
en ik zag wat grijze haren en haar neus was rood en de ogen flets en toch, toch leek
die zuster op haar. Het was ongepast, ik kneep mijn ogen dicht en huiverend zag ik
haar weer op mij af komen, de ogen stralend, het lichaam, alles, elk gebaar op mij
ingesteld, mij strelend, koesterend, nog voor zij mij had aangeraakt. Zij had mij
liefgehad - maar had ik haar ooit met die andere gezien? Ik mompelde troostwoorden,
werktuigelijk - ik had even goed kunnen vloeken, en ik bleef bij haar staan. Zij
droogde haar tranen, snoot haar neus en stond op.
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Zij was zo blij, dat ik was gekomen, zei ze, en haar ogen knipperden zenuwachtig.
‘Wat lijkt u op uw zuster,’ zei ik plotseling, terwijl ik daar stond en tot mijn
verbazing klonk mijn stem teder, intiem, vertrouwelijk. ‘Dat vindt u werkelijk?’
vroeg ze en de blijde verrassing in haar stem terwijl ze door haar tranen naar me
keek, was schokkend, pathetisch en was er maar niet de nieuwsgierigheid, de
berekening op de achtergrond in de zwakke, waterige ogen geweest, die al afstand
namen van de gepaste rouwscène, ik had me aan haar slappe boezem geworpen en
alles, alles had ik aan haar toevertrouwd, ik had me aan haar vastgehecht, als
plaatsvervangster, als zuster, als schaduwbeeld, armzalige afspiegeling, waarbij ik
de rest van mijn leven huilend zou hebben doorgebracht. Nu bleef ik haar alleen
glimlachend, teer, meevoelend aanzien, maar in werkelijkheid zo haatdragend, zo
afgestoten, zo diep, bitter haar verfoeiend. Wat was zij, die zuster, van haar? Welk
recht had zij tranen, te storten, te laten biggelen langs die oude wangen? Haar verdriet
werd toen bovendien - en ik wist het, ik had het geweten - vlug uitgeschakeld en
vervangen door weemoedige philosophie over het leven, dat geeft en weer neemt en
hoe verschrikkelijk ook, men moet zich er bij neerleggen; en inderdaad, er was haast,
begerige haast in haar levensbeschouwing. Zijdelings keek zij mij aan, haar ogen
gluurden, zij liep nu voor mij uit door de kamer, trippelend, bedrijvig, zorgelijk,
intiem in haar bewegingen, haar woorden: wat kon zij mij te drinken geven, en zij
vergat zich alleen een ogenblik al te zeer toen zij van top tot teen, van onder tot boven
de rijen kleren bekeek, die in de kasten hingen. Wat zouden ze vlug aangepast worden,
wie zou haar nu niet willen omhelzen, met haar jurken, haar intiemste kledingstukken
op het lijf, haar pyama's in het bed, haar schoenen sluitend om haar eksterogen? Ik
greep haar bij de schouder, zij schrok, en lachte, ja, werkelijk behaagziek, maar toch
geschrokken: die vreemde buitenlanders ook, ze zijn zo impulsief, wat ging er
gebeuren? En ik lachte ook, de plooien op mijn gezicht deden pijn: ‘U lijkt toch zo
op uw zuster,’ zei ik weer. Nu knikte ze ijverig, maar in haar brein werkte ze dol
hard aan verdere uitleg, ze stemde toe, natuurlijk, maar ze was al een stap verder, ze
wilde zichzelf nu als individu bevestigd zien. Er moest afstand komen. Zij leken echt
veel op elkaar, dat was waar, gaf zij toe, maar - en zij keek mij onderzoekend in het
sympathiek afwachtend, geheel voor haar openstaande gezicht - er waren toch ook
vele ver-
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schillen. Ik onderbrak, ik boopte dat zij met mij wilde gaan eten, zij moest zich vooral
niet te veel vermoeien, zich niet al te veel in de herinneringen begraven.
Als een cavalier ging ik haar voor, hoffelijk, met alle attentheid van de jonge,
geïnteresseerde man. Ik kende mijn eigen plannen niet, maar ik voelde, ze waren
door en door slecht en zinloos en beschamend, toch kon ik mijzelf niet tegenhouden.
Aan de hoektafel in het nog lege restaurant lette ik scherp op haar drank, dronk zelf
vlug, maar toch voortdurend op mijn hoede. Hoe zo dan toch, vroeg ik, zouden zij
niet op elkaar lijken? Zij aarzelde en trok een pruilend, gewichtig gezicht, zij
coquetteerde en ook zij wachtte af. Zij had helemaal niet zo'n lief karakter als haar
arme zusje, wilde ze me bekennen, dat had ik natuurlijk al lang gemerkt, maar - en
zij fronste haar wenkbrauwen - zij had het leven dan ook altijd veel zwaarder
genomen. Zij had altijd hard gewerkt en neen - zich zo laten gaan als haar lieve, maar
weet u, zo gemakkelijke zusje, dat had zij nooit kunnen doen. Ik boog me dichter
naar haar toe en legde mijn hand naast de hare neer, nog niet te intiem, maar vol
belofte. Driftig wenkte ik intussen de kelner. Ach, natuurlijk kende ik haar zuster
maar oppervlakkig, ging ik verder, honingzoet, een vriendschap zoals men die in een
vacantie sluit - zij knikte gretig, stikvol begrip - ik zag het zelf ook wel, maar hoe
bedoelde zij dat precies, wat waren de verschillen? Wat had haar zusje in New York
gedaan? Zij was toch secretaresse? De zuster aarzelde, begeerte en schaamte over
de achterklap over de dode streden om de voorrang, ja weet u, zij had het leven wel
eens te makkelijk gezien. Niet dat zij preuts was, helemaal niet. Zij richtte zich recht
op en giechelde, al onder invloed van de drank, zij had ook altijd haar vriendjes
gehad, maar zo licht als haar zusje had zij er nooit over kunnen denken. Mijn handen
beefden, ik verborg ze onder de tafel, de drank stond mij tegen, de woorden ontglipten
me: bedoelde ze misschien, mijn stem haperde, had zij een vriend, werd zij
onderhouden, was zij de maitresse van iemand? Cru, te luid sprak ik.
Geschandaliseerd, maar toch vagelijk bevredigd keek zij mij aan, tot mijn
gelaatsuitdrukking, verbeten, vulgair, gepijnigd en verlekkerd op het geheim, haar
in verwarring bracht. Tranen waren vereist, voelde ze, ze kwamen prompt: ik moest
niet denken, dat ze kwaad wilde spreken, zij waren al zo lang van elkaar weg. Zij
had nooit iets van haar zuster begrepen, zij leefden een eigen leven. Hulpeloos keek
ze mij aan, eenzaam, oude vrijster, lelijk, flets, alleen, ge-
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schrokken van de woorden, die ze zich voor mij had laten ontgaan. Door het waas
voor mijn ogen zag ik haar voor me, beschaamd om de ontheiliging van de dode.
Maar ik wilde haar ontheiligd, ik wilde weten, en toch stierf plotseling dit zware,
schandalige verlangen in de doodse stilte, die me gevangen hield en waar geen drank
en jalouzie me van bevrijden kon. ‘Ik hield van haar, begrijpt u, ik hield van haar,’
ik fluisterde het haar toe, intens, ik kneep haar handen. Ontzet, teleurgesteld, met
oude lijnen om de bevende mond bleef ze me aanstaren. Ik stond op en liep weg, ik
liet haar alleen zitten, verschrompeld, ineengedoken, alleen.
De rest weet je. En al schrijvende, mijzelf dwingende tot een volledig relaas, begon
ik te vermoeden, dat je misschien zelfs meer weet dan ik, wellicht vel je het oordeel
over mij waartoe ik niet kan komen. Nog een ogenblik geleden schoot mijn pen over
het papier en nog, nog zie ik me sidderend gespannen staan tegenover de zuster.
Maar ik zie me zelf nu te goed: die van toen ben ik niet meer, deze brief heeft het
me doen begrijpen. Plotseling voel ik me zo merkwaardig vlak en leeg, misschien
alleen omdat ik nu uitgeschreven ben, alles koud op papier staat, als mijn klacht,
mijn apologie en wie weet mijn veroordeling. Wat nu? Ik voel me zo ongerust en
bevreesd nu het niet meer voldoende schijnt mijn bestaan uitsluitend te baseren op
wrok tegen het leven, dat mij dit heeft aangedaan. Ik voel op de rand van mijn
bewustzijn een nog nijpender tekort, een tekort waar zij buiten staat, wat niet tot haar
en zo tot mijn rancune is te herleiden. Houdt iets anders zich verscholen achter die
wanhopige hunkering naar de waarheid over de herinnering aan haar? En wat dan
wel? Ik besef dat je nu opkijkt, aandachtiger leest. En nu weet ik het ineens en ik zeg
het ook, al is het misschien niet geheel of zelfs helemaal niet waar. Deze ellende, dit
zo echte leed, dat ik tot op mijn beenderen voel, wat heb ik er mee gedaan, hoe heb
ik het gebruikt? En ik weet nu, dat ik er niets mee heb gedaan, niets buiten mijn
hardnekkige pogingen om mij zelf te beschermen door mij naar haar gekeerd te
houden, de dode, en mij zo van de anderen af te wenden. Hoe schamel, onvolkomen,
onrijp van hart ben ik toch gebleven, beste vriend, begrijp wat het betekent voor me
dit te zeggen, nog voor ik het zelf helemaal durf te begrijpen, besef het met mij, treur
er om met mij, aanvaard het met de sympathie, die mij tot dusver in mijn harde,
onvruchtbare isolatie alleen maar heeft gehinderd. Zij was het beste wat er met mij
kon gebeuren en oordeel voor je
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zelf hoe ik in plaats van de herinnering aan haar liefde, hoe die ook was en wat die
ook was, te bewaren, eigenzinnig groei in het verlies. Hoe makkelijk viel het mij de
arme zuster - ik heb veel over haar nagedacht - verder in haar eenzaamheid weg te
stoten. Waarom zou ik verwachten, dat zij zich aan de dood, zelfs van haar zuster,
zou blijven hechten? Waarom zou zij zich niet willen vastklampen aan het leven, dat
zij in mij meende te zien, niet vermoedend, dat ik de liefde voor mijn eigen
doeleinden, om mijn eigen onvolkomenheden te verbergen, ging omzetten in een
jaloerse dodendienst?
Ik weet niet waar ik heen schrijf, ik weet niet wat ik bedoel, maar in mijn
vermoeidheid en kraterachtige leegheid zie ik spoken, die mijn bestaan bedreigen
voor het eerst tastbaar voor mij uit. Waar moet ik de woorden vinden, die meer dan
te omschrijven mij hard en genadeloos zullen treffen? Er is natuurlijk het essentiële,
zij en altijd weer zij, onze ontmoeting, onze liefde, de nachten, de dagen, haar ironie,
haar zorgen en verleden, maar dit alles tezamen dreigt tot een harde bal te verstarren,
die ik draag op de plaats van mijn hart. Haar liefde stroomde vrij en gul, naar mij,
misschien naar een ander, misschien anders, beter voor mij, misschien anders, beter
voor anderen. Maar waar ben ik bij gebleven, waar anders dan bij mijn zuinigheid
en schraalheid? Nors en droog en dreinend als een kind ben ik blijven zitten, zoals
aan dat strand, ben ik steeds blijven zitten, verzonken in mij zelf, zoekend met al
mijn ijdelheid, al mijn beperktheid naar de waarheid over haar, niet voor haar zelf,
maar voor mij alleen. Ik moest kunnen geloven, dat zij mij toe wilde behoren, zonder
ooit, behalve door begeerte opgezweept, aan haar te kunnen behoren. Wat heb ik
ooit van haar rijpheid, haar rijk stromende liefde kunnen begrijpen, behalve dat ik
die door de nauwst mogelijke kanalen naar mij toe wilde voeren.
Ik zie nu, mijn beste vriend, wat jij vermoedelijk al lang hebt gezien en waarop je
in deze brief misschien hebt gewacht, ik kom tot de erkenning, dat zij mijn alibi is
geworden: door haar meen ik te kunnen bewijzen, door bij haar stil te staan, haar
herinnering aan mij vast te binden, meen ik te mogen geloven, dat ik lief kan hebben,
werkelijk mij zelf heb kunnen verliezen. Mijn pleidooi voor mijn grote hartstocht is
in zijn tegendeel omgeslagen. Ik heb haar gebruikt, zo gulzig en zo bang tegelijk,
om de waarheid over mij zelf listig te kunnen verbergen. Niets meer na haar zou mij
mogen deren, alles moest opgebruikt zijn. Wat een vrees, wat een
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tekort ligt hier achter verborgen! Ben ik zelfs niet trots op mijn onverschilligheid
tegenover Nettie? Krampachtig klamp ik mij vast aan een dode, die ik naar mijn
eigen belangen, overeenkomstig mijn eigen angsten heb vervormd, om de levenden
met geen verlies, neen, zelfs met winst aan zelfverheffing te kunnen vergeten. Deze
onmacht van de ziel is schrikaanjagend, deerniswaardiger dan onmacht van het
lichaam - maar laat ik niet uit medelijden met mezelf een nieuwe zelfrechtvaardiging
smeden. Ik klaag me zelf aan, ik ben verantwoordelijk en met dit inzicht, wie weet,
kan ik het leven eens weer naderen en ontkomen aan de lauwe onverschilligheid, die
met enkele onpersoonlijke hanestreken kenmerkend wezenstrek is van mijzelf:
onmacht tot een diep gevoel, dat over de doden heen reikt naar de levenden, die met
mij leven en door mij gevoed zouden moeten worden. Ik gebruik haar, ik onteer haar
nagedachtenis om door middel van haar dat ene grote gevoel te simuleren waarop
ik de rest van mijn leven wilde teren.
Spreek ik de waarheid? Is het zo? Help me daarover tot klaarheid te komen. Want
ik blijf gevangen in haar, of althans in alles waarin ik de herinnering aan haar heb
omgebogen. De droom, die me haastig aanzette tot het schrijven van deze brief, ik
weet nu maar al te goed wat de betekenis er van is. Ik werd wakker, of misschien
droomde ik nog, ik voelde naar haar aan de andere kant van het bed, mijn hand tastte,
eerst nog met zekerheid, toen opeens in paniek: het bed was leeg en koud. Ik draaide
het licht aan, ik was alleen. Nog wilde ik het niet geloven, ik sprong uit bed, liep
door de lege kamers heen en bleef haar naam roepen, lang, smartelijk, dwalend door
het lege huis. Ik bleef roepen, ook toen ik wakker was, maar ik wist, dat mijn tranen
leeg en koud waren, tranen van zelfzucht en onmacht. Dat gevoel heeft me
aangespoord tot het schrijven aan jou. Deze aantasting van mijzelf moest
weggeschreven worden. Het is me niet gelukt. De brief heeft integendeel dit gevoel,
dit weten, eerst nog tussen de regels door verborgen, koel en hard naar voren gebracht.
Te lang heb ik met een gemis, een illusie geleefd en geslapen, zelfzuchtig besloten
in mijzelf was ik altijd alleen, uitsluitend bedacht op zelfbescherming. Mijn hand
heeft zich nooit naar een ander uitgestrekt, mijn hart heeft zich nooit om een ander
bekommerd. Wie was zij werkelijk voor mij in haar leven, gedurende die enkele
dagen? Ik zal het nooit weten, wel weet ik, dat ik haar na haar dood verlengstuk van
mijzelf heb gemaakt. Eigen angsten, zelfzucht en tekorten heb ik in het beeld van de
ander overge-
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bracht. En ik wist het al, diep in mijzelf, ik wist het toen ik weer in het lege bed
kroop, dat leeg zal blijven, ook wanneer Nettie terug zal zijn, zolang ik mijzelf niet
zal kunnen vergeten.

F. Splinter
P.M.
Het leven, lief, bestaat uit minnekozen
uit liefde, uit ons tweeën, uit ons éénzijn in het al-zijn. Wij, en wij alleen
zijn schoonheids volheid. 't Zijn de zinnelozen
die om een doel, als om een heilige steen
hun pogingen doen kronkelen - klimrozen
met strevendsterke stengels maar wier blozen
bleek van verlangen blijft -. Voor ons kan geen
verlokkend beeld meer zijn dan zielig loon
(volmaaktheid zelf is steeds als bloem gerezen
uit wilsbesef). En 't smakeloos vertoon
van noodlotsrazernij, wellustig vrezen
van toen en thans, ontstegen wij! - Ofschoon
juist deze wereld, lief, ons heeft genezen -.

[Hans Lodeizen: gedichten]
Hans Lodeizen
Ridicuul
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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J. Hanlo
Vers per 7 Juni 1951
Bedoel je Josje met de kleine ogen?
Nee, met de grote.
Bedoel je Josje met de schelle stem?
Nee, met de mooie.
Bedoel je Josje met het haar dat naar niets ruikt?
Nee, met dat fijn ruikt.
Bedoel je Josje aan wie je nooit denkt?
Nee, aan wie ik altijd denk.
Bedoel je Josje, die nooit graag Engelse woorden wil opschrijven?
Nee, die dat juist wel graag doet.
Maar die dan met schrijfletters schrijft?
Nee, die met grote drukletters schrijft.
Maar die de woorden van een zin altijd van elkaar schrijft?
Nee, die veel woorden van de zin aan elkaar schrijft.
Bedoel je Josje, die voor een scheepje spaart?
Nee, die voor een zaklantaarn spaart.
Bedoel je Josje, die niets om je geeft?
Nee, ik bedoel Josje die graag bij mij is.
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J.H.W. Veenstra
In de Vlaamse wei
Of er in Vlaanderen dat, alle culturele accoorden en daarmee samenhangende
gewichtige commissies ten spijt, sinds de laatste oorlog meer van Nederland is
afgesloten dan ooit het geval is geweest, een opgewekter letterkundig leven heerst
dan vóór 1940, kan ik niet beoordelen. In elk geval wordt er de laatste jaren fris van
de lever geproduceerd en van de, een tweede literaire jeugd ingestapte, Marnix Gijsen
af tot al het leesvoer toe dat Davids-, Willemsfondsen en andere, voor de zogeheten
culturele verheffing werkende, instellingen aan de lopende band de wereld insturen,
is er in Zuid-Nederland zeker meer te doen op het gebied van letters en letteren dan
in Noord-Nederland. Althans kwantitatief en relatief bezien.
Een min of meer uitvoerige literaire productie hangt altijd met schuld of onschuld
samen. Een vooral collectief en diep ingrijpend schuldbesef doet schrijven en de
onschuld, die aan de problemen van artistieke voortbrenging en vormgeving nog niet
heeft geraakt, leidt tot het onbekommerd distribueren van verbeeldingsvruchten,
waar de worm van de twijfel nog niet aan heeft geknaagd. In de Vlaamse literaire
bedrijvigheid is die onschuld voor mij het meest kenmerkend en of het nu om het
redigeren van tijdschriften of om het dichten en romanschrijven gaat, ik mis er het
besef in van de, voor gecultiveerde geesten bestaande, hedendaagse problematiek
en het daaruit voortkomende raffinement - of anti-raffinement - in de vormgeving.
De Vlaamse letterkunde heeft een landelijk aanzicht. Er wordt, soms erg krombenig,
gedarteld, er wordt luidkeels gejubeld en geroepen op een toon, die in de straten van
een stad niet wordt verdragen. In de landelijke atmosfeer klinken de echo's nu eenmaal
anders dan op het asfalt en zonder de Vlaamse literatuur alleen maar als
plattelandsliteratuur tegenover de asfaltliteratuur van het overige West-Europa te
willen stellen, is het voor mij toch de prille onbedorvenheid - dit dan vanuit een
literair-kritisch standpunt en buiten alle gangbare morele normen om bedoeld - die
voor mij soms de charme en meestal de ergernis van de contacten met de Vlaamse
literatuur uitmaakt.
Ik wil ieder het zijne en dus ook het recht op folkloristische of
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genre-literatuur gunnen. Zelfs de keukenmeid (een in Vlaanderen als zodanig nog
bestaande figuur, naar mij de advertenties in de dagbladen dagelijks meedelen) mag
zonder enig bezwaar op haar kosten komen met in drukletters gegoten vermaak.
Maar wat enige intelligentie en goede smaak toch als het peil van een letterkunde
doen aanwijzen - en ‘Europees peil’ is sinds Vermeylen in Vlaanderen nog altijd een
druk gehanteerde, zij het weinig begrepen, norm - vindt zijn waardeschaal in het
grootsteedse asfalt, dat nog wel zo vruchtbaar is dat er vele, voor een levende literatuur
onontbeerlijke, bomen der kennis van goed en kwaad in groeien.
Ik zou niet kunnen zeggen of de oorzaak van deze onschuld in de gesteldheid van
de Vlaming of in een zekere fase van zijn sociale en culturele emancipatie moet
worden gezocht. Tegen het eerste spreekt het feit, dat in de schilderkunst vele
Vlamingen het contact met de Europese problematiek op het hoogste niveau altijd
hebben gehad en het nog steeds hebben. In de schilderkunst, waar de moeilijkheden
van het zich gebrekkig uitdrukken in een, toch bij de eigen structuur behorende, taal
niet bestaan, is er globaal gezien weinig reden om van Vlaams provincialisme te
spreken. Aan de andere kant - en hier zal de aanleg toch ook wel van invloed zijn is het opvallend hoe zwak de essayistiek in de Vlaamse letterkunde is
vertegenwoordigd en hoe gering blijkbaar de behoefte is aan dit, op een persoonlijk
ervaren gebaseerd, zich rekenschap geven van leven en literatuur. In het essay zijn
de zenuwen van een letterkunde strakker gespannen dan waar ook. Met hersens en
zintuigen alleen kunnen dikke boeken worden geschreven, maar het weefsel van een
levend lichaam, dat de literaire bedrijvigheid toch moet opleveren, kan er door
verkommeren. De leuze ‘more brains’ heeft Vermeylen misschien terecht op een
gegeven moment zijn wereld ingeslingerd, maar tegenwoordig zou een ‘more nerves’
passender zijn.
Dat hier en daar een Vlaming zich een bepaald aspect van dit verschijnsel ook
bewust is, bewijst de recente uitlating van een scherpzinnig man als Camille
Huysmans, wiens hele activiteit, hoewel hij van het platteland afkomstig is, zo typisch
onlandelijk en mondiaal is geweest. Huysmans vertelde nog onlangs bij de huldiging,
die hem op zijn tachtigste verjaardag te beurt viel, hoe hij in zijn jeugd romanschrijver
had willen worden en dan de beschrijver van het stedelijk proletariaat. Hij noemde
het opvallend, dat totnutoe deze kant van het grotestadsleven in de Vlaamse literatuur
nauwelijks wordt aangetroffen en voor mij was het een
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bewijs te meer van de zo weinig stedelijke instelling der Vlaamse literatoren (waarbij
het er weinig toe doet of ze al dan niet in de stad zijn geboren en getogen).
In de landelijke atmosfeer zijn natuurlijk ook belangrijker en heviger de ruzies
tussen de pastoor en de vrijdenker, die in de stad rustig langs elkaar heen kunnen
leven. Wat er in de literaire tijdschriften meestal aan kritische opmerkingen buiten
de boekbesprekingen om wordt losgelaten, komt dikwijls neer op getwist tussen
katholieken en humanisten. In Nederland is het meestal niet of nauwelijks bekend
in welk geloof de schrijvers in hun jeugd zijn opgevoed. In Vlaanderen is het verlaten
van de katholieke kerk door vooraanstaande auteurs als Gijsen of Walschap een grote
gebeurtenis en een dorpse rancune doortrekt al te vaak het werk zowel van de
afvalligen als van de hen beoordelende voormalige geloofsgenoten. In een overwegend
katholiek land, waar enige intelligentie en een oprecht sociaal bewustzijn niet afwezig
zijn, is deze afval natuurlijk een normaal verschijnsel. Zo kan men ook in de Belgische
politiek onder de scherpzinnigste polemisten en redenaars van het humanistische
kamp de voormalige Jezuieten-leerlingen duidelijk herkennen. Maar daar leven de
dynamische drang en het verweer van de afvallige zich blijkbaar gemakkelijker en
ruimer achter het collectieve masker uit, terwijl in de literatuur het oud zeer blijft
doorzeuren in de vorm van persoonlijke kiftpartijtjes, die de buitenstaander hoogstens
als symptoom kunnen interesseren.
De scheiding tussen vrijzinnigen en gelovigen - i.c. katholieken - heeft ook
onmiddellijk betrekking op de literaire politiek, een verschijnsel dat in een land, waar
de overheid aan schrijvers sinecures vergeeft, tijdschriften subsidieert en royale
prijzen ter beschikking stelt, veel belangrijker is dan b.v. bij ons, waar de literatuur
van de eigen wind leeft. Literaire politiek is een persoonlijke en een collectieve
aangelegenheid. Qua persoon kan men in België - zoals in de Latijnse landen, waar
op de cultuur nog de uit de Renaissance voortkomende glans afstraalt, over het
algemeen nog het geval is - door de literatuur een meneer worden, die meetelt. Met
enkele dichtbundeltjes of een enkele roman in de jeugd, valt er een plaats te veroveren,
die, mits enige handigheid, definitief en verzekerd is. Men mag dan zonder bezwaar
nog wat onbenulligheidjes op papier zetten of herkauwen tot in het oneindige, hetgeen
autoriteiten, die ‘een naam’ hebben, altijd vergund is. Academische zittingen en
feestelijke bijeenkomsten zijn
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ook uitermate geschikt om een wat verblekende roem bij te kleuren. Men kan ook
op weloverwogen ogenblikken de, door ervaring gesmeerde, literaire fontein even
laten spuiten, zoals bij die, met armen en benen naar boven roeiende, vooraanstaande
letterkundige, die de van Vermeylen op Teirlinck neergedaalde culturele Pausenmantel
al boven zijn schouders ziet zweven en verklaarde, dat het voor zijn ‘carrière’ zo
nuttig was als hij weer eens met een dichtbundel kwam. Men mikt overigens op deze
wijze ook met een lang niet gesloten oog naar de grote prijzen - o.a. de driejaarlijkse
en vijfjaarlijkse staatsprijzen - wat aan de roem een nog wat veiliger basis verschaft.
Men staat dus hierbij in een humanistische of in het katholieke kamp, wat als het
nodig is een niet te versmaden steun in politieke of kerkelijke kringen meebrengt.
Of als men heel slim is en het hooi uit twee ruiven wel smakelijk vindt, noemt men
zich katholiek humanist of humanistisch katholiek, waardoor men bij de gratie van
de zo zeldzame verzoening overal wel wordt geaccepteerd. Het eist een voorzichtig
hanteren van kolen en geiten, maar ook dit valt met profetische formules wel te
bereiken. Voor het overige verdoemt en prijst men elkaar naar hartelust, waarbij
argumenten van niveau en kwaliteit nauwelijks meer aan bod komen. Wat kan er
anders als botheid van oordeel verwacht worden bij leerlingen van een voor zo
‘geleerd’ doorgaand man als Pater van Mierlo, die onlangs in de ‘Dietsche Warande
en Belfort’ durfde te schrijven, dat de kunst van de ongelovigen geen bijdrage is tot
de menselijke beschaving. En hoe kan er anders dan giftigheid ontstaan als
geestelijken hun lange vingers overal in steken, zoals in het geval van de beruchte
Pastoor Baers - die voor een, voor volwassen geesten vermakelijk,
‘Lectuur-Repertorium’ alles wat zwart op wit verschijnt uitpluist om het in kategorieën
van het zedelijk oorbare te klassificeren - een Pastoor Baers dus, die als lid van een
provinciale commissie voor de letterkunde de bekroning met de literaire prijs van
de provincie Antwerpen wist te torpederen van Gijsen's ‘Joachim van Babylon’, nota
bene voorgedragen door een, al zorgvuldig naar de kleur bijeengezochte, jury. Volgens
de commissie gaf Gijsen's werk aanstoot aan de gevoelens van het grootste gedeelte
der bevolking van de provincie Antwerpen en de broeise pastoor haastte zich om te
doen bepalen, dat voor deze prijs voortaan niet meer in aanmerking kwam werk,
waarin ‘op ergerlijke wijze de morele gaafheid en de traditionele principes van ons
volk worden aangetast’. Lieden met enig gevoel
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van eigenwaarde zullen voor een onder dergelijke voorwaarden toegekende prijs wel
niet meer in aanmerking willen komen.
Om rechtvaardig te zijn, zij hieraan toegevoegd dat een ander geestelijke, de
animator van dezelfde ‘Dietsche Warande’ Albert Westerlinck - aan wiens draaierige
casuïstiek men zich kan ergeren, maar wie competentie niet kan worden ontzegd zich scherp hiertegen heeft gekeerd en zijn broeders o.a. toevoegde: ‘Geen enkel
katholiek is krachtens zijn geloof verplicht aan kunst of wetenschap te doen, maar
indien hij daartoe besluit, doet hij er goed aan te weten, dat de genade der sacramenten,
en zelfs die van het priesterschap, hem volstrekt generlei competentie geeft om zich
op die gebieden te begeven en er goed werk te doen. Indien hij geen talent heeft en
geen begrip voor de betrekkelijke maar reële waarde der culturele goederen, los van
de heiligste geloofsovertuiging en de brandendste apostolische bedoeling, dat hij dan
liever de terreinen van kunst of wetenschap nooit betrede. Hij speelt er dan een vals
spel.’ Om verder niet de indruk te wekken, dat de scheiding in humanistische en
katholieke literatuur tegelijk die tussen de goede en de minder goede literatuur
betekent, wil ik er nog op wijzen dat in een kleine kring van katholieke gecultiveerden
wel degelijk met een zekere intelligentie en gevoel voor kwaliteit literatuur wordt
bedreven en benaderd, waarvan verscheidene bijdragen in de eerder genoemde
‘Dietsche Warande’ en in het nu overleden weekblad ‘De Spectator’ getuigden.
Minder direct is deze scheiding waar te nemen in de literaire politiek, voorzover
het de tijdschriftenpolitiek betreft. Wel degelijk gaat het hier om een politiek, want
de drie grootste en best gefundeerde maandbladen, het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’,
‘De Vlaamse Gids’ en de ‘Dietsche Warande en Belfort’ ontvangen van de staat
subsidie, in die - niet ongevaarlijke - vorm, dat de medewerkers een bepaald bedrag
per pagina voor hun bijdragen dient te worden gegarandeerd. Het is ongetwijfeld
best bedoeld, maar dat de bloei van dergelijke bladen erdoor wordt bevorderd, kan
ik niet constateren. Integendeel, ik geloof dat de lauwheid en gemakkelijkheid,
waarmee deze bladen vooral maar op de been worden gehouden, hierdoor mede
wordt veroorzaakt.
Het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’, waarvan de opzet van August Vermeylen stamt,
heeft een pleiade van erkende auteurs als redactie, met de alomtegenwoordige
Teirlinck als opperhoofd. Het heet, dat vogels van diverse pluimage in deze volière
zijn verzameld, maar de redacteuren komen toch overwegend uit de huma-
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nistische hoek en deze meerderheid bepaalt de kleur - voorzover er bij de bleekheid,
die het doorgaans vertoont, nog sprake van is - van het blad. Een enkele katholiek
van het eerder gesignaleerde, de kool en de geit sparende, type maakt er deel van uit
en verder zijn de ouderen en de jongeren, de gearriveerden en de Drauf-gängers, er
broederlijk verenigd. (Zelfs een Willem Elsschot maakt, zonder er overigens een
vinger uit te steken, van deze veelkoppige redactie deel uit, maar dat is volgens zijn
eigen zeggen omdat hij met zijn publiciteitsbureau op een verzoek tot toetreden toch
niet kon weigeren.) Wat het N.V.T. overigens brengt, heeft ontegenzeggelijk een
zekere kwaliteit, maar het blad mist een eigen karakter, het poneert en pousseert niets
waaraan men houvast heeft. Men heeft inderdaad - en er wordt met trots op gewezen
- diverse eerste publicaties gebracht: enige romans van Gijsen en Walschap, het
romandebuut van de jonge Hugo Claus enz., maar hoe profijtelijk ook voor de auteurs,
een tijdschrift mist zijn taak als het hoofdzakelijk werk afdrukt, dat even later toch
in boekvorm verschijnt. Alle kleine spuiterijtjes van sommige redacteuren of wat
kwasi-wijsgerige oprispingen van een Walschap of een Daisne ten spijt, heb ik steeds
weer de indruk, dat de N.V.T.-redactie als gemeenschap bitter weinig te vertellen
heeft en zich met een, door de overheid geschoorde, saaie degelijkheid in het arrivisme
heeft genesteld, waarmee men in Vlaanderen met voordeel en gezondheid oud kan
worden.
Combattiever en zelfbewuster is de ‘Dietsche Warande’ - de erfenis van de oude
Alberdingk Thijm - dat ondanks een negen-koppige redactie zijn profiel aan dat van
de overbelezen en gecultiveerde Albert Westerlinck ontleent. Westerlinck is de
zeldzame stedelijke geest onder de katholieken, een onvermoeid man, die de domperij
in eigen kring met een zekere moed en kundigheid te lijf gaat. Persoonlijk houd ik
niet van dat - ongetwijfeld betere soort - doctrinarisme, waar deze Jezuieten niet aan
kunnen ontkomen, en het heimwee van vele intelligente katholieken om onder
geloofsgenoten toch maar het niveau te bespeuren, waarvan ze beseffen dat het het
hoogste is, doet ook bij een Westerlinck naar voor onafhankelijke geesten
ongeoorloofde middelen grijpen: het opvijzelen van middelmatige figuren om des
geloofs wille en het vergoelijken tegen beter weten in van wat door de katholieke
beugel graag om propagandistische redenen wordt binnen gehaald.
Over ‘De Vlaamse Gids’, die helemaal geen gezicht heeft en zo ongeveer het
huisorgaan van de liberale firma Hoste en aan-
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hang uitmaakt, valt nauwelijks iets te zeggen. Rijp en groen wordt er in afgedrukt
en het criterium voor het opnemen der bijdragen schijnt dikwijls meer in de
betrekkingen met de geldschieter dan op het terrein van de cultuur te moeten worden
gezocht.
Naast deze vastgewortelde organen was of is er het prille poot-goed van de
jongerenblaadjes: ‘Arsenaal’, alweer verdwenen, ‘Tijd en Mens’, het vorige jaar als
‘tijdschrift van de nieuwe generatie’ begonnen, maar onlangs na een paleisrevolutie
tot tijdschrift tout court geproclameerd, omdat er volgens een niet al te duidelijke
verklaring van de redactie onder de medewerkers van een generatie geen sprake meer
is, en tenslotte ‘De Meridiaan’, waarvan op het moment dat ik dit schrijf nog maar
één, van elk opvallend geluid verstoken, nummer is verschenen en dat meedeelt een
podium te willen zijn en een trefpunt van allen, die weten waar het in de kunst om
gaat. Wat dat nu eigenlijk wel is, hopen we binnenkort te vernemen.
‘Tijd en Mens’ - ook al geplaagd door interne ruzies en waarvan het gerucht gaat
dat het op springen staat - is het enige blad met een uitgesproken modernistisch
karakter. Maar dit, met een verdunde existentialistische saus overgoten, modernisme
is over het geheel weinig anders dan het weer opgediepte expressionisme van de
twintiger jaren. De enige werkelijke figuur, die in dit blad publiceert, is de jonge
Hugo Claus - waarover straks meer - maar voor het overige heb ik er niet veel meer
dan Van Ostayen-epigonisme in kunnen ontdekken en niet voor niets kan men in dit
gezelschap een Gaston Burssens weervinden, die de van Paul van Ostayen geleende
kinderschoenen nooit ontwassen schijnt te raken. Als grote theoreticus van dit blad
dient zich Jan Walravens aan (of beter misschien diende, want hij nam onlangs ontslag
als redactielid), die o.a. met een uitvoerig essay ‘Phenomenologie van de moderne
poëzie’ ons denkt uit te leggen wat het verschil tussen de poëzie van gisteren en die
van vandaag is. Een hoogst verward stuk van iemand, die veel te hoog grijpt, aan
vele auteurs en wijsgeren heeft gesnoven en die flarden moderne problematiek bij
de vezels grijpt zonder er enig werkelijk doordacht patroon mee te kunnen borduren.
Ik kan een dergelijke beschouwing sympathiek vinden omdat ze tenminste even
buiten de dorpsgrenzen reikt, maar de jongensachtige verabsolutering van het moderne
gedicht en de moderne dichter loopt alweer op onwijze grootspraak uit als in de
volgende, van rhetoriek balkende, constatering: ‘Waar zal die adamische
wederontdekking van de wereld ons leiden? De
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moderne dichter hoopt: naar datgene wat vol is als een ei, voltooid als een Griekse
athleet, absoluut als God. Naar iets dat eindelijk ‘af’ zal zijn, volstrekt en eeuwig.’
Excusez du peu, maar dit moet op windeieren uitlopen.
Om dan nog even - te hooi en te gras, wat bij het landelijk klimaat past - de recente
productie te verslaan, moet ik allereerst constateren dat voor mij in de Vlaamse
literatuur nog altijd drie namen in het eerste gelid staan: Jan van Nijlen, Willem
Elsschot en Marnix Gijsen. Elsschot heeft na ‘Het Dwaallicht’ niet meer gepubliceerd.
Van Van Nijlen verschenen in de laatste jaren enkele schaarse verzen en alleen Gijsen
heeft met vier naoorlogse romans zich een nieuwe reputatie opgebouwd. Zijn jongste
boek ‘Goed en Kwaad’ (Uitg. Stols) heeft kwaliteiten, die in de rest der Vlaamse
literatuur niet of nauwelijks zijn aan te treffen. In deze, hoofdzakelijk in New York
zich afspelende, roman is het probleem van goed en kwaad zonder getheoretiseer
aangrijpend verbeeld en in de kern geraakt. De ondergang aan de goedheid uit instinct
en de redding op het uiterste moment als de grenzen van de goedheid worden
doorleefd - doordacht kunnen ze niet worden - is hier het thema dat aan een extreme
situatie wordt uitgewerkt. De ‘oplossing’ geeft het eveneens instinctieve zelfverweer
van de hoofdpersoon Hugo Walters, die zijn hulp en vriendschap aan een verlopen
schilder verdoet, het verweer, waarmee men zich in de menselijke samenleving
staande moet houden als de goedheid geen goed kan doen en erop wordt geparasiteerd.
De schilder Harry Talmadge - voor mijn gevoel iets te ongenuanceerd getekend en
met een schrijnend en nauwelijks onthuld aspect, dat waard is te worden uitgewerkt,
in zijn gezegde, na zijn terugkeer uit het hospitaal, dat hij zijn beste vriend, zijn werk,
had verloren - is de parasiet, die zich zelfs van Hugo's naam meester maakt. Hij heeft
de les geleerd toen hij eens in de gevangenis een oog voor een blind meisje af wilde
staan en alleen maar een belachelijke verwarring schiep. Door cynisme doet Hugo
wat de man kenmerkt: zichzelf ongeacht de medemens bevrijden, in uiterste
consequentie door hem te vernietigen. Het brengt ook het besef van de hoogste
verantwoordelijkheid: ik heb de goden benaderd en het leven van een mens genomen.
De schuchtere en zich in het leven niet terecht voelende Hugo beseft ook dat dit niet
zo moeilijk is, want hij doodde Harry zonder veel inspanning. Het slot van het boek
met de moord - in romans zo dikwijls een kunstgreep - heeft me niet helemaal
bevredigd. Ik had de bevrijding van Hugo liever gezien
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in het subtielere, onder resignatie, laten doodgaan van de ander, wat evenzeer de
verantwoordelijkheid in het geding brengt. Daarentegen is weer treffend uitgewerkt
het verschil tussen de mens en de man. Hugo ontdekt tijdens een nachtelijke
overpeinzing dat man-zijn niets met mens-zijn te maken heeft. ‘Man-zijn was hard
zijn, zichzelf tegen de buitenwereld verdedigen, roekeloos zijn weg gaan.’
Gijsen's intelligentie, zijn geconcentreerde uitingen van een koude humor, zijn
beheerste dosering van de atmosferische tekening, die nooit in het vervelende
schilderen met woorden vervalt, maar toch genoeg suggereert om b.v. het pittoreske
van het New Yorkse Greenwich duidelijk te laten uitkomen, zijn kwaliteiten, die mij
ook deze roman hoog doen aanslaan. Het is niet zonder meer een gewas uit de
Vlaamse wei, maar een stedelijk boek van een auteur met een mondiaal uitzicht, een
auteur die het stadium van ‘de wind en de wolken’ - zie zijn Telemachus - achter
zich heeft. Dat niettemin een uit het land overgeplaatste stedeling hier aan het woord
is, acht ik even onmiskenbaar. Het boek is doortrokken van het heimwee naar de
ruimte en de tragedie ervan is dat er geen ruimte is voor de goedheid en de zachtheid
in de wereld van de op elkaar dringende mensen. En dit indringende aftasten van de
grenzen van goed en kwaad kan alleen iemand, bij wie het normbesef door een ethiek
is ingestempeld. Achter alles blijft de intelligente naieviteit van de ex-gelovige te
bespeuren.
Intelligent, maar niet naief, is Raymond Brulez in zijn familiegeschiedenis ‘Het
Huis te Borgen’ (Uitg. Meulenhoff). Ik sla Brulez lang niet zo hoog aan als Gijsen.
Hij is spitser, cynischer, ook wijsgeriger van aanleg en heeft een beminnelijke spotlust,
die in de van zwarigheden daverende Vlaamse letteren weldadig aandoet. Zijn
geromantiseerde mémoires - waarvan ‘Het Huis te Borgen’ het eerste deel is, terwijl
uit het tweede deel ‘Het Pakt der Triumviren’ zojuist een stuk in het ‘Nieuw Vlaams
Tijdschrift’ is gepubliceerd - laten zich plezierig lezen. Maar het blijft naar mijn
smaak wat te veel aan de oppervlakte. Het dikwijls al te précieuze als ook een
coquetterie met belezenheid en snedig gedebiteerde pointes hebben me gehinderd.
De dampkring van de kleine stad (Borgen is Blankenberghe) is ondanks de ironische
distantie hier te weinig opgelost, wat niet wegneemt dat ik Brulez een appréciabel
auteur vind, wiens alleen in het N.V.T. en nog niet als boek verschenen, in
Griekenland gesitueerd, verhaal ‘De Verschijning te Kallista’ mij meer heeft geboeid.
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Een vruchtbaar boekenproducent blijft Gerard Walschap, over wiens jongste boek
‘Zuster Virgilia’ (Uitg. Vink) in ruime kring wordt gejubeld en die hierdoor zelfs tot
Nobelprijs-candidaat werd geproclameerd door een wel zeer levensvreemd mens.
Walschap heeft een heiligenleven willen beschrijven, de ervaringen van een edel en
altruïstisch dorpsmeisje, dat non wordt en door haar goede werken en mystieke
belevingen als een heilige wordt gezien door haar omgeving. Het is een ongewoon
onderwerp, dat alle kansen zou kunnen bieden voor iemand, die als Walschap
voorgeeft het katholicisme door te hebben. Ik kan het boek echter onmogelijk anders
dan een flauw en onecht maakwerk zien, een kinderachtig verhaal met een door en
door dorpse problematiek en psychologie. Behalve dat het slordig in elkaar is geflanst
met die irriterende van de hak op de takstijl, die bij Walschap een goedkoop maniertje
is geworden, is het in zijn constructie zo naief - een geidealiseerd gezin van een
dorpsmolenaar, alle gamma's van geloof en ongeloof belichaamd in diverse figuren,
die in het Belgische burgerlijke en kerkelijke leven kunnen voorkomen, een beetje
kwasi-wijsbegeerte waarbij het positieve accent op een primitief soort vrijdenkerij
komt te liggen - dat alleen een even naief lezer dit ernstig kan nemen. Een pikante
bijzonderheid is, dat sommige katholieke beoordelaars er niet eens de zo kennelijk
bedoelde aanklacht tegen het katholicisme in konden ontdekken en de illustratie van
de absurditeit van een dubbelzinnige dialectiek in de kloosterpraktijk, welke laatste
opzet overigens hier en daar nog tot enkele niet ongeslaagde passages heeft geleid.
Ik heb getracht van Walschap ook nog een, alleen in het N.V.T. verschenen, roman
‘Manneke Maan’ te lezen, een als een grappige fantasie bedoeld verhaal van een op
de maan wonende reus, die tenslotte op de aarde terecht komt. Ik moet bekennen,
dat ik deze mislukte Swift-imitatie niet heb kunnen uitlezen vanwege de flauwiteit.
Ik heb me alleen afgevraagd hoe een volwassen mens zoveel onnozele kul kan
neerschrijven, die op het peil staat van wat de dorpsgrappenmaker op het
Sinterklaasfeest debiteert.
Een plattelandsverhaal, maar dan van een heel andere teneur, is ook de eerste
roman, die Hugo Claus op 18-jarige leeftijd schreef, ‘De Metsiers’ (Uitg. Manteau).
Het is de geschiedenis van een geïsoleerd levende, zonderlinge boerenfamilie met
sinistere onderlinge betrekkingen, waarbij een min of meer incestueuze verhouding
van de dochter met haar zwakzinnige broer het hoofdthema vormt. In dit boek zijn
de gebruikelijke geuren van de wei
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afwezig. Het is geladen en gespannen en hoewel ik het zeker niet geslaagd kan
noemen, heeft het me geraakt door zijn authentiek geluid. Claus is duidelijk door de
bekende Amerikanen beïnvloed. Men proeft uit zijn verhaal al te zeer Faulkner en
Steinbeck. Zijn procédé - elk van zijn figuren telkens in de monoloogvorm een
episode doen vertellen - is naar de opzet boeiend, maar in de uitvoering al te stereotiep
geworden. Zijn psychologie is ook niet toereikend om zelfstandige figuren uit te
beelden, maar hij is iemand met schrijversinstinct en een wroetende intelligentie, die
niet zonder resultaat de gooi waagt waar van menige jonge kunstbroeder de armen
niet toereikend voor zijn. Voor mij is Claus, die zich in de kringen bewoog van de
‘fauves’ der Cobra-groep - deze vermeende avant-garde, die het omkijken maar niet
af kan leren - de opmerkelijkste onder de jongeren, nog meer als dichter dan als
prozaschrijver. Behalve twee gedichtenbundels publiceerde hij een hoogstorigineel
pantomine-gedicht, ‘Zonder vorm van proces’ (Uitg. Draak), dat in de vage symboliek,
de uit het surréalisme gepuurde beeld-associaties en de vreemdsoortige, eigenlijk
niet uit de bedoeling losgekomen, situaties, ook weer niet geslaagd is te noemen.
Maar het heeft evenzeer de geladenheid en de uit het leven geklonken stem, waarnaar
men beslist moet luisteren. Met lezen komt dit stuk niet tot zijn recht, maar als een
experimenterende studentengroep eens iets aandurft, ligt hier de kans. Ik weet niet
wat er uit de onmiskenbaar begaafde Claus zal groeien. Hij is gedégouteerd uit België
vertrokken en is in Frankrijk gaan wonen, verklarend voortaan in het Frans en niet
meer in het Nederlands te zullen schrijven. Ik hoop dat deze houding bij de
groeistuipen behoort, want hij interesseert mij vooral door zijn beklemmende
gedichten, waarbij door veel modernistische rhetoriek heen - de surréalistische
jongerenbarok met een opvallend tekort aan beeldtucht en beeldlogica, hoe appréciabel
ook het losbreken uit de traditionele vormvoorschriften kan zijn - mij meer adem
tegemoet komt dan bij welke van zijn bentgenoten ook.
Bij de, alweer wat oudere, jongeren signaleer ik nog even Pliet van Lishout, die
met zijn Camera Obscura-achtige ‘leuke’ roman, of beter schetsenbundel, ‘Eva en
Ik’ (Uitg. Elsevier) de humor vertegenwoordigt. Deze ‘kroniek van een jonge dwaas’
- naar ik meen het vierde boek van de auteur - is niet onamusant en jongensachtig
uitdagend in de soms zeer gewilde en soms ook wel overrompelende aanspraak van
zijn lezers. Het heeft de open-
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hartigheid, die men als een charmante ondeugendheid accepteert. Even breekt hier
en daar een gevoeligheid door, die van de brutaal-vlotte schrijver meer doet
verwachten, maar het geheel is te gemakkelijk feuilletonnistisch om meer te doen
dan te amuseren.
Tenslotte nog een enkel woord over de poëzie, waarin de Vlaamse onschuld haar
schoonste triomfen viert. Ik geloof, dat er nergens nog zo braaf gerijmd en gerijmeld
wordt als door de vele jongelieden en jongedochteren in de Vlaamse gouwen, die
altijd nog wel in hun dorp of stadje een drukker bereid vinden hun gestamel in fraaie
plaquettes te binden. Het is een aandoenlijk bedrijf, waar ik bij gebrek aan een
grondige keuring van deze, uit de molen van het onverstand voortkomende, productie
het zwijgen toe zal doen. Het zij hun vergeven, want ze weten niet wat ze doen.
Maar wie het wel weet en wie ik niets vergeef, is Maurice Roelants. Roelants is
een groot man in de Vlaamse culturele wereld en daar men mij steeds zegt, dat in dit
opzicht stimulerende en opvoedkundige kwaliteiten evenzeer mee dienen te tellen
als de zuiver literaire betekenis, moet deze positie misschien wel verdiend worden
genoemd. Maar de uitbundige bewieroking, die hem na zijn, het vorige jaar
verschenen, verzenbundel ‘De Lof der Liefde’ - waarmee hij de Driejaarlijkse
Staatsprijs voor de Poëzie veroverde - vanwege zijn bentgenoten ten deel viel, kan
ik toch niet anders dan als een hoogst bedenkelijke afwezigheid van begrip voor
werkelijke poëtische waarden zien. Roelants debuteerde in 1918 als dichter en zijn
jeugdverzen werden in 1930 verzameld onder de titel ‘Het Verzaken’, waarbij Du
Perron deze, naar mijn smaak al reeds slap op de stengels staande en weinig kleurige,
bloemen bijeenlas. Sindsdien maakte Roelants naam als prozaschrijver, maar - of
het al dan niet door de oorlog kwam weet ik niet - plotseling heeft hij zich nog eens
welbewust aan de dichtader geopereerd, die in elk geval nog inkt bleek af te scheiden.
Want poëzie kan ik het resultaat - een ronkend, ijdel en volslagen kunstmatig
verzengeknutsel - onmogelijk noemen. Deze ‘Lof der Liefde’ is een aaneenschakeling
van rhetorische hoogtestanden, heel pretentieus tot een drieluik gerangschikt met de
titels ‘Pygmalion’, ‘Aphrodite op Aarde’ en ‘Wat het Orakel weet’. Het
openingsnummer - hoogstens als strandvermaak te accepteren - zegt al genoeg voor
de verdere makelij: ‘Eens zag ik op uw borst het schuim der zee verwaaien, / toen
droomde u mijn hart als
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nooit vrouw werd bemind: / sinds liefkoos ik de golven die uw lenden aaien, / noem
ik u in de nacht, de wolken en de wind.’
Zo gaat het door in een reeks gladgeschaafde, wel met een zekere vaardigheid
gefabriceerde verzen, waar zo ongeveer alle beschikbare en tot op de draad versleten
natuursymbolen in zijn vervlochten. Het is zo kennelijk als bijzonder ‘mooi’ bedoeld
en van de goegemeente wordt verwacht dat ze verbaasd zal uitroepen: hoe krijgt hij
't bij elkaar! Maar wie niet gelooft in ‘neergesmeten’ mensen, in ‘een hart van vuur’
dat gespleten wordt door ‘o mond, o ademtocht, o zoele lucht der lippen’, in een ik,
die gekneusd terneer ligt in ‘brandnetels van woede’ (!) en slaapt ‘op mijn gebroken
vlerk’ (welke vreemde vogel zich daarna ‘aan hare mond’ weer sterk drinkt), in
alweer een geplet hart, een gekneusde mond of een bede om ‘'t zerp geluk’ te
verwerven, kan alleen verbaasd zijn dat zoveel hol gezwijmel in 1950 nog ernstig
wordt genomen. Dat de Vlaamse goegemeente het inderdaad heeft gedaan - op enkele
uitzonderingen na - met dit handig opgeklopte Van de Woestijne-schuim, bewijst
dat ze nog diep in het door ‘schoonheids’-aanbidders gewekte misverstand over de
poëzie steekt. Dat overigens achter al deze woordinflatie slechts loze, de mythologie
als kapstok gebruikende, pseudo-cultuur zit, dat er een afgezaagd burgermansconflict
van ideaal en werkelijkheid en een even goedkope burgermansromantiek in wordt
uitgebeeld, dat geen enkele regel een wezenlijke ervaring of een doorleefde visie
verraadt, schijnt in de Vlaamse speelwei nergens te worden ontdekt. Misschien komt
het door het ‘romig duisteren’ van deze schamele naaktheid, die een dergelijk stuk
grond zelfs kan doen uitdoven, als we poëet Roelants mogen geloven (‘De boswei
dove ook uit, o naaktheids romig duisteren...’).
Veel sympathieker en zonder dit soort rhetorische acrobatiek vertoont zich Karel
Jonckheere in zijn laatste bundel ‘De Hondewacht’. Ook bij hem hindert mij te veel
een voor ware dichterlijkheid versleten vindingrijkheid, die versregels alweer zo
‘mooi’ moeten doen schijnen. Rijmhandigheidjes, kunstige alliteraties (‘gestold,
gestild en uitgestald’), nare cliché's (‘dorrend bloed’), ondoordachte beelden (een
‘dove wind’, die bulkt met ‘leuzen die de wereld winnen’) en taalslordigheden
(‘benuttig deze kans’) zijn hier nog ergerlijk genoeg, maar au fond klinkt er een veel
zuiverder geluid uit, dat de vergankelijkheid van het leven, de druk van het
burgerbestaan, de hang naar het zwerven, de berusting e.d. - een beperkt en ook
afgegraven domein - met
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hier en daar wel even treffende accenten vertolkt. Ik kan niet zeggen, dat deze verzen,
waarachter ik ook nog te veel de schim van de nu eenmaal voor een superdichter
gehouden Van de Woestijne zie, me hebben verrast of enige diepere indruk bezorgd.
Maar een hier dan nog bij wijze van illustratie afgedrukt gedicht ‘Tot de dieren’ acht
ik in zijn soort geslaagd en met de herinnering, die het wekt aan Van Nijlen's ‘Scotch
terrier in een koffiehuis’, ook veelzeggend voor de afstand tussen de eerste onder
Vlaanderen's levende dichters en zijn van zwaarder, maar niet van deugdelijker hout
gesneden kunstbroeders.

Tot de dieren
Verwekt in eendre hete duizelingen,
geteeld als gij in vocht en duisternis,
zijn wij de ontroerende gelijkenis
tot we aan de tepel onzer moeder hingen.
De vreemde tekens, die dit beeld vervingen
sindsdien, vervullen mij met droefenis
en ook uw blik spreekt van een ver gemis
bij veel gemeenzame herinneringen.
Niet armer in uw staat zijt gij dan ik,
die mij in zelfde angst en vreugden schik:
het klagen in de schemer om wat eten,
de weke schede van een gezellin.
Mocht ik desnoods wat dwaze raadsels weten,
gij vindt mij weer in ons volstrekt begin.
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H.G. van Diffelen
De carrière van Adriaan Pluvius
Op mijn vorige school hoorde ik toen ik in de vierde klas kwam kennelijk tot de
leidende figuren. Als ik achteraf naga hoe dat kwam, verbaas ik mij er zelf over. In
de eerste twee klassen had ik, behalve wat mijn rapportcijfers betrof, in geen enkel
opzicht boven wie ook uitgeblonken. Door mijn tegelijk bescheiden en zelfverzekerde
manier van optreden, waaronder ik een met angst vermengde eerbied voor een zo
officiële instelling als onze H.B.S. verborg, imponeerde ik leraars en klasgenoten.
En met zorg koos ik mij onder de laatsten enige vrienden. Het waren lieden met de
meest uitéénlopende karaktertrekken, waarvan sommigen elkaar nauwlijks verdroegen.
Met grote zorg verdeelde ik mijn aandacht tussen hen. Ik hielp hen soms met hun
huiswerk, waarvoor ik mij dan zorgvuldig prepareerde; en ik zorgde ervoor hun geen
enkele confidentie te doen, want wat had ik hun kunnen toevertrouwen, dat mijn
waarde niet in hun ogen moest doen dalen? Het leek mij vreemd, maar zij hadden
een zeker respect voor me, hoewel ik noch in voetballen, noch in enige andere tak
van sport uitmuntte en mij nooit aan vechtpartijen waagde. En welke andere
graadmeters van waardebepaling kenden deze lieden? Waarschijnlijk deed mijn
onbegrijpelijkheid hen voor mij op hun hoede zijn. Mijn verlegenheid tegenover
meisjes maskeerde ik door mij weinig met hen in te laten en te doen of ze mij
onverschillig waren, en door deze gedragslijn werden mijn klasgenoten volkomen
om de tuin geleid. Groot ontzag had ik voor hun intellect dan ook niet, maar wel
voor hun lichamen. Wij allen beschouwden het recht van de sterkste als de enige
geldende wet onder elkaar. Des te groter moest mijn minachting voor hen zijn, daar
zij geen gebruik maakten van hun grotere lichaamskracht om mij te pesten en te
kwellen, zoals ze dat op de meest wrede manier met enkele andere jongens uit mijn
klas deden. Hoe konden zij zo dom zijn mij te ontzien?
Als een enkele keer enige vijandige elementen mijn uitzonderingspositie niet
namen (om welke reden ik hen in stilte hoger aansloeg dan mijn ‘vrienden’) en zij
plotseling van plan schenen hun vuisten op mij te proberen, toonde ik nooit mijn
angst, maar schold ze al terugtrekkende zo lang mogelijk uit. In geval van
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nood kon ik vrij hard lopen. Nooit liet ik het tot een gevecht komen, omdat ik
verwachtte geen leven meer te zullen hebben, als ik eens onder de een of andere
triomferende barbaar op de grond had gelegen. Erg bevredigend vond ik de toestand
overigens niet: ik was van mening, dat ik mijzelf hoger moest gaan aanslaan. Maar
op welke grond? Langzamerhand probeerde ik mijzelf wijs te maken dat de geest
meer is dan het lichaam. Ik wendde mij van de jongenslectuur af, waarin krachtpatsers
meestal de hoofdfiguren zijn, en las min of meer litteraire werken en gedichten,
omdat niemand uit mijn klas dat deed. Ik waagde mij niet aan radiobouwen of andere
meer officiële hobbies, bang dat mijn resultaten op die gebieden slechter zouden zijn
dan die van anderen. Natuurlijk stond voor mij daardoor radiobouwen hoger dan
gedichten lezen en verhaaltjes schrijven, wat ik ook wel deed. Maar voor de anderen
verhoogde het mijn geheimzinnigheid.
In de derde klas leerde ik Karel van der Berg kennen. Hij was pas op school
gekomen en zat in de andere derde klas. Bij een of andere voetbalwedstrijd van het
schoolelftal had hij een grote mond, kennelijk met de bedoeling er bij de volgende
wedstrijd ook in te komen. Inderdaad zou blijken, dat hij goed voetbalde. In korte
tijd had hij een schare aanhangers rond zich verzameld, waarbij de meesten van mijn
vijanden. ‘Als hun aandacht op mij mocht vallen,’ dacht ik, ‘ben ik zuur, tenzij ik
hem te vriend weet te krijgen.’ Maar hoge verwachtingen had ik daarvan niet.
Toen de helft van de rust voorbij was, drongen zijn bewonderaars hem inderdaad
in mijn richting, en vlak voor mij bleef de schreeuwende bende staan.
‘Hoe heet jij?’ vroeg hij, begrijpend wat er van hem verlangd werd.
Ik lachte vriendelijk en vroeg: ‘Hoe heet jij?’
‘Die schoft is nou de kleine Adriaan,’ zei een van zijn volgelingen, een jongen,
die ik eens van een veilige afstand onbarmhartig had uitgescholden.
‘Ken je niet meneer zegge,’ zei Karel, terwijl hij tot mijn grote schrik de afstand
tussen ons verkleinde.
‘Nog een minuut of zeven,’ dacht ik, ‘hoe houd ik het uit tot de tweede helft
begint?’
‘Meneer,’ begon ik - groot gelach van de aanhangers om deze lafheid - ‘als u de
grote schare intellectuelen, die u om u hebt verzameld, eens uit de weg liet gaan, kan
ik...’ gehuil van woede; iemand riep:
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‘Sla hem zijn bek dicht.’
Karel grijnsde; tot mijn verwondering beval hij een veilige aftocht, terwijl hij zijn
vrienden koest hield met een bars ‘Wij krijgen hem nog wel’. Vervolgens ging hij
de zenuwachtige linksbuiten nog een goede raad geven, waar vele vervloekingen bij
te pas kwamen. Hij kon mij laten gaan, de overwinning was toch aan zijn kant, maar
ik was hem zeer erkentelijk, al vreesde ik voor de toekomst.
De volgende dag na schooltijd vroeg hij mij opeens of ik een leerboek voor hem
te leen had; hij had het al besteld, zei hij, maar nog niet gekregen. ‘Natuurlijk,’ zei
ik, al moest ik er eigenlijk zelf nog werk uit maken, ‘maar dan moet je maar even
meegaan naar huis, ik heb het niet bij me’. Groot was mijn voldoening toen ik naast
hem fietste; dat zou mijn positie verbeteren. Hij zanikte wat over het voetballen,
waarbij ik hem steeds gelijk gaf; toen ging hij plotseling over op de politiek. Hij
kwam uit Indië, zei hij, maar wat hadden ze die zaak slecht aangepakt. ‘Het is anders
zo eenvoudig als mijn reet,’ zei hij, ‘of ze hadden de leiders van de republiek neer
moeten paffen en de orde met geweld herstellen, of ze hadden de lui in één keer een
heleboel moeten toegeven en dan er wat troepen moeten laten om ze aan te manen
de bepalingen na te komen. Snap jij nou waarom ze zo iets niet doen?’ Ik gaf hem
hierop ten antwoord, dat de partijen in Nederland meer ingesteld zijn op het aantal
van hun kiezers, dan op de nationale belangen. Dat beviel hem wel.
Naderhand kwam hij vaker boeken lenen; ook hielp ik hem met zijn huiswerk. Hij
was in vele opzichten een primitief wezen; zeer sentimenteel als dat te pas kwam,
en in de grond zachtmoedig. Over niet te ingewikkelde zaken was zijn oordeel
betrouwbaar, maar complicaties kon hij slecht overzien. Hij had een helder verstand,
maar met wiskunde en natuurkunde had hij veel moeite. Zijn onafhankelijke meningen
verbaasden mij vaak. Hij was dan ook twee jaar ouder dan ik, en hij was een keer
blijven zitten. Hij probeerde niet, zoals de meesten, zijn te kort op school goed te
maken met vechten, voetballen en flirten, al was hij er niet afkerig van, maar hij
schatte goede cijfers vrij hoog en daarmee ook mij. En inderdaad heeft hij het
waarschijnlijk aan mij te danken, dat hij van de derde naar de vierde en van de vierde
naar de vijfde is overgegaan. Ik liet hem van de critieke vakken juist zo veel leren,
dat hij vrij behoorlijke cijfers kreeg. Aan zichzelf overgelaten, leerde hij alles half,
en men kan beter en tenkoste van
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minder tijd iets meer dan de helft helemaal leren. Behalve door deze voor beide
partijen nuttige samenwerking, werden wij ook om andere redenen dikke vrienden;
uit wederzijds ontzag misschien. Het begon ermee, dat hij me op een regenachtige
middag op zwaarmoedige toon vertelde, dat hij zijn meisje van de vorige school voor
de grote vacantie wel niet meer zou zien; zij schreven elkaar eens in de week, en zij
was erg lief, en ze heette Annie. Meer vertelde hij dat anderhalve uur eigenlijk niet,
maar toen hij weg ging, bedacht ik met vreugde, dat er een machtige vriendschap
ontstaan was. Zonder hem kon ik niets, zonder mij kon hij weinig, maar samen konden
we alles.
Toen ik hem later vertelde hoe gek ik het vond, dat hij juist mij als vriend had
genomen, terwijl ik toch evenmin kon voetballen als vechten, grijnsde hij. ‘Al die
gekken,’ zei hij, ‘lopen achter me aan of ik een bendeleider was; ik hoef niets te
zeggen, of ze rennen hun poten uit hun gat voor mij. Gévédé, ze konden beter hun
lessen leren, dan boodschappen voor me gaan doen. Maar ik zeg jou, Pluvius, ik ben
hun vriend, maar zij zijn niet mijn vrienden.’ En toen ik hem in een vlaag van grote
intimiteit bekende, dat ik ook wel een meisje zou willen hebben, verzekerde hij me,
dat hij behalve Annie nog nooit een meisje had gekend, dat de moeite waard was;
en hij kende er veel, zei hij. Men begrijpt hoe ik hem bewonderde.
Mijn pad liep in de derde klas over rozen; ik was, met deze machtige bondgenoot
achter de hand, onafhankelijker dan ooit tevoren. Mijn vrienden liepen achter mij
aan, zoals ik het tevoren achter hen had gedaan. De Nederlandse leraar bewonderde
me, en ook de andere leraars waren mij wel genegen, daar ik mijn onverschilligheid
voor sommige vakken nooit liet blijken. Mijn ontzag voor hen nam dan ook af. Eens
dreigde de schoolkrant gebrek aan copie te zullen krijgen, waarop de redacteur er
een stuk in zette waarin hij ieder, die critiek had op de schoolvereniging, tartte zijn
bezwaren te formuleren. ‘Er wordt zo veel gekankerd,’ schreef hij, ‘maar nooit komt
iemand met gegronde bezwaren aan. Laten de kankeraars liever hun best doen de
vereniging, die voor de band zorgt tussen leraren en leerlingen, en die voor jullie
later in de maatschappij ook van groot nut kan zijn geweest, tot bloei te brengen.
Gemeenschapszin is zeer belangrijk in deze tijd. In de chaotische wereld van na de
oorlog is samenwerking hard nodig.’ Waarschijnlijk hoopte hij een vijftal onnozele
stukjes binnen te krijgen, die hij na de verzuchting dat er toch nog wel
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iets leefde in de school blijkbaar, gemakkelijk zou kunnen ontzenuwen. Het enige
stuk, dat hij kreeg, was echter van mij. Ik had het eigenlijk alleen geschreven om
mijn eigen roem te vergroten, en dat deed het ook. Ik zette uiteen, dat de vereniging
verkeerd deed zijn krachten te versnipperen aan litteratuurkringen, debatingclubs en
allerlei avondjes waarbij de flauwste toneelstukjes werden opgevoerd. Met de manier
waarop Karels rapportcijfers werden verkregen voor ogen, concludeerde ik, dat de
vereniging zich diende te beperken, bijvoorbeeld tot twee of drie feestavonden in
het jaar met een goed toneelstuk als het mogelijk was en met een bal, dat niet te vroeg
afgelopen was, en verder tot de weinige vermaken, die niet te ver boven de krachten
van de gemiddelde leerling liggen, zoals pingpongen, waarvoor zeker belangstelling
zou bestaan. ‘Hoe minder de vereniging doet,’ schreef ik, ‘hoe beter het weinige, dat
zij doet, zal slagen, mits dat weinige aansluit aan de behoeften van de leden.’ Tenslotte
wees ik er op dat een door weinigen bezochte debatingclub de gemeenschapszin niet
zeer zou vergroten, en debatten er bovendien meestal op uit lopen, dat de partijen
hun standpunt telkens op andere manieren trachten te formuleren, zonder dat men
verder komt. Vooral deze vrij vage aantijging op de debatingclub maakte me populair
bij de grote massa der leerlingen, die zulke clubs verfoeit, hoewel ze er heimelijk
tegen op kijken. Dat ik een reden scheen te hebben gevonden om er openlijk op neer
te kijken, moet hen met dankbaarheid en bewondering voor mij hebben vervuld. Zo
indrukwekkend was blijkbaar mijn betoogtrant, dat de redacteur geen betere politiek
wist te volgen dan zich bij mijn mening aan te sluiten, hoewel ik geloof, dat hij er
graag wat tegen in had geschreven, want hij zat in de vijfde, ik pas in de derde.
Door al deze successen aangemoedigd, waagde ik het Karel na te volgen, die een
tweede meisje op de wereld scheen te hebben ontdekt, dat wel de moeite waard was.
Zij heette Loes, en ik moet zeggen, dat hij lang niet de slechtste uitgezocht had. Ze
was een origineel en energiek wezen, en ze koesterde allerlei idealen, die ze met
meer overtuiging dan begrip van zaken te allen tijde wist te verdedigen.
Ik had gemerkt, dat ik een zekere populariteit bezat bij de vijf meisjes uit mijn
klas. Toen ik nu aan een harer, die ik al lang in stilte vereerd had, openlijk aandacht
schonk, werd dit met een stroom van genegenheid beantwoord, die mij verbijsterde.
Gelukkig schenen er van mij geen verdere stappen te worden verwacht.
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Ik trachtte haar in de poëzie van Marsman te interesseren (met Slauerhoff bij haar
aankomen dorst ik niet, al vond ik hem wel zo aardig), maar zij zwoer bij Boutens,
waar ze wel eens wat van gelezen bleek te hebben, zodat we stof hadden voor vele
gesprekken. Verder verwachtte zij apodictische uitspraken van mij om haar twijfels
en problemen in verband met allerlei ethische en wijsgerige kwesties op te lossen.
In het begin maakte ik de fout deze zaken met verheven scepticisme te behandelen.
Maar toen ik begrepen had wat de bedoeling was, gaf ik tot haar grote voldoening
het antwoord, dat mij het meest bevredigde met de grootste stelligheid.
Toen aan het eind van het jaar verkiezingen werden gehouden voor het
verenigingsbestuur voor het volgend schooljaar, scheen het niemand te verbazen,
dat Karel en ik werden voorgedragen. De gang van zaken was namelijk deze: het
oude bestuur stelde een nieuw bestuur samen, en dan konden tegenover deze
candidaten tegen-candidaten worden gesteld, ondersteund door tenminste tien
handtekeningen; tenslotte mocht iedere leerling uit de tien namen er vijf kiezen, en
het nieuwe bestuur waren dan de lieden met de meeste stemmen.
Terstond trad Karel op. Tegen mij zei hij: ‘Laat mij maar voorzitter worden, daar
heb je een grote bek voor nodig, en die heb jij niet.’
‘Wat wordt Loes?’ vroeg ik.
‘Natuurlijk secretaris. Hoeveel moeten er dan nog bij?’
‘Drie,’ zei ik.
‘Dat zal wel gaan,’ meende hij, ‘drie lui houden wij wel koest.’
‘Ja,’ zei ik, ‘dan word ik redacteur. (Hiervoor had men mij ook al aangezocht.)
Of van deze plannen veel zou zijn terecht gekomen, als Karel niet zo zijn best had
gedaan, weet ik niet; maar hij was erg actief. Hij confereerde met allerlei lui, leraars
en leerlingen, het oude bestuur, de oude redactie en de directeur. En binnen de 24
uur was de zaak naar wens geregeld. Ik had bedankt voor een plaats in het bestuur,
en Loes was in mijn plaats gekomen op de lijst der candidaten. Uit de tegencandidaten
werd er een vice-voorzitter, een penningmeester en een derde nog iets anders in het
bestuur gemaakt. Ook kwam er nog een van in de redactie. De derde man van dit
illuster college, was een partijloze, een dichter van enige parodieën in de schoolkrant
en waarschijnlijk van nog wel wat
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erotische gedichten, die het licht niet hadden gezien en die misschien het licht ook
niet zien konden. Hij ging van de tweede naarde derde over en werd door de oude
redactie gesteund, evenals ik; evenals ik ook, was hij de enige, die er enig recht op
had in de krant te komen.
Toen Karel en ik de dag voor de vacantie, beiden bevorderd tot de vierde klasse
B, op zijn uitnodiging vorstelijk op een caféterrasje troonden (hij had voor zijn
overgang een tientje gekregen en voelde zich verplicht mij daarvan te laten
meegenieten), voerden wij het volgende gedenkwaardige gesprek:
‘Het is goed, Pluvius,’ zei Karel, ‘dat je nu ook een meisje hebt, zoiets staat altijd
beter bij een officiële functie.’
‘Zo op de voorgrond treden doet een Hoofdredacteur anders niet,’ zei ik. ‘En ben
je blij, dat je Annie nu weer terug zult zien?’
‘Je bent een pestkop,’ zei hij vriendelijk grijnzend, ‘maar het hoeft niet meer weet
je, ze heeft nu ook een ander.’ Hij was kennelijk opgelucht, dat zij hem in deze zaak
van eer geen verwijten zou kunnen maken.
‘Volgend jaar,’ zei ik, ‘hebben wij hier alles te vertellen. Je moet maar het een en
ander van mijn programma uitvoeren, anders krijgen we nog ruzie.’
‘Laat dat maar aan mij over,’ zei hij. ‘En wat die drie lui betreft, ze kunnen
opsodemieteren als ze een grote bek opzetten, wat jij Pluvius.’ Wij lachten smakelijk
en ik nam een forse trek van een van mijn eerste sigaretten. Vervolgens lepelden wij
ons ijs, van zachtroze toekomstvizioenen vervuld, en we bekeken het drukke verkeer
met een waakzaam oog.
Als er iemand van de school langs kwam, was al een begin van ontzag in zijn ogen
te lezen. Wij knikten hem dan vriendelijk toe, zodoende hem een gelukkige dag
bezorgend.
's Avonds gingen we nog naar de bioscoop met Loes en Els, mijn schone, die tot
mijn grote voldoening mijn uitnodiging had aanvaard, al stond ze er merkwaardiger
wijze op zelf te betalen. Meer nog dan Karel was zij de oorzaak van mijn zelfrespect.
Na de vacantie nam Karel resoluut het heft in handen, en ik speelde de baas in de
redactie zonder aanvankelijk tegenstand te ontmoeten. Ik las dus de copie door en
besliste wat er in zou komen en wat niet. Ik schreef inleidende kleine stukjes, van:
‘Wij bedanken onze inzenders van copie hartelijk’ of: ‘Wat zijn ze weer laks’ of:
‘Wij wensen jullie ook nog een prettige Kerst-
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vacantie’. En ik zorgde, dat de moppen, die er in moesten niet schuin waren en niet
beneden het peil van een H.B.S. Of ze flauw waren gaf niet, daar was men wel aan
gewend. Wanneer Karel een fuif organiseerde, wat gelukkig niet zo erg vaak gebeurde,
maakte ik er een verslag van, waarin ik alles zeer prees wat er aan de toneelopvoering
vastzat, vooral de regie van de leraar (die men nooit moet vergeten, al komt hij zelf
niet op de planken) en de rol, die de secretaris van de vereniging zo uitstekend
vertolkte. Ook hoorde er de verzuchting bij, dat er weer zo'n ‘ondiep’ stuk was
opgevoerd, en of het nu werkelijk niet mogelijk was eens wat belangrijkers op te
voeren. Dat had de vorige redacteur ook altijd gedaan. Het andere werk, dat er aan
de krant vast zat, werd door de beide andere jongens gedaan; zij heetten redacteuren
en ik hoofdredacteur.
De samenwerking tussen Karel en mij was uitstekend. Minstens eens in de twee
weken werd er bij hem aan huis een bestuursvergadering gehouden, waarbij ik de
redactie vertegenwoordigde. Deze vergaderingen dienden ervoor de vice-voorzitter,
de penningmeester en de andere vent in toom te houden, en zij beantwoordden
volkomen aan hun doel. Wij hadden eigenlijk nog de meeste last van Loes, die soms
de merkwaardigste ideeën had, die ze ons dan wilde laten uitvoeren. Dan moest ik
haar van de ongewenstheid of onuitvoerbaarheid van haar plannen zien te overtuigen;
in het begin kostte dit vrij veel moeite, maar later ging het makkelijker, omdat ze
hoe langer hoe meer bewondering voor mij kreeg. De anderen trokken bij dergelijke
gelegenheden altijd een lijn met Karel en mij, vooral de penningmeester, die zich er
op toe legde zo min mogelijk geld uit te geven, en dus in principe tegen elk plan was.
Voetballen en pingpongen stonden voor Karel samen met fuiven op de eerste plaats;
maar hij oordeelde het niet in overeenstemming met zijn nieuwe waardigheid zelf
nog langer ergens aan mee te doen. De debatingclub ging ook nog door, want die
kostte toch geen geld. De litteraire club werd afgeschaft tot voldoening van mij en
mijn mederedacteur, die dichter was. De leden van deze club begingen het
anachronisme zich in de middeleeuwen te verdiepen, en ook hadden zij de
hebbelijkheid op kosten van de vereniging onvolwaardige boeken te kopen, waarin
ze door de Nederlandse leraar werden aangemoedigd.
Ook het contact met andere schoolclubs was heel genoegelijk. Wanneer het
gymnasium ter plaatse of een middelbare school uit de omgeving een feestavond
hielden, werden een paar leden van
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ons bestuur uitgenodigd, zoals wij omgekeerd ook de besturen van die scholen op
onze feesten nodigden. Onze delegatie bestond meestal uit Karel, Loes en mij. Voor
de pauze had Karel dan een programma klaar wie wie moest bezighouden. Op de
meer intellectuele elementen werd ik afgestuurd, terwijl hij zelf, geflankeerd door
Loes, de leftrappers en Jazz-enthousiastelingen bezighield.
Hoewel de zaken geheel naar onze wens gingen, bleef critiek niet uit. Maar het
was ongevaarlijke critiek; stom gescheld. Het enige wat er eigenlijk beweerd werd,
was dat wij niet trachtten het culturele peil van de leden op te voeren; voornamelijk
van de kant van litteraire lui natuurlijk, die hun club voortzetten haast zonder boeken,
want de ouden waren op last van ons aan de school-bibliotheek afgedragen, ze waren
immers van de vereniging, en nieuwe konden ze niet kopen. ‘Wat een gelul,’ zei
Karel, ‘wat weten die lui van cultuur af; ik zelf weet er niet eens iets van af, laat
staan die sloebers.’ Hoewel ik vond, dat iemand, die mij als vriend had toch wel iets
van cultuur geroken moest hebben, sloot ik mij geheel bij zijn mening aan. Ik schreef
dan ook een stuk, waarin ik uiteenzette, dat de hedendaagse cultuur, voorzover ze
inderdaad op die naam aanspraak kan maken uiterst individualistisch georienteerd
is en dientengevolge er lastig toe zou kunnen bijdragen de gemeenschapszin en de
band tussen leraren en leerlingen op onze school te verstevigen. ‘Alleen het toneel
eist een zekere mate van samenwerking van de spelers,’ schreef ik, ‘en die
cultuuruiting wordt niet door ons veronachtzaamd. Wij zien als taak van de vereniging
in de eerste plaats het scheppen van mogelijkheden tot ontspanning in schoolverband.’
Hiertegen wist men niets steekhoudends in te brengen, zodat wij ongestoord verder
gingen ons semi-dictatoriaal gezag uit te oefenen tot heil der gemeenschap. Ik geloof
werkelijk, dat wij het nog niet zo gek deden. Zo nu en dan schimpte ik nog eens op
de lui, die op het verenigingsbestuur alleen afbrekende critiek leverden, maar zelf
geen poot uitstaken. En Karel beweerde steeds, dat ik de beste hoofdredacteur van
de wereld was, en dat een nauwe samenwerking tussen bestuur en redactie
onontbeerlijk is voor een vlotte gang van zaken, en dat zonder dat niets belangrijks
tot stand kan komen. Eens heeft hij een stel van die opmerkingen door elkaar gezet
en wilde dat voor een ingezonden stuk laten doorgaan, volledig ondertekend. Ik heb
het maar geplaatst, maar verzocht hem zoiets niet te herhalen, want dat het mij meer
moeite gekost had het geheel om

Libertinage. Jaargang 4

305
te werken en te herzien, dan hem om het op te schrijven. ‘Je hebt groot gelijk,’ zei
hij, ‘maar ze moeten niet zo op je schelden.’ Zijn toespraken maakte ik ook altijd
voor hem. Hij kon niet schrijven, maar kleine jongens overdonderen kon hij
uitstekend, evenals gymnastiek.
De eerste aantijging van enig belang kwam van de redacteur, die dichter was. Hij
was op mij gebeten, omdat ik een van zijn stukjes niet had geplaatst; niet omdat ik
het zo slecht vond overigens, maar omdat ik bang was, dat sommige leraars bezwaren
zouden maken tegen de hatelijkheden, die er aan hun adres in stonden; en een goede
verstandhouding met deze halfgoden is van groot belang, want naar buiten trekken
ze altijd één lijn, hoeveel ruzies ze onder elkaar ook maken. Toen schreef hij een
satire tegen ons ‘tyraniek gezag’ in de vorm van een samenspraak tussen het geraamte
en een opgezette kraai in het biologie-lokaal. Zeer verdienstelijk werk, dat moet ik
toegeven. Waar had hij de overmoed vandaan gehaald om dit te doen? Hij was anders
eerder verlegen dan brutaal. En verwachtte hij werkelijk, dat ik het zou laten plaatsen?
Ik zei hem, dat ik dit een persoonlijke kwestie vond, die ik met hem zelf wilde
uitvechten. Hij hield vol, dat het een principiële zaak betrof, en dat hij bij eventuele
niet-plaatsing zich onverwijld uit de redactie zou terugtrekken. Toen begon hij te
schelden op onze burgerlijkheid, en tenslotte bleek, dat hij het Carnaval der Burgers
had gelezen van Menno ter Braak. Om hem gunstig te stemmen las ik het ook. Een
curieus boek; men kan er uit leren op welke instincten men moet speculeren om een
gemeenschap onder de duim te houden, door aan elk individu een vaste waarde toe
te kennen, bijvoorbeeld; iets wat ik instinctief al had toegepast. Het was mij duidelijk,
dat het boek door de vaagheid van het omschreven ideaal grote invloed op de redacteur
kon hebben, want hij kon met het grootste gemak voor ‘ik’ ‘maximaal-dichter’
invullen, en voor ‘de anderen’ ‘burgers bij uitstek’. Ik besloot op 's dichters burgerlijke
eigenschappen te speculeren, door hem een vaste waarde als dichter toe te kennen.
Van het grootste belang leek mij verder hem ervan te overtuigen, dat de ‘gedupeerden’
van onze tyrannie zeer burgerlijk waren. Ik zei hem dus, dat ik het Carnaval der
Burgers een voortreffelijk werk vond, en dat ik zijn standpunt nu beter begreep, maar
dat ik toch niet dacht, dat het de plicht van jeugdige dichters was burgerlijke leraars
te vertoornen. Dat men het niet tyraniek moest noemen als ik zoiets wilde verhoeden,
en tenslotte dat de anderen niet onder
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onze dictatuur schenen gebukt te gaan. ‘Ach de anderen...,’ zei hij; daar moest ik
hem hebben! Ik zei: ‘Ja, het zijn over het algemeen wel een stel slampampers.’
‘Burgerlijke rekenaars,’ zei hij, ‘ze doen alles voor cijfers en ze hebben nergens ook
maar de minste belangstelling voor.’
‘Overigens kan je vanavond wel op de bestuursvergadering komen,’ zei ik, ‘dan
kan je daar je bezwaren uiteen zetten, als je ze nu eenmaal principiëel vindt, kan je
ze lastig met mij alleen bespreken.’ Dat vond hij goed.
Zijn nijd, half overwonnen al en in andere banen geleid, verdween die avond onder
het voorzitterschap van Karel. Was Karel dichter of burger? Hij scheen niet in het
systeem te passen, want de dichter wist zijn houding niet tegenover hem te bepalen.
Toen Karel op mijn raad eerst andere zaken afwerkte en heel vriendelijk tegen hem
was, werd er over bezwaren niet meer gesproken. Tenslotte las de dichter op verzoek
van Karel het stuk voor waar de leraars boos op zouden kunnen worden; de
vergadering vermaakte zich zeer en Karel zei: ‘Verdomd jammer dat je zoiets er niet
in kan zetten, ik zou de smoelen van die lui wel eens willen zien als ze het lazen.’
De dichter was verzoend, zoals ik al gedacht had, en opgetogen toen Karel hem op
het hart drukte nog eens vaker op bestuursvergaderingen te komen, vooral als hij
weer van die aardige stukjes had; en hij hoefde het bestuur heus niet te sparen, serieuze
critiek zou altijd worden gewaardeerd, verzekerde hij. ‘Natuurlijk,’ zei Loes, bij wie
de term ‘serieuze critiek’ zeer hoog stond aangeschreven. Ook de anderen voelden
wel, dat ze voor hun fatsoen hiermee moesten instemmen. Zij beseften bepaald niet,
dat ze niets hadden in te brengen; Karel slaagde er met zijn goedmoedige houding
voortdurend in hen in de waan te houden, dat zij evenveel te zeggen hadden als hij
zelf.
Naderhand verbeterde de dichter onopzettelijk onze positie door een satire te
schrijven op ‘de anderen’. Niet, dat wij hoopten, dat die hun laksheid zouden afleggen,
want dat kon alleen maar lastig voor ons zijn, maar zij moesten het besef krijgen,
dat wij de enigen waren, die zich uitsloofden, dat zij zelf maar slampampers waren,
en dat het eigenlijk een wonder was, dat zo weinig lui nog zoveel tot stand brachten.
Door de schijnbare eenheid van het bestuur, bestonden er trouwens geen verdrukte
minderheden: onze vroegere tegencandidaten hadden meer stemmen dan wij zelf.
Later nam 's dichters agressiviteit wat af, nadat hij ‘Politicus zonder Partij’ had
gelezen. Hoewel men naar mijn idee makkelijk voor ‘dichter’ ‘menselijke
waardigheid’ en voor ‘burger’ ‘geen
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menselijke waardigheid’ in de plaats kan zetten, lokken de laatste termen blijkbaar
minder tot heftigheid uit. De dichter gedroeg zich in ieder geval steeds menselijker
en waardiger, en het woord burgerlijkheid scheen hij te hebben vergeten. Hij was
verbazend thuis in de Nederlandse litteratuur voor een jongen uit de derde klas en
had met geen enkel vak op school veel moeite, maar zijn heftig temperament steeds
gericht naar het laatste polemische werk, dat hij met instemming gelezen had, als
instemming er niet een te zwak woord voor is, liet hem nooit toe ergens billijk over
te oordelen. Sommige dingen overdreef hij schromelijk, aan andere keek hij geheel
voorbij.
De tweede aanval op onze positie kwam tegen het eind van ons bestuur, na de
paasvacantie. Een potelaar die hokeyde (hij was bij een club) wilde nog vaker hokeyen
en verweet het bestuur laksheid, omdat er geen schoolelftal was. Karel pakte de zaak
uitstekend aan: hij hoonde, dat er beslist niet genoeg liefhebbers voor zouden zijn,
en toen de ander er werkelijk in slaagde een flink stel bij elkaar te krijgen, benoemde
hij hem tot algemeen sport-commissaris en trok wat geld uit voor hockeysticks en
dergelijke. En ik schreef een stuk, waarin ik het initiatief van de sportcommissaris
en onze flinke voorzitter zeer prees, en de dichter schreef een ode aan het hockeyspel
in de trant van: te lui zijn ze om te werken, te dom om wat anders te doen; nu hokeyen
ze maar, dan zijn ze in elk geval zoet.
Eén van de laatste dingen, die we te doen hebben, was het voordragen van een
nieuw bestuur voor de verkiezingen. Ik zag Karel, behalve op de
bestuursvergaderingen, minstens eens in de week, dan hielp ik hem met zijn huiswerk
en gaf hem wenken wat hij voor de verschillende repetities moest leren en wat hij
wel kon overslaan. Op zo'n keer zei hij: ‘Over een paar dagen gaan we een vergadering
houden om de nieuwe lijst op te stellen. Morgen wou ik een voorvergadering houden
met Loes en jou. Wie zullen we er in zetten?’
‘Als je je volgend jaar wilt vermaken ten koste van anderen,’ zei ik, ‘moeten we
onze dichter hoofdredacteur maken, de penningmeester handhaven, die komt pas in
de vierde en zit dus nog niet voor zijn eindexamen, en een voorzitter nemen, die erg
cultureel wil doen. Je zult zien wat een ruzie ze dan krijgen: de dichter alsmaar
schelden, de penningmeester zijn geld op, en de voorzitter wanhopig, al wordt hij
door nog zo veel leraars gesteund.’
‘Verdomd goed idee,’ zei hij, ‘en dan de sportcommissaris ook in het bestuur, dan
kan hij bekvechten met die cultuurvent van jou.
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Maar dan moet jij morgen Loes er maar in praten; ze heeft een groot respect voor
jouw smoesjes.’
‘Waarom die Jan (de “cultuurvent”, oud-voorzitter van de litteraire club) er in
zetten, als jullie altijd gezegd hebben, dat sport veel belangrijker is voor een
schoolvereniging?’ vroeg Loes de volgende dag.
‘Ze schijnen het nu eenmaal tel willen,’ zei ik, ‘en het is niet meer dan democraties
ze hun zin te geven; trouwens als wij hem niet voordroegen, werd hij toch wel als
tegencandidaat gekozen, en als hij er dan nog een paar medestanders wist in te slepen,
ging de sport er misschien helemaal aan, wat weer een nadeel voor de meerderheid
zou zijn.’
Dus het nieuwe bestuur zou voor cultuur èn sport moeten zorgen,’ zei ze, ‘maar
zouden ze daar geld genoeg voor hebben? Vóór ons ging het ook al zo slecht.’
Ik antwoordde, dat het misschien wel weer slecht zou gaan, maar dat ze het zonder
cultuur toch niet zouden slikken. Waarop ze vroeg: ‘Maar wie komt in de redactie?
We moesten iemand als jou hebben, die goede raad kan geven en goede voorlichting
aan de leden. Waarom blijf je niet? Je zult toch al je tijd niet nodig hebben om voor
't examen te werken?’ Ik zei, dat ik ging verhuizen en het volgende jaar op een andere
school kwam. En Karel zei: ‘De dichter wordt natuurlijk baas over de krant; we
kunnen hem niet passeren en hij heeft al een jaar onder de leiding van Pluvius
gestaan.’ Loes vroeg zich nog af hoe het mogelijk was, dat zo'n pientere jongen als
ik niet kon dansen, en of ik wel wist wat dansen in iemand zijn leven kan betekenen,
en daarmee was het afgelopen.
‘En,’ vroeg Karel op de officiële vergadering, ‘wie zullen we voordragen voor het
nieuwe bestuur? Wat vinden jullie?’ Niemand had een voorstel, zo waren ze gewend,
dat Karel de besluiten klaar had. ‘Die Jan,’ zei Loes, ‘moeten we er wel in zetten,
anders wordt hij toch als tegencandidaat gekozen.’ ‘Dat lijkt mij juist gezien,’ zei
ik, ‘en als we hem voorzitter maken, hoeven we er geen van zijn medestanders meer
bij te halen.’ Men knikte.
‘Ik zou wel penningmeester willen blijven,’ zei schuchter de penningmeester.
‘Je hebt het dit jaar best gedaan hoor,’ zei Karel, ‘voor mijn part blijf je het.’
Enzovoort. We kregen volledig onze zin, want er werden geen tegencandidaten
gekozen, nu de cultuurhoofdman door ons zelf was voorgedragen.
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Behalve mijn rapport in ontvangst nemen, restte mij daarna niets meer te doen, dan
afscheid te nemen van Els. Te dien einde fietsten wij naar een landelijk café aan de
buitenkant van de stad, waar zij er na enige schermutselingen in toestemde, dat ik
haar limonade zou betalen. ‘Ik vraag me wel eens af,’ zei ze toen, ‘in hoeverre we
verliefd op elkaar waren.’ Ik zei, dat onze verhouding inderdaad wel zeer intellectueel
was geweest. En toen ik naar haar keek, zat ze me vriendelijk aan te staren. ‘Ze is
eigenlijk vrij banaal,’ dacht ik. Maar op hetzelfde ogenblik werd ik weer verliefd op
haair, zoals ik vroeger ook geweest was, toen ik nog haast geen woord tegen haar
durfde te zeggen. Het kon de beste zijn overkomen, maar waarom juist nu, nu we
afscheid zouden nemen? ‘Ze lijkt meer dan ze is,’ hield ik mijzelf voor, ‘ik houd niet
van háár, maar van een droombeeld waartoe zij de aanleiding is.’
Maar wat helpen zulke spitsvondigheden? Mijn gedachten zijn goed genoeg om
anderen te kunnen overtuigen, maar tegen mij zelf kunnen ze dikwijls niet op.
‘Had je het anders gewild?’ vroeg ik.
‘Ik weet het niet,’ zei ze, ‘wat vind jij er eigenlijk van?’ En ze legde haar hand op
mijn arm. Vond ze soms niet, dat ik haar al die tijd te kort had gedaan? Of durfde ze
dat niet te zeggen? En waarom wilde ze nooit eens een andere mening hebben dan
de mijne? Loes leek me verkieselijker op dat moment. Maar toch waren het niet die
overwegingen, die me deden zeggen: ‘Laten we er nog eens over denken; we kunnen
elkaar immers wel schrijven?’, want in de grond was ik dezelfde gebleven, die ik in
de eerste klas was geweest; ik was op dat moment doodverlegen voor haar; voor
geen geld ter wereld zou ik haar hebben willen kussen, al zou niemand het hebben
kunnen zien. Ik bracht haar naar huis, en we zeiden verder niet veel meer.
Nu zit ik op een andere school. Het is kerstvacantie en buiten regent het. Verleden
week ben ik naar Karel geweest. Ook hij is eigenlijk niet veel veranderd. Karel was
trouwens al min of meer volwassen geweest toen ik hem nog maar pas leerde kennen;
hij leek alleen maar wat serieuzer dan toen. Hij was dolblij toen ik een soort
programma voor hem opstelde wat hij voor het eindexamen moest leren. Hij heeft
wel kans om te slagen, want hij werkt vrij hard. Wat de vereniging betreft, zei hij:
‘Je had een goeie neus, Pluvius, het is een reuze heibel geworden: de dichter scheldt
op de cultuur en de sport, de sportcommissaris hokeyt nog
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maar eens in de week zoveel zorgen heeft hij, en de voorzitter is wanhopig. Wij
deden het toch maar lekker, hè?’ En later: ‘Ze vragen mij al om raad. En als ik zeg:
‘Donder de cultuurlui d'r uit of donder de sportlui d'r uit,’ gaan ze weg,
hoofdschuddend.’
Inderdaad, hier zijn een stel lui bezig, die allen met de beste voornemens zijn
vervuld en zij presteren niets. Ze hebben hun zaak zelfs nog erger gemaakt, door een
vergadering van klassevertegenwoordigers in te stellen bij wijze van parlement
vanwege de democratie, wat zo nu en dan een reuze bende moet zijn. Wij hadden de
zaken uitstekend voor elkaar, hoewel we toch alleen werden gedreven door eerzucht.
Zelfs Loes schikte zich naar ons. Voor besturen is niet veel anders nodig dan een
helder inzicht in vrij eenvoudige zaken, het vertroebelen van de inzichten van de
bestuurden en een principiële oneerlijkheid, geloof ik, en hiermee toegerust kan men
nog veel goeds tot stand brengen ook.
Op de nieuwe school ken ik maar weinig lieden. Men respecteert mij en ik
respecteer hen, want dat is de makkelijkste houding. In de hogere klassen is tenminste
de uiterlijke beschaving vrij hoog. Niemand zou in mij een vroegere machtshebber
herkennen; ik ben bescheiden op het verlegene af, maar zij vrezen mijn oordeel. Het
is overigens zoals Karel zegt: ‘Hoe eerder we van die beroerde H.B.S. af zijn, hoe
beter. We hebben de boel toen vies verneukt, maar als we dat niet hadden gedaan,
was er niets aan geweest.’
Els schrijft mij nog telkens van de meest verwarde brieven. Ze legt mij nog altijd
allerlei problemen voor, waar ze zelf het rechte niet van begrijpt en ik stel er een eer
in er zo duidelijk mogelijk op te antwoorden, zodat haar bewondering voor mij nog
steeds groeit. Als die brieven er niet waren, was ze in mijn herinnering al begeerlijker
geworden, denk ik, nu is dat haast onmogelijk. Ik zou alleen weer verliefd op haar
worden als ik haar weer voor mij zou zien misschien, misschien zou ik haar dan toch
wat al te banaal vinden.
Ik ben benieuwd wat het worden moet. ‘Waarom zou ik bang zijn voor een verliefd
meisje,’ houd ik mij voor, ‘anderen, die ik vaak niet hoog aansla, zijn het ook niet.’
Toch was ik blij, dat ik haar niet hoefde op te zoeken toen ik naar Karel ging, want
ze was uit logeren. Hoe het zij, ik denk vaak met weemoed aan haar terug. Zij of een
ander, eens word ik beslist weer verliefd, daar helpen de scherpzinnigste gedachten
niet tegen.
Misschien is het wel onvoordelig weinig moeite met je schoolwerk te hebben: uit
verveling begin je op objectieve manieren over
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van alles na te denken, en dat is op den duur niet aan te bevelen. Als ik niet zo nu en
dan aan het verschil tussen goed en kwaad had gedacht, zou ik onze ‘duistere
praktijken’ volkomen te goeder trouw hebben uitgeoefend, zoals misschien dagelijks
allerlei mensen allerlei functies te goeder trouw uitoefenen, zonder altijd even
rechtvaardig te handelen. Ook over de liefde is het zaak zo weinig mogelijk na te
denken. Hoogstens is het nuttig te denken over de manieren om je zin te krijgen. Wel
wordt er soms hoog tegen mij opgekeken omdat ik diepzinnigheden weet te zeggen
en anderen meen te doorzien; maar op een dag komt een ander, die mij doorziet en
waartegen ik dan weer moet opkijken, en waar is het eind van dit dubieuze vermaak?
En het is bepaald verkeerd over je eigen kundigheden licht te denken: hoe hoger je
ze stelt, hoe verder je er mee komt. Een voordeel van de H.B.S. zou dan zijn, dat je
er van alles kan leren zonder te denken: vreemde woordjes en wiskunstige
aardigheden; het is inderdaad een zéér goede opleiding voor de maatschappij,
waarvoor een schoolvereniging bovendien ook van zeer groot belang kan zijn geweest,
later, zoals mijn voorganger als hoofdredacteur op zo treffende wijze heeft beweerd.
In mijn geval kan dat wellicht wel waar worden, al zal men bezwaarlijk vol kunnen
houden, dat ik er veel gemeenschapszin van overgehouden heb.
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Besprekingen
Confrontatie
Arthur van Schendel, Een zindelijke wereld. J.M. Meulenhoff, 1950.
In de dagen, dat wij nog werkelijk hielden van de litteratuur met een hoofdletter L.,
maar daarvan eisten, dat zij beeldend en heftig bewogen was en dus veel gebral en
stoerdoenerij bovenmate bewonderden, was Arthur van Schendel iemand, die ons
met grote twijfel opscheepte. Wij waren niet blind voor zijn wel bij uitstek beeldende
manier van vertellen, maar zijn kalmte vervulde ons met ware walging. Alleen ‘Het
Fregatschip Johanna Maria’ staat in ons geheugen als een evenement, misschien was
het belangstelling voor de zee, misschien de energie van dit merkwaardig eenlijnig
verhaal. Herlezen is het nog niet.
Sindsdien hebben vele ‘Sturm und Drang’heroën voor onze ogen een verdiende
diepe val gedaan en zijn anderen, voor wier onbewogenheid we niets dan minachting
hadden, op even spectaculaire wijze omhoog gekomen. Maar Van Schendel is nog
vrijwel dezelfde gebleven, hij blijft steeds even ver af. Het dagelijks leven van de
Grieken bij Homerus lijkt ons vertrouwder dan dat van Van Schendels strikt
mythologische Hollanders, hoeveel concrete details hij ons ook geeft. Nu wordt Van
Schendel eindelijk posthuum betrokken in de dingen, waarover ieder een
gepassioneerd oordeel heeft of heeft gehad. De twijfel wordt nu interessant, vooral
omdat wij vernemen, dat Van Schendel, die ons tot in zijn kleinste zinnen altijd een
gigant van zekerheid toescheen, zelf getwijfeld heeft.
Op de omslag, wat wij wel een zeer obscure plaats vinden voor een zo interessante
mededeling, staat: ‘Dat de schrijver de oorlog in Nederland niet uit persoonlijke
ervaring gekend heeft en hij zijn boek schreef op een ogenblik toen de ergste tijden
voor Nederland nog niet waren aangebroken, maakt dat de beschreven toestanden
afwijken van de werkelijkheid, die de schrijver bij zijn terugkeer in Nederland leerde
kennen. Dit heeft hem ertoe gebracht zijn roman voorlopig terug te nemen.
Thans kan dit bezwaar niet meer gelden.’
Deze laatste opmerking vinden wij wel buitengewoon aanvechtbaar. Men kan
moeilijk de kwaliteit van enig boek afhankelijk stellen van de duidelijkheid of
vaagheid van de herinnering aan enig feit. Er wordt hier wel enigszins grof
gespeculeerd op de draagkracht van de bekende algemene vergeetachtigheid.
‘Een zindelijke wereld’ is een serie verhalen met een kaderverhaal. Dit kaderverhaal
is, dat een familie, zeer net, zeer groot en volslagen onover-
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zichtelijk voor ons, geregeld samenkomt bij een eerbiedwaardig lid ervan, een
dominee, die tijdens de oorlog in Engeland geweest is. Het is vlak na de bevrijding
en de dominee wenst alles te horen en wil, dat ze een soort familie-tribunaal vormen
over het Nederlandse volk. Daar zitten ze dan, ‘every inch’ zo waarschijnlijk als,
laat ons zeggen, een groep poppen in Hindelopens costuum op een tentoonstelling
‘Het Nederlands Interieur door de Eeuwen’. Moeder draagt ‘haar zwarte Zondagse
japon’. Op de tafel staat de enorme theepot en ‘de grote schaal met sneedjes
krentebrood, blikjes en zakjes met allerlei ouderwetse versnapering, Haarlemmer
balletjes, Utrechtse theerandjes, Gorkumse zoute bollen, Zeeuwse babbelaars’ (waar
haalt men die vandaan vlak na de bevrijding). De ouderen roken hun ‘doorrookte
goudse pijpjes’ en niemand mag vloeken. Als men zulke dingen leest, is het een
troost te weten, dat de auteur al zeer lang in Italië woonde, en toen hij nog in Holland
woonde, schreef over renaissance Italianen, die toch niets meer terug konden doen.
Na de schok van het kaderverhaal valt de rest mee en het heeft zelfs een zekere
charme. Want in de welbekende verzetslectuur weet men toch wel vooruit wat er
komt, maar bij Van Schendel is men steeds nieuwsgierig, wat hij nu weer verzinnen
zal. Het eerste verhaal gaat al dadelijk over een doodkistenmaker, die tijdens de vijf
dagen aan iedereen gratis doodkisten levert, want: ‘Dat is het minste wat we voor ze
doen kunnen, juffrouw, de stille slachtoffers, die er ook veel vallen en waar je nooit
meer van zal horen.’ De familie blijkt zeer geroerd door de ‘humour noir’ van deze
man. In één van de volgende verhalen zegt een lid van de familie tegen een vriend
van hem, die illegaal werk doet: ‘Hoe kun je het toch zo druk hebben, terwijl er in
de tabakshandel niets omgaat.’ Dit is blijkbaar ook Hollands, deze uilig verbaasde
zakenman. Trouwens door het hele boek zijn de zorgen dezer brave lieden ook voor
een zeer groot deel van financiële aard. In hetzelfde verhaal lezen wij ter onzer
instructie, dat een voornaam wapen in het verzet was het bezit van ‘Brabantse
huifkarren, Utrechtse tentwagentjes en deftige ouderwetse koetsen’. Het vreemdste
verhaal vinden wij wel dat van de Engelandvaarder, die in een dorp aan de Zuidgrens
uitgebreid en openbaar door de hele bevolking gefêteerd wordt. Temidden van de
feestredevoeringen worden er twee ‘verklikkers’ uit een naburig dorp gevonden en
men maakt zich gereed om dezen op ondiplomatieke manier af te tuigen. Dan komt
de pastoor tussenbeide. Hij geeft de verklikkers een preekje en stuurt ze ter verbetering
met de Engelandvaarder mee naar Engeland. Wij vragen ons af of er wel zoiets
fantastisch staat in enige brochure over het Englandspiel.
Toch wordt Van Schendel zelden geheel ridicuul, want de ‘feiten van algemene
bekendheid’ die tenslotte ook in het boek voorkomen, worden verteld met een
onbetwistbaar meesterschap. Ook is een deel van de onwerkelijkheid van het boek
veroorzaakt door de zeer verzorgde taal, die echter zo ‘parlementair’ en archaisch
is, dat er behalve het woord radio en het met een excuus ingeleide ‘onderduiken’,
geen woorden in voorkomen, die in negentienhonderd niet courant waren. Ook niet
de woorden ‘Duitser, N.S.B.-er en Hitler’, wel eenmaal ‘mof’ dat dan ook eeuwenoud
is. Met het oog op Van Schendels vroegere boeken zou men kunnen denken, dat hij
ook als hij de hele oorlogstijd in Nederland geweest was,
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hij iets even sereen, idyllisch en strikt irreëels gemaakt had. Voor ons is hier ook de
vraag: ‘Is er ironie in Van Schendel?’ Iemand zei eens tegen ons: ‘Let eens op zijn
portret, dat is een vent die je bedondert.’ En zonder deze krasse doch eerlijke opinie
te volgen, geloven wij, dat er een Van Schendelse ironie bestaat, hoe bescheiden die
ook in zijn boeken uitkomt (‘onze vlaggen groot als beddelakens, die iedere grote
natie ons benijden kan’). Maar door het bericht, dat dit boek vergezelt, weten we,
dat Van Schendel niet hetzelfde boek geschreven zou hebben als hij hier was geweest.
Wij zouden willen weten, wat hij dan anders gemaakt zou hebben. Of hij de familie
in zijn ‘eindvonnis’ minder vergevensgezind had willen maken? Dat hij inzag, dat
de Hollanders niet op zo patriarchale wijze hun eigen verboden zaken konden regelen
als hier vaak gebeurt? Of hij de onjuistheid inzag van ficties als ‘onze goedmoedige
Hollandse politie’? Het is buitengewoon jammer, dat niet gepubliceerd zijn de redenen
waarom Van Schendel dit boek heeft ingetrokken. Als men vast wil houden aan de
voorstelling van een schrijver van meesterlijke, zij het onwerkelijk serene idyllen,
maakt men van Van Schendel een onbestaanbaar Olympier, pasklaar voor
herdenkingen, die tot eeuwfeesten kunnen oplopen. Als men echter ziet, hoe de
schrijver weer boven zijn eigen ‘wereldbeeld’ uitgekomen is, ziet men, dat hij een
groot schrijver was.

A. van Schendel, Herdenkingen. J.M. Meulenhoff, 1950.
Deze bundel is een bloemlezing, samengesteld en ingeleid door G.H. 's Gravesande.
Deze vertelt in zijn voorwoord, dat maar heel weinigen iets van Van Schendel's leven
wisten. Daarom heeft hij in deze bundel stukken en gedichten, zowel gepubliceerd
als ongepubliceerd, verzameld, waarin de schrijver iets over zichzelf vertelt.
Er zijn vele mensen van wier persoon wij weinig weten, maar volgens ons is de
wens van Van 's Gravesande, om deze bundel samen te stellen, een blijk dat ook hij,
die een groot bewonderaar is van Van Schendel, in diens persoon iets raadselachtigs
vond. Niet alleen iets onbekends maar ook iets onbegrijpelijks.
Wij durven te veronderstellen, dat dit het geval is bij de samensteller van deze
bloemlezing. Van ons zelf zeggen wij ronduit dat het zo is. Wij hebben nooit Van
Schendel kunnen lezen zonder het gevoel, dat er iets niet klopte, dat niet alleen onze
persoon in opstand kwam tegen de persoon van de schrijver, maar dat ook in deze
ergens een innerlijke tegenspraak was, die wij niet konden en niet kunnen aanwijzen.
Ook bij het lezen van deze ‘autobiografische’ verhalen verlaat dit gevoel ons niet.
Het eerste, Fratilamur, is ook al lang gepubliceerd en is wel degelijk ‘litteratuur’. En
wel zozeer, dat het vol staat met woorden, die wij niet begrijpen. Wat betekent de
titel en wie zijn Toitu, Maglore en Chaïvitsou? Het zijn prachtige namen en we
zouden er graag meer van weten. Het is een verhaal van verlangen, zich niet
thuisvoelen en wegwillen. Verschillende verlokkers komen, een zigeuner, een
Tasmaniër en
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een Mexicaan, maar steeds wordt de toon van hun beloften nuchterder, zodat er
tenslotte geen mogelijkheden tot wegkomen meer zijn en alleen het verlangen
overblijft. Maar hoe voortreffelijk dit verhaal ook geschreven is, hoe doordringend
en echt de sfeer van jeugdherinneringen erin ook is en hoe concreet de voorwerpen
en feiten waaraan het soms kleeft, het verlangen blijft voor ons vaag en onreëel en
vaak hebben wij het gevoel alleen mooipraterij te lezen, net als in Larrios of meer
nog in ‘Het eind van het Lied’ van Slauerhoff.
Het tweede verhaal ‘De Grammar School’, verhaalt alleen feiten, n.l. hoe de auteur
als jongeman enige tijd ‘foreign master’ geweest is in een, vooral door de honger
die men er lijdt, volslagen Dickensiaanse kostschool. De beschrijvingen zijn helder,
scherp en geloofwaardig, maar wij kregen niet het gevoel er geweest te zijn. Het is
domweg weinig interessant. Aan het eind vertelt hij, hoe er eens in de week in de
schooleetzaal gedanst werd. ‘Herhaaldelijk klopte er een bij mij aan om mij voor
een dans te halen, maar ik had het schoolwerk na te zien. Alleen tegen het einde ging
ik even en danste dan met het allerkleinste kind, Jane Jenkins, de Washington Post
of de Scottish.’ Wij vragen weer, waarom juist met het allerkleinste kind?
Het werkelijk persoonlijkste prozastukje is misschien ‘Dromen’, waarin een zakelijk
verslag wordt gegeven van dromen zoals men die werkelijk droomt en uiting gegeven
aan de onzekerheid tegenover al deze oncontroleerbare uitingen van de eigen persoon.
Maar weer is het bewondering voor de wijze van schrijven, die wij voelen, maar
geen persoonlijke ontroering.
Tenslotte is een serie gedichten, over allerlei onderwerpen, o.a. bespiegelingen
over de weegbree, die volgens een oud geloof blinden zou doen zien ('s Gravesande
tekent hierbij aan dat Van Schendel bang was blind te worden, maar wij voelen geen
angst in dit gedicht), een in memoriam Menno ter Braak, beheerst en waardig, maar
toch een lofdicht, en vele jeugdherinneringen in de vorm van beschrijvingen van
Amsterdam en Londen. In deze laatste vinden wij eindelijk wat wij het gehele boek
gezocht hebben. Er is een echt terugverlangen naar dit fin de siècle Amsterdam, naar
dit regenachtige Londen, waar men nog koetsen en livreiknechten kende in
Kensington. En als hij vertelt van het verdwenen café Mille Colonnes van Mast op
het Rembrantplein, dat het Eylders van de tachtigers schijnt te zijn geweest, meent
men te merken hoe de schrijver zich hier als trots gevoeld heeft in de waan, dat hij
iets groots meemaakte, terwijl hij met heimwee, maar ook met ironie terugdenkt aan
figuren als Kloos en Boeken in hun glorietijd en met hun bijlopers.
Maar of ook allen niet de pen hanteerden,
Ze hoorden evenwel in geest erbij,
Al werden sterren niet gelijk geschapen,
Ze draaiden met de constellatie mee.

In tegenstelling met de meeste schrijvers, had Van Schendel blijkbaar bij het schrijven
van proza meer neiging ‘litteratuur’ te bedrijven dan bij gedichten. Toch is, bij de
soberheid en scherpte dat zijn proza altijd heeft, het verschil niet groot. Maar deze
paar herinneringsgedichten, mis-
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schien meer ‘ontsnapt’ dan bewust gemaakt, zijn ons dierbaarder dan vele van zijn
beste romans.
L.Th. Lehmann

Til Brugman, De Houten Christus. Podium-reeks. De Driehoek, 1950.
Wanneer wij iets lezen, dat wij bewonderen, hebben wij lust om te genieten en onze
mond te houden. Wanneer wij iets middelmatigs lezen, willen wij alleen ‘hm’ zeggen
en liever niet verder lezen. Alleen als wij iets ergerlijks lezen, hebben wij lust om
hard te schelden en dat eventueel op papier vast te leggen. Men kan zien, dat er na
dit nog veel overblijft. En daarbij behoort deze novelle van Til Brugman, ‘De Houten
Christus’. De titel is afstotend, maar het ‘hm’ blijft ons in de keel steken, terwijl wij
meegesleept worden door het soepele, bescheiden en beeldende proza waarmee ons
de Beeldhouwer worden beschreven en zijn opdrachtgever, die de houten Christus
verwijt te kort te schieten in het ‘aangrijpend sanglante’, maar ook de deftige
preutsheid van een aanvallig lijf, terwijl de maker ‘ten einde zich in te tomen
halsstarrig aan verse beuling dacht’. Dan het visioen van de koster, die ten koste van
zijn eigen leven de houten Christus uit de brandende kerk redt en deze de eveneens
geredde hostiën ziet uitreiken aan de ‘erbarmelijke fantomen’ van de zelfmoordenaars,
die buiten het kerkhof begraven zijn. Hoe hierdoor de houten Christus zijn taak krijgt
als speciale zelfmoordafweerder en een processie wordt gehouden op de ‘hoogdag
der Galgegekkies’. Het is goed gevonden en werkelijk charmant verteld. Als het
verhaal echter het heden bereikt, de Christus alleen nog maar bezocht wordt door
een retiradejuffrouw met levenswijsheid, van haar hoort, dat er nog wel eens
zelfmoorden gepleegd worden en dan in een met geld uit een opengebroken offerblok
gehuurde rok naar een bal masqué van journalisten gaat om een pleidooi voor
zelfmoordenaars te houden en daar, omdat hij er voor gek is aangezien zo triest
vandaan komt, dat de retiradejuffrouw, die hem op straat ziet lopen, hem voor een
adspirant-zelfmoordenaar aanziet, dan blijft ons toch maar weer één woord over,
namelijk ‘hm’. De naam Christus veronderstelt blijkbaar teveel als vanzelfsprekend,
dat men nog een persoon van hem kan maken, al is hij ook maar van hout.
L.Th. Lehmann

Woorden
Kenneth Patchen, Een brief aan God. De Driehoek, 1950.
Om ons voor Kenneth Patchen in te nemen wordt ons in één adem verteld, dat hij
straatarm is maar toch wel eens vele onderscheidingen, waaronder een Guggenheim
fellowship gekregen heeft. Dit in de omslag. Dan valt Henry Miller als gewoonlijk
enthousiast luid schreeuwend binnen
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en danst vreugdedansen om het bed waarin volgens zijn zeggen ergens in New York
de invalide Patchen ligt. Hij zegt, dat Patchen de taal van de opstand hanteert. Dat
vinden wij sympathiek evenals wij de invaliditeit en de armoede meelijwekkend
vinden en de onderscheidingen nog al benijdenswaardig. Na het voorwoord, van
Miller begrijpen wij de strekking van dit boekje niet erg goed meer. Het is blijkbaar
een bloemlezing, maar bij de titel van ieder fragment staat een aanbeveling als ‘is
reeds in zesde druk’, of ‘een der meest experimentele werken op het gebied van het
moderne proza, zowel wat inhoud, vormgeving als typografie betreft’ of
‘Reminiscenties aan Blake’ (en het lijkt er niet op). Het doet denken aan die bekende
reclames voor de film van de volgende week, die men geregeld in de bioscoop krijgt
te zien. Men ziet fragmenten en daartussendoor adjectieven als ‘breathtaking’,
‘stupendous’, ‘in glorious technicolor’.
Als men dan de fragmenten bekijkt, is wel de eerste indruk dat de taal der opstand
een onduidelijke taal is. Voor vele fragmenten voelden wij ons als Haagse burgers
voor een schilderij van Ouborg, zij het misschien minder met het gevoel de maat
aller dingen te zijn.
De Amerikanen zijn sinds lang grote praters, de historie en wat men gerust de
legende kan noemen, bewaren hiervan waarlijk verbijsterende voorbeelden. Maar
hierbij komt het trieste geloof tegen beter weten in, dat als men maar veel woorden
heeft, er wel een litteratuur van te bouwen is. Deze verbeten strijd is in vele
Amerikaanse auteurs maar al te duidelijk te zien, b.v. in Walt Whitman, in Ezra
Pound en zelfs enigszins in T.S. Eliot, hoever deze ook boven de anderen uitsteekt.
Het ergste woordmonstrum is nu wel Henry Miller, te midden van wiens hinderlijke
en afmattende preektoon men soms poignante verhalen en onmiskenbare humor
vindt. En nu worden ons hier deze afsnijsels van Kenneth Patchen voorgezet. Het is
een mengsel van Ezra Pound en Henry Miller, maar zonder de humor van de laatste,
ofschoon er een paar zielige pogingen toe gedaan worden. (Ik neem een krant op,
het eerste wat ik zie is een advertentie van een weduwe, die een man zoekt. Een
weduwe in Iowa City. Haastig schrijf ik haar een brief, vol beloften, betuigingen van
liefde en gegevens omtrent mijn buitengewone financiële toestand. Kom naar de
westhoek van Maple en Delaware in Saginaw, Mich. - op die en die datum - en doe
een struisveer op je hoed, schrijf ik haar en teken, jouw Boopee Woopee. Ik plak een
postzegel voor luchtpost op de enveloppe en gooi de brief uit het raam, wetende dat
de een of andere brave ziel, die heus wel zal posten.) Dit alles staat in een onduidelijk
verhaal waarin Chrystle, het Christusmeisje vermoord wordt en Roivas (omgekeerd
savior) tot de orde geroepen.
Deze als proza gedrukte delen zijn meestal execraties tegen de oorlog en de
maatschappij of de gewoonte om romans of anderszins geordende lectuur te schrijven.
Van Shakespeare en Dostojewski vindt hij dat ze boven het rumoer van hun karakters
(dit is geen hollandse term) uitschreven, wat geen kwade typering is voor goede
auteurs. De als poëzie gedrukte delen, zijn hetzelfde, maar met nog meer duistere
tierlantijnen als: De spelonk was met blauw bont afgezet; een prinses zat bij de ingang
en in haar hand hield ze een kelk van goud. Ze dronk van de wijn en ont-

Libertinage. Jaargang 4

318
sliep zachtjes. Heel ver weg, bijna aan het einde van het verst afgelegen land, hield
haar minnaar op met het scheppen van een nieuw wezen.
Ondanks dit alles en ondanks de ‘onderscheidingen’ lijkt Kenneth Patchen een
sympathiek oprecht man. Maar zijn ‘toon’ kennen wij niet, aangewezen als wij zijn
op een vertaling van fragmenten. Wie weet wat een zwier en ‘muziek’ het origineel
heeft. Maar wij weten wel zeker, dat degenen tegen wie de opstand gaat, deze taal
niet als de taal van de opstand zullen herkennen. Als zij snobs zijn, vinden zij het
misschien nog mooi ook. Het is het trieste van de litteratuur, dat zij als doel alleen
kan amuseren en als middel alleen falen.
L.Th. Lehmann

H.J. Kaplan, The Plenipotentiaries, Secker and Warburg, Londen 1950.
De ‘gevolmachtigden’ zijn Amerikanen, die na de laatste oorlog naar Parijs zijn
gekomen. De ironische betekenis van de titel is dat deze mensen, die thuis uit de pas
lopen en daarom in Europa een geestelijk klimaat komen zoeken dat hun beter ligt,
hier als vertegenwoordigers van dat vaderland worden beschouwd - wat ze tenslotte
ook wel enigszins zijn. Het verhaal gaat om een paar, dat min of meer van plan is te
trouwen, Tony en Pat, allebei erg ‘bright’ en ‘young’, maar anders dan de jeugd van
de twintiger jaren doordat zij niet beschikken over eenzelfde ongefundeerd optimisme
en idealisme, ook al is Pat dilettantisch in actie voor een obscure politieke partij, en
al kan Tony luchtig door het leven wandelen door de invloed die zijn charme op de
mensen heeft.
Deze twee Amerikanen, die wat ervaring komen opdoen, worden daar helemaal
in ondergedompeld. Ze worden gedesintegreerd in het contact met een Franse schilder
en zijn vrouw, waarmee ze tot hun schrik gaan stuivertje-wisselen. Wonderlijke
mensen zoals dit schilderspaar, met hun rekbare maar niet breekbare huwelijk, komt
men wel eens tegen, maar het is moeilijk om ze in een roman niet onwaarschijnlijk
te laten lijken. Kaplan weet deze twee figuren wel aannemelijk te maken, maar ze
blijven te schematisch om ons werkelijk te interesseren. Hetzelfde geldt trouwens
voor Tony en Pat.
Is deze roman dan mislukt?
Ja - dit tekort aan kleur van de hoofdpersonen geeft bij het lezen het gevoel, dat
er teveel niet dóórkomt; wel in de eerste plaats een gevolg van de manier waarop de
‘ik’-figuur, de verteller, zich met zijn cynischopgewekte praattoontje op de voorgrond
dringt, uitweidend over de kleine en grote verwikkelingen van zijn eigen leven.
En neen - want leesbaar is het boek toch zeker; wat er wèl gerealiseerd wordt is
altijd nog de moeite waard. Het gevoel, dat het meer had kunnen zijn, deze
teleurstelling, moet ook als een compliment beschouwd worden voor een schrijver,
die mij heel nieuwsgierig heeft gemaakt naar zijn volgende boek.
J.O. Kalff
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Fred Hoyle, The Nature of the Universe, Blackwell, Oxford, 1950.
Hoyle is van mening, dat het wetenschappelijk wereldbeeld de laatste tijd dusdanig
vernieuwd en gecompletiseerd is, dat verwacht mag worden, dat de resultaten van
de cosmologie weer, evenals omstreeks 1600, voor de cultuur als geheel van belang
worden. In vijf geruchtmakende voordrachten voor de B.B.C., waarvan het hier
besproken boekje de text bevat, heeft hij bouw en evolutie van het heelal uiteengezet.
Hij geeft in een beeldende, zakelijke en boeiende stijl een vereenvoudigd, maar niet
vertekend, beeld van enkele astronomische en physische uitkomsten, en, vooral, van
zijn eigen (en Lyttleton's) theorie. Door deze beperking wint het betoog aan eenheid
en overzichtelijkheid. Hoyle's onverbloemde eigenwijsheid is eveneens een voordeel,
want zo blijft de lezer verschoond van al te veel wetenschappelijke slagen-om-de-arm
en plechtige geleerden-twijfel, die zoveel populaire geschriften onleesbaar maken.
(Niettemin is het gewenst op te merken, dat de logica van Hoyle's verhaal aanzienlijk
minder dwingend is dan hij het zelf voorstelt en dat er plaats is voor allerlei andere
verklaringen.)
Het hoofdidee van Hoyle's theorie is, dat voortdurend en overal in de ruimte materie
verschijnt; deze vormt via een zeker condensatieproces sterrenstelsels, die doordat
het heelal uitdijt, tenslotte uit onze waarnemingswereld verdwijnen, n.1. als zij met
snelheden ten opzichte van ons bewegen, die groter dan de lichtsnelheid zijn, zodat
geen enkel signaal ons meer bereiken kan. Dit ‘over de rand’ verdwijnen van materie
wordt juist gecompenseerd door de bovengenoemde creatie. Het waarneembaar heelal
verkeert daardoor in zekere zin in een stationaire toestand. Allerlei meer gedetailleerde
beschouwingen passen goed in dit beeld. Ik wil me hier beperken tot het vermelden
van de twee resultaten, die geacht worden voor de mens en zijn bestaan van belang
te zijn. De eerste heeft betrekking op de evolutie van ons eigen zonnestelsel. Het
blijkt dat wij, als alles normaal verloopt, over een slordige tien milliard jaar geroosterd
zullen worden. Door te sterke zonnestraling zal elk leven dan onmogelijk zijn
geworden op aarde. In een volgende phase sterft de zon definitief uit. Het tweede
punt van belang in Hoyle's theorie is, dat het plausibel is, dat alleen al in ons eigen
melkwegstelsel een honderdduizend planeten bestaan met omstandigheden, en
dientengevolge ook levende wezens, als op aarde. Deze wezens zullen na zekere tijd
ook geroosterd worden, maar de continu voortgaande condensatie van sterrenstelsels
waarborgt, dat elders steeds weer nieuwe planeten ontstaan, zodat ruwweg alles blijft
zoals het is. Vergeleken met de situatie van de z.g. ‘warmtedood’ (het uitgestorven
zijn van alle processen), waarin volgens vele oudere theorieën het heelal tenslotte
moet belanden, is de stationaire toestand volgens Hoyle een ‘cheery universe’...
Ik wil gaarne Hoyle prijzen om zijn soberheid in zijn laatste voordracht bij het
bespreken van het verband tussen de genoemde resultaten en het menselijk lot. Aan
deze zijde van het Kanaal uit zich het slechte geweten der vakgeleerden ten opzichte
van de algemene cultuur gewoonlijk in het te onpas citeren van enkele, meestal niet
helemaal goede, philosophen en
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poëten. De angelsaksische geleerdenstijl, daarentegen, vertoont enerzijds een losse,
gematigd-positivistische instelling zonder révérences naar het Hogere, anderzijds
een pretentieus opschroeven van onbegrip en dorheid tot de pose van de interessante
zonderling met eigen, originele kijk op de cultuur (op de flap staat dat Hoyle ‘dislikes
modern art, modem music, philosophy, bridge, and cats’). Het is waar dat in ons
land, trefplaats immers van zo verscheidene stromingen in de westerse beschaving,
tegenwoordig ook deze stijl, speciaal het laatstgenoemde caracteristicum, wordt
nagevolgd. Van de nadelen van deze stijl blijkt, afgezien van een wat wonderlijk
ideaal tot versmelting met grote geesten, bij Hoyle niet heel veel in zijn boek; van
de voordelen wèl het een en ander: de nadruk wordt gelegd op de dramatische
tegenstelling, die bestaat tussen de kennis van het heelal en die van het menselijk
lot. De menselijke intelligentie is in staat diep door te dringen in de evolutie van het
heelal: op enkele plaatsen in het boek blijkt zelfs, dat Hoyle van mening is, dat men
reeds niet zo heel ver meer af is van een definitief physisch wereldbeeld. Dit zou
zeer wel zo kunnen wezen; het blijkt ook uit de ontwikkeling van enkele andere
takken van de (natuur)wetenschap. (Hoyle zelf schrikt op andere plaatsen in zijn
boek weer terug voor deze gedachte, die ook voor christenen en marxisten a priori
onaanvaardbaar is.) In schrille tegenstelling tot deze wetenschappelijke kennis staat
de afwezigheid van zelfs de geringste aanwijzing omtrent het lot van de mens. Hoyle
constateert dit feit, legt er de nadruk op, dat de moderne cosmologie geen gegevens
verschaft in dit opzicht, en laat de vraag, of een nog completere, toekomstige
cosmologie dit wel zou kunnen, onbeantwoord. Hoyle bestrijdt de christelijke
cosmologie, zowel op haar ‘wetenschappelijke’ inhoud, als op haar pretentie om
conclusies omtrent het menselijk lot te kunnen trekken.
S.R. de Groot

H. Lodeizen
Reis naar de Congo
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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H.B. Schneiders
De kanonnen
We voerden oorlog en daarom zaten we boven op een heuvel in de schaduw van een
paar hoge palmen, de kapitein, twee seiners van de artillerie, een groepje inheemsen,
die we uit een sawah hadden gehaald omdat we dragers nodig hadden en ik in een
groen pak, waardoor ik er ongeveer hetzelfde uitzag als alle andere mensen, die in
die tijd in het tropische landschap aan het oorlog voeren waren. Ons uitzicht was erg
mooi. De zon stond recht boven ons stil en vatte ons in een licht, dat zo fel was, dat
de berg tegenover ons en het dal daartussen zwijgend in hun vormen waren verstard;
de ruimte was opgeslokt door het licht en het land was glad gestreken tot een neutraal
plaatje; van het soort dat ongezien vergeelt in de tochtige vestibule van het huis van
een oud-Indischgast.
Het was warm en stil als een vacantiemiddag in een zomers bos; ik kreeg honger
en ging mijn rantsoen open maken, een plat groen blik, dat nog uit de laatste grote
oorlog kwam, die toen net was afgelopen. Dat wij nu op deze heuvel zaten te wachten,
kwam doordat wij bezig waren met een kleine oorlog, een van de vele, die toen overal
aan de gang waren en die nog net niet de frontpagina's van de buitenlandse bladen
halen en die de uitlopers zijn van de grote of de voorlopers van weer iets anders. Er
stonden alarmerende zwarte letters op het blik, die in een vreemde taal aanwezen
hoe het blik zo efficient mogelijk gebruikt moest worden, zodat geen, voor die oorlog,
waardevolle energie verloren zou gaan; het stond er in een taal, die bestemd was
geweest voor een ander dan ik en ik had het gevoel, dat het niet helemaal juist was
het blik open te maken, temeer waar het land van herkomst in de laatste tijd al een
paar maal ons optreden hier ernstig had afgekeurd. Maar tenslotte hadden we hun
voorraden voor veel geld overgenomen en het was best mogelijk, dat zij in onze
positie precies hetzelfde hadden gedaan; dergelijke dingen zijn moeilijk te voorzien;
wat zou ik vroeger niet gelachen hebben om iemand, die me verteld had, dat de
regering van mijn land later nog eens het initiatief zou nemen tot een militair optreden
tegen een ander volk en dat ik er zelf aan zou meedoen.
Toen ik een jaar of zeven was, hoorde ik voor het eerst het
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woord veel gebruiken door de grote mensen en er ging een bijzondere dreiging van
uit; door de nadrukkelijke klanken en de ernst, bijna plechtigheid, waarmee het over
mijn vaders snor rolde, besefte ik, dat, als er oorlog is, andere mensen andere mensen
dood maken en dat dat iets heel anders is dan wanneer ridders elkaar bevechten, zoals
dat elke Dinsdagmiddag gebeurde op de geschiedenisles. In die tijd was er iets in
China; het kan ook wel ergens anders geweest zijn. Op een mooie zomermiddag in
die tijd speelde ik treintje op de trottoirband voor ons huis. Eigenlijk verveelde ik
me, want mijn moeder was uitgegaan om boodschappen te doen en mijn broer was
naar een vriendje, waarheen ik niet van hem had meegemogen omdat ik nog te
kinderachtig was. Het was heel stil in de laan en de daken van de villa's baadden
achter de zware kastanjes in de zonnige rust en ik was helemaal alleen op straat.
Onder het koffiedrinken had mijn vader het weer gehad over dat land waar die oorlog
bezig was; ik geloof China. Omdat wij aardbeien toe hadden en ik een vrije middag
had, was ik erg vrolijk en ik had ergens om gelachen en mijn vader had me toen
streng aangekeken en gezegd, dat het altijd dom is om te lachen om ernstige dingen.
Het was zo stil op straat, dat ik mijn eigen stem hoorde, die op de maat van mijn
zwengelende linker arm siste: ‘oorlog, oorlog, ze zeggen er komt een oorlog, oorlog,
oorlog.’ Er gleed een kat langs de vuilnisbak voor ons huis en ze verdween in de tuin
van de buren; het was de kat van het dikke wijf en ik was al weken lang bezig om
de kat met mijn kattapult te raken maar ze was altijd erg vlug weer weg en ik had
haar nog nooit geraakt. Heel in de verte begon iets te gonzen zodat ik vergat, dat ik
een trein was. Ingespannen keek ik in de lucht maar daar was alleen het ijle, lege
blauw van die middag, maar het gonzen groeide en groeide en het werd een
doordringend dreunen, dat ergens achter de onbeweeglijke kastanjes zijn onzichtbare
weg vervolgde, de stilte overweldigde en onze laan in beslag nam en onverstoorbaar
zeker zijn gang ging, alles onderwierp aan zijn aanwezigheid; tot het langzaam, heel
langzaam ergens achter de villa's week voor het verre gonzen van daarstraks, dat
snel daarop uitstierf. De dingen in de laan hadden hun plaats weer ingenomen, maar
ik was toen zo alleen, dat ik geen zin meer had om een trein te zijn en ik ging naar
huis en vijftien jaar later, nu, zat ik ergens te wachten tot het schieten zou gaan
beginnen en ik trachtte de beelden aan elkaar vast te knopen, die er allemaal geweest
moeten zijn tussen die middag in een laan en deze middag op een heuvel. Er waren
er
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zoveel en ieder beeld kwam voor mijn ogen in zijn eigen eenzame, verbleekte leven
en ze waren niet aan elkaar te knopen. Op filmjournaals had ik de leiders van mijn
land gezien, maar het lukte me niet om ze een plaats in een begrijpelijke reeks te
geven; als degenen die zouden moeten geholpen hebben mij hier te brengen. Zij
hadden bolhoeden of gewone hoeden en meestal zware actetassen en zij stapten
ernstig of joviaal, al naar gelang de omstandigheden dat eisten, in hun auto's of uit
hun auto's en soms keken we naar hen in de bioscoop. Nu en dan haalden wij onze
schouders op om al het gebaren en al het praten, dat al jaren zonder veel resultaat
rond het geschil ging, maar dat toch onvermijdelijk scheen te zijn, en op een ochtend
stond ik op mijn aangewezen plaats tussen dertig anderen in de vroege voorjaarszon
op een kazerneplein. Over de schouder van mijn voorman zag ik net de afgetrapte
vlakte van de exercitieplaats, die aan alle kanten streng ingesloten door de donkere
vleugels van de kazerne, op ons lag te wachten. Ik kon de vlakte zien en de wolken
daarboven tot het commando links om en met een klap draaiden onze lichamen en
daarmee onze ogen en toen was er het verzakte magazijn van de fourier, dat somber
in haar eigen schaduw lag. Een corveeër slenterde met zijn blikje langs de gevel en
plempte koude aardappelen en visgraten in de etenston; ik volgde hem zo ver mogelijk
met mijn ogen zonder mijn hoofd te draaien, tot het commando rechts om en toen
was de vlakte er weer en nog een keer rechts om naar de kinderen, die strak door de
tralies van het hek naar ons stonden te gluren en nu was ik hier, samen met een paar
anderen, want men is nooit alleen in een leger. Natuurlijk was ik nu vrij om op te
staan en te vertellen, dat ik de zin van mijn zijn hier nogal betwijfelde en om de
consequenties daarvan te aanvaarden in de sleur van de stoffige, maar logische
discipline van een tuchthuis.
Heel hoog kwam het lijntoestel naar Singapore over; het bromde rustig naar zijn
doel, heel even glinsterend in de zon. De mensen in het toestel konden niet weten,
dat wij in deze verlaten uithoek zaten te wachten en als zij het hadden geweten, dan
hadden zij er zich niet over kunnen opwinden, want de grote oorlog was nog maar
net afgelopen.
De passagiers van het vliegtuig zagen het terrein van de soldaat niet, want er was
alleen maar groen onder hen; een slaperig voorbij trekken van groene bossen en
heuvels, met hier en daar onderbrekingen van sawah's en kampongs of een fel
glinsterende rivier,
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die zich in ontelbare bochten had gekronkeld om naar de zee te komen, die de
passagiers in de verte al konden zien, glad als een blikkerende spiegel. Aan de linker
kant gleed de berg voorbij, die abrupt en massaal uit het lage heuvelland rees en er
zo nadrukkelijk was, dat het leek of hij vlakbij was en of hij het toestel naar zich toe
wou trekken. Zij vlogen op grote hoogte en het was voor mensen, die de hitte van
de laagvlakte gewend zijn, bijna kil.
De soldaat keek het toestel na, dal snel slonk tot een stip, die achter de berg
verdween. De kapitein kouwde op een grasje en de inheemsen zaten op hun hurken
en keken zwijgend voor zich uit. We hadden dragers nodig gehad voor het zware
seintoestel en we hadden hen uit de sawah gehaald, waar ze bezig waren met de padi;
ze trilden nog wat na, maar de ergste schrik was al voorbij. Ze hadden ons verteld
dat ze thuis hoorden in de kampong, die onder ons lag en die we straks zouden gaan
beschieten. Er zat een oude man bij; onder de flarden van zijn hemd lag zijn huid
slordig om een schonkig oud skelet en hij zat stil wat voor zich uit te mompelen. Op
de helling tegenover ons graasden wat karbouwen. Er was niemand bij; waarschijnlijk
hadden de andere bewoners onraad geroken en waren zij de bossen al ingevlucht.
De beesten, die niet gewend waren om helemaal alleen te worden gelaten, snoven
onrustig om zich heen. Ik gaf een zuurtje uit mijn blik aan de oude. Hij bedankte en
wees toen naar de karbouwen: ‘Jang besar annakkoe poenja’, ‘die grote is van mijn
zoon.’ Ik vroeg hem waar zijn zoon was. Waarschijnlijk was hij weggevlucht met
de rest van de kampong, maar ik keek of ik ook van niets wist en de oude ging op
zijn zuurtje zuigen, waar hij erg van genoot. De karbouwen maakten een grote kans
om de beschieting niet te overleven, omdat wij nogal wat granaten in de kampong
zouden schieten. Dat kon de oude nog niet weten en hij had nog vijf minuten om
rustig op zijn zuurtje te zuigen; de karbouw moest een van de grootste bezittingen
van zijn zoon zijn. De kapitein richtte zich half op, gaapte en keek op zijn horloge
en de soldaten begonnen het seintoestel klaar te maken waarna ze aan verschillende
knoppen gingen draaien, zodat het toestel scherp ging fluiten. Het was een vreemd
en kunstmatig geluid, dat zich niet verder strekte dan het groepje mensen dat er om
heen zat, maar het ging onafgebroken door. De inheemsen keken geïnteresseerd toe
en waarschijnlijk hadden ze nu wel plezier in hun uitstapje, dat een afwisseling was
in hun zware werk op de sawah en zij konden de kanonnen niet zien, omdat die drie
mijl verder ergens achter een
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bosje stonden. De soldaten, die de stukken moesten bedienen, hadden het fluiten
gehoord op hun ontvangtoestel als het teken, dat ze moesten opstaan, zij het met
tegenzin, dat ze hun jasjes moesten uittrekken om met granaten te gaan sjouwen en
al die dingen te doen die ze al een paar jaar deden en die nodig zijn voor het afschieten
van de kanonnen. De kapitein zei wat tegen een van de seiners en het fluiten hield
op. Hij moest bezorgd zijn omdat hij wist, dat de vuurmonden langzamerhand wat
waren uitgesleten, het waren stukken, die al lang hun dienst hadden gedaan en die
soms niet helemaal nauwkeurig meer waren; de kapitein was een goed artillerist, die
veel liever met mooi, nieuw materiaal had willen schieten. Maar hij was erg tevreden
met onze heuvel als uitkijkpost, hij noemde haar een echte Feldherrenhügel; hij
maakte studie van de methodes van Frederik de Grote, wiens campagnes hem veel
ontzag inboezemden. Een van de seiners zei wat in het toestel en een schorre stem
antwoordde; aan de andere kant moesten ze nu granaten in de stukken gaan schuiven;
een warm werk in de hitte. Over een paar minuten zouden de granaten ongetwijfeld
hier zijn.
‘Die karbouwen zullen er wel aan gaan,’ zei de soldaat.
‘Hebbe ze vanavond wat te bikke,’ zei de ander.
Na hun woorden was het stil als daarvoor. Een wit wolkje was zich gaan
vastklemmen aan de top van de berg, die vreemd en machtig voor ons oprees uit het
heuvellandschap, waar we nu al maanden met onze acties bezig waren; er zou regen
komen. De kapitein zei ‘vuur’ tegen de seiner, die dat doorgaf in het toestel. De oude
man had z'n zuurtje op en zat kennelijk op een nieuw te wachten, ik gaf hem er nog
een en hij dankte grinnekend. ‘Nanti hoedjan’, ‘straks komt er regen,’ zei hij
vriendelijk om wat te zeggen. De regen was inderdaad al een paar middagen gekomen,
het begon al vroeg van het jaar en we hadden er op onze patrouilles veel last van. Er
kraakte iets een paar maal, een kort geluid, alsof ze op een afstand dorre takken
braken; het was onmiddellijk opgeslokt door de ruimte. De kapitein ging rechtop
zitten en ik volgde onwillekeurig zijn voorbeeld. De oude man keek ons wat verschrikt
aan en omdat hij dacht, dat hij misschien iets verkeerds gezegd had met die regen,
zei hij, dat er niet erg veel regen zou komen, maar misschien net genoeg voor zijn
sawah.
De granaten kwamen er aan; gonzend en dichterbij sissend of ze de ruimte in
stukken wilden scheuren, maar ze vonden steeds hun einde in een nijdige klap. Wat
palmen braken en hun kronen
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vielen aarzelend naar de aarde. Een kamponghuisje ging in brand en een vuile, zwarte
rookkolom steeg loodrecht naar de lucht. Het brandende bamboe maakte een
knetterend geluid, zoals geweerschoten dat doen en dat was het enige geluid in de
stilte die altijd weer terugkwam als de granaten uit elkaar waren gesprongen. Bij het
derde salvo werden de karbouwen getroffen; er was plotseling een stofwolk en toen
die was opgetrokken, lagen er wat levenloze dingen om de kuil. Het vuur maakte
zich gulzig meester van het huisje en de rookkolom was al ijler toen de beschieting
klaar was; een dunne zwarte veeg tegen de lucht; de oude man bibberde wat in zijn
schouders en uit zijn mond kwamen klanken, die op bidden leken. Om de berg woelde
nu een krans van compacte wolken en de zon was al even weg geweest. De kapitein
zei, dat het er weer op zat en de seiners gingen zorgvuldig hun toestel afsluiten. De
dragers mochten naar huis gaan; zij zeiden ‘Tabeh Toean’ en zij draaiden zich
aarzelend om, waarna zij langzaam de helling van onze heuvel begonnen af te dalen.
Toen we klaar waren met het toestel, waren ze beneden; zij gingen achter elkaar door
de sawah, moeilijk stappend door de zware modder. We stonden op; we moesten
voortmaken, omdat het binnen een uur zou regenen.
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J.B. Charles
De zonnebril van plastic
Mijn dag is goed,
mijn zonnebril van plastic doopt de bomen,
het gras, de stoepen en de deuren
in transparante zachte groene olie,
er kan mij niets gebeuren.
Het ochtendblad is tevergeefs gekomen,
de bus wordt niet geleegd: ik zet
mijn zonnebril van plastic op en leg
een film van waterdunne zomerolie over
de wereld en ik leid u zacht naar Hollywood.
De daken van de oude huizen gaan op onze wenk
zacht aardbeienrood gloeien en de wijde tent
des hemels wordt doorschijnend edelstenenblauw
en krijtwit als de as van kostbare sigaren
gaan kleine wolken met geheime opdracht varen.
De duif landt dankbaar voor mijn voet
en toont dat ik hem met mijn transparante
zachtgroene balsem witter en leiblauwer maakte.
Klapwiek nu maar weer heen, vandaag is alles goed,
vandaag zijn wij bereid ons voort te planten.
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Josine W.L. Meijer
Jacob Burckhardt over vrijheid en democratie
I
Werner von der Schulenburg begint zijn voorbericht tot ‘Der junge Jacob Burckhardt’
met een citaat uit de brief van een vriend, die hij om materiaal voor zijn studie heeft
gevraagd. Deze vriend, de nakomeling van een dichter uit Burckhardt's omgeving,
wil hem graag behulpzaam zijn, maar vindt zijn onderneming blijkbaar dwaas.
Volgens hem is dat alles reeds lang verouderd. ‘Mijn hemel, wij schrijven toch 1925
en niet 1825. De hele bourgeoisie steekt de kop diep in het zand om maar niets ervan
te merken dat dit hele burgerdom alleen nog maar museumwaarde heeft. Werken
over de mensen van 1840 moesten stofvrij in vitrines worden opgesteld. De wereld
heeft zich sindsdien tienmaal omgewenteld. Ruik je de schimmellucht niet? Een man
als Burckhardt doet mij denken aan een technicus uit het lang verleden, die destijds
verbeteringen aan de draagstoel heeft aangebracht, terwijl wij ons nu in auto's en
vliegmachines voortbewegen.’
Is Burckhardt verouderd? Als vakspecialist ten dele. De resultaten van later
wetenschappelijk onderzoek hebben de zijne op sommige punten achterhaald, zoals
men kan lezen in de noten en voorberichten die hedendaagse geleerden aan zijn
verzamelde werken hebben toegevoegd. Maar daarop doelt Schulenburg's berichtgever
niet. Het is duidelijk dat hem Burckhardt's oordeel over de moderne tijd voor ogen
staat, vooral misschien de brieven aan Von Preen, waarin Burckhardt zijn pessimisme
onomwondener heeft uitgesproken dan hij het in zijn openbare voordrachten placht
te doen. Burckhardt spreekt bijvoorbeeld over het tijdperk van oorlogen, dat in 1870
een aanvang genomen heeft en waarin de ontwikkelde mens genoodzaakt zal zijn
veel van wat hem lief is als geestelijke ‘luxe’ over boord te werpen; over de
‘vooruitgang’, die slechts als ‘démolisseur’ heeft moeten dienen, opdat ‘heel iemand
anders’ op de schoongeveegde bodem zal bouwen; over het totale gebrek aan eerbied
van het radicalisme voor de wetten en instellingen die het zelf heeft geschapen, het-
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geen de hele toestand ‘zo bodemloos’ maakt. We kunnen ons voorstellen dat men in
1925 in dergelijke uitspraken nog de toon meende te beluisteren van een oud man,
die zich in de nieuwe wereld niet meer thuis voelt en voor ondergang aanziet wat
slechts verandering en ten dele verbetering was. Maar in 1951 staan we dichter bij
Burckhardt. Verouderd klinkt ons eerder het optimisme van degenen die na de
ondergang der bourgeoisie nog een nieuwe wereld zagen verrijzen. Wij staan midden
in de verwerkelijking van Burckhardt's prognose, we voelen de ‘zermürbende Kraft’
van de tijd, we zien de gevaren die de beschaving en de vrijheid bedreigen, en het
verdwijnen van het burgerdom vervult ons niet meer met vreugde, maar met de
somberste voorgevoelens. We begrijpen nu beter dat Burckhardt's critiek op de
democratie, zijn voorspelling dat de massa-heerschappij onvermijdelijk naar een
nieuw despotisme zal leiden, ingegeven is door zijn liefde voor de ware vrijheid. En
als vurige letters aan de wand verschijnen ons de woorden die de 28-jarige Burckhardt
in de revolutionnaire spanning van het jaar 1846 aan een van zijn vrienden schreef:
‘Jullie weet niet, welk een tyrannie over de geest uitgeoefend zal worden onder
voorwendsel dat de beschaving een geheime bondgenote van het kapitaal is, die men
vernietigen moet... Ondergaan kunnen wij allen, maar ik wil in elk geval zelf het
belang uitkiezen waarvoor ik onder moet gaan, n.l. de beschaving van Oud-Europa.’1)
Jacob Burckhardt is een tijdgenoot van Karl Marx. Beiden werden in Mei 1818
geboren, beiden ademden ongeveer in dezelfde jaren de lucht van de Berlijnse
universiteit in2). Beiden zagen zich voor dezelfde problemen geplaatst: de philosophie
van Hegel, het kapitalisme, het opkomende socialisme, de revolutie - en kwamen
soms met dezelfde personen in aanraking (Gottfried Kinkel, Freiligrath). Beiden
waren, elk op zijn wijze, vrije geesten. Maar daarmee houdt alle overeenkomst op.
De strijd om Hegel beheerste in de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw de
Berlijnse universiteit. Marx sloot zich aan bij de rumoerige Jong-Hegelianen, en toen
hij later de meester achter zich liet bleef hij zich bedienen van de dialectische methode,
waarbij hij Hegels idealistische philosophie tot zijn historisch materialisme omstulpte.
Burckhardt daarentegen hield zich ver van alle Hegelarij, waarvoor hij reeds in zijn
voorafgaande Bazelse studiesemesters kopschuw was gemaakt en nog in zijn
‘Weltgeschichtliche Betrachtungen’, gebundelde voordrachten uit 1868 en
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volgende jaren, keerde hij zich met bitter sarcasme tegen een leer die de doeleinden
der Eeuwige Wijsheid meende te kennen.
Burckhardt was een kunstenaarsnatuur. Hij werd bijna tegen wil en dank in de
politieke discussies betrokken, die onder de Duitse studenten opgewondener werden
gevoerd naarmate de revolutionnaire spanning in het land toenam. Hij liet zich slechts
meeslepen tot geestdrift voor Duitsland en ‘deze heerlijke Duitse jeugd’, maar niet
voor de revolutie. Het kapitalisme verafschuwde hij, maar in tegenstelling tot de
socialisten trof hem meer het culturele dan het sociale aspect van de kapitalistische
verwording. Kapitalisme en socialisme beide verschenen hem weldra als symptomen
van het verval der Europese beschaving. De Franse revolutie, waarin Marx het
uitgangspunt zag van een hoopvolle ontwikkeling, die via de proletarische revolutie
en dictatuur naar een klassenloze maatschappij en het rijk der vrijheid moest voeren,
betekende voor Burckhardt het begin van het einde. Hoopte hij nog in '46 op een
restauratie, nadat de sociale revolutie zou zijn uitgewoed, in '49 verkondigde hij de
mening dat democraten en proletariaat voor een steeds krasser despotisme zouden
moeten wijken. ‘Een werkelijk maatschappelijk organisme schakelt men in dit
verouderende Europa niet meer in, dat is sinds 1789 verkeken’3). Hij verwacht niets
meer van de toekomst, hoogstens nog enige tientallen half en half dragelijke jaren,
een soort Romeinse keizertijd.
Hij vergiste zich in de beoordeling der politieke gebeurtenissen. De revolutie van
'48 bracht in Duitsland slechts de nodigste politieke hervormingen, ze was een
uitlaatklep voor de al te hevige spanningen; de burgerlijke partijen waren grotendeels
tevreden gesteld en toen in 1870 het Duitse rijk werd gesticht, ontpopten vele oude
revolutionnairen zich als vurige bewonderaars van Bismarck's schepping. In
Zwitserland bracht het jaar '48 de Bondsrepubliek en '72 een zeer vreedzame
verschuiving naar links. Van een proletarische revolutie was geen sprake. Vooruitgang
bleek nog lang mogelijk nadat Burckhardt reeds de ondergang had voorspeld. Maar
de vraag is slechts in hoever hij gelijk had op lange termijn. Want de revoluties van
de twintigste eeuw beantwoorden eerder aan de verwachtingen van Burckhardt dan
aan die van Marx. Op de revolutionnaire massabewegingen is wel de - al of niet
proletarische - dictatuur gevolgd, maar niets kondigt de verwachte sprong in het rijk
der vrijheid aan.
Marx was ongetwijfeld vitaler dan Burckhardt. In zijn machtig brein kon de
gedachte aan ondergang niet opkomen, hij voelde zich
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in zijn geweldige scheppingskracht in staat de wereld niet alleen te verklaren, maar
haar ook te veranderen. En hij heeft op zijn wijze Europese geschiedenis gemaakt.
Ook Nietzsche was vitaler dan Burckhardt. In ‘Vom Nutzen und Nachteil der Historie
für das Leben’ kwam hij in opstand tegen het decadentiegeloof, hoezeer hij ook de
neergaande beweging van zijn eigen tijd erkende. Hartstochtelijk riep hij uit dat er
gelukkig nog strijders tegen de geschiedenis waren; zelfs wanneer zij als laatkomers
geboren werden was er een manier van leven die dit deed vergeten en het nageslacht
zou hen slechts als eerstelingen kennen.
Burckhardt hoorde niet tot degenen die de kracht en de wil in zich voelden een
nieuw begin te zijn. Zijn blik was door angst voor de gevaren der revolutie gescherpt.
Hij wilde in ‘deze infame tijd’ geen gezin stichten, geen proletariër zou zijn kinderen
mores leren. Hij was er tevreden mee een archimedisch punt buiten de gebeurtenissen
te vinden, van waaruit hij ze ‘geestelijk kon overwinnen.’ Dat is, zoals hij in zijn
voordracht over de studie der geschiedenis zei, slechts aan weinigen vergund, ‘en
misschien is daarbij de satisfactie niet groot en ze kunnen een elegisch gevoel niet
van zich af zetten, daar ze alle anderen in de dienstbaarheid moeten laten’4). Maar
sinds zijn twintigste jaar was berusting zijn wachtwoord geweest.
Als theologisch student in Bazel had hij begrepen dat hij niet in de wieg was gelegd
om het wereldraadsel op te lossen. Zijn moderne professoren hadden zijn oude geloof
aan het wankelen gebracht en hem niets nieuws ervoor in de plaats gegeven. En
alleen was hij niet in staat een wereldbeschouwing op te bouwen. Dat was nu wel
geen wonder, maar met zijn twee intiemste vrienden was het anders gesteld. Zij
waren door de lectuur van David Strauss' ‘Leben Jesu’ voor de leer van Hegel
gewonnen. Een van hen, Alois Biedermann, zou later de Zwitserse Reformkirche
stichten, die een dialectische verbinding van het persoonlijke christelijke godsgeloof
met Hegels onpersoonlijk godsbegrip tot stand trachtte te brengen. Jacob Burckhardt
had te veel gezond instinct en te weinig analytisch vermogen om dergelijke
slingerpaden der logica te kunnen volgen. Alois, die even arrogant als scherpzinnig
was, noemde hem een warhoofd en vertelde hem zolang dat hij geen aanleg voor
abstract denken had, tot de arme Burckhardt het zelf ging geloven. Het bracht op den
duur een breuk in de vriendschap, maar het was beslissend voor zijn toekomst. Toen
in Maart 1839 in Zürich een boerenopstand uitbrak

Libertinage. Jaargang 4

340
naar aanleiding van David Strauss' benoeming tot professor in de theologie, begreep
Burckhardt dat deelname aan de theologische strijd zijn roeping niet was. Hij kreeg
van zijn vader toestemming van studie te veranderen en begaf zich naar Berlijn om
geschiedenis te studeren, een wetenschap die volkomen met zijn aanleg strookte.
De critiek van zijn Hegeliaanse vrienden was een zware slag geweest voor zijn
ijdelheid, maar ze had hem tot erkenning van zijn eigen grenzen gebracht. Hij zag
in dat de gave van het speculatieve denken hem ontbrak en maakte van de nood een
deugd. ‘Mijn surrogaat is een dagelijks meer op het wezenlijke gerichte, dagelijks
zich verscherpende aanschouwing... Ik kleef van nature aan de stof, aan de zichtbare
natuur en de geschiedenis, maar het is mij, door onophoudelijk naast elkaar stellen
der feiten (wat in mijn aard ligt) gelukt, voor mezelf sommige algemeenheden te
abstraheren. Boven dit veelsoortige algemene zweeft, ik weet het, een hogere
algemeenheid en ook deze trap zal ik misschien kunnen beklimmen.’ Hij voelt zich
overgelukkig door de oneindige rijkdom die hem ‘door de nederige vorm van het
onmiddellijke gevoel’ toestroomt en gelooft dat hij, ‘zij het ook in
onwetenschappelijke vorm’ toch wel iets zal kunnen presteren ‘wat misschien zelfs
de philosophen kunnen gebruiken.’ ‘Wat ik historisch opbouw is niet het resultaat
van critiek en speculatie, maar van de fantasie, die de leemten der aanschouwing aan
wil vullen. De geschiedenis betekent nog altijd grotendeels poësie voor mij, ze is
een reeks van de mooiste, schilderachtigste composities’5).
Het is deze door hemzelf als surrogaat bestempelde aanschouwing (waaronder hij
‘natuurlijk ook de geestelijke’ verstaat), die het blijvende in zijn visie uitmaakt, niet
alleen omdat hij de geschiedenis als kunstenaar ziet en de lectuur van zijn werken
een litterair genot is, maar ook om het directe van zijn waarneming, die niet door
enig dogmatisme vertroebeld wordt, en om de instinctieve zekerheid van zijn oordeel.
Met zijn ‘kleven aan de stof’ hangt misschien ook zijn ‘statisch levensgevoel’, zoals
Kaphahn6) het noemt, en zijn conservatisme samen. Sommige verschijnselen van zijn
tijd heeft hij onderschat. Zo had hij niet de juiste waardering voor de
impressionistische schilderkunst. Evenmin zag hij de positieve krachten in de
socialistische beweging, die de arbeiders van een destructieve massa tot een nieuwe
klasse van verantwoordelijke burgers wist op te voeden. Ook onderschatte hij de
elasticiteit van de burgerlijke democratie. Maar de
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meeste der door hem gesignaleerde tendenzen zijn in verloop van tijd niet verzwakt,
doch integendeel sterker geworden.
Het is echter niet het belangrijkste dat Burckhardt een profetische blik heeft gehad.
Hij was zelf een te groot realist om te geloven in onfeilbare voorspellingen. In
‘Weltgeschichtliche Betrachtungen’ zegt hij dat het kennen van de toekomst niet
waarschijnlijk en niet wenselijk is, daar het een verwarring in willen en streven zou
veroorzaken, indien men vooruit kennis droeg van dood en ondergang7). (Trouwens,
vitale naturen zullen zich altijd blijven verweren tegen het aanvaarden van de
ondergang als een noodlot.)
Burckhardt's grootheid ligt vooral in de maatstaven waaraan hij de verschijnselen
van zijn tijd meet. Die maatstaven zijn de uitdrukking van zijn persoonlijkheid en
ze zijn onvoorwaardelijk humanistisch. Als historicus weet hij dat de geestelijke
verschijnselen, zo goed als de stoffelijke, aan verandering onderhevig zijn, maar hij
meent dat het ware, goede en schone bij deze zienswijze niet tekort behoeven te
komen. Het ware en goede, ook het geweten, zijn tijdelijk bepaald, ‘maar de overgave
aan dat tijdelijk bepaalde ware en goede, vooral wanneer het met gevaren en offers
gepaard gaat, is iets onvoorwaardelijk groots’8). Het schone vormt een wereld op
zichzelf en Burckhardt laat de mogelijkheid open dat het boven de verandering der
tijden verheven zou zijn.
Burckhardt als humanist - zo vooral wil Werner Kaegi hem belichten in zijn
meesterlijke biographie, waarvan het tweede deel eind 1950 verschenen is9). Het is
de eerste Burckhardt-biographie die er naar streeft Jacob Burckhardt ‘uit de
biographische isolering los te maken en hem in de geestelijke samenhang van zijn
tijd te plaatsen’. Kaegi beschouwt zijn werk als een bijdrage tot de geschiedenis van
het nieuwere humanisme in Zwitserland, en daarmee tot de Europese
beschavingsgeschiedenis10). ‘De cultuur van een tijdperk laat zich niet alleen in een
algemeen overzicht, maar ook in biographische representatie beschrijven,’ zegt hij
in de voorrede tot het tweede deel. Waar de menselijke maatstaven in onze tijd zozeer
gevaar lopen blijvend te dalen, acht hij het de taak van de geschiedschrijver eraan te
herinneren hoe het leven van een begaafd mens in de vorige eeuw is geweest en
welke maatstaven toen als ‘het normale’ golden.
Kaegi's Burckhardt-biographie steekt ver boven alle vorige uit, waarvan sommige
Burckhardt slechts onder een bepaald aspect,
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bij voorbeeld als historicus of kunsthistoricus, of in een bepaalde levensperiode
behandelden, terwijl er andere waren waaruit de liefdevolle bewondering van een
leerling sprak, die zich niet aan een critisch oordeel over de meester waagde. Kaegi
doet in piëteit jegens Burckhardt voor niemand onder, maar zijn beheersing van de
stof is zo volkomen, dat het critische oordeel daar vanzelf uit volgt. Alle facetten
van Burckhardt's veelzijdige persoonlijkheid komen bij hem tot hun recht; hij gaat
even grondig in op politieke als op historische en kunsthistorische problemen en
verzuimt niet, zo nodig, Burckhardt's tekeningen en zelfs zijn handschrift te
analyseren. Hij laat Burckhardt uitkomen tegen de achtergrond van de Bazelse
geschiedenis, beschrijft zijn voorouders en ouders, de personen die hem beïnvloed
hebben, zijn onderwijzers, leraren, professoren en vrienden. Men ziet hoe Burckhardt
wortelt in een eerbiedwaardig verleden, als afstammeling van een dier aanzienlijke
Bazelse geslachten, uit wier midden de leidende staatslieden der stad, haar kooplieden
en fabrikanten, maar ook haar geleerden en kunstenaars voortkwamen. De figuur
van Burckhardt wint aan diepte en soliditeit in deze samenhang, de onwankelbaarheid
van zijn vrijheidszin en ethisch oordeel worden er vanzelfsprekender door. Het werk
heeft even grote litteraire als wetenschappelijke kwaliteiten. Terwijl geen enkel
belangrijk document onbenut blijft, Burckhardt's brieven en uitspraken zorgvuldig
worden geanalyseerd zonder een enkele nuance te veronachtzamen, is er geen moment
van stylistische verslapping; de levensbeschrijvingen van Burckhardt's vrienden, de
stelsels van zijn professoren en de uittreksels van zijn eigen voordrachten en artikelen
worden in de tekst opgenomen zonder dat dit de levendigheid van het verhaal stoort.
Daarbij is de psychologische analyse zo delicaat dat Burckhardt zelf, bij al zijn angst
voor publicatie van intieme documenten, er nauwelijks bezwaar tegen zou hebben
gemaakt; toch is ze even fijn genuanceerd als grondig.
Het eerste deel behandelt Jacob Burckhardt's jeugd, met inbegrip van zijn Bazelse
studiejaren. Uitvoerig wordt de geschiedenis van Bazel in de periode van de Franse
revolutie en later verteld en de houding van Jacob Burckhardt's grootvader en vader
tegenover deze gebeurtenissen weergegeven. Interessant is het bij de grootvader
opvattingen aan te treffen welke sterk aan die van de kleinzoon herinneren. De oude
Johann Rudolf Burckhardt was orthodox predikant, een vriend van Lavater en
Jung-Stilling. Hij stond afwijzend tegenover de revolutie, maar vond dat men het
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jonge lieden niet kwalijk kon nemen wanneer ze tot het Jacobinisme neigden, daar
er veel historische belezenheid, mensenkennis en ervaring nodig waren om zich niet
door een mooi systeem te laten verblinden. Reeds in 1789 had hij een
staatsomwenteling voor noodzakelijk gehouden om de verhouding tot het platteland
te verbeteren. Hij vond het begrijpelijk dat de boeren het juk afwierpen, daar de
overheid verzuimde dit bijtijds te verlichten. De vrijheid en gelijkheid gunde hij hun
graag, als orde, rust en vrede maar gehandhaafd bleven onder de wijze wet der
christelijke naastenliefde. Maar hij was verontwaardigd over de Franse interventie:
‘Is dat volkenrecht? Als dat geen democratische despoten zijn, weet ik het niet, en
ik ben even goed bevreesd voor hen als voor het aristocratische en monarchistische
despotisme.’ Het zijn bijna dezelfde woorden die zijn kleinzoon later gebruiken zal
om de revolutionnairen van 1844-'48 te kwalificeren.
Johann Rudolf's zoon Jacob, de vader van onze historicus, maakte zich van het
piëtisme los, maar bleef toch trouw aan het orthodoxe geloof, al was dat bij hem min
of meer rationalistisch gekleurd. Ook hij was predikant en in 1838 werd hij tot
Antistes, d.i. hoofd van de Bazelse staatskerk, gekozen. Hij schreef een leerboek
voor het christelijk godsdienstonderwijs, waarin het antwoord op de vraag naar de
openbaring van de ware godsdienst luidde: ‘God heeft ze ons weliswaar reeds in de
werken der schepping, in de stem van het geweten en in het menselijk leven
geopenbaard, voornamelijk echter en het duidelijkst in de Heilige Schrift.’ Jacob
Burckhardt's breuk met de christelijke dogmatiek was slechts een stap verder in de
richting van deze ruime opvatting. Tussen vader en zoon ontstond ook nooit
verwijdering door hun verschillend inzicht. Met de religie brak Jacob Burckhardt
nooit. Steeds bleef hij in de geschiedenis ‘het werk der Voorzienigheid’ zien.
Voor begrip van Burckhardt's latere opvattingen is kennis van de Bazelse revolutie
van 1833 onmisbaar. Het was een vertraagde boerenopstand, die door hervormingen
van 1798 bezworen was, maar bij de Restauratie nieuw voedsel had gekregen en
uitbarstte toen de revolutiegolf van 1830 over Europa sloeg. De houding van de
boeren trof de burgerij als een donderslag uit heldere hemel. Ze was tot hervormingen
bereid, maar Bazel's vroegere politieke voorsprong was de oorzaak van achterstand
geworden, want in het overige Zwitserland verdwenen de standen van het ancien
régime nu pas van het toneel en zo kwam het, dat de boeren
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de steun van een radicale Zwitserse volksbeweging in de rug hadden. Nadat er enig
bloed gevloeid was greep de Zwitserse Statenvergadering in, bezette het kanton en
besloot tot arbitrage. De uitspraak van het scheidsgerecht begunstigde eenzijdig het
platteland. Het kanton werd gesplitst in Bazelstad en Bazelland, het staatseigendom
verdeeld naar het aantal inwoners, zelfs de bezittingen der Universiteit werden voor
een deel aan de boeren toegewezen. Maar het ergste was de verdeling van de
Domschat, die rechtens aan de Kerk behoorde. De kostbare kunstschatten, waaronder
geschenken van Keizer Hendrik I, werden tentoongesteld, verloot en geveild, en wat
niet spoorloos verdween werd verstrooid over de musea van de hele wereld. De
schooljongens uit de beroofde stad liepen met een kokarde op hun muts en de gebalde
vuisten in de zak langs de tentoongestelde voorwerpen, kokend van verontwaardiging
over het bittere onrecht. Het was bij deze gelegenheid, dat de 15-jarige Jacob
Burckhardt de ‘democratie’ als vijandin der cultuur leerde kennen.
In het tweede deel van Prof. Kaegi's Burckhardt-biographie wordt uitvoerig de zo
belangrijke periode van 1839 tot 1846 beschreven: Jacob Burckhardt's studentenjaren
in Berlijn en Bonn, en zijn kortstondige carrière als dagbladcorrespondent aan de
Basler Zeitung. Tot nog toe was het niet mogelijk een duidelijke voorstelling van
deze periode te krijgen, hoewel Werner von der Schulenburg in ‘Der junge Jacob
Burckhardt’ speciaal de jaren 1818-1852 behandelt en Emil Dürr een studie aan
‘Jacob Burckhardt als politischer Publizist’ gewijd heeft11). Jacob Burckhardt was in
'39 naar Berlijn gekomen om de conservatieve professor Ranke te horen. Het eerste
jaar leefde hij tamelijk eenzaam en de politiek speelde, voor zover bekend, geen rol
in zijn relaties. Van grote betekenis was in 1841 zijn ontmoeting met Hermann
Schauenburg, een medisch student, die hij op doorreis naar Bonn in Leipzig leerde
kennen. Hermann Schauenburg wordt door een latere gemeenschappelijke vriend
zeer juist gekarakteriseerd als ‘etwas ungezügelt, ein Burschenschafter epigonischer
Art, aber im Grunde ein treuherziger Mensch’. Jacob Burckhardt voerde een heftig
bewogen discussie met de jonge radicaal. Hij was diep onder de indruk van diens
vurige ernst, hij zag ‘de komende constitutionele strijd van Pruisen’, ‘de toekomst
van het heerlijke Duitse vaderland’ levendig voor ogen, en hij wilde het zijne ertoe
bijdragen ‘om ook maar één belangrijk, edel mens tot klaarheid te brengen over deze
wilde, verwarde vrijheidsdrang’. ‘Ik had
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de moed conservatief te zijn en niet toe te geven (liberaal zijn is het gemakkelijkste)’,
schreef hij aan zijn zuster Louise.
In Bonn, waar hij een semester kunstgeschiedenis ging studeren, kwam hij opnieuw
in een radicaal milieu. Hij werd opgenomen in de Maikäferbund, een litterair-musicale
club onder leiding van de dichter Gottfried Kinkel en de componiste Johanna
Matthieux. Kinkel werd in '48 socialistisch afgevaardigde in het Frankfurter parlement
en nam aan de Badense opstand deel; tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld wist
hij uit de gevangenis te ontvluchten en emigreerde naar Londen, waar hij een matig
gewaardeerd medewerker van Marx en Engels werd. Maar in '41 deed hij nog niet
aan politiek, al zei hij later dat hij toen al socialist was geweest zonder het zelf te
weten. Hij was privaat-docent in de theologie, lag echter met zijn faculteit overhoop
om zijn pantheïstische opvattingen en zijn verloving met Johanna Matthieux, een
gescheiden vrouw, van huis uit katholiek en van zeer vooruitstrevende denkbeelden.
Jacob Burckhardt kwam sterk onder de bekoring van Kinkel's stimulerende
persoonlijkheid. Toen hij naar Berlijn was teruggekeerd bleef hij druk met hem
corresponderen, voornamelijk nog over poëzie en kunstgeschiedenis, maar zijn
horizon was zeer verruimd. Hij leefde mee met de politieke en litteraire aspiraties
van het Jonge Duitsland, waardeerde het in Gutzkow dat hij in zijn drama's de
behandeling van sociale vraagstukken aan de orde had gesteld en nam zijn
‘verwonderlijk aangrijpende’ stukken in bescherming tegenover het ‘afgrijselijke
beschaafde Jan-Hagel van Berlijn’; Theodor Mundt, een van de gematigde
vertegenwoordigers van het ‘Jonge Duitsland’ bezocht hij persoonlijk uit sympathie
voor zijn werk en zijn karakter. Hij bewonderde zelfs de gedichten van Georg
Herwegh, wiens ‘Reisst die Kreuze aus der Erde, Alle sollen Schwerter werden’, hij
enkele jaren later op muziek zette. Tegenover Ranke stond hij nu critischer. Hij spotte
dat zijn colleges zo neutraal gehouden waren alsof hij een privatissimum voor de
Beijerse kroonprins gaf, en meende dat Ranke zijn lezers door een schitterende vorm
trachtte te verblinden, omdat hij hen met zijn conservatieve opvattingen niet pakken
kon. Hij was een geregelde gast van Bettina von Arnim, bij wie Johanna Matthieux
hem geïntroduceerd had. Nu sprak hij niet meer over zijn conservatisme, maar over
zijn ‘liberale principes’.
Eind 1843 keerde Burckhardt naar Bazel terug. De eerste tijd beklaagde hij zich
tegen zijn vrienden over zijn politiek isolement.

Libertinage. Jaargang 4

346
In April '44 nam hij de redactie op zich van de conservatieve Basler Zeitung, het
officieuse regeringsorgaan, en motiveerde deze stap tegenover Kinkel met zijn
bedoeling ‘langzamerhand af te rekenen met de hier heersende verwerpelijke
sympathieën voor ieder absolutisme (b.v. het Russische) en tegelijkertijd stelling te
nemen tegen het Zwitserse brul-radicalisme’, dat hij precies even weerzinwekkend
vond12).
Zwitserland stond aan de vooravond van een revolutie. Een radicale beweging,
steunend op kleinburgers en boeren, eiste politieke en sociale rechten voor alle klassen
der bevolking. Een nationalistisch streven was met het sociale verbonden. Tussen
de gemoderniseerde kantons en de verouderde Bond was een spanning ontstaan die
de stichting van een nationale eenheidsstaat onvermijdelijk maakte. Anderszijds was
de Katholieke Kerk sinds de Restauratie aan het werk om haar invloed in de wereld
te heroveren. De voorhoede van deze beweging vormden de Jezuieten. Zij werkten
intensief onder het volk, speciaal onder de boeren. Gematigde katholieken en
protestanten vertegenwoordigden tezamen het conservatieve element, dat vasthield
aan de cantonale souvereiniteit. De volksmassa daarentegen viel in heel Zwitserland
in twee extremistische kampen uiteen, onder radicale en Jezuietische leiding, die met
hun organisaties en hun weermacht meer en meer een staat in de staat vormden.
In deze verhitte atmosfeer begon Jacob Burckhardt zijn redactionele werkzaamheid.
Zijn voornemen getrouw trachtte hij in het begin een strijd op twee fronten te voeren,
waarbij hij zowel de radicalen als de Jezuieten tegen zich in het harnas joeg. Dit
laatste bracht hem in conflict met de hoofdredacteur Andreas Heusler, die een
gematigde politiek, vooral tegenover de Katholieken voorstond. Naarmate de revolutie
zich verder ontwikkelde, verschoof Burckhardt's standpunt zich meer en meer naar
rechts, vooral nadat hij als correspondent naar Luzern was gezonden, waar hij de
gevangenen en gewonden uit de burgeroorlog gezien had. In die dagen werden zijn
brieven aan de vrienden in Duitsland scherper. ‘Het woord vrijheid klinkt fraai en
rond,’ schreef hij in April '45 aan Kinkel, ‘maar alleen hij zou erover mee moeten
praten, die de slavernij onder de brulmassa, volk genaamd, met eigen ogen heeft
gezien en in burgerlijke onlusten duldend en toeschouwend heeft meegeleefd. Er is
niets jammerlijkers onder de zon dan een regering die zich moet laten welgevallen
dat de eerste de beste intrigantenclub de uitvoerende macht onder haar achterste weg-
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steelt en die dan voor het “liberalisme” van loopjongens, vlegels en dorpsmagnaten
sidderen moet...’13) Hij had genoeg van de hele geschiedenis en wilde zich expatriëren,
zodra hij de kans had. Hij wilde niet zijn beste arbeidsjaren te midden van deze
politieke opwinding verspillen, maar naar Italië vertrekken om vóór de doorbraak
van het barbarisme - want als iets anders kon hij de revolutie niet zien - nog eens te
zwelgen in aristocratische cultuur. In Maart 1846 vertrok hij naar ‘het eeuwige,
partijloze, onmoderne, tendensloze, indrukwekkend vervallen Rome’.
Bij oppervlakkige beschouwing kan de politieke loopbaan van de jonge Burckhardt
de indruk geven van een gebrek aan ernst en overtuiging, dat overigens volstrekt niet
bij zijn karakter past. Professor Kaegi toont echter aan, dat Burckhardt, hoewel hij
in zijn politieke onervarenheid grote fouten gemaakt en de Zwitserse verhoudingen
onjuist beoordeeld heeft, toch in de grond zichzelf gelijk is gebleven. Zijn
conservatisme had natuurlijk niets met het Pruisische absolutisme gemeen, ook hij
verlangde voor Duitsland een constitutie en in zijn discussie met Hermann
Schauenburg kon hij juist daarom zo welsprekend en overtuigend zijn, omdat hij
wist dat zij beiden op een gemeenschappelijke bodem stonden. Kaegi wijst er op dat
Burckhardt's professoren bijna zonder uitzondering tot de historische school
behoorden, waarnaar hij zich dus blijkbaar welbewust oriënteerde. Tegenover zijn
vrienden, die uitgingen van de Franse volkssouvereiniteitsleer, verdedigde hij een
op traditie gegronde vrijheid, wortelend in het oud-Duitse recht. Hij legde de nadruk
op de verantwoordelijkheid van het individu in de vrije gemeenschap en verwachtte
van het moderne liberalisme dat het de staatsmacht zou vergroten en de individuen
verzwakken. In deze overtuiging werd hij versterkt tijdens zijn verblijf in Parijs,
waar tijdens de Juli-monarchie het parlement reeds in discrediet was. ‘Hij beleefde
hier het onderscheid tussen burgerdom en bourgeoise,’ schrijft Kaegi. Bij Burckhardt
is in die dagen misschien voor het eerst de gedachte opgekomen dat Europa in een
vervalperiode verkeerde. In die gedachte werd hij door de revolutionnaire
gebeurtenissen in Zwitserland versterkt. In de kring van zijn Duitse vrienden had hij
nog aan een toekomst voor het Duitse volk geloofd. Met hun critiek op het bestaande
en met hun idealen ging hij ver genoeg mee, om zich tegenover Bettina op zijn
‘liberale beginselen’ te kunnen beroepen, zonder dat daarbij van een verandering
van standpunt sprake was. Omgekeerd werd zijn toetreden tot de redactie van de
Basler Zeitung
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door zijn vrienden volstrekt niet als een afvalligheid beschouwd. Eerst het jaar '48
brengt de definitieve breuk. Prof. Kaegi maakt opmerkzaam op een zeer uitvoerige
brief van Burckhardt aan Willibald Beyschlag, temidden van de Zwitserse onlusten
geschreven en door hemzelf als een soort van ‘officieel manifest’ bestempeld, waarin
hij de toestand der democratische Katholieke boerenkantons schildert, die door de
liberalen in naam der ‘democratie’ worden overweldigd14). En Prof. Kaegi's conclusie
luidt:
‘Hierop komt Burckhardt's breuk met het politieke liberalisme van het Zwitserland
van die dagen dus neer. Wat prijs gegeven wordt is een partij, stellig geen idee.
Wanneer men gezegd heeft dat Burckhardt te vroom geweest is om theoloog te zijn,
zou men de paradox kunnen uitbreiden en zeggen dat hij te veel rechtsgevoel heeft
bezeten om politicus en te veel vrijheidszin om liberaal te worden. De wereld echter
had nu de politicus evenzeer nodig als de theoloog. Burckhardt bewees zelf - ex
eventu - een kleingelovige der politiek te zijn...’15).
(Slot volgt)
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Pierre H. Dubois
Losse notities bij de lectuur van Diderot's Lettres à Sophie Volland
1
Een axioma der literatuur: aan de stijl kent men de schrijver; belang van dit axioma:
dat het niet gaat om de ‘kunstenaar’ in die schrijver maar om de mens. Diderot is
geen ‘kunstenaar’, maar iemand die zich op een wonderlijk aan zichzelf gelijk niveau
met de pen uitdrukt. De harmonie die bij hem tussen schrijver en mens bestaat is
uiterst zeldzaam, al zou men zeggen dat die harmonie vroeger vaker voorkwam dan
tegenwoordig. Diderot's uitgever Naigeon wijst er althans op dat er in sommige latere
werken van Diderot twee afzonderlijke tonen te horen zijn, waar wij er maar één
dachten te herkennen: een familjaire, huiselijke, die Naigeon slecht noemt, en een
bedachtzame die hem uitstekend lijkt. Maar het subtiele onderscheid dat Naigeon
aangeeft en dat de illusie van harmonie tussen schrijver en mens dreigt te verstoren,
dunkt mij onwezenlijk. Wij achten de huiselijke en familjaire toon uitstekend en de
bedachtzame eveneens.
Voorzover precies bekend is wat de latere werken van Diderot zijn, aangezien het
meeste en meest belangrijke posthuum gepubliceerd werd uit niet altijd betrouwbare
bronnen, aarzelt men over dit onderscheid ook al omdat Naigeon de manuscripten
van Diderot als de zijne beschouwde en er, overigens met diens toestemming, in
heeft kunnen wijzigen, schrappen en zelfs aanvullen. Naigeon geeft dus bij zijn
appreciatie vermoedelijk de voorkeur aan wat het dichtst bij zijn eigen toon ligt en
dat is ongetwijfeld niet wat het meest authentieke in Diderot is. Natuurlijk betekent
dit niet dat Naigeon in alle posthuum door hem gepubliceerde werken aan 't
veranderen geslagen is. Voor de literatuur-historici is hij echter een lastig man: niets
wat uit zijn handen gekomen is van Diderot's nalatenschap wordt volledig vertrouwd,
zeker niet, sinds Ernest Dupuy in een boekenstalletje langs de Seine een manuscript
vond in het handschrift van Naigeon, dat op enkele pagina's na, de tekst bleek te
bevatten van de fameuze Paradoxe sur le Comédien, zoals die in alle uitgaven tot
plus minus 1900
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voorkomt. De ernstige verdenking dat Naigeon een door hemzelf bewerkte en
uitgebreide tekst uitgaf van de Observations sur l'Art du Comédien zoals die te vinden
zijn in de Correspondance van Grimm van 1770 - toen Diderot dus nog leefde - is
door Dupuy weliswaar niet met de stukken in de hand tot een bewijs geworden, maar
heeft toch minstens twijfel doen ontstaan. De echte Diderot-minnaars onder de
literatuur-historici (er zijn er niet zoveel!) hebben dus redenen om Naigeon geen
onverdeeld goed hart toe te dragen, noch één van de anderen die posthuum teksten
van Diderot hebben gepubliceerd zonder het authentieke manuscript te kunnen
overleggen.
Deze zorg deel ik niet, omdat de stijl de mens is en het mij onwaarschijnlijk
voorkomt dat juist bij Diderot die, men weet het uit wat authentiek is, en uit de
anecdotes van en over hem, over een bijzonder persoonlijke stijl beschikte, het axioma
niet zou kloppen. En waarom zou men, zolang er geen overtuigende argumenten ter
tafel gebracht worden, in principe aannemen dat Naigeon en met hem Grimm of
Brière of Walferdin of een van degenen die posthuum werk van Diderot publiceerden,
teksten vervalst hebben, alsof dit de gewoonte was en alsof het eenvoudig zou zijn
een zo authentieke persoonlijkheid dusdanig te vervalsen dat datgene waaruit wij
hem met zekerheid kennen eensklaps een minder waardevolle norm zou gaan lijken?
Er is trouwens een nalatenschap van Diderot, onvolledig helaas, maar onbetwistbaar,
waaruit men hem beter wellicht dan uit enig ander werk van zijn hand leert kennen,
namelijk de brieven aan Sophie Volland, die tot de prachtigste epistolaire kunst in
de Franse literatuur behoren.

2
De brieven aan Sophie... Diderot zag haar in de regel tweemaal per week, op
Donderdag en Zondag, wanneer zij in Parijs was. Maar de helft van het jaar verbleef
zij met haar moeder en haar zuster in het gehucht Isle-sur-Marne. Dan schreef hij
haar, op Donderdag en Zondag. Jarenlang heeft hij dit volgehouden en men weet dat
er minstens 553 brieven hebben bestaan, want de filosoof zelf nummerde ze, bang
dat ze zouden wegraken. Dat is natuurlijk toch gebeurd, want er zijn er maar 187
over en de eerste 135 ontbreken al. Van de ruim 600 brieven die in totaal van Diderot
bekend zijn, gericht aan zesenzestig correspondenten, vor-
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men zij dus bijna één derde deel. Daardoor alleen al zijn ze van elementair gewicht
voor de kennis van Diderot.
Maar er is veel meer. Dat hij ze nummerde bewijst dat hij er meer waarde aan
hechtte dan aan andere brieven, want onderschept konden ze niet worden, aangezien
Sophie en Diderot hun brieven naar speciaal voor deze gelegenheid bestemde adressen
zonden. Een deel ervan overigens is tegelijkertijd aan haar moeder en haar zuster
gericht, die Diderot geleidelijk aan voor zich wist te winnen. In werkelijkheid zijn
ze dan ook meer dan gewone brieven, ze zijn blijkbaar niet geschreven om
noodzakelijke mededelingen te doen van de een aan de ander, maar zuiver als
epistolaire uitdrukking van ervaringen, gedachten, inzichten, gericht tot een bij uitstek
geschikt bevonden klankbord. Dit klankbord was daarom zo geschikt omdat Sophie
Volland enerzijds een intellectuele vrouw met een sterk wijsgerige inslag geweest
moet zijn, anderszijds omdat zij elkaar blijkbaar hebben liefgehad en Diderot derhalve
aan deze uitdrukkingsvorm een bijzondere intimiteit en intensiteit kon geven, die in
andere brieven, hoe levendig ook, toch nooit dit speciale karakter droegen.
Deze brieven vormen een soort van journaal, een regelmatig afgelegde rekenschap,
een innerlijk verslag, gedocumenteerd, geadstrueerd en geïllustreerd met het verhaal
van gebeurtenissen. Er is meer dan een normale tijd besteed aan deze brieven, die
wemelen van details, die uitvoerig zijn maar nooit langdradig, brieven van een geboren
causeur, een model van epistolair talent. Ze handelen over letterlijk alles, over
literatuur, beeldende kunst, filosofie, over de lectuur van Diderot en zijn liefde voor
Sophie, over galanterieën uit zijn omgeving, over de kring van d'Holbach en alles
wat zich daar zo al afspeelde. Het is een van de rijkste en weelderigste documenten
over de fameuze dix-huitième, geschreven in de meest losse trant die men zich denken
kan. ‘Je cause avec vous en vous écrivant, comme si j'étais à côté de vous, un bras
passé sur le dos de votre fauteuil... Je prends une plume, de l'encre et du papier, et
puis va comme je te pousse.’ Het is een briefwisseling rijker dan die van Stendhal,
omdat ze gericht is aan één correspondente, die voor Diderot méér betekende dan
zijn vrouw met wie hij geen innerlijk contact had, en zijn vrienden omdat hij een
niet minder diep klankbord vond en tegelijkertijd haar minnaar was.
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3
De kritiek en de literatuur-historie is voor Sophie niet altijd mild geweest, noch even
charmant als Diderot. Het verbaast mij telkens weer te constateren hoe vaak de
neiging bestaat haar als vrouw te kleineren. Dit is des te wonderlijker omdat er zo
weinig over haar bekend is. Uit de brieven weet men dat er twee portretten van haar
hebben bestaan, maar men kent ze geen van beide. Ook bij de tijdgenoten is er over
haar niets te vinden. De weinige gegevens die er zijn, komen van Diderot zelf. Daaruit
weten wij dat ze mager was en dat zij ‘les menottes sèches’ had; het een noch het
ander kan allicht gelden als argument tegen haar aantrekkelijkheid. Voorts droeg zij,
bij het lezen althans, een bril. Ook dat bewijst niet veel. Diderot noemt haar bij
herhaling ‘jolie’ en ik vind het prettiger mij haar dan ook zo voor te stellen. Overigens
was ze niet zo jong. Ze werd geboren op 27 November 1717 en was dus drie jaar
jonger dan Diderot, maar ze leerden elkaar pas kennen in 1756, toen zij 39 jaar oud
was. Een vrouw van 39 was in die tijd op haar retour, maar de ervaring leert dat er
vele vrouwen van die leeftijd zijn die vooral dan een grote aantrekkelijkheid en
rijpheid bezitten. Een argument dat tegen haar zou kunnen worden uitgespeeld, is
het feit dat zij niet getrouwd geweest is; maar ook dit argument heeft slechts de
waarde van de loutere constatatie, want van het leven van Sophie vóór haar
kennismaking met Diderot weet men absoluut niets af. Het is, zoals een van de
biografen van de Encyclopedist, André Billy, zegt, alsof zij niet bestaan had. Men
kan dus vrij over haar voorgeschiedenis fantaseren en het is niet moeilijk dat zo te
doen, dat het beeld dat men dan van haar krijgt, aansluit bij wat men wéét. Zonder
haar als vrouw of als minnares te moeten kleineren.
Als minnares. Want ook dat heeft zijn betekenis. Sommige moralisten - van een
ander, later, genre, zoals André Beaunier, die in de Revue des Deux Mondes van
November 1925 een nogal opgemerkte studie over Diderot en Sophie schreef - kunnen
bij alle objectieve waardering voor Diderot zich niet weerhouden telkens tussen de
regels door morele kritiek uit te oefenen op de verhouding van Sophie en Denis.
Beaunier waardeert het eigenlijk niet dat de filosoof een verhouding met Sophie had
en te weinig respect voor Mevrouw Diderot, gebrek aan respect dat hij bij herhaling
liet merken in zijn brieven aan Sophie. Het is een feit dat Diderot niet steeds heeft
uitgeblonken door tact. Maar het is
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ook een feit dat hij steeds weer de verdediging op zich nam van zijn vrouw, die dom
en weinig aangenaam van karakter was, tegenover de intellectuele vrienden die zich
om haar vermaakten. In bepaalde gevallen kwam die verdediging op een rechtstreekse
afstraffing neer, zoals voor de abbé Morellet die zich grapjes over haar veroorloofde
en die zich in een uitvoerige tirade o.a. hoorde toevoegen ‘que la plaisanterie a sa
mesure au delà de laquelle le plaisant n'est plus un homme d'esprit, mais un
impertinent.’
Er is ook veel over getwist of de verhouding tussen Diderot en Sophie een
platonisch karakter droeg. Allicht, als men zich Sophie voorstelt als een oude
jonge-juffrouw, lelijk, gebrild, mager; dan is het gemakkelijker aan te nemen dat zij
van de physieke liefde een zodanige afkeer moet hebben gehad dat de verhouding
wel platonisch blijven moest. Inderdaad. Maar... ten eerste is het niet aan te nemen
dat Diderot daar óók zo over dacht, alleen al omdat dit, zoals algemeen bekend is,
zijn gewoonte niet was. In de tweede plaats zou deze verhouding, als zij niet concreter
was, moeilijk hebben kunnen duren tot de dood van Sophie in Februari 1784, vijf
maanden voor de dood van Diderot zelf. Ten derde blijkt uit de correspondentie op
tal van plaatsen het tegendeel.

4
Een punt dat mij in dit verband intrigeert: Diderot en de vrouwen. Men weet dat de
vrouwen in zijn werk een belangrijke rol gespeeld hebben. Bekend zijn ook zijn
bladzijden Sur les Femmes, in feite een bespreking van de Dissertation sur les Femmes
van Antoine-Léonard Thomas, afgestaan voor de Correspondance van Grimm, in
wezen enkele bladzijden getuigend van een zeldzaam inzicht in de persoonlijke
waarde van de vrouw, over wie schrijvend ‘il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel
et jeter sur sa ligne la poussière des ailes du papillon.’ In die tijd (1772) was hij echter
verliefd op Mme de Meaux en daaraan schrijven sommigen deze lyriek toe.
Misschien. Maar Diderot heeft over de vrouwen nooit te klagen gehad, behalve
dan over zijn eigen vrouw die het niet helpen kon en die het bij Denis, voor wie ze
eigenlijk niet méér dan een huishoudster was, óók niet zo prettig moet hebben
gevonden. Hij had bovendien een aardige dochter, Angélique, op wie hij bijzonder
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gesteld was en wier genegenheid en bewondering wederkerig was: als Madame de
Vandeul schreef zij haar Mémoires, waarin zij met respect en genegenheid over
Sophie en de familie Volland spreekt, terwijl haar echtgenoot een belangrijk aandeel
had in de revisie der posthume werken van Diderot, o.a. ook van de correspondentie
met Sophie.
Diderot hield van de vrouwen, daar is geen twijfel aan, en hij hield van hen op de
juiste manier, fysiek en sentimenteel. Een vrouw was voor hem geen dienstmeid
(behalve dan weer zijn eigen vrouw, die nu eenmaal een sloof-karakter had met
weinig compenserende eigenschappen) en ook geen romantische droom. Hij hield
reëel van hen, hij praatte en flirtte er graag mee, behandelde ze niet als minderwaardig
en achtte ze evenzeer vriendschap waard en tot vriendschap in staat als de mannen.
Hij bekeek ze niet met het oog van een cavalerist. Was er begeerte, er was ook
genegenheid; het laatste dikwijls meer dan het eerste, of het eerste als resultaat van
of in functie tot het laatste. Hij stelde zeer veel belang in de vrouwelijke fysiologie.
Er staan daarover curieuze bladzijden in de Rêve de d'Alembert, en in het Supplément
au Voyage de Bougainville vindt men merkwaardige constateringen over de
vrouwelijke houding tegenover de sexuele liefde en de sociale weerslag daarvan.
Henri Lefèbvre heeft voortreffelijk de zin samengevat van Diderot's opvatting van
de liefde: ‘Van een vrouw houden wil niet slechts zeggen haar begeren, zelfs niets
haar begeerte begeren; het is haar liefhebben en volgen in de risico's die zij
fysiologisch en sociaal loopt zodra zij met liefde de liefde beantwoordt; het wil
zeggen van haar houden in haar vrouwelijk wezen.’
Diderot heeft de risico's van de vrouw begrepen en dat is stellig ook de basis
geweest van het menselijk element in de verhouding tot zijn vrouw, waar van een
diep amoureus of sentimenteel gevoel geen sprake kon zijn. Hij ‘hield wel’ van haar.
Maar er waren er ànderen die hem gelukkig maakten, hetgeen niet per se verband
behoefde te houden met schoonheid of verstand. Zij heeft slechts één talent, schrijft
hij over het vrouwelijk personnage in een dialoog in Ceci n'est pas un conte: ‘c'est
de me rendre plus heureux entre ses bras que je ne le fus jamais entre les bras d'aucune
autre femme.’ Zo heeft hij ongetwijfeld ook van Sophie Volland gehouden. Op 12
October 1759 schrijft hij haar: ‘J'ai de l'esprit à proportion de celui qu'on a... Avec
vous, je sens, j'aime, j'écoute, je regarde, je caresse, j'ai une sorte d'existence que je
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préfère à toute autre. Si vous me serrez dans vos bras, je jouis d'un bonheur au-delà
duquel je n'en conçois point. Il y a quatre ans que vous me parûtes belle; aujourd'hui
je vous trouve plus belle encore; c'est la magie de la constance, la plus difficile et la
plus rare de nos vertus.’ Een van de passages waaruit wel blijkt dat zijn omgang met
Sophie niet platonisch was; ook voor hemzelf gold: on fait de l'âme quand on fait
de la chair. Diderot heeft van de vrouwen méér begrepen dan de schrijvers van zijn
tijd en van de generaties vlak na hem. Zeker meer dan Balzac en misschien meer dan
Stendhal.

5
Bij mijn weten bestaat er maar één boek, gewijd aan de correspondentie van Diderot,
van de hand namelijk van de Amerikaan Lester Gilbert Krakeur, La correspondance
de Diderot, son intérêt documentaire, psychologique et littéraire (New York 1939).
Het is een zeer beknopt boek, aanvankelijk eezi thesis die enigszins omgewerkt werd
uitgegeven. De brieven worden hierin nauwkeurig nageteld, opgeteld,
vermenigvuldigd en gedeeld, data worden nagegaan enzovoorts, zaken zonder veel
gewicht. Belangrijker zijn de hoofdstukken over de morele en intellectuele
persoonlijkheid van Diderot, zijn ideeën en het litteraire aspect van zijn brieven.
Vooral het eerste trekt mij aan, en boeit mij trouwens ook het meest in de
correspondentie met Sophie Volland.
De deducties van Krakeur zijn helaas niet veel wijzer dan het merendeel van zulke
analyses pleegt te zijn. Het morele en intellectuele portret dat hij van Diderot schildert,
is vaak hinderlijk willekeurig, soms beangstigend onintelligent en, om het woord te
gebruiken, dom. Alsof de lectuur van Diderot niet voldoende voor hem geweest is
om de verklaringen te zoeken die bij Diderot passen en niet precies die welke helemaal
niet bij hem behoren. In vele gevallen komt het er op neer dat Krakeur het betreurt
dat Diderot eenvoudig een mens geweest is met typisch menselijke eigenschappen.
Dat hij er zich bijvoorbeeld op liet voorstaan minachting te koesteren voor het geld,
maar toch het talent bezat er, indien nodig, op listige wijze aan te komen, zijn twee
zaken die elkaar niet noodzakelijk tegenspreken en zeker niet een minder gunstig
licht op zijn karakter behoeven te werpen. De betrekkingen tussen Diderot en
Catharina II, ander voorbeeld, zouden niet vrij
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geweest zijn van berekening. Maar dit ligt, dunkt me, voor de hand, zelfs zozeer dat
men zich afvraagt of Krakeur zich dit ooit anders had voorgesteld. Als hij de Keizerin
vraagt hem niets meer te geven om geroddel te voorkomen, en dat aan een van zijn
correspondenten meedeelt, wordt dat nog geen blijk van hypocrisie, alleen omdat hij
op dezelfde dag aan zijn vrouw schrijft dat hij hoopt dat Catharina met haar
ondersteuningen voort zal gaan. Het is duidelijk dat hij niet van de ondersteuning,
maar van het geroddel af wilde zijn.
Evenmin kan men het zwaar tegen hem laten wegen als hij aan Sophie Volland
zijn vermengde bewondering voor Tancrède van Voltaire meedeelt, maar aan Voltaire
zelf zijn kritiek verzwijgt en hem enkel complimenteert. Dat hij het uitbundig doet,
is niets bijzonders, want dat deed hij altijd en bovendien was dat gebruikelijk.
Diderot had een hekel aan de Jezuïeten, maar wie zou hem dan ook van iets anders
dan van ironie verdenken, wanneer hij tegen een Jezuïet zegt, dat hij geen andere
vijanden heeft dan degenen die hij zich maakte door zijn gehechtheid aan die orde...
Het verbazingwekkende is hier veeleer dat Krakeur deze boutade au sérieux schijnt
te nemen. Dit doet mij vermoeden dat veel in Diderot hem een gesloten boek is
gebleven.

6
Een intermezzo. In 1948 op de tentoonstelling van werken uit de Pinakotheek te
München in het Brusselse Paleis voor Schone kunsten zag ik een schilderij van
Francesco Guardi. Het hing in een hoek naast een doek van Claude le Lorrain - iets
als Agar en Ismael in de woestijn -, dat uitstekend geschikt was om het uitzonderlijke
van het werk van de Venetiaan te doen uitkomen.
Het doek, Galaconcert te Venetië, dateert uit 1782, toen de schilder 70 jaar oud
was, en stelt een feest voor ter ere van Groothertog Paul en Groothertogin Maria
Feodorowna in de sala dei Filarmonici.
Ik had van Guardi een jaar tevoren op de expositie van Venetiaanse schilderkunst
in Lausanne een hele reeks schilderijen en tekeningen gezien, die mij overtuigd
hadden van zijn uitzonderlijk boeiende verschijning. Ook in dit werk vond ik dat tot
mijn vreugde bevestigd.
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Het Galaconcert te Venetië is een compositie in grijs, groen, bruin, rood-bruin,
vuilwit, geel en blauw. Het stelt een zaal voor met fraai-bewerkte luchters en hoge
vensters, gevuld met ontelbare figuurtjes en met links-boven op een balustrade in
drie rijen boven elkaar vrouwelijke violisten en zangeressen. Wat ik eerst voor een
dans gehouden had, bleek bij nader toezien niets anders te zijn dan rijen dames en
heren op stoelen of lopend en elkaar het hof makend. Op de voorgrond komt een
geestig mannetje voor, gebogen, het linkerbeen iets naar buiten gezet vooruit, alsof
hij een danspas maakte met in zijn handen, schuin en van zich afgehouden, een
beladen dienblad. Een statige dame die misschien de Groot-Hertogin zelf is, komt
van links aangelopen, een andere met een magistraal geschilderde rok toont ons haar
rug. Rechts langs de wanden valt nog een galant heer op tussen dames waarmee hij
blijkbaar coquetteert.
Wat heeft mij in dit schilderij aangetrokken?
Het komt mij nu voor dat het de atmosfeer van het spelkarakter geweest moet zijn
van een onherhaalbare achttiende-eeuwse luchtigheid, een tafereel waaraan iedere
zwaarte ontsnapt en waar ik zo maar weergegeven vond, wat men tevergeefs onder
woorden poogt te brengen als men het over de verrukkelijkste tevens licht-zinnigste
eeuw van ons Europa heeft.
Guardi is geboren in 1712, dat wil zeggen een jaar voor Diderot, het schilderij
werd voltooid twee jaar voor de dood van Diderot, die in 1784 stierf. Guardi en
Diderot waren dus volmaakte tijdgenoten. Waren ze méér dan dat, verwante geesten?
Ik heb het niet kunnen ontdekken, maar wel meen ik een verwante levenssfeer te
mogen vaststellen, een gemeenschappelijk uitgangspunt, waarbij de rest dan toch
niet zeer verschillend kan zijn geweest. De basis van de smaak en van het kunstgevoel
van Diderot was, men weet het, ‘le naturel’, ‘le vivant’, het natuurlijke springt bij
dit schilderij van Guardi naar voren. Meer nog: het schijnt er de volledige
bestaansgrond van uit te maken, geen Grote Gevoelens, waarvoor men zich zou
generen en die vervalsen door hun pathos; alleen maar helderheid, klaarheid, leven;
sierlijkheid maar zonder aanstellerij, gratie maar zonder gewichtigheid, ijdelheid
maar zonder ernst. De hypocrisie, onvermijdelijk bij iedere omgang met de
gemeenschap, schijnt zonder de gebruikelijke laagheid. En niets banaals, ook waar
alles bekend is. Er is niets gefantaseerd, maar hoeveel fantasie spreekt er niet uit dit
bekijken van de zichtbare werkelijkheid!
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Piacere senza pena: het genot zonder de moeite. In de achttiende eeuw had dit vooral
betrekking op de zeden, maar de zeden spiegelden een cultuur. De vrijheid van het
een eiste de vrijheid van het ander en de frivole dames met hun zakdoekjes en hun
poeder, met hun brocaat, hun satijn, hun kant, hun sieraden en hun luchtige
danspassen, die men op dit Galaconcert ziet, - men mag aannemen dat zij ook hier
trouw bleven aan de opvattingen van hun tijd die luidden dat al het natuurlijke goed
is, dat het genot deel uitmaakte van de natuur en dat het grootste genot dat der liefde
is. Het mag onze verbeelding prikkelen te bedenken dat er ergens op dit schilderij
een overspel in de maak is, meerdere tegelijk wellicht, en dat men dit verwachten
moet, maar dat minnaar noch minnares zich hieromtrent enige illusie maken, omdat
alleen het raffinement telt, het raffinement van het piacere senza pena. Hetzelfde
raffinement dat aan dit schilderij zijn subtiele volmaaktheid schenkt.
En als men dan nogmaals kijkt naar die kleuren, die bewegingen, naar heel dit
zelden zo voortreffelijk vertolkte leven, als men zich losmaakt van specieuse
redeneringen en hineininter-pretierende meditaties, dan blijft één ding behouden: de
natuurlijkheid, eerste en laatste argument van de kunst en van het leven; norm die
geen norm kan zijn, omdat ze - als maagdelijkheid - alleen maar achteraf te constateren
valt.
Guardi lijkt mij bij uitstek de illustrator van Diderot's sensibiliteit.

7
De lectuur van de brieven aan Sophie Volland wekt telkens een sterke nostalgie bij
mij op, die zich het gemakkelijkst en concreet richt op de achttiende eeuw. Ten
onrechte natuurlijk. Ik sprak hierboven van ‘de verrukkelijkste eeuw van Europa’.
Nuchter gezien is zoiets vol van overdrijving. Er zijn trouwens momenten waarop
ik de negentiende eeuw verkies of, dichter bij, de tijd van Fallières, la belle époque,
- periodes die men in andere opzichten met evenveel recht de domste of de naïefste
jaren van Europa zou kunnen noemen. Bepalend is in dit alles de nostalgie, welke
alleen maar gericht is op een tijd in zoverre ik die gemakshalve gelocaliseerd zie in
een bepaalde figuur, die zijn karakter of de gronden waarop mijn sympathie berust,
gemakkelijk en gul en zonder aarzelen meedeelt aan de tijd waarin hij leefde.
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De achttiende eeuw is voor mij Diderot, Watteau, Guardi, Manon Lescaut, verdwijning
van het jansénisme, verdrijving van het jezuïetisme, beoefening van de redelijkheid
en erkenning van het gevoel. Redelijkheid en sensibiliteit konden nog versmelten
tot een synthese in iemand als Diderot. Zijn brieven aan Sophie zijn er het
overtuigende bewijs van.
Dit neerschrijvend besef ik helaas reeds dat ik ook hem aldus natuurlijk zie met
de gedeformeerde blik van de nostalgie, het is mij immers wel duidelijk dat gevoel
en rede bij hem vaak met elkaar in conflict zijn en dat hij bijvoorbeeld poogde zijn
determinisme te verenigen met zijn geloof aan de vrije keuze in de liefde. Waarom
ook niet? Deze contradicties behoren nu eenmaal tot onze meest oprechte staat van
mens. Ze te ontkennen kan niets anders betekenen dan onszelf vervalsen. Diderot
aanvaardde zijn eigen contradicties als natuurlijk: onze tijd stelt òns telkens weer de
eis onze contradicties te verloochenen - onszelf te verloochenen -, rechtlijnig te zijn,
d.w.z. tekort te schieten aan het elementair menselijke dat ons dit belet. De politiek,
de religie, de cultuur, letterlijk alles, wordt verpest door deze rechtlijnigheid, door
de afwezigheid van speling, van bewegingsvrijheid. De menselijke tragiek, waaraan
vandaag geen bevrijdende mogelijkheid meer gelaten wordt, is inherent aan de mens.
Die tragiek boeit en passionneert mij, ik kan er mij niet aan onttrekken, maar ik snak
er vaak naar met maar weinig geloof en toch veel hoop, met maar weinig zekerheid,
en toch veel warmte, onbekommerd en met royale onverschilligheid te kunnen leven.
In die momenten verafschuw ik alles wat op een houding in de tijd lijkt, niet om
zonder houding te zijn, maar om geen houding te moeten zoeken, omdat de tijd om
onze menselijke staat glijdt als een handschoen om een hand. In die momenten ben
ik vervuld van nostalgie naar de achttiende eeuw, hunker ik naar de ongecompliceerde
gecompliceerdheid van Diderot.
P.S. Een zo volledig mogelijke editie van deze Lettres à Sophie Volland,
met inleiding en aantekeningen van André Babelon, verscheen in 1938.
Van deze editie verscheen eind 1950 een twee-delige herdruk (Gallimard,
Paris).
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J.H.W. Veenstra
L'art contre l'art
Bijna iedereen, die de door Peggy Guggenheim bijeengebrachte collectie
surréalistische en abstracte kunst in het afgelopen seizoen heeft bezocht, zal
vermoedelijk met een zucht van verlichting de tentoonstelling hebben verlaten. De
meesten omdat ze van al dat raars, waar ze toch geen vat op konden krijgen, waren
verlost en weer zeker waren van de vaste grond in het vertrouwde dagelijkse bestaan.
Enkelen ook omdat ze zich ditmaal de door museum- en tentoonstellingen
opgedrongen veneratie niet hoefden aan te meten en zich even hadden kunnen
bewegen in een vrije atmosfeer van kleuren, lijnen, vlakken en voor de traditie tolvrije
voorstellingen. De eerste kategorie had eigenlijk graag willen lachen, maar durfde
dit beslist niet en nam minstens het air aan van de geinteresseerde waarnemer, liefst
met de zo geleerd aandoende klinische blik. De tweede kategorie lachte ronduit als
er aanleiding toe was en toonde zich ontvankelijk voor de bedoeling van opgewekte
mensen, die van mening zijn dat plezier om schilderwerk niet per se heiligschennis
is. Heeft de ingénieuze (Minimax Dada) Max Ernst dit niet duidelijk geïllustreerd
door op de druppel, die uit het kraantje van een van zijn dada-maschinchen komt,
‘bonjour’ te schilderen?
Niet dat ik aan dit lachen iets sjibbolethachtigs wil verbinden en er de
modernistische bokken van de reactionnaire schapen mee wil scheiden, om dan de
eersten even hard te prijzen als de laatsten te verdoemen. Want als de moderne
beeldende kunst moeilijk en slecht wordt begrepen, als surréalisten en abstracten
nog door lieden, die zelfs niet van gevoeligheid en intelligentie zijn verstoken, als
décadente aanstellers of onvakkundige wildemannen worden bejegend, dan zit daar
voor mij meer achter dan een kwestie van pioniers en de hen pas later waarderende
horde. Natuurlijk speelt hierbij het vastzitten aan aangeleerde aesthetische normen
en het nog niet gewend zijn aan nieuwe uitdrukkingsvormen een rol. Maar belangrijker
acht ik een sociaal aspect, dat meer is dan het al uit den treure behandelde probleem
van kunstenaar en gemeenschap en verder grijpt dan de al wat stoffige idealen van
culturele verheffing der massa en van een opvoeding tot aesthetisch begrip.
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Juist in de abstracte beeldende kunst, waar de formalistische revolutie tot een grotere
sprong en een radicalere breuk heeft geleid, wordt het hier bedoelde probleem
toegespitst. De afstand tussen kunstenaar en gemeenschap is hier het grootst geworden,
de kunst lijkt hier zin- en functielozer dan waar ook, maar misschien is pas deze
isolering de voorwaarde om eigenschappen aan het licht te brengen die, al zou men
ook de abstracte kunst als zodanig veroordelen, dan toch de ‘qualités de ses défauts’
blijken te zijn.
In de abstracte kunst (om dan maar voor het gemak vast te houden aan het
ingeburgerde woord ‘abstract’, dat in dit verband onzinnig is omdat elke kunst juist
kunst is in de mate waarin ze abstract is en het verschil tussen het figuratieve en
non-figuratieve zich in het vlak der associatie afspeelt, waar de ‘concreetheid’ een
kwestie van herkenning is) zie ik, buiten een simpel toejuichen of afkeuren om, een
noodzakelijke hybris, die de kunst levend en in beweging houdt, maar die dan toch
de vraag met betrekking tot niet zonder schade te overschrijden grenzen evenzeer
meebrengt. De ontwikkeling van de abstracte kunst zelf levert hierop al het antwoord
en een zeker ‘slecht geweten’, dat de abstracten in hun praktijk verraden, wijst er op
dat de voorstelling minder gemakkelijk te ontkomen is dan zij het theoretisch betogen.
Die tyrannieke voorstelling - het in een buitenwereld verankerde ‘beeld’ - is niet
alleen maar onuitroeibaar door ingekankerde ouderwetse normen van waardering en
een gebrek aan lenigheid van de geest, waar de kunstenaar wel verplicht is een
concessie aan te doen. Wezenlijker is dat de voorstelling een levensfunctie is, die
alleen met gevaar van verkommering en verdorring kan worden genegeerd.
Waarom zijn de meeste abstracte kunstenaars er zo op gesteld nog altijd met
‘concrete’ titels naar de voorstelling te verwijzen en zijn maar enkelen zo consequent
hun werk als studie, compositie, opus of wat ook aan te duiden? Er zijn er inderdaad
wier werkwijze het uitgaan van de gebruikelijke voorstelling verraadt, die het
figuratieve in meerdere of mindere mate ‘ontfigureren’ en door het verpuren van
vormen en kleuren een non-figuratief aandoend resultaat bereiken. Het is historisch
gezien de logische weg geweest en diverse ex-kubisten bewijzen dat daarmee op
zichzelf nog geen sprake hoeft te zijn van minder opmerkelijke of minder geslaagde
experimenten. Maar ze zijn niet de echte abstracten, wier uitgangspunt juist hieraan
tegengesteld is en die vanuit
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de simpele lijn of kleur en de voorstellingsloze vorm hun composities opbouwen.
Kandinsky en Mondriaan - niet voor niets de meest gedurfde theoretici - zijn hiervoor
typerend. Henry Moore en soms ook Picasso leveren er voorbeelden van, maar passen
ook de andere werkwijze toe. Verschillende Italiaanse futuristen, met hun bezetenheid
door vaart en beweging, zijn in dit opzicht tussen-figuren omdat ze van de zintuiglijk
waargenomen werkelijkheid, zij het van het minst voorstelbare deel ervan, bleven
uitgaan. Eerst de jongere abstracten (en in Nederland een Ouborg, die al geen jongere
meer is) hebben zich zonder veel theoretische praeoccupaties en zonder het afstropen
van oude huiden - misschien hoogstens een toch al nooit passend academisch
confectiejasje - kunnen overgeven aan het zich uitdrukken via de zuivere lijn, kleur
of vorm, aan het abstracte ‘denken’ dus. Maar ook zij blijven nog altijd knipogen
naar de voorstelling en slaan bij voorkeur via épaterende titels de brug van de
plastische sensatie naar de voorstelbare werkelijkheid.
De een maakt zich wijs dat hij het doet omdat het vulgus het zo wil, de ander geeft
toe dat hij die werkelijkheid niet wil negéren, maar er het abstracte aequivalent voor
wil vinden via zelfstandige picturale en plastische waarden. Maar ik zie hier nog
eerder de eenvoudige waarheid bevestigd dat het leven sterker is dan de leer, dat èn
bij de vervaardiger èn bij de beschouwer van het abstracte kunstwerk het
voorstellingsloze, d.w.z. het beeldloze, functionneren niet mogelijk is, althans zolang
er nog van kunst sprake is. Wie trouwens die leer, dus de theoretische uiteenzettingen
van de grote orthodoxen, onderzoekt, bespeurt alleen daaruit al dat er iets niet klopt.
De beschouwingen van een Kandinsky zijn doortrokken van de 19e eeuwse
natuurwetenschappelijke elementenleer, die een latere psychologie al lang en breed
heeft ondergraven. Zijn analogieën met de muziektheorie zullen zelfs de moderne
muziektheoreticus al bedenkelijk met het hoofd doen schudden en zijn gescherm met
‘geluidswaarden’ mag hier en daar tot opmerkelijke constateringen en
behartenswaardige toepassingen hebben geleid, toch hebben ze over het geheel iets
pueriels. Ook Mondriaans zoeken naar ‘het universele aspect van het leven’, zijn
optimistisch geloof in een algemeen geldige verijlde vormenwereld, waarin de
individuele uitdrukking - ‘l'individualité fugitive’ - onzuiver en overbodig is, is 19e
eeuws. Hij is de Hegel van de nieuwe schilderkunst, de consequente - en in zijn
gedurfde ‘steilheid’ zeker bewonderenswaardige - doordenker en
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toepasser van een conceptie, die zoals via alle consequenties tenslotte bij de duivel
te vondeling wordt gelegd.
Ik heb inderdaad bewondering voor de grote eenzijdigen en in een wereld, waar
het menselijk tekort de alleen beschikbare bouwstof is, zijn ze onontbeerlijk. Maar
waar de hechtheid van de basis ontbreekt en het resultaat onbehagen wekt, is
wantrouwen op zijn plaats. Niet het wantrouwen van achterlijken of reactionnairen,
die wel ergens in elke nieuwlichterij een aangrijpingspunt vinden om hun verstarring
goed te praten, maar het nuchtere toetsen van idealen aan menselijke vermogens, die
aan een menselijke structuur zijn gebonden. In die structuur heeft nu eenmaal het
aan de buitenwereld ontleende beeld een niet weg te denken functie. Aan beeld en
voorstelling laden en ontladen zich emoties en energie. Voor de meest primaire
drijfveren is het herkenbare beeld oriënterend, richtinggevend, en wie op de maan
terecht zou komen en daar niets in het landschap zou vinden wat aan de aarde
herinnert, zou daar letterlijk een verloren man zijn. De voorstelling behoort wezenlijk
tot de ‘Umwelt’ waarmee elk levend wezen een stuk wereld tot de zijne maakt en er
het leven houdt. Een vertrouwd en hoogstens ‘bewerkelijk’ stuk wereld als het om
de eerste levensbehoeften gaat, minder vertrouwd maar nog ‘hanteerbaar’ als het
wekken van zijn avonturiersinstincten ermee gemoeid is.
Dit laatste, zij het dan op ‘geestelijk’ niveau, geldt ook voor het appèl van de kunst,
die emoties en energie wil wekken, die aandoeningen bezorgt - het ‘doen’ hierin
wijst terminologisch al op actie -, die bevrijdend werkt door nieuwe impulsen en die
tenslotte schoonheid is (dit dan liefst in hygiënische zin op te vatten, om een steriele
romantische aesthetiek buiten het geding te laten). De Kandinskyanen zullen opwerpen
dat dit alles waar kan zijn, maar dat dan toch de muziek bewijst hoe de kunst even
goed en misschien nog sterker kan functionneren buiten de voorstelling om. Dit is
een drogreden, want allereerst is voor het muziek genieten ook al een min of meer
herkenbaar ‘klankbeeld’ nodig en in een primitief bestaan zijn onbekende geluiden
de meest angstaanjagende verschijnselen. Maar toegegeven dat hier van een
voorstelling in de gangbare zin geen sprake is, is het dwaas hierbij het verschil tussen
het auditieve en visuele oriënteren weg te redeneren. Oog en voorstelling bestaan
voor en door elkaar, via het oog worden we gevoed door een wereld in steeds
wisselende verschijningsvormen, die ‘synthetischer’ of ‘abstracter’ kunnen zijn al
naarmate onze trap van ontwikkeling het mogelijk maakt ze te
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zien, maar die ons zolang emotioneel richten als ze iets van ‘de’ wereld blijven
verraden, d.w.z. als ze voor-stellen. Staan vormen los van de wereld als natuur - de
geometrische vormen - dan kunnen ze voor de zeer aparte bezigheid der wiskundigen
nog een opwekkende functie vervullen, maar daar is het primaire, een uit emoties
reagerend, bestaan niet mee gemoeid en dus evenmin de kunst, die op een ‘hoger’
niveau primair is. Dergelijke vormen in de kunst betrekken, betekent het oog tekort
doen en daarmee de ‘geest’ of de ‘ziel’ (als men aan deze hyposthasen wil
vasthouden). Wie trouwens in dit opzicht oog en oor wil gelijkschakelen, kan net zo
goed verlangen dat we op de handen gaan lopen en met de voeten gaan piano spelen,
wat wel aardig is als ontspanning maar overigens onnatuurlijk en onpractisch.
Dit alles betekent nog allerminst een pleidooi voor het copiëren van de natuur in
de beeldende kunst, al wil ik toch ook niet eens zo neerkijken op het plaatjes maken
of mannetjes maken - ik kom er straks op terug - als de moderne kunstenaar het doet.
Ook de realistische kunst imiteert de natuur alleen zodanig dat volgens bepaalde
conventies een stuk natuur wordt gesuggereerd. Hoe beperkter de middelen zijn
waarmee de bedoelde suggestie wordt bereikt, des te meer kans is er op een
persoonlijke uitdrukkingswijze en dus op stijl. Juist de abstracte kunst, die met vele
voor kunst onwezenlijke trucs heeft afgerekend, heeft de grote verdienste de
uitdrukkingskracht van de allereenvoudigste middelen te hebben geïntensifieerd, een
exploreren van mogelijkheden, dat het positieve saldo van elke revolutionnaire
uitbarsting is en dat soms zelfs een barnende chaos verkieslijker doet voorkomen
dan een toegevroren kosmos.
Ik kan bewondering hebben voor de expressiekracht die sommige abstracten met
een minimum aan lijn en kleur weten te bereiken, ik kan geboeid zijn door
vormexperimenten waarmee als het ware niet de schepping, maar de schepper wordt
geïmiteerd - zoals bij de Onze Lieve Heer-in atelierformaat die de geniale Henry
Moore is - en een gloednieuw bestaan wordt gecreëerd, maar de emotionele werking
van kunst onderga ik er alleen door als er een minimum van associaties met ‘de’
werkelijkheid mee verbonden blijft. Waar dit verdwijnt, kan ik vreugde, opgewektheid,
een aesthetisch genoegen ondergaan, maar ik zie hierin geen verschil met het genoegen
dat behangselpapier en de patronen van gordijnen of vloerkleed mij verschaffen.
Reële en gewaardeerde aandoeningen, zeer zeker, maar gelegen buiten de sfeer van
de

Libertinage. Jaargang 4

365
kunst, die mij anders dient te raken en waarin ik het contact van mens tot mens wil
ondergaan dat bevrijdend en verrijkend werkt. Ik wil nog niet beweren dat dit in alle
abstracte kunst afwezig is - doctrinair absoluteren is gevaarlijk en de experimenterende
eenling is in zijn ‘hybris’ misschien pas individu par excellence - maar het is niet
voor niets dat veel abstracte kunst tot blote sierkunde (ten onrechte kunst genoemd)
is ontaard en niet anders aanslaat als welk decoratief werk ook. Waar ik in Mondriaan
nog de ene stoutmoedige experimentator kan bewonderen en in zijn werk één
onvervangbare persoonlijkheid herken, zouden mij duizend Mondriaans - zijn eigen
ideale kunstenaarsstand - net zoveel zeggen als de firma Rath en Doodeheefver,
d.w.z. niets buiten het moment om dat ik van hen offerte verlang.
De abstracte kunstenaar zal mij mijn geborneerde opvatting van kunst verwijten,
maar ik meen dat hiervan eerder bij hemzelf sprake is. Voor wat er mis is met de
kunstopvatting in het algemeen en wat hierin dient te veranderen, biedt de abstracte
kunst het meest sprekende voorbeeld. Dit is nu eenmaal, zuiver maatschappelijk
gezien, de meest zinloze kunst. Behalve een kleine coterie - waarvan de kille
profiteurs, de kunsthandelaren, nog het grootste deel uitmaken - vraagt niemand er
naar en heeft niemand er belangstelling voor. Men kan er over treuren, men kan de
pioniers bewonderen en hen een boterham toeschuiven, men kan de overheid opporren,
maar daarmee wordt het feit niet ongedaan.
Zou het niet verstandiger zijn de maatschappelijke structuur zelf eens te
onderzoeken en zouden ook de kunstenaars niet eens de spade onder de eigen voeten
kunnen steken? Niet dat ze het modernisme af moeten zweren of in de een of andere
zogeheten gemeenschap onderduiken - de koude koorts van fascistisch of socialistisch
realisme moet al afschrikwekkend genoeg zijn - maar enige twijfel aan hun functie
zou op zijn minst de schuldvraag verplaatsen (waarbij hier dan van schuld in
betrekkelijke zin gesproken moet worden). Het is verbazingwekkend dat zoveel
klagers over de verwaarlozing van de kunst, die het verleden te hulp roepen en willen
bewijzen hoe de kunst eertijds in aanzien stond, totaal vergeten dat de kunst vroeger
betekenis had naarmate ze niet of nauwelijks kunst was. Noch in de Middeleeuwen,
noch in de Gouden Eeuw, noch in oude culturen die wij nu om hun kunstzinnige
prestaties prijzen, stond de kunst als zodanig in ere. De kunstenaar, d.w.z. de man
die wij nu kunstenaar noemen, had
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er een maatschappelijke functie, hetzij als maker van portretten, historie- en
memoriestukken, hetzij als vervaardiger van religieuze symbolen, kortom dingen
die om hun bruikbaarheid in het maatschappelijke verkeer werden gewaardeerd en
waar de gemoedsaandoeningen, die bij kunst horen, nauwelijks aan te pas kwamen
of althans bijzaak waren. Men was de aanbieder van een nuttig product, de vakman
aan wiens vermogens werd geappeleerd niet om de ‘schoonheid’, maar om belangen
en verlangens te dienen van een gemeenschap, waar ideële en niet-ideële motieven
al naar het uitkwam in uitkristalliseerden. Wie naar de toppunten van de kunst in het
verleden kijkt, ziet naar de enkelingen wier prestaties hen volgens onze normen boven
de massa doen uitkomen. Dat deze waardering op zichzelf al betrekkelijk is, bewijst
de vrij recente bewondering voor een Rembrandt of een Bach. Maar belangrijker is
dat die enkelingen in hun tijd maatschappelijk gezien geen enkele andere functie of
betekenis hadden dan hun naamloze gildebroeders, dat ze allen als handwerkers
eenzelfde plaats bekleedden en dat voor hen het probleem van kunstenaar en
gemeenschap hoogstens de smaak of het begrip in het geding bracht, maar nooit hun
functie. Het handwerk stond voorop, de kunst was van later zorg, zo ze al een zorg
was.
Hoe weinig dit tegenwoordig nog wordt beseft, blijkt wel uit de pogingen van
schrijvers die zich met biografieën of romans op de kunstenaars van vroeger werpen
en er dan ten onrechte de typische kunstenaars en de typische kunstenaarsproblemen,
zoals wij die verstaan, in uitbeelden. Natuurlijk hadden ook die ouderen
kunstenaarsproblemen, inzover ze uitzonderlijke mensen waren die meer tot
uitdrukking brachten dan de vaardigheid van hun métier. Maar hun habitus was niet
die van de kunstenaar sinds de Romantiek en de Rembrandts en soortgenoten, zoals
wij ze veelal zien, zijn op de schrijftafel van Murger geboren. Het is niet
onwaarschijnlijk dat over enige eeuwen, als onze tijd voor een met andere normen
opererend nageslacht een beeld oplevert waar wij ons over zouden verbazen, tot de
ons typerende kunstuitingen een deel van de ‘strips’ en humoristische tekeningen
wordt gerekend, die wij met onze morbide hang naar het zware en sérieuze buiten
het domein der kunst bannen. Onze humoristische tekenaars - welke meesters van
de lijn en de karakteriserende suggestie zijn er overigens niet onder! - voelen zich
ook maar doodgewone jongens die de moppentrommel doen draaien en die ook niet
direct door kunstenaarsproblemen worden gekweld. Zij zijn in de
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beeldende kunsten nog de enige ‘artisten’ die als handwerker een directe
maatschappelijke functie hebben en de kunst, die ook hier van later zorg is, wordt
misschien nog eens juist onder hen in optima forma ontdekt.
Ik meen dat dit een gezonde en noodzakelijke toestand is en dat de kunst daar het
vruchtbaarst is, waar er het minst kunst ‘consciousness’ - en kunstaanstellerij - bestaat.
Een van mijn sterkste indrukken bij een bezoek aan Bali is de ontdekking geweest
dat er op dit, om zijn kunstenaarsschap zo veelgeprezen, eiland niet of nauwelijks
kunst bestaat. Wie er door de dessa's en de kampongs loopt, duizelt er van zoveel
kunst dat hij tot het door onze kunstopvatting geëiste bewonderd genieten al gauw
niet meer in staat is. Daar illustreert zich wel het duidelijkst hoe kunstmatig het hele
probleem van kunstenaar en gemeenschap is en hoe terecht onze kunstenaars de
uitgeworpenen van de maatschappij zijn. Iedere deurpost, iedere tempelstijl en elk
huishoudelijk voorwerp is daar - hoe kunstzinnig, sierlijk of getuigend van een
ontstellende vaardigheid ook - een ding, een in het dagelijkse of religieuze verkeer
hanteerbaar en gehanteerd gebruiksobject. Iedere op zijn galerijtje werkende
zilversmid, beeldsnijder of tekenaar is er de vakman, die zich alleen in zijn bezigheid
onderscheidt van andere vaklieden. Helaas hebben ook hier al de toeristenindustrie
en de bemoeienissen van Westerse kunstenaars er de klad ingebracht. Al te veel
goedwillende en altijd kwaad teweeg brengende lieden deden vóór de oorlog - en
doen het alweer - hun best om er een kunstenaarsstand te kweken en meer nog dan
de stroom van vrij onschuldige toeristen, die een krachtige gemeenschap wel hun
juiste plaats van uit te buiten objecten weet te geven, zou dit wel eens de ondergang
van de Balinese kunst kunnen meebrengen. (Dit besef bracht een van mijn vrienden
- zelf kunstschilder - tot de spontane uitroep ‘gelukkig’ toen hij in 1942 de dood van
de Duitser Walter Spies vernam, de man die zoveel aan ‘kunstverheffing’ bij de
Balinezen had gedaan en die door de torpedering van een transportschip met
geïnterneerden omkwam.)
De opvoeders en Fortschrittsoptimisten zullen hieruit concluderen dat Bali dan
toch bewijst hoe de schoonheidszin in een heel volk dusdanig kan worden
aangekweekt dat het dagelijkse leven ervan doortrokken wordt en dat het niet meer
een aangelegenheid voor enkele ‘fijne luyden’ is. De kunst op school, de
volksuniversiteit voor de avonduren, het museum voor de massa, kortom
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een heel gamma van overbekende desiderata kan erbij worden gehaald en ik zou ook
allerminst het nut van dit alles willen bestrijden. Maar het probleem is er niet mee
opgelost en de kunst verliest er niet een positie door die onwaarachtig en ongezond
is. Ik geloof trouwens wel degelijk in de fijne luyden - tenminste buiten sociale
criteria om - en ik ben sceptisch wat de veredeling van de massa betreft, maar ik
meen dat de eerste stap om de kunst weer een plaats in de gemeenschap te bezorgen
van de kunst zelf uit moet gaan. Allereerst de kunstenaars moeten beseffen dat ze
tegenwoordig nauwelijks meer dan lijkbezorgers zijn. Wat doen we anders, althans
met de beeldende kunst, dan het zo gauw mogelijk bijzetten van het kunstwerk in
kille mausolea. Afgezien van de schaarse liefhebbers en verzamelaars, afgezien van
de al even schaarse opdrachten van publieke en andere lichamen - waarbij meestal
conventionele praal- en pronkzin de kunstzin nauwelijks aan bod laat komen - werkt
de moderne beeldende kunstenaar voor het museum. Toegegeven dat dit zijn kansen
om te blijven leven verhoogt, toegegeven ook dat de kring van oprechte kunstgenieters
hierdoor wordt vergroot, maar niettemin is in wezen een museumcultuur dodencultuur.
Hoe geestdriftig museumbezoeker ikzelf ook ben, hoeveel genot, inzicht en
ontwikkeling ik aan musea heb te danken, ik meen dat een fiks bombardement op al
deze instellingen - als er dan toch met helse instrumenten moet worden geoefend een zegen zou zijn.
Het museum is de vijand van kunst en kunstenaar en de verholen gapende
doorsnee-museumbezoeker met de devote pose is de levende illustratie van de
onwerkelijkheid der kunst. Als we al onze electrische centrales in een of ander
museumpark te kijk gingen zetten en het zelf voortaan met kaarslicht zouden doen,
zou het op hetzelfde neerkomen. Prachtig misschien om de historische blik te scherpen
en om technische kennis in a nutshell op te doen, maar in laatste instantie zinledig.
Die centrales zijn er in de eerste plaats om licht en kracht te verschaffen op de plaatsen
waar dit nodig is en hoe historici en aankomende technici aan hun kennis komen, is
punt twee. Precies zo zou ik de vraag willen stellen of de kunst - althans de beeldende
kunst, waar ik me hier toe beperk - nog de plaats in de gemeenschap kan innemen
die ze op gezette tijden heeft gehad. Ik meen dat dit wel degelijk mogelijk is en dat
er juist elementen in de abstracte kunst zijn die naar het antwoord toeleiden.
Ik merkte eerder op in de abstracte kunst het intensifiëren van
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de uitdrukkingskracht te waarderen en ik zie de winst van deze richting daarin liggen
dat door het zover mogelijk wegschuiven van voorstellingen, die zijn beladen met
per traditie overgebrachte en min of meer krachteloos geworden sentimenten, het
allerpersoonlijkste uitdrukkingsvermogen wordt vergroot en op meer geeigende
middelen toegespitst. Dat het zich uitdrukken op zichzelf wezenlijker is dan de vorm
waarin het gebeurt, is een waarheid, waar psychologen en psychiaters zich sinds lang
mee bezig houden. Het wordt tijd dat de kunstenaars de vormproblemen, waar ze nu
al een eeuw mee tobben - terecht en met resultaat, haast ik me er aan toe te voegen
- eens even opzij zetten en op de andere kant van hun bezigheid meer dan intuïtief
de aandacht richten.
Een tak van de psychologie, de uitdrukkingsleer, nadert hun domein en ik zou met
mijn voorkeur voor de kunstenaars boven de schoolmeesters niet graag zien dat ze
daar, waar ze het recht en de plicht hebben het heft in handen te houden, zouden
worden overrompeld. Ook uit een andere richting, de psychiatrie, dreigt een offensief
en de school van Jung, die zich in haar symbolen-onderzoek hoofdzakelijk nog met
oude culturen bezig houdt, is tenminste zover boven het primitieve kunstgetheoretiseer
der Freudianen uitgekomen, dat er reden is met ernst te gaan constateren in hoever
ze onbevoegd het terrein der kunst betreedt. Het zou de kunstenaars nog onverschillig
kunnen laten, als ze niet zelf door een grensoverschrijding buiten de paden der kunst
waren gaan grasduinen. Ik zie aanrakingspunten juist in de uitdrukkingsleer - of beter
het uitdrukkingsvermogen, om de leer maar voor de schoolmeesters te reserveren waarmee de beeldende kunstenaar een plaats in de gemeenschap kan terugvinden
die èn voor hem èn voor de maatschappij zinvol en vruchtbaar is. Niet bij wijze van
werkverschaffing of vanwege de dikkere boterham, maar om een natuurlijk contact
te herstellen dat het cement van elke gemeenschap vormt en altijd heeft gevormd.
Ik meen dat in onze maatschappij, die er een is van gefrustreerde, gespleten en in
de knoei geraakte mensen, het openen van wegen en het bieden van middelen om
zich uit te drukken anders dan in het gangbare verkeer wordt geëist, een
allernoodzakelijkste behoefte is. De kunstenaar weet wat de bevrijding betekent van
het zich binnenste buiten keren, de psycholoog en de paedagoog hebben geleerd hoe
de ontwikkeling van het kind een zich richten en hechten aan de dingen van de
buitenwereld is en hoe het zich vormen aan het vormen en aan de vormen van de
natuur wordt
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geoefend. De psychiater tenslotte heeft de ervaring opgedaan hoe de patiënt met een
vastgelopen psychisch leven door het zich uiten in lijn en kleur - primitief, zeer zeker,
en ver van ‘de’ kunst, maar toch eigenlijk wat de functie betreft niet zo verschillend
van het kunstproces - het contact herstelt met een buitenwereld die voor hem
onhanteerbaar was geworden.
Wij, in een wereld die door de technische ontwikkeling op hol is geslagen en waar
het ontbreken van besef of norm van richting en doel ons tot verbijsterde robotten
dreigt te maken, zijn allemaal genoeg patiënt - schizofrenen in spe - om de psychiater
hard nodig te hebben. De neurasthenische Amerikanen hebben hem al in de stoel
van de dominee of de pastoor gezet, die bij ons uit eerbied voor traditie nog voor
sentimentele leuterpraat wordt gereserveerd of leeg blijft. Het is misschien ons nog
net gezonde instinct dat ons ervoor waarschuwt dat de psychiater al even hard holt
en dat een klein verschil in tempo nog niet het houvast van een eigen standplaats
oplevert. Maar mogelijk hebben we meer aan de kunstenaar. Niet het romantische
kunstenaarstype van de afgelopen eeuw, die zichzelf tot kunstenaar heeft gemaakt
en van de nood via de deugd in de anti-sociale ondeugd is verzeild geraakt. Ook niet
de kunstenaar in de witte psychiatersjas, die plotseling aan het theoretiseren en cureren
gaat, maar de man die een handwerk (letterlijk) beoefent waar zijn medemensen om
vragen en nut van ondervinden.
Het is alweer een romantisch vooroordeel en de vrucht van een wormstekige
aesthetiek om het nut en de kunst als elkaars tegenpolen te zien. Ik geef graag toe
dat het werkelijke kunstproduct op een heel ander niveau dan dat, waarop zich het
sociale verkeer afspeelt, het nut in het geding brengt. Maar alle verenblazerij van
verijlde aestheten ten spijt, kan ik iets dat voor mij of voor anderen, nu of later, geen
nut afwerpt, onmogelijk als kunstwerk beschouwen en precies daar ligt voor mij de
grens waar de fraaiste vormen nog zin hebben. Het nut van de kunst als sociaal
verschijnsel en van de kunstenaars als sociale klasse is de voedingsbodem waar die
hele grillige, niet te dirigeren en niet op vaste wetten reagerende plant - het echte
kunstwerk - uit groeit. En nu we de fotograaf hebben voor exacte portretten en een
reeks voortreffelijk marcherende fabrieken voor zo ongeveer alles wat aan huis en
haard comfort en sierlijkheid uitmaakt, moet die voedingsbodem hersteld worden
om de plant te redden.
Goed voor een Utopia deze overwegingen? Misschien slechts
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een vluchtig genoteerde melodie die niet meer de kans krijgt om ooit nog te klinken.
Maar ik zie toch dit alles nog als een zeer dichtbij liggende mogelijkheid. Ik meen
dat het tekenen, het schilderen, het boetseren, het beeldhouwen, het plastisch knutselen
met de reeks van nieuw uitgevonden materialen, een bezigheid voor iedereen kan
worden. Niet alleen als liefhebberij, tijdverblijf of schoolvak - op zichzelf nog niet
te veroordelen - maar allereerst als een therapeutische werkzaamheid en als een
instrument van zelfkennis en wereldkennis. En ik zie de schilders en beeldhouwers
als instructeurs en ‘handleiders’, met een psychologisch en psychiatrisch geschoolde
blik, daarbij een nuttige en onontbeerlijke functie innemen. Geen frikken die iets
leren, geen pseudo-doktoren die technische handgrepen verkopen, geen aestheten
die schoonheid opdringen en geen zieleherders die het eeuwige heil in vruchtgebruik
aanbieden, maar lieden van raad en daad, die in en buiten de onderwijsinstellingen
een stuk zieleleven tot gezonde ontwikkeling brengen met evenveel plezier en
doeltreffendheid als de sportinstructeur zich nu met onze fysieke gezondheid bezig
houdt.
De sprong is niet zo groot en deze visie niet zo ireëel. Hoeveel schilders hebben,
nu de waarde van kindertekeningen min of meer wordt ontdekt, er niet met verrassing
een uitdrukkingskracht en emotionaliteit in gevonden, die meer dan ooit de vraag
doet opwerpen wat er aan de latere scholing van het kind ontbreekt en door welke
heilloze remmen het wordt gedwongen zich af te sluiten en op te sluiten. Hoeveel
psychologen hebben niet, nu door Rohrschach-tests en andere proeven de betekenis
van de verbeelding en van de inwerking van lijn of kleur voor de hele psychische
structuur aan het licht komt, de kunstenaar te hulp geroepen.
Juist in het werk van de abstracten zie ik dit elkaar naderen van grensgebieden,
waar men zich over en weer nog nauwelijks van bewust is. En juist in de nog verbrede
maatschappelijke kloof, die vooral de abstracten en hun aanverwanten voor het
probleem van hun ‘bruikbaarheid’ als bestaans- en levenskwestie stelt, zie ik een
dwingende impuls voor bezinning. Laat de kunstenaar maar òndergaan, d.w.z. de
kunstenaar van de oude stempel. Laat hem zelf, omdat hij het het hardst nodig heeft,
de uitgediende mythe van kunstenaar en kunst vernietigen. Eens heeft hij zich gered
met de leuze van het ‘l'art pour l'art’. Hij zou het nu eens kunnen proberen door het
‘l'art contre l'art’ toe te passen. Laat de kunstenaarsstand in de maatschappij ondergaan
en de kunst - die
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anti-maatschappelijk moet blijven, maar die het nageslacht als latere zorg wel uit
veel geknutsel, geknoei en gekras naar voren zal halen - zal worden gered. Ik ben
voor geknoei niet zo bang en ik meen ook dat er zonder de Rederijkerij, waar alweer
alleen aesthetische geborneerdheid de sociale betekenis van doet miskennen, geen
Europese literatuur zou zijn geboren. Tenslotte zijn er ook nog de kritici, wier
zuiverheid van oordeel en zin voor kwaliteit ik in geen fase van ontwikkeling zou
willen missen. Voor zover het dan inderdaad het kunstwerk betreft.

[L.Th. Lehmann: gedichten]
I
Als ik in bed lig ben ik een viervoeter,
en kijkt mijn hond mij als gelijke aan.

II
De vogel Valdood vliegt ook tegen beter weten.

III
De helden zijn moe van het sterven,
Achilles zegt soms tegen Hector:
Als iemand nog eens de Ilias leest
blijf ik leven!
L.Th. Lehmann
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Paul van 't Veer
Melville op de korte baan
In deze jaren van eeuwfeesten voor de Amerikaanse litteratuur (want Thoreau,
Hawthorne en Emerson publiceerden allen hun belangrijkste werk omstreeks 1850
en '51) valt één herdenking tussen de andere op als een massale walvis onder de
potvissen. In 1951 ‘vieren’ wij de honderdste verjaardag van Herman Melville's
Moby-Dick. Honderd jaar geleden een veelgesmade en weinig geprezen verschijning,
duikt deze Leviathan thans voor onze ogen op als de grootste schepping der
Amerikaanse letterkunde in de negentiende eeuw en een van de grootste uit de
wereldlitteratuur.
Sedert de oorlog is de belangstelling voor Melville in de Verenigde Staten weer
enorm. Talloze artikelen en vele boeken over deze schrijver en nieuwe uitgaven van
zijn werk (o.m. een volledige uitgave in veertien delen bij Farrar Straus) getuigen
daarvan. Melville en zijn werk zijn opgenomen in de stroom, veroorzaakt door de
herleving van de belangstelling in de aspecten van het leven der twintiger jaren, toen
een ware Melville-cultus bestond.
Wat Nederland betreft: ‘Moby-Dick’ is hier bekend genoeg, enkele van Melville's
vroege romans (‘Typee’ en ‘Omoo’) worden ook wel gelezen. In de schaduw blijft
de Melville van de korte baan: die van de novellen en korte verhalen, vaak even
meesterlijk als zijn grotere werk; soms (zoals volgens prof. Van Kranendonk, die in
zijn Geschiedenis der Amerikaanse Letterkunde een van de in Nederland zo schaarse
beschouwingen aan Melville wijdt, het geval is met het verhaal ‘Billy Budd’) ‘beter,
mooier, gaver werk’ dan deze schrijver ooit heeft voortgebracht. ‘Billy Budd’ is ‘een
juweel van het zuiverste water, een meesterwerk tout court’. Van dit juweel is eerst
dit jaar een Nederlandse vertaling (bij de Wereldbibliotheek) verschenen.
En inderdaad, wie zou terugschrikken voor de vijfhonderd bladzijden van
‘Moby-Dick’ en zich zelfs niet de moeite wil geven de enkele honderden pagina's
van ‘Typee’, ‘Omoo’ of ‘Redburn’ te lezen, zou nochtans de gelegenheid hebben de
vrijwel complete schrijversgestalte van Herman Melville te leren kennen uit diens
novellen. Want zowel de sterke als de zwakke zijden van dit talent
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komen uit de verhalen naar voren, zij het met de beperking van het korte bestek, die
de grootheid van ‘Moby-Dick’ wel kan aanduiden maar niet bereiken - doch anderzijds
de druilerigheid van ‘The Confidence Man’ wel kan doen vrezen, maar niet evenaren.
Een miniatuur Melville dus, een Melville in zakformaat, daardoor vertrouwelijker
en huiselijker, maar ook minder groots, en nergens wellicht ‘een meesterwerk tout
court’, al wil prof. Kranendonk ons dat doen geloven.
Niet zeer veel novellen en korte verhalen heeft Melville op zijn naam. ‘Billy Budd’
(kort voor zijn dood, nl. in 1891, geschreven en posthuum gepubliceerd) noemde ik
reeds. In het boekje ‘Piazza Tales’* (1856) verschenen zeven novellen, die tevoren
reeds in een tijdschrift waren gepubliceerd. Uit andere tijdschriften verzamelde men
ten behoeve van de eerste complete Melville, die in 1924 te Londen uitkwam, nog
een twintigtal korte verhalen en fragmenten. Daaronder zijn er nogal wat, die het
stempel dragen van de haast, waarmee ze geschreven zijn. Maar de ernst waarmee
Melville toch ook dit soort broodwinning bedreef, hoedde hem ervoor zulk slecht
tijdschrift-geschrijf te leveren als bv. Poe of Bierce dorsten produceren.
Het gebrek aan belangstelling voor de novellist Melville wordt voor ons land wel
geïllustreerd door het feit, dat het dertiende deel der Verzamelde Werken in de
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek slechts voor de helft was opengesneden toen
ik het dezer dagen in handen kreeg. Wel opengesneden was ‘Billy Budd’, blijkbaar
onder de invloed van prof. Van Kranendonk's heftige aanprijzing; dicht nog - ruim
25 jaren na de verschijning! - waren de andere 250 pagina's met korte verhalen en
beschouwingen. In dit deel is onder meer opgenomen de litteraire critiek ‘Hawthorne
and his Mosses’ (from an Old Manse), onmisbaar voor een ieder, die belangstelling
heeft voor de zo belangrijke verhouding tussen beide schrijvers. Voorts het levendige
‘I and my Chimney’ (1856) en een aantal portretten en fantastische vertellingen, die
soms aan Hawthorne, soms even aan Poe doen denken. Men kan hier Melville leren
kennen als een man met grote

*

De laatste uitgave van Melville's ‘Complete Short Stories’ verscheen kortgeleden bij Eyre
and Spottiswoode te Londen. De ‘Piazza Tales’ werden in 1948 als onderdeel van de
Verzamelde Werken door Farrar Straus te New York uitgegeven.
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sociale bewogenheid, een gestalte, die hij in zijn werk van langer adem alleen voor
de geïdealiseerde ‘wilden’ der Zuidzee-eilanden aanneemt en zelden voor zijn eigen
landgenoten.
Ongetwijfeld zijn de novellen ‘Billy Budd’ en ‘Benito Cereno’ (uit de ‘Piazza
Tales’) Melville's belangrijkste. Tezamen geven zij - met de beperking, die ik boven
noemde - een totaal indruk van de schrijver, die immers zowel verteller als beschouwer
is. Verteller is hij het meest in de romans voor ‘Moby-Dick’, dat hij op zijn 32ste
jaar schreef. Met de Witte Walvis voltrok zich de ommekeer: van verteller (die met
zijn ‘avonturenromans’ over de Stille Zuidzee de grondlegger werd voor veel ontaarde
bioscoop-romantiek) met neiging tot filosoferen, werd hij na ‘Moby-Dick’ de
beschouwer met neiging tot vertellen. Er is een voor mij zeer aanvaardbare theorie,
door prof. Vincent in ‘The Trying-out of Moby-Dick’ (1949) met bewijzen
geschraagd, dat deze verandering in Melville zich vooral onder invloed van Hawthorne
voltrok. In elk geval moet zij geplaatst worden in de vrij korte periode, dat Melville
vrijwel dagelijks contact had met de vertellende beschouwer Hawthorne.
In ‘Moby-Dick’ zijn beschouwing en vertelling in volmaakt evenwicht. Wordt
men echter voor de keus gesteld tussen de ‘vroege’ (d.w.z. de voor-Leviathanse) en
de ‘late’ Melville, dan kiest men ‘Typee’ voor ‘Pierre’, ‘Redburn’ voor ‘The
Confidence Man’ en óók het kort na ‘Moby-Dick’ verschenen ‘Benito Cereno’ voor
‘Billy Budd’.
‘Billy Budd’ is de ‘Handsome Sailor’, de brave borst bij wien de edelheid van
trekken zowel op het gelaat als op het karakter slaat. Het is een figuur, die men bij
Melville telkens tegenkomt, nu eens in de gestalte van de ‘foretopman’ Billy Budd,
dan weer als Jack Chase, ‘captain of the mainmast’, dan als Bulkington, de roerganger
van de ‘Pequod’. Zij zijn Melville's Ideale Mannen, ‘like Aldebaran among the lesser
lights of his Constellation’ temidden van hun kameraden. Jack Chase schijnt het
prototype van dezen te zijn, gebaseerd op een figuur, die Melville op een van zijn
zeereizen in vlees en bloed is tegengekomen.
In de novelle, waarin Billy Budd de hoofdrol vervult, komt de symbolische
betekenis van de handsome sailor het best naar voren. Men moet hem plaatsen in de
buurt van verwanten in de wereldlitteratuur als Vorst Myschkin en de Rijke Man.
Ook hier wordt de goede mens slachtoffer van zijn goedheid, ook hier voltrekt zich
een noodlot aan hem. Maar in deze internationale en niet-

Libertinage. Jaargang 4

376
contemporaine drieling is Billy Budd toch wel de zwakste. Zijn naieviteit overtuigt
niet en moet al betogend door Melville aanvaardbaar gemaakt worden. We zijn hier
midden in de ‘late’ Melville, de filosoof, die ons zijn gestalten moet ‘aanpraten’.
Tegenover Budd staat de volstrekt boze man, in dit geval een superieur, die zijn
eigen en Budds ondergang bewerkstelligt door hem als oproerfluisteraar aan boord
van het oorlogsschip bij de commandant aan te brengen. Als Budd zich moet
verantwoorden, ontneemt hem zijn stotteren de kans op rechtvaardiging. Hij laat zijn
vuist voor hem spreken en velt de boze aanbrenger neer. De klap komt te hard aan,
de man is dood. En volgens het strenge en genadeloze scheepsrecht moet Billy
sterven, ook al is iedereen van zijn onschuld in de oorspronkelijke aanklacht overtuigd.
De symboliek van de boze mens, die in zijn ondergang ook de goede meesleept,
doet sterk aan die van ‘Moby-Dick’ denken. Maar hier eindigt de strijd tussen goed
en kwaad weliswaar ook in de gezamenlijke ondergang, doch Budd gaat berustend
de dood in. Het calvinistisch pessimisme van ‘Moby-Dick’ heeft veertig jaar later
het element der berusting naast en boven zich gekregen.
Doch het verschil in formaat is, dat Melville in de loop van ‘Moby-Dick’ volkomen
weet te overtuigen; een figuur als Ahab kan niet alleen bestaan onder de gegeven
omstandigheden, hij moet zelfs bestaan ... al zijn we eigenlijk van mening, dat een
dergelijk karakter psychologisch onaanvaardbaar is. Daarentegen kunnen we bij
voorbaat aannemen, dat de zoveel ‘menselijker’ Billy Budd en John Claggart in het
algemeen kunnen bestaan, maar Melville overtuigt ons er niet van (althans mij niet,
prof. Van Kranendonk blijkbaar wèl) dat zij nu juist onder de omstandigheden van
deze novelle bestaan moeten, of zelfs maar bestaan kunnen.
In ‘Moby-Dick’ immers overtuigen niet in de eerste plaats de beschouwingen over
de bezetenheid van kapitein Ahab van zijn aanvaardbaarheid als monomaan, doch
de sfeer van de Pequod en zijn wonderlijke bemanning. Met andere woorden: de
vertelling, het verhaal overtuigt, de wijze waarop Ahab zijn houten poot aan dek zet,
de aanbidding door Queequeg en Ishmael - kortom, de isolering. Niemand zou het
in zijn hoofd halen zichzelf aan boord van de ‘Pequod’ voor te stellen om de
gedragingen van de bemanning met zijn nuchtere ogen gade te slaan. Ishmael immers,
onze ogen en oren aan boord, kunnen wij zelf ook niet zijn, hij is niet onze alter ego,
maar een volmaakt passend onderdeel van de bezetenheid. Ook hij is een geïsoleerde.
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De neiging om naast Billy Budd te gaan zitten en hem onze welgemeende
raadgevingen in het oor te fluisteren, bekruipt ons wel voortdurend in de novelle van
deze naam. Zodra men de lust in zich voelt opkomen ‘kijk achter je’ te roepen naar
de hoofdpersonen, treedt transponatie in de plaats van isolatie. Dat moge voor een
‘realistisch’ verhaal de geschiedenis slechts des te boeiender maken, het doet afbreuk
aan de novelle, die haar karakters als symbolen stelt en die het van de verbijzondering
moet hebben.
Nu zijn de bezwaren in het vuur der argumentering hier wel wat breed uitgemeten.
Wat na aftrek van de zwakheid overblijft, is toch altijd nog een voortreffelijke novelle,
waarin vooral captain Vere - die zijn zeekrijgsraad ervan overtuigt dat de doodstraf
over Budd moet worden uitgesproken - een interessante figuur is. Hij is het model
van de beschouwer-in-nood, een Ishmael, die gedwongen wordt het noodlot zelf te
voltrekken, terwijl hij zich voortdurend in de spiegel gadeslaat. Het is dit deel vooral
mei zijn uiterst ‘moderne’ probleemstelling, dat een glimp van de meester Melville
laat zien.
Draait uw geest 180 graden om en leest dan de novelle ‘Benito Cereno’, die in 1855
in Putnam's Magazine opgenomen is. Hier is de verteller Melville op zijn best. Er
wordt niet gefilosofeerd, uitsluitend gehandeld en met een vaart, die na ‘Billy Budd’
weldadig aandoet.
Melville heeft zich nauwkeurig gehouden aan de ‘ware geschiedenis’ van kapitein
Benito Cereno, wiens schip door muiterij in handen van negerslaven komt en onder
pressie met enkele leden van zijn bemanning (de rest is, o heerlijke term, ‘de voeten
gespoeld’) de ‘Tryal’ naar Senegal moet terugvaren.
Op deze terugweg ontmoet het schip ‘Perseverance’ in een baai van een eiland
voor de kust van Chili de ‘Tryal’ waarvan de vreemde handelwijze opvalt. Maar een
bezoek aan boord van de ‘Tryal’ levert geen resultaten op, omdat Cereno door zijn
‘slaven’ scherp in het oog gehouden wordt en de omgekeerde verhoudingen slechts
door onbegrepen gebaren kan trachten te verklaren. Kortom, het is een situatie Conrad
waardig en een vergelijking met deze schrijver ligt voor de hand.
Melville past in zijn verhaal een procédé toe, dat we sedert Hollywood ‘flash-back’
zijn gaan noemen. Hij vertelt eerst de ontmoeting en vervolgt na de ontknoping pas
met de voorgeschie-
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denis aan de hand der officiële documenten. Het is een compositievondst van de
eerste orde, want ook het contrast tussen de romantiek van het begin en de nuchtere
zakelijkheid der officiële documenten aan het slot geeft ‘Benito Cereno’ bijzondere
kleur en charme.
Maar hoe snel en zonder omwegen Benito Cereno ook voortschrijdt naar het
natuurlijk en logisch einde van het verhaal, hij ontkomt niet aan de ijverige
symbolenjagers, die hem (of liever: die Melville) zout op de staart willen leggen om
altijd maar weer ‘levenswaarheden’ op het spoor te komen.
Hùn kernpassage - en let op: dat is niet die van de common reader, die automatisch
beter weet - is het slotgesprek van de beide kapiteins nadat de muiterij der negerslaven
is neergeslagen. Toeschouwer, trage toeschouwer, en slachtoffer bespreken het kwaad,
belichaamd in de Neger, die de muiterij op touw zette. Men behoeft slechts enige
hoofdletters te plaatsen (Toeschouwer, Slachtoffer, Kwaad), en ziedaar, er is een
diepere zin in de novelle ontdekt. Men kan nu Melville, het Slachtoffer, in Cereno's
plaats te stellen en de Neger substitueren voor het Kwaad, dat Melville in de vorm
van domme critiek is aangedaan; of men kan - minder ver gaande - uit Benito's
woorden enige symbolische wijsheden puren over de strijd, die de mens in het
algemeen tegen het Kwaad te voeren heeft.
Beide theorieën zijn en worden verdedigd, naar mijn mening op even losse gronden.
Zoals ook uit het vervolg zal blijken, kan men zonder moeite uit vrijwel elke regel
van Melville symboliek halen. Maar er is geen reden om aan te nemen, dat Melville
hier in gedachten even kwistig met hoofdletters was als ik boven op gezag van enkele
litteraire analysten. Veel eerder zou ik geloven, dat Melville's sympathie niet
onverdeeld aan de kant der slavenhalers stond. In zijn vroeger werk (met name in
‘Typee’ en ‘Omoo’) geeft hij uiting aan voorkeur voor ‘primitieven’ boven hun
blanke tegenspelers in de onvrijwillige contacten met de beschaving. Doch in ‘Benito
Cereno’ is bewijs voor noch het een, noch voor het ander te vinden. Er wordt in het
geheel niet uitgeweid over de merites van slavenhalen of muiterij (dit laatste woord
klinkt trouwens in onze moderne oren al vreemd genoeg voor een logische
‘verzetsdaad’ van ontvoerden). In het gesprek tussen kapitein Delano en kapitein
Cereno wordt wel aangegeven, dat de laatste zijn ex-slaaf als zijn persoonlijke duivel
beschouwt, maar er is, dunkt mij, geen reden om aan te nemen,
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dat wij hem daarom ook als ons aller duivel moeten zien, of als privé-duivel van
Melville zelf.
Zou men deze novelle als van ‘lager orde’ moeten beschouwen dan ‘Billy Budd’
omdat er niet in gefilosofeerd wordt en omdat er geen allegorische waarheden in
worden verkondigd? Dat is natuurlijk dwaasheid. Met ‘Benito Cereno’ plaatst Melville
zich aan de top van de schrijvers van zeeverhalen, zoals hij zich met ‘Typee’ had
geclasseerd onder de grootsten der Zuidzee-eilandromanciers (een genus waar sedert
Bikini en Eniwetok aardig de klad is ingekomen). ‘Billy Budd’ is de mislukte poging
tot het ‘meesterwerk tout court’ van prof. Van Kranendonk: ‘Benito Cereno’, het
gelukte avonturenverhaal. Al kan men psychologische romans evenmin met
avonturenromans vergelijken als appels met peren, men dient bij de beoordeling van
‘Benito Cereno’ toch voor ogen te houden, dat Melville's volmaaktheid ligt in de
vereniging van ziel en avontuur, in de waarneming van ziel in avontuur. Dat
experiment beproeft hij in ‘Benito Cereno’ niet en daardoor ligt in deze novelle
tegelijk haar beperking. Als men ‘Moby-Dick’ gelezen heeft, neemt men met ‘Benito
Cereno’ niet helemaal genoegen - al is dit verhaal een van de volmaaktste in zijn
soort.
En hoe leesbaar Melville's korte verhalen vandaag nog zijn, wordt pas goed
duidelijk als men er de novellen van zijn tijdgenoten naast legt, bijvoorbeeld die van
zijn vriend en buurman Hawthorne. De laatste is historie en deswege bij de
‘klassieken’ ingelijfd, op de scholen ontleed en doorvorst - thuis even dood als
Vondel.
Bij twee korte verhalen van respectievelijk Hawthorne en Melville is deze
vergelijking bovendien interessant door de relatie tussen beide: ‘Ethan Brand’ en
‘The Bell-Tower’ (de laatste in ‘Piazza Tales’) lopen zo duidelijk parallel, dat toeval
wel uitgesloten moet worden geacht.
Prof. Van Kranendonk schrijft, na gewezen te hebben op de weinige belangstelling,
die ‘Moby-Dick’ bij verschijning trok, over ‘Ethan Brand’ het volgende:
‘En pijnlijk als deze teleurstelling was, diep als ze Melville schokte en op de duur
zou ontmoedigen, ze zou door een nog veel moeilijker te dragen tegenstelling worden
gevolgd: Hawthorne, de grote, trouwe vriend, de diep-begrijpende en sympathiserende
kunstenaar, ook deze laatste supporter zou hem ontvallen, zou blijk geven te behoren
tot de grote hoop, die zijn beste werk niet verstond, er zich heimelijk vrolijk over
maakte. Zo althans kwam
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het Melville voor, toen hij Hawthorne's korte verhaal las, “Ethan Brand”, over een
houthakker op zoek naar de Onvergeeflijke Zonde, wiens woorden zo duidelijk die
van kapitein Ahab uit “Moby-Dick” parodiëren. Maar deze slag kwam eerst later, in
een stadium, waarin Melville's geestkracht ook nog door andere oorzaken werd
ondermijnd.’
Het zou interessant zijn te weten uit welke bron prof. Van Kranendonk deze stelling
had. Die zich heimelijk vrolijk-makende Hawthorne, die Ethan Brand Ahab laat
parodiëren, waar komt hij vandaan? ‘Ethan Brand’ immers was door Hawthorne
reeds geschreven vóór de verschijning van ‘Moby-Dick’ in 1851 en werd gepubliceerd
nog voordat Hawthorne en Melville elkaar ontmoet hadden! Er is trouwens een brief
van Melville aan zijn vriend bewaard gebleven, waarin over ‘Ethan Brand’ wordt
gesproken in de periode, dat Melville aan ‘Moby-Dick’ werkte.
Is er al dus sprake van een wisselwerking tussen ‘Ethan Brand’ en Ahab, dan zou
dat hoogstens in omgekeerde richting als door Kranendonk vermoed, kunnen zijn.
De uit litterair-historisch oogpunt wellicht aantrekkelijke episode over een geschokte
Melville moet wat de verhouding tot Hawthorne betreft, naar het rijk der letteren
verwezen worden. De vriendschap tussen beide schrijvers, is na het vertrek van
Hawthorne uit de Berkshires, waar beiden woonden, naar Liverpool zonder meer
verlopen, hoewel Melville zijn vroegere vriend op doorreis naar Palestina in Liverpool
nog eens heeft opgezocht.
De mogelijkheid, dat Ahab wel enige trekken van Ethan Brand heeft meegekregen
is dus aanwezig; zeker is intussen dat ‘The Bell-tower’ sterk door Hawthorne's novelle
is beinvloed. Het is de geschiedenis van een eerzuchtig man, die aan zijn eerzucht
ten gronde gaat - een typisch Hawthorneske tragiek (vergelijk bv. ‘The Scarlet Letter’),
die Melville sedert zijn ontmoeting met deze schrijver volgens de theorie van prof.
Vincent in het reeds geschetste verhaal van ‘Moby-Dick’ heeft ingewerkt en zeker
ronduit heeft gebruikt in ‘The Bell-tower’. In genoemde brief over ‘Ethan Brand’
geeft Melville te kennen, dat hem deze tragiek sterk bezighield. ‘The Bell-tower’ is
vijf jaar nadien gepubliceerd en vooral de overeenstemming in sommige dialogen
met ‘Ethan Brand’, bewijst hoezeer Hawthorne's idee Merville aan had gegrepen.
‘Piazza Tales’ bevat nog twee andere korte prozastukken, die
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de moeite van het lezen zeer lonen. Het eerste omvat een tiental schetsen over de
‘Encantadas’, de Heerlijke Eilanden, ‘looking much as the world at large might after
a penal Conflagration’ - vrij vertaald: ze zagen er uit als de wereld na een
atoomoorlog. Buitengewoon suggestief is de beschrijving van deze desolate
eilandengroep en de enkele mensen, die er gewoond hebben en letterlijk verrekt zijn,
deze eilandengroep, waar ‘the chief sound of life is a hiss’, omdat er slechts reptielen
leven.
Belangrijker misschien als studiemateriaal voor de biograaf van Melville is de
novelle ‘Bartleby, the Scrivener’ (1853). Bartleby is de volstrekt-negatieve figuur,
die op alle vragen en verzoeken antwoordt ‘I prefer not to.’ Hij voert dat tenslotte
door tot zulke groteske consequenties, dat hij ‘prefers not to eat’, dus sterft.
Voor kennis van de figuur van Melville belangrijk is dit verhaal, omdat het - zoals
zo vaak in de eigenlijk nog tamelijk jonge litterair-historische belangstelling voor
deze schrijver - aanleiding heeft gegeven tot twee tegenstrijdige theorieën. De eerste
stelt alweer Melville in de plaats van Bartleby, Melville, de ‘isolationist’, die ‘prefers
not to’ als het erop aankomt ergens aan mee te doen en ook de man, die door zijn
publiek miskend en dus geisoleerd wordt.
Volgens de andere theorie echter, en mijns inziens met meer reden, is Bartleby
juist Melville's tegendeel, is hij de man, die zich vrijwillig afzondert en de groteske
consequenties van zijn daden zelf zoekt. Men zou dan moeten denken aan de
super-individualisten onder de Transcendentalisten, voor wier vaagheid Melville
niets dan spot en verachting over had. Thoreau, de transcendentalist ondanks zichzelf,
zou men in deze categorie kunnen plaatsen. Hij ‘prefers not to’, bv. als zijn
burgerschap van de staat Massachusetts aan de orde komt.
Thoreau wordt met Bartleby in verband gebracht door prof. Olivier, die ‘Piazza
Tales’ van commentaar voorzag. Het is een misschien wat al te grote tour de force
en een van de uitingen diergenen, die overal en altijd symboliek bij Melville willen
vinden. Welnu, het kost in feite weinig of geen moeite op elke pagina van Melville
de aangenaamste symboliek terug te vinden. Doch men doet er wel aan de brief voor
ogen te houden, die Melville kort na het verschijnen van ‘Moby-Dick’ aan
Hawthorne's echtgenote schreef:
‘I had some vague idea while writing it, that the whole book was susceptible of
an allegorical construction and also that parts
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of it were - but the specialty of many of the particular subordinate allegories were
first revealed to me after reading mr Hawthorne's letter.’
Melville zou verbaasd zijn geweest over de symboliek, die hedendaagse
commentatoren (met bv. Freud in de hand) uit zijn werk weten te halen.
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Valéry Larbaud
Gwenny
In de Nouvelles Littéraires van 8 Maart 1951 verscheen tot niet geringe
vreugde van alle bewonderaars van Valéry Larbaud de hier in vertaling
volgende schets van de schrijver;, getiteld: ‘Givenny-toute-seule’. Het
verhaaltje behoort in de categorie der ‘Enfantines’ maar vond daarin,
omdat de schrijver het te persoonlijk en te zwak van compositie oordeelde,
destijds geen plaats. Het werd blijkens de aantekening van de redactie der
Nouvelles Littéraires geschreven te Cannes in 1912 en onlangs
teruggevonden, zodat men het nog niet vermeld vindt in de biografie van
de schrijver door G. Jean Aubry (Ed. du Rocher, dl. I, La Jeunesse,
1881-1920 waarvan het tweede deel nog niet is verschenen). Raadpleegt
men dit geschrift dat is uit hetgeen daarin op blz. 132 en 133 wordt vermeld
duidelijk, dat het verhaaltje moet zijn geïnspireerd door de herinneringen
aan Larbaud's reis in Engeland van 1909 toen hij, bezig met zijn studie
over W.S. Landor in de zomer o.a. Weston-super-Mare, ‘petite station
élegante, au bord de la mer, sur le Canal de Bristol en face de Cardiff’,
bezocht en er verbleef in Florence-villa, Clarendon-road. Van daaruit
immers ondernam hij - allerminst als botanicus, zoals in het verhaal! een zwerf-tocht door Wales op zoek naar reminiscenties aan Landor en
bezocht hij o.a. Abergavenny, eveneens in het verhaal genoemd.
Elke poging om de finesses van de compositie te analyseren lijdt
schipbreuk. Zij spreken tot de daarvoor gevoelige lezer of zij spreken in
het geheel niet. Naar de motieven van de schrijver, welke hem bewogen
thans niet langer zich te verzetten tegen publicatie, kan men slechts gissen.
In elk geval treft het verhaal - hoe men overigens over de waarde ervan
wil oordelen -, behalve door de typische couleur d'époques en observatie
waarin men geen ander dan Larbaud herkent, door een religieuse
ontboezeming van zeer persoonlijke aard en van belang voor een juister
inzicht in zijn karakter.
(Noot van de vertaler.)
De tuin waarin Gwenny haar bal had verloren was niet groot noch bijzonder mooi.
Een vierkant grasveld voor het driedelig vensterraam, een smal pad er omheen, perken
langs de beide muren en het hek en aan de voet van het huis een rand Oostindische
kers, oranje, goudgeel, vermiljoen en karmijn, waarmee Olive mijn tafel versierde.
En het was prachtig weer, iedere dag van het leven; en de villaatjes lagen zoet in
de zon. Al hun kamers ontvangen hem met vreugde en geduld, met open mond en
gesloten ogen. Ook het stof was zoet op Stafford-road: als er rijtuigen reden woei
zelfs het stof niet achter ze op. Stafford-road hield zich buiten het leven. En
Florence-villa aan Stafford-road stond er kalm als een
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étagère-voorwerp. Nauwlijks beroerde de sterke oceaanwind, uiteengerafeld door al
de hindernissen van de stadshuizen, af en toe de grashalmpjes van het gazon.
Daar zal ik tenminste eenmaal in mijn leven thuis geweest zijn, in dat huis waar
niets mij toebehoorde, behalve de stilte, in de salon met de zware met dikke hard
gekleurde stof overtrokken stoelen, met een zielloze piano, het jubileumportret van
de koningin, een gebroken maar weer aaneengelijmd jubileumkopje (slecht voorteken)
en fotografieën van verzuurde en onbelangrijke mensen. De grote tafel met de
pretentieuse rondingen leende zich slecht om eraan te schrijven of te lezen, zelfs om
er met een elleboog op te leunen. Maar in die hoek waren mijn boeken en papieren
tussen de frisse Oostindische kers; daar heb ik eindelijk na menig slecht jaar van
groei en wanhoop, de beslotenheid en de stilte teruggevonden evenals het leven
vervuld van zekerheden; geconcentreerd, zonder leegtes, sterker dan de wereld.
Als ik thuis kom is Olive in de tuin, in haar blauw-linnen ochtendjapon, terwijl
haar vergulde haarwrong uitspringt over haar brede blanke hals. Ze zoekt bloemen
voor mijn tafel en iedere bloem, die ze plukt, brengt ze aan haar lippen.
- Zoen je de bloemen, Olive?
- Het is jammer om ze niet te zoenen, meneer, ze zijn zo mooi! Ze haast zich naar
haar keuken, zonder zich om te draaien, want ze heeft gebloosd. Op dat ogenblik
midden in Stafford-road onder de schuin invallende zonnestralen zet de bedelaar met
zijn cornet à piston, welsprekend en hoogdravend het 226e gezang in. En ondanks
mijzelf neurie ik, terug in de salon, het gezang 226 mee. Het 226e gezang vermengt
zich met mijn morgenlectuur in Vergilius en onder het half opgeschoven venster
plaagt de wind het grote witte gordijn.
Dikwijls volgt op het ontbijt een avontuurlijke tocht door de drukke straten van
10 uur. Als voorwendsel geldt dan het doen van boodschappen. De mensen komen
al terug van het strand. Opgeschoten lelijke meisjes, met harde gezichten keren
langzaam in badmantels huiswaarts, hun blote voeten in sandalen, met loshangende
verbleekte haren. Jongens draaien zich om en lachen met een paar vooruitgestoken
tanden. Oponthoud bij de leveranciers. De wijnhandelaar probeert me een petitie
tegen de begroting te laten tekenen, mijn vriend de boekhandelaar verklaart niets te
begrijpen van het laatste gedicht van Rudyard Kipling hoewel het zo duidelijk is als
een ‘image d'Epinal’, en de knecht van de
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kruidenier, die immers dit pakje zo vlug mogelijk naar Florencevilla zal brengen
antwoordt: ‘ja’ met een ondeugend lachje: hij maakt Olive immers het hof.
De kades en het strand doen aan als evenzoveel witte bliksemflitsen, die de
knipperende ogen niet kunnen verdragen en tonen zich eensklaps bedekt met een
bewegende menigte. De pieren torsen tot ver in de oceaan al de arme vreugde en
banaliteit van de mens. En op de drempel van het lichtende niets, dat de zee is, heerst
de vervelende kleur van de menselijke naaktheid.
En weer opnieuw het helder vervloeien van de Tijd in de kalme salon. Daar wil
ik nergens meer aan denken dan aan het alleen zijn. De jonge man uit Bristol aan
wie ik les gaf en die tweemaal per week met een zeer opvallend accent zinsneden
uit de ‘Lépreux de la cité d'Aoste’ kwam stamelen is naar Bristol afgereisd voordat
hij mijn naam correct kon uitspreken. Hij was de enige in de stad die mij kende. Zelfs
voor mijn vriend de boekhandelaar ben ik eenvoudig de huurder van Florence-villa,
een babbelzieke klant met ingewikkelde bezwaren tegen de Victoriaanse roman.
En van allen van wie ik houd en die van mij houden en van hen die mij schrijven
en aan me denken kan niemand precies weten waar ik ben, niemand kan zich mijn
omgeving voorstellen, noch wat mijn leven is. In de menigten waarin ik mij soms
begeef, op het strand en de pieren, neemt niemand notitie van me. En dikwijls voel
ik me zelf zo vreemd en los van alles, dat ik onzichtbaar moet zijn geworden:
‘Desincarné, triomphant, mort’. Is de Dood dan een zo zoeit iets, dat alles wat op
hem gelijkt voor ons zoveel waarde heeft?
Zonder dat enig gerucht uit de andere kamers tot me doordringt weet ik dat een
vrouw in het huis woont. Telkens als ik dienstboden had, voelde ik mezelf beter. Een
vrouw in mijn huis en een vrouw die me gehoorzaamt, mij, zo onwaardig om haar
te bevelen - dat is iets wat me steeds weer verbaast.
Ongetwijfeld ben ik het niet, die de mooie rol in huis speel. Terwijl ik mijn tijd
verbeuzel met lezen en dromerrjen, die niemand tot nut zijn, maakt Olive, zoals alle
goede dienstmaagden sedert de schepping, het huis schoon en verzorgt de maaltijden.
Uit de handen van Olive ontvang ik mijn dagelijks brood en het ganse leven in
Florence-villa is geheiligd door haar gehoorzaamheid. Ik heb mij er zelfs van
onthouden om haar 's avonds na afloop van haar werk bij mij te roepen om wat te
praten in de salon. Toch ben ik de Meester van Florence-villa en achter de neerge-
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laten jalouzieën kan ik mijn wil volvoeren. Maar zo kon ik doen met al de oude
dienstboden die ik gehad heb: met Annie Goode bijvoorbeeld, die 25 jaar in Amerika
had gewoond en die de ervaring en de waardigheid van een dame bezat. Op haar
vijftigste jaar met rimpels en bril kon de gedienstige dicht genaderd worden en
behandeld als gelijke. Olive met haar vergulden haarwrong en blanke huid is de
dienstmaagd in al haar grootheid en ik kan niet riskeren haar aan te spreken over iets
anders dan over haar werk; zèlfs is het zo, dat ik uit louter lafheid niet van mijn stoel
op sta om haar te eren als ze de salon binnen komt.
Ik ben beloond. Tijdens een tocht van een paar dagen was ik in het wilde gedeelte
van Wales. Erg verlaten en moe bevond ik mij op de terugweg in een kamer van het
Angel-hotel in Abergavenny en plotseling heb ik bedacht dat ik naar huis moet
schrijven om aan te kondigen, dat ik de volgende dag met de trein van acht uur veertig
zal terugkomen. Toen, na veel getalm en verschillende aanhef, begon ik: ‘Mijn beste
Olive...’ en bepaalde me tot drie regels, droog en duidelijk. Maar terwijl ik ze schreef,
had ik begrepen, dat ik aan Florence-villa en aan Olive gebonden was door tere en
zachte gevoelens; op dat ogenblik was Olive ‘zij die aan mij denkt,’ zij die op mij
wachtte, de vrouw die de woning in orde gaat brengen voor de thuiskomst van de
man. Elke dwaze vertedering voor deze kloeke, veel te gezonde struise Angelsaksische
was mij vreemd, maar het was iets veel diepers, een groot elementair gevoel, het
gevoel van de oermens terug van de jacht en die denkt aan de vrouw die hem opwacht
in de rotsholte, bezig met het vuur en aan hem denkend. Ik kwam echter terug van
een botanische jacht.
En ook mijn verlatenheid is beloond; het zachtste schepsel van de wereld is mij
toegezonden. Op een middag werd er gebeld aan de tuindeur en een ogenblik later
komt Olive binnen en zegt:
- Het is een klein meisje, meneer.
‘Een klein meisje, helemaal alleen, helemaal alleen’, zoals in dat Londense liedje
en Olive heeft vergeten te vragen wat ze wilde.
- Laat haar binnenkomen, ik zal wel zien wat ze wil.
En ik kijk hoe het kleine insect door de tuin loopt op haar lange benen, in zwarte
à-jour kousen, met haar te korte rokjes onder een witte te korte boezelaar, haar hele
kleine lichaam en de armpjes gehuld in de ongekreukelde witte boezelaar, als een
cornet voor bonbons, als een boeket. Ik ben veel meer onder de indruk dan
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wanneer ik een generaal met al zijn galons en pluimen de tuin had zien binnenkomen.
En wanneer ze helemaal recht voor me staat in de salon met de afschuwlijke meubels
weet ik niet wat te zeggen en ik voel zo goed, dat ik een waardeloos kind ben, dat ik
haar niet meer aan durf te zien.
- Wel meisje?
Spelende heeft ze haar bal over de scheidingsmuur gegooid en wil ik nu wel zo
vriendelijk zijn die voor haar te zoeken?
En het meisje aan haar lot overgelaten maakt daarvan gebruik om terstond met
haar speeksel een grote schitterende bel te vormen, die ze nog tussen haar lippen
vergroot en die ze, na hem half ingezogen te hebben, nog weer groter en schitterender
te voorschijn brengt. Maar als ik onverwacht binnenkom doet ze hem verward en
beschaamd uiteen spatten en laat een druppel balsem uit haar hart op de bladzijde
vallen, die ik bezig was te schrijven.
- Ik kan hem niet meer vinden.
Haar grijze ogen worden groot.
- O, heus?
Ik kan niets anders dan herhalen:
- Ik kan hem niet vinden.
Zij denkt na en zegt dan heel ernstig:
- Misschien is hij blijven hangen in de klimop tegen de muur.
Juist daaraan had ik niet gedacht. Ik keer naar de tuin terug en ze volgt me
langzaam, ernstige, gedweeë kleine fee. Eindelijk ziet ze de bal en ik kan er bij en
daar hij helemaal met spinnewebben bedekt is, moeten we naar binnen opdat Olive
hem kan afvegen.
- Hoe heet je, liev...
Ik onderbreek mezelf. Kan men lieverd zeggen tegen een meisje van twaalf jaar,
dat men voor de eerste keer ontmoet? Ik verbeter mezelf... ‘meisje.’
- Gwenny.
Ze glimlacht, eventjes, alsof er iets geks in mijn vraag of in haar antwoord was.
En ik lach ook tegen haar, maar dom en wanhopig zoals een jongetje, dat graag met
haar zou willen spelen maar dat door een belachelijk lichamelijk gebrek daarin wordt
belemmerd. Mijn belachelijke niet verschoonbare gebrekkigheid is dat ik een ‘groot
mens’ ben. Maar ze heeft goed begrepen wat ik haar zeggen wilde, want ze glimlacht
nog en kijkt me recht in de ogen. O, hoe graag zou ik haar aan haar twee vlechten
pakken, zoals men een hond in zijn nekvel grijpt, om haar op mijn schoot te zetten.
Maar dat zou haar pijn doen en ze zou bang zijn.
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- Ben je het meisje van de buren?
Ze antwoordt ‘ja’ en kijkt nog steeds lachend naar me. Toen kwam Olive binnen
met de schoon gemaakte bal en Gwenny bedankt ons en verdwijnt. En ik had haar
zo graag nog wat bij mij gehouden om haar vol te stoppen met thee en aardbeienjam.
Ik heb haar niet durven uitnodigen. En ik bedenk dat ik een arme oude vrijgezel ben,
die zich er mee tevreden moet stellen kinderen van anderen op een afstand lief te
hebben. Nog eens zal ik de oude droom dromen, de droom die me altijd terugvoert
naar de wandelparken, naar het uitgaan van de scholen, naar al de kinderhoekjes aan
het strand: de droom van een kleine Gwenny, die bij mij zou wonen en die mijn
dierbaar klein meisje zou zijn en de getuige van mijn bestaan en mijn leidsvrouw en
mijn ‘Princes’. En enkele van haar begrijpen dat soms en komen bij me. Ik heb grote
vriendschappen, zelfs liefdes gekend! In de tuinen van Kensington en op die armzalige
pleinen rondom Commercialroad, waar strand gespeeld wordt op een hoge zandhoop,
in een omrasterde speelplaats voor een hoge zwart geverfde schutting, die als oceaan
dienst doet. Allang maakte de conversatie met grote mensen mij bedroefd en vreemd
aan mezelf en met plezier ga ik alleen maar om met de allerverlegenste jongetjes en
de zachtste kleine meisjes. Ik zou willen, dat mijn leven vol van zulke kinderen was
en dat het zich zou afspelen onder hun blik.
Maar hun moeder komt ze halen en ze volgen haar zonder om te zien en laten me
alleen.
Is Gwenny een van degenen die begrijpen? Ze is teruggekomen! Terwijl ik zit te
lezen schuift een schaduw langs het vensterlicht en er is iets op het grasveld gevallen.
Er wordt gebeld en het is Gwenny. Dit maal geven we elkaar een hand. Zo komt ze
twee, drie keer in de week, eens zelfs op een Zondag, ongetwijfeld om me haar
witkanten jurk te vertonen. Maar gooit ze haar bal met opzet over de muur? En
waarom laat men haar zo vaak alleen bij mij komen? Zou ze stilletjes komen? Ik zal
het niet te weten komen. Ze is er tevreden mee om een ogenblik te zitten, terwijl ze
me recht aankijkt, lachend en met bungelende lange benen. We zeggen niet veel
bijzonders tegen elkaar, en als ze vertrekt schatert ze van het lachen, iets wat ik niet
begrijp. Soms loop ik Stafford-road helemaal af om haar te zien te krijgen in de tuin
van de buren, maar als ik voorbij ga is zij er nooit. Zij is het kleine meisje van
Nergens. Milou en ik hebben die vage en aan ons zelf verborgen bevliegingen gekend
met kleine onbekende meisjes
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tijdens kinderdanspartijen in de hotels van de badplaatsen.
En op een dag zegt ze me:
- Ik ga weg.
- Wel, tot ziens dan.
- Nee, ik ga voor goed weg. We gaan weer naar Neath.
Het was nog zo kort na onze kennismaking en er waren zoveel dingen, die ik haar
had willen vragen.
Met een sprongetje stond ze overeind, streek de plooien van haar rok glad en
keerde me haar wang toe. Ik deed haar uitgeleide tot aan het tuinhek.
- En de bal?
- Die wil ik niet meer hebben, die is te oud. Vaarwel bal!
Ze vertrok, zonder lachen.
Zo heeft ze me verlaten, zoals anderen me verlaten hebben: Mabel uit
Hammersmith, die iedere middag in de zon en warme schaduw van Broadwalk met
haar broertje wandelde; en Lily uit Fulham en Ruby uit Chelsea, die ik nooit zal
vergeten.
De laatste twee had ik niet groter zien worden. Toen ze al 15 jaar waren nam ik
ze nog met toestemming van hun moeder mee naar circussen en bioscopen. Lily was
zwijgzaam en leugenachtig. Maar de zoenen van Ruby behoorden tot de beste dingen
die ik in het leven heb gehad. De zachte zuivere en vertrouwende mond drukte zich
tegen me met een lauwe adem en vertelde me, dat een klein meisje bewondering
voor me had en erg van me hield. En ik verdiende dat helemaal niet. Ik herinner me
ook met plezier hoe ik bij Hyde Parkcorner, tegenover de ramen van het zwarte
ziekenhuis op de omnibussen 1 en 15 wachtte. Later waren er andere samenkomsten
voor de verlichte ramen van Harrods toen ze daar allebei als modistes werkten. Ik
had ze niet ouder zien worden; voor mij waren ze steeds nog mijn dierbare kleine
meisjes. Na een lange afwezigheid bevond ik me weer op het perron van het
Victoria-station en daar het winkelsluitingstijd was begaf ik me direct naar Harrods
en wachtte er in de gele schijn der etalages, onbewegelijk tussen de draaiende
schimmen der voorbijgangers.
Lily kwam het eerst buiten. Ze droeg nog steeds haar twee dikke blonde vlechten,
samengebonden aan het eind door twee brede zwarte strikken en haar korte rokken
en haar zwarte à-jour kousen. Maar ze droeg een te grote hoed en ze slingerde met
een reusachtige handtas op zij. Ze kwam met uitgestrekte hand, haar elleboog naar
buiten op me af. Ze praatte met een harde te luide
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stem en met dat soort familiariteit, dat een afstand doet bewaren.
- O, Ruby komt dadelijk; maar ik ben bang, dat ze vanavond niet mee kan. Ze
heeft haar vriend, weet u. Hij wacht op haar. Kijk, die daar, links. Vertel er thuis
niets van, want haar vader zou haar vermoorden.
Ze was gegroeid en dikker geworden. Onder haar haardos en de huid van haar nek
zag men niet meer de tere schaduw van de twee pezen.
Ruby verscheen: ze ging recht op haar vriend af en rekte zich op haar tenen om
hem te kussen. Vervolgens kwam ze bij ons en gaf me lachend een hand.
- Ik ben zo blij.
Ze droeg nog steeds op haar wat hoge schouders onder de ronde hoed haar blonde
haren met een grote om het voorhoofd gebonden lok en haar mooie heldere en in de
verte turende ogen waren nog altijd een beetje wild: twee oceaanvogels. Ze waren
niet erg gegroeid.
Ze stelden de jongen van Ruby voor.
- Hoe gaat het, zei hij zonder enige nuancering in de vraag en hij reikte me een
lange benige rode hand.
Zijn lippen waren slecht gevormd, zijn neus te kort en te rood aan de punt. Zijn
gehele uiterlijk deed me denken aan een pas geopereerde steenpuist. Ruby was
zichtbaar trots om met hem uit te gaan. Ze nam hem mee na ons vaarwel gezegd te
hebben zonder verlegenheid. En de jonge man zei tot mij:
- Een man zit opgescheept met die geiten, weet u.
Lily, rechtop voor mij, keek naar de grond. Ik wendde me tot haar:
- Ga je ook met iemand uit, Lily?
Ze toonde me een blik waarin al de meedogenloze kennis van de Londense straten
lag besloten.
- Soms, zei ze, wantrouwend.
En daar ik bevriend was met haar familie voegde ze eraan toe:
- Moeder weet ervan ... Ruby en ik zijn niet meer zulke goede vriendinnen, weet
u.
- Om die jongen?
- Nee, niet om hem, maar om een ander. Of liever - haar lange blonde wimpers
ontspanden zich en haar harde ogen minachtten de gedachten, dat twee meisjes ruzie
konden krijgen over zo iets weinig belangrijks als een jongen - of liever door de
manier waar-
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op zij zich in deze geschiedenis heeft gedragen. Ik heb een nieuwe vriendin. Ik zou
willen, dat u met haar kennismaakte. Ik geloof, dat u goed met elkaar zou opschieten.
Zij heeft hetzefde blonde haar als Ruby en is groter. Goed, we zullen elkaar terugzien.
Voorlopig, tot ziens.
Ik zei niets. Beiden waren ze dichter tot de wereld gekomen en hadden er tamelijk
wat ideeën opgepikt, zoals men onnutte, waardeloze dingen koopt in de kramen van
een kermis. Ze waren hun waardigheid kwijt en in alles wat ze hadden gezegd raadde
ik de atelierintriges, de minnebriefjes en afspraakjes. De jeugd voorbij en vergeten
maar als een tooi gedragen en als bescherming, die men bewaart totdat de heupen
en benen te veel uitgegroeid zijn voor een kort rokje.
Ik zei niets en liep weg door een wereld waar de onschuld niet om der wille van
zichzelf geliefd is.
Ik had niet verdrietig moeten zijn; wat betekenen ze voor mij: die wandelingen,
die argeloze afspraken, de avondvoorstellingen met die twee kinderen in de bioscoop?
Nooit had ik er met iemand over gesproken, zelfs niet met mijn vrienden, die me
hadden kunnen tegenkomen in gezelschap van Lily en Ruby. En ineens voelde ik
dat iets zeer belangrijks in mijn leven voorbij was. Ik had verdriet. En toen Gwenny
weg was gegaan om niet meer terug te komen, had ik datzelfde verdriet.
Ik zal nog in Florence-villa kunnen wonen. Maar Gwenny zal ouder worden en
zal niet meer de eenzame ziel zijn in de kinderpaleizen. Allemaal vergeten ze die.
Ze vergeten de vertrouwlijke lach en de beweging van het voorhoofd in de richting
van de grote mensen vol wijsheid en het gebaar waarmee de zware schitterende vlecht
op de schouders terug wordt geduwd, terwijl die toch steeds weer terugvalt op het
open boek.
Het was een duidelijke les. Zo neemt het leven, de tijd en de liefde ze me één voor
één af. En meer en meer vermoeit me de dwaasheid en de nutteloosheid van alles
wat niet onschuld is. Daarom keer ik me tot U, zachte onzichtbare vriend. Ik vraag
U het mogelijk te maken, dat ik gedwee Uw inzichten volg en dat Gij mijn schreden
richt, maar ik dacht aan U als iemand, die dicht bij mij is. U zocht ik onder die
kinderen. En ik ga van U houden, niet als van een aangename verbeelding maar als
van één van de hechtste werkelijkheden van deze wereld. Ik weet, dat Gij zachter en
zuiverder zijt dan al de jonge meisjes die ik heb lief gehad, terwille van hun zachtheid
en zuiverheid. Ik weet, dat de liefste
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kindergezichten nauwlijks een vaag beeld geven van Uw stralend uiterlijk. De grote
trots, die me beving als ik mooie kinderen een hand gaf, hoe zou ik die niet bezitten
en nog sterker wanneer ik wist, dat Gij naast mij gaat. Gij, schoner dan het schoonste
schepsel, dat wij ons voor kunnen stellen? O dikwijls heb ik op straat mijn jas en
stok in één hand genomen om de andere vrij te laten voor U. Sta me toe, dat ik van
U weg ga en maak, dat ik U bij me voel in het geluid van mijn woorden en in mijn
eenzaamheid. En mogen wij eens twee kinderen zijn aan de voeten van Hem die wij
liefhebben wanneer de duisternis, die U aan mijn blik onttrekt is opgeklaard en ik
even wijs zal zijn als Gij.
Want ik heb er genoeg van sedert jaren om voor groot mens te spelen. Ik breng
het er te slecht af. Ik heb geprobeerd om me voor hun ideeën te interesseren, voor
hun belevenissen. Het is me niet gelukt. Ik heb getracht om hun zienswijzen te delen,
hun ernstige hartstochten, hun streven; ik ben er niet in geslaagd. Misschien heb ik
ongelijk. Mijn enige ware vreugden zijn mijn verbeeldingen geweest, mijn speelgoed,
de dromen der dichters en de geheime liefde. Stoor me niet en mogen Uw bezoeken
voor mij betekenen wat de bezoeken van Gwenny aan Florence-villa waren; geen
onzuiver woord, geen boosaardige gedachte: laat mij mijn jeugd weer opvatten op
het punt waar ik was aangeland.
Florence-villa is alweer ver weg. En ik heb noch Olive noch Gwenny ooit terug
gezien. Ik herinner me alle details van mijn vertrek. Zelfs Olive, op zijn Zondags
met haar dameshoed en regenmantel was aardig om te zien. We stonden samen in
de deur terwijl men bezig was mijn koffers op het rijtuig vast te maken. De bedelaar
met de cornet-à-piston speelde gezang 226 in Stafford-road waar het sterke
morgenlicht hing. Het gezang hield op en ik zei om de stilte te vullen, juist het enige
wat ik niet had moeten zeggen:
- Wel, Olive ik hoop, dat ge een niet te zware tijd in Florence-villa hebt gehad.
- O, het is lang geleden, meneer, dat ik zo gelukkig ben geweest.
En dezelfde sentimentele zwakte, die haar de bloemen deed kussen bracht
verwarring in haar heldere blauwe ogen. De bedelaar begon weer te spelen.
- Hoort u wat hij zegt, meneer?
En inderdaad de welsprekende en hoogdravende piston zong, noot voor noot, even
duidelijk alsof hij de woorden zou hebben
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gezegd, het allerbekendste en allerbanaalste godsdienstige gezang, het meest verstarde,
maar ook het meest verspreide, niet uitsluitend in dat jaar of van deze eeuw, niet
alleen burgerlijk en plebejisch, maar bestemd voor alle harten:
‘God zij met U tot onze volgende ontmoeting.’
(Vert. A.D. van Regteren Altena)
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Besprekingen
Larbaud van maand tot maand
G.-Jean Aubry, Valéry Larbaud. Sa vie et son oeuvre, la jeunesse
(1881-1920), Editions du Rocher, Monaco.
Toen Valéry Larbaud ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag op 29 Augustus
van dit jaar zowel in Frankrijk als in het buitenland met grote waardering werd
herdacht, heeft menig bewonderaar van hem uitgeroepen: ‘maar leeft hij dan nog?’.
Het bewijst hoe stil het is geworden rondom een der fijnzinnigste schrijvers van de
generatie die in Frankrijk in het begin van deze eeuw aan het woord kwam, rondom
de man die nu al vijftien jaar lang, door een verlamming getroffen maar nog in het
volle bezit van zijn geestelijke vermogens, teruggetrokken in zijn geboortestreek
Bourbonnais leeft.
Emile Henriot haalt in het nummer van ‘Les Nouvelles Littéraires’ van 16
Augustus, waarin een uitvoerig huldebetoon aan Larbaud voorkomt, een uitlating
aan van diens toegewijde biograaf en vriend G.-Jean Aubry, die opmerkte dat Larbaud
bij zijn buitenlandse bewonderaars hoger in aanzien heeft gestaan dan in Frankrijk
zelf. Het is waarschijnlijk dat Larbaud, die wel tot het tegendeel van een gangbaar
soort timmerlieden op de literaire markten heeft behoort, in Frankrijk door de veel
luidruchtiger politiek en anderszins ‘ge-engageerde’ literatuur sterk op de achtergrond
is gedrongen, maar zijn bewonderaars in het buitenland zijn, naar het me voorkomt,
toch ook maar in de zeer schaarse kringen der fijnproevers te vinden.
Een Larbaud-renaissance lijkt me overigens, hoezeer de auteur als figuur tot een
definitief afgesloten verleden behoort, zeer wel mogelijk èn door de verschijning
van het eerste deel van Aubry's hierboven genoemde biografie èn door de uitgifte
van zijn complete werken in negen delen bij de N.R.F., waarvan er nu drie zijn
verschenen: ‘Jaune, Bleu, Blanc’, ‘Fermina Marquez’ en ‘Enfantines’ in één deel,
en ‘Ce Vice impuni, la Lecture: Domaine Anglais’.
De in menig opzicht verdienstelijke Aubry - o.a. de vertaler van Joseph Conrad
en de bewerker van de Pleiade-uitgave van Mallarmé's complete werken - is het
vorige jaar overleden. De verzorging van Larbaud's complete en door de
consciëntieuze auteur opnieuw herziene werken, die hem was opgedragen, is
overgenomen door Robert Mallet. Of deze ook nog bemoeienis heeft met het tweede
deel van Aubry's bio-
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grafie - over de periode na 1920 handelend - dat hij kort voor zijn dood practisch
moet hebhen voltooid, is mij niet bekend. Wel schijnt dat tweede deel nu op komst
te zijn.
In elk geval is Aubry's reeds verschenen en meer dan 300 pagina's tellende ‘halve’
biografie een onmisbaar boek voor iedere Larbaud-bewonderaar. Het is een zo
nauwgezet, gedétailleerd en met een volslagen wegcijfering van de eigen persoon
ondernomen werk, dat het ogenschijnlijk dor en vlak aandoet. Maar het vertoont het
merkwaardige verschijnsel van de in kwaliteit overslaande kwantitatieve overdaad
en uit dit meer dan complete speurwerk, waarbij de zo bescheiden schrijver af en toe
haast aarzelend even met een eigen mening of opmerking naar voren komt, verschijnt
de persoon van Larbaud toch met een reeks van détails in een door de lezer zelf af
te ronden beeld, waarvoor de bouwstoffen haast onmerkbaar worden aangeschoven.
Aubry is geen interpretator van Larbaud, hij verklaart noch analyseert en van een
literair-historisch essay is evenmin sprake. Maar, Larbaud's leven op de voet volgend
- globaal genomen zeker van maand tot maand, maar soms van dag tot dag documenteert hij zo overvloedig dat men de groei van het zwakke rijkeluiszoontje
uit Vichy, waar zijn vader eigenaar van de bekende Vichy-bronnen was, tot de
gecultiveerde, zo bereisde en met schroom zich uitdrukkende schrijver gespannen
volgt. Iedere fase van zijn leven wordt met zijn werk in verband gebracht. Er zijn
fragmenten afgedrukt uit het nog onuitgegeven uitvoerige dagboek van Larbaud,
men kan vergelijkingen treffen met passages uit het ‘Journal’ van A.O. Barnabooth,
men vindt aangegeven hoe de milieu's, waar Larbaud op zijn vele buitenlandse reizen
en tijdens zijn buitenlandse verblijven verkeerde, telkens in zijn werk zijn terug te
vinden. Het ontstaan en onderhouden van zijn vriendschappen met vele
vooraanstaande literatoren uit het recente verleden wordt uitvoerig toegelicht en niet
het minst belangwekkend, zowel voor de kennis van Larbaud als voor het literaire
leven van die dagen, heb ik de afgedrukte brieven en fragmenten van brieven
gevonden die Larbaud o.a. aan Gide, Claudel, Francis Jammes, Léon-Paul Fargue
heeft gezonden. Wat een kostelijk portret van Chesterton komt er b.v. niet in één van
de brieven aan Claudel voor!
Wat de oplettende lezer uit Larbaud's werk proeft, n.l. dat dit de met een minimum
van verhulling weergegeven neerslag van eigen beleven en ervaren is, wordt in
Aubry's biografie door feiten en documenten bewezen. We zien hoe de knappe
leerling van het Collège Saint-Barbe-des-Champs - het Collège Saint Augustin van
‘Fermina Marquez’, waarin Joanny Léniot vele trekken van de jonge Larbaud vertoont
- en dat gevestigd was te Fontenay-aux-Roses (de plaats waar Paul Léautaud nu
woont, deze andere door een kleine kring van bewonderaars warm gekoesterde figuur
van het Franse literaire achterplan), de moeizame ontwikkeling tot dichter en schrijver
doormaakt, die hij ‘pur sang’ is, maar waarvoor hem om zich op de gebruikelijke
manier te poneren het zelfvertrouwen ontbreekt en de goede smaak weerhoudt. Vanaf
die eerste, in 1896 op eigen kosten uitgegeven, plaquette ‘Les Portiques’ zien we
Larbaud's boeken via vele ontwerpen, omwerkingen, herzieningen e.d. ontstaan, zien
we dit conciese werk van ‘un petit précieux du début du vingtième
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siècle’ - zoals hij zichzelf eens noemde - groeien uit een behoefte om zijn gevoelige
aanrakingen met een rijkgeschakeerd leven te condenseren in poëzie en proza. Niet
om ‘literator’ te worden of zich op te dringen, maar om zich schrijvend te reflecteren,
‘tournant le dos aux échafaudages de l'hommedelettrie’, om een uitdrukking te
gebruiken waarmee Fargue eens Francis Jammes karakteriseerde.
In de overvloed van feiten die Aubry geeft, ontbreken naar mijn smaak al te zeer
de pittoreske détails, die dikwijls meer van een persoonlijkheid verklaren dan wat
zich volgens de gangbare orde van de dag aan feitelijkheden vertoont. Er zijn niettemin
aardige bizonderheden, die Aubry van Larbaud zelf heeft vernomen, zoals over de
conceptie van Barnabooth, ‘le riche amateur’, die in zekere zin wel een alter ego van
Larbaud is, maar die hij toch als een zelfstandige literaire schepping wenst te zien.
Als hij in 1896 op het Lycée Henri IV is - waar hij, aan de schooldiscipline ontgroeid,
al een even slechte leerling is als later op het Lycée Louis le Grand, waar hij wegens
nachtelijke uitstapjes wordt weggejaagd - treft hem de geruchtmakende dood van
een millionnairszoon, die de Parijse society door zijn buitensporigheden had
geëpateerd en die hij te Vichy had geobserveerd. Hij wilde een dramatisch gedicht
over dit slachtoffer van een te groot fortuin schrijven. Samen met de herinnering aan
een boek van Louis Bousserard, ‘Le Secret de M. Synthèse’, waarvan de hoofdfiguur
de meest rijke en geleerde man ter wereld is (vermeld in ‘Fermina Marquez’) ontstond
de persoon van Barnabooth, wiens naam doodnuchter een samentrekking is van
‘Barnes’, een plaatsje in de Londense banlieue, en van ‘Boots’, de Engels
apothekersfirma. Het eerste ontwerp voor Barnabooth dateert dan ook reeds van
1902, hoewel het ‘Journal’ pas in 1912 naar de N.R.F. ter publicatie werd gestuurd.
Dergelijke détails zijn op het literair-historische vlak niet onaardig, maar een al
te grote pudeur heeft Aubry blijkbaar afkerig gemaakt te onthullen van wat in zijn
opvatting als intiem-persoonlijk verborgen moet blijven. Er wordt veel over Larbaud's
jeugd verteld, de moeilijkheden met zijn autoritaire en conventionele moeder worden
wel voorzichtig aangestipt, maar Fargue in zijn ‘Portraits de Famille’ onthult in
enkele regels meer als hij Larbaud's moeder en tante, die na zijn vaders dood voor
zijn opvoeding verantwoordelijk waren, ten tonele voert als ‘des Reines de l'Ordre’
van wie ‘les ceintures s'armaient de clefs étincelantes’. Aubry spreekt uiteraard ook
veelvuldig over ‘La Thebaïde’, Larbaud's eigen paviljoen bij de ouderlijke woning
te Vichy, waar zijn vermaarde bibliotheek van 50.000 delen stond en waar zich zijn
collectie loden soldaatjes bevond, waarmee hij zijn leven lang hartstochtelijk kon
spelen. Maar als Fargue vertelt hoe bij zijn eerste bezoek daar het personeel bij de
aankomst der beide dichters hun eigen vlaggen hees, is dat voor mij een duizendmaal
sprekender détail. Dan denken we immers aan de Lucas Letheil uit ‘Mon plus secret
conseil’, die in een ‘programme pour l'année prochaine’ zich het ‘vivre princièrement’
voornam.
Nauwelijks enige opheldering geeft Aubry ook over Larbaud's bekering tot het
katholicisme in 1912, een ommekeer (of misschien ook niet) waarvan in zijn werk
eigenlijk geen sporen zijn aan te treffen, maar dat mogelijk door het klimaat van die
dagen rondom zijn vrienden Francis
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Jammes, Claudel en Gide wel is te verklaren. Ik kan deze bekering, die zeker niet
geruchtmakend is geweest en die ook niets militants in Larbaud heeft gewekt, moeilijk
plaatsen. De libertijn in hem - dit in de meest volledige zin - is er blijkbaar niet door
geraakt en wie een verklaring zoekt, zal misschien terecht komen zowel bij de vage
maar grondige angst, die de meeste van zijn figuren tonen en die een deel van hemzelf
moet zijn geweest, als bij die eigenschap, die ik het leven op de voorgrond zou willen
noemen. Niet de voorgrond in sociale zin, maar het bezitten van een sensibiliteit die
door het voortdurend contact met mensen, dingen en hoeken levend wordt gehouden
en van ‘binnenuit’ nauwelijks wordt gevoed. Met alle bewondering voor Larbaud's
van elke pose verstoken meesterschap in het vertellen, voor zijn de lezer diep rakende
gevoeligheid bij het weergeven van ‘atmosferische’ betrekkingen met de buitenwereld
en met medemensen - dit laatste vooral in de erotische sfeer - mis ik dikwijls die éne
dimensie in zijn werk die naar de kwalificatie ‘groot’ doet grijpen. Dit is het
waarschijnlijk wat Jean Prévost in een aan Larbaud gewijd en in 1945 verschenen
nummer van ‘Confluences’ deed zeggen: ‘Valéry Larbaud est resté le même enfant;
la vie et la maturité lui ont seulement rendu la liberté et l'ont doué du plus souple
langage, de sa poésie nonchalante’ en wat René Tavernier in hetzelfde nummer deed
opmerken dat Larbaud's ‘prise sur le monde’ enigszins beperkt is, wat bovendien de
man die schreef:
‘Il y a quelque chose en moi
Au fond de moi, au centre de moi
Quelque chose d'infinement aride
Comme le sommet des plus hautes montagnes...’
van zichzelf bewust was. Dit tekort aan zelfgenoegzaamheid, aan autarkisch besef,
van deze overigens zo gecultiveerde humanist lijkt me met zijn katholiek worden
samen te hangen, al valt er uit Aubry's beschrijving niets over op te maken.
Dat overigens Larbaud in de Franse literatuur nog eens een belangrijke plaats
krijgt toegewezen lijkt me vrijwel zeker - als een der eerste modernistische dichters,
als de schrijver van het hart verwarmende werken als ‘Barnabooth’, ‘Fermina
Marquez’ en de meer dan voortreffelijke verhalen uit ‘Amants, Heureux Amants...’,
als de ontdekker van Joyce, als voorlichter in Frankrijk over de Engelse literatuur en behalve dat blijft zijn werk kostbaar voor degenen die de ‘dilettant’ in de literatuur
waarderen en die dit bescheiden en zo subtiele schrijverschap bewonderen. Een
schrijverschap, waar alle kunstenmakerij vreemd aan is, die sinds het verdwijnen
van het geloof in de magie de kunstenaars als pseudo-medicijnmannen door de
goegemeente doet aanvaarden en die ons de bereisde ‘riche amateur’ evenzeer van
harte deed benijden als het nu ons meedogen wekt met de aan zijn stoel gebonden
verlamde, wiens levens-motief is geweest: ‘Et apprendre à être seul devant la vie
comme un jour je serai seul devant la mort’.
In Nederland is het vooral Du Perron geweest door wie Larbaud in kleine kring
bekend is geworden. Ik ben bij de lezing van Aubry's bio-
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grafie getroffen door de vele parallellen, zowel wat betreft uiterlijkheden in
levenswijze en levensloop als ook ten opzichte van de ontwikkeling van het
schrijverschap, die er tussen Larbaud en Du Perron zouden zijn te trekken. In hoever
Larbaud voorbeeld voor Du Perron is geweest, zou het onderwerp van een
afzonderlijke studie kunnen zijn. Du Perron moet ook enigszins op de jonge Larbaud
hebben geleken. Het ‘grof portretje van een man met een panamahoed’ dat Du Perron
op de omslag rondom Barnabooth zag - waarschijnlijk hetzelfde dat in Fargue's
‘Portraits de Famille’ is afgedrukt - en waarvan velen opmerkten dat het op hem leek,
deed hem in Italië vele foto's met panamahoeden van hemzelf laten maken. Er was
behalve bewondering ook een soort identificatiedrang, en een stijlnavolging bij Du
Perron - niet in de zin van een schrijfstijl maar van een schrijversstijl - lijkt me
onmiskenbaar. De reeks verhullingen met een minimum aan ‘komediantendom’ en
een maximum aan mogelijkheden om zich zonder forceren bloot te geven, lijkt me
even typerend voor Larbaud als voor Du Perron, zo de laatste hierin niet direct de
eerste heeft nagevolgd. In elk geval geeft ook al deze, voor ons nog meer directe,
relatie een bizonder cachet aan de hernieuwde belangstelling voor Larbaud, die door
Aubry's biografie en de recente Larbaud-hulde is gewekt.
J.H.W. Veenstra

De lange maandagochtendcourant
Hobert Graves & Alan Hodge, The long weekend, Faber & Faber.
Wij weten niet wie deze Alan is, gesierd met de naam van Samuel Johnson's kat.
Maar wij weten wel wie Robert Graves is. Een eerlijk commercieel romanschrijver,
die zich als dichter beschouwt, maar wiens poëzie voorzover wij die kennen, ons
zeer weinig imponeert. De uitdrukking violon d'Ingres willen wij niet gebruiken,
aangezien wij die beschouwen als een hatelijke uitvinding van domme specialisten,
die niet goedvinden, dat een schilder viool speelt. Neen, Robert Graves is voor ons
een romancier en wel één van de beste van Engeland. Hij heeft een heldere manier
van vertellen en humor. Niets van de krampachtige en geborneerde gewichtigheid
in het spitsvondige van een Aldous Huxley, niets van de even geforceerde en naar
plagiaat riekende leukigheid van Evelyn Waugh. Graves had misschien één van de
beste auteurs van Engeland kunnen zijn (al blijft het peil van E.M. Forster ook voor
iedereen nog onbereikbaar), maar hij heeft een geweldig gebrek, een haast Duits
aandoende drang tot zelfrechtvaardiging en volledigheid. Neemt men bijvoorbeeld
zijn boek The Golden Fleece. Hij zegt vooruit zelf, dat hij zijn verhaal als een sprookje
wil zien, maar wat blijft er van een sprookje over als minstens de helft ervan bestaat
uit verklaarbaarmakingen en verklaringen van détails eruit? Nu weet hij buitengewoon
veel, veel meer dan de meeste wetenschappelijke schrijvers, zodat zijn boeken altijd
rijke bronnen zijn van interessante en ongewone informatie. Maar als men ze daarom
leest, stoort het element fictie en als roman is b.v. King Jesus volkomen onleesbaar.
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Dit boek, ook genaamd: A social history of Great Britain 1918-'39, geeft een verslag
van het leven tussen de twee laatste oorlogen in bijna alle aspecten. Hoe ook de taak
tussen Graves en Hodge is verdeeld, Graves heeft hier meer dan ooit de gelegenheid
om vele feiten te vertellen. Hij moet het zelfs en het gebeurt met mierennijverheid.
Hoewel het bij een boek als dit natuurlijk een deugd is, zijn wij toch niet verrukt. Er
zijn momenten, dat het aardig is te weten dat het nu juist verdwijnende vooroordeel
tegen double-breasted colberts van koning George de Vijfde komt. Men kan er ook
niet onvermakelijke voorstellingen bij denken als men weet, dat op kledinggebied
deze koning nog een voorkeur had, namelijk om de vouwen aan de zijkanten van
een broek te laten strijken inplaats voor en achter. Maar men neme een passage als
deze en denke zich in dat er zo honderden bladzijden zijn:
But it was hard work to organize peace-time pleasures, even in the country.
Gardening, for example, had suffered a tremendous setback since 1916 by the gradual
destruction of ornamental shrubs and trees to make room for potatoes and cabbages.
The extremely cold winter of 1917-18 had killed many survivors and the lack of fuel
for greenhouses had allowed some of the rarer varieties to die out altogether. Game
birds had been neglected; and as for horses, few of to the hunters that had been bought
up for the army returned in condition. The breeding of dogs and other pets had also
been so discouraged by the war that pedigree puppies were almost unobtainable. To
make matters worse a widespread outbreak of rabies, the first for many years, made
an order necessary for the compulsory muzzling of dogs.
Ik citeer dit niet om te laten zien hoezeer de auteurs zich voor honden interesseren
en daar bespiegelingen over de Engelse mentaliteit aan vast te knopen, maar alleen
als bewijs hoe hard Graves en Hodge de informatiekraan kunnen laten lopen. En zij
kunnen dat over alle mogelijke onderwerpen.
Hoewel er vele voortreffelijke anecdoten in te vinden zijn is dit boek toch een vrij
langdurige en grauwe lectuur. Wij hebben lang gezocht naar iets persoonlijks, want
hoewel toch wel blijkt dat de auteurs een eigen mening hebben en dat hun instelling
tegenover mens en feit voornamelijk ironisch is; wij weten het nu al wel en de
verschijnselen in ‘Great Britain’ verschillen ontmoedigend weinig van de Hollandse.
Het zijn alle dezelfde domheden waar wij weer midden in zitten en het is een
troosteloos werk er een lang en gedetailleerd verslag van te lezen, ook al weet men
dat de objectiviteit meer schijn dan wezen is.
Wij hebben tenslotte twee persoonlijke uitingen gevonden, waarvan wij vermoeden
dat ze beiden van Graves stammen, al wordt hij er niet of in slechts de derde persoon
bij genoemd. Het eerste is een bespreking van de twee beruchte Lawrences, D.H. en
T.E. Er wordt gezegd:
The chief difference between the two Lawrences was that T.E. had a healthy mind
and body and deliberately fell short of the best from a proud Irish scruple against
perfection; D.H. was not only unhealthy but spiritually blind and tried to overawe
the best in others by vulgar nenaces.
De algemene strekking van deze passage menen wij wel te begrijpen,
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al staat er twee maal ‘the best’ zonder dat uit iets blijkt, wat daarmee bedoeld wordt.
Maar wij zijn het buitengewoon oneens ermee. T.E. Lawrence was een van onze
jeugdhelden en wij hebben lang een grote bewondering gekoesterd voor het voorwoord
van ‘The Seven Pillars of Wisdam’, waarin het heroisme gehoond wordt en dat in
alle populaire edities dan ook steevast weggelaten wordt. Maar het boek zelf zijn wij
nooit door kunnen komen vanwege de feitenregen en de mooipraterij. Maar in het
verdere leven van Lawrence heeft men het in de R.A.F. gaan als ‘simple mechanic’
(onder een andere naam, als men opvallen wil, kan men niet beter doen) maar tegelijk
met ‘influence with Air-Marshals’. Hij stierf net voordat hij definitief in de politiek
zou gaan. Wij krijgen uit al dit de indruk, dat T.E. Lawrence een vrij gewone ‘streber’
was met een massa van de gebruikelijke valse bescheidenheid en niet afkerig van
het versieren van zijn persoon met enige litteraire pretentie en pretentieuze litteratuur.
Dan wenden wij ons liever zuchtend tot D.H. bij wie wij het gevoel hebben, dat hij
een bijzonder man was ondanks zeer vele van de dingen, die hij schreef en voorstond.
Een te spitsvondig grapje zou zijn om zijn zwagerschap met de familie Von
Richthofen tegenover de R.A.F. van T.E. te stellen.
De tweede keer is als Robert Graves in persoon op het toneel verschijnt, ter
gelegenheid van de Spaanse burgeroorlog. Er wordt geciteerd uit zijn dagboek van
24 November 1936:
Saw Winston (Churchill!) by appointment at Morpeth Mansions this evening. Told
him that as a non-party ex-serviceman, who had been living in Spain, I wished to
stress the danger of the situation in the western Mediterranean: where the Germans
and Italians are threatening British strategical positions.
Het doet aan Jacques Gans denken, maar Graves lijkt meer een diplomaat, want
even later zegt hij in antwoord op de vraag: ‘do you wish for intervention?’:
Not intervention in the sense of taking sides in the pretended ‘ideological struggle’
in Spain but of safeguarding British interests in the Mediterranean.
En even later zegt hij: They know you are about the only member in the house
with any power as a speaker.
Churchill belooft dan ook zijn best te doen, maar hij kan niet op tegen de brave
Baldwin. Inderdaad blijkt Graves overal, wat des te merkwaardiger is bij zijn bekende
militaire hobbies, in dit boek vaak een zeer fatsoenlijke kijk op de Spaanse
burgeroorlog te hebben en het spijt ons meer dan wij kunnen zeggen, dat hij zijn zin
niet heeft gekregen. Maar dit ‘kijkje achter de schermen’ hadden wij op deze plaats
in zijn oeuvre gaarne gemist.
L.Th. Lehmann
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J.H. Leopold
Omar Khayyam*
Indien al niet in gelijke mate als in het Engelsch sprekende deel der wereld, zoo zal
toch ook in ons land waarschijnlijk de Rubaiyat van Omar Khayyam in de bewerking
van Fitzgerald bij het publiek van smaak of wijsgeerigen zin een bekend, wellicht
een geliefd boek zijn. Het kan derhalve zijn nut hebben de aandacht te vestigen op
de jongste levensbeschrijving van den astronoom-dichter en wel van de hand van
een zijner landgenooten: Life of Omar al-Khayyami by J.K.M. Shirazi, een keurig
gedrukt en in Oosterschen trant gebonden en versierd boekje, uitgekomen bij T.N.
Foulis te Edinburgh.
De geleerde Pers, die onder den genoemden naam schuil gaat, deelt in het
voorbericht mede, dat hem behalve de hulpmiddelen der Europeesche bibliotheeken
ook de handschriften hebben ten dienste gestaan, die het eigendom zijn van het
Koninklijke Huis zijns vaderlands en van hoogaanzienlijke particulieren aldaar,
welke manuscripten bizonder zeldzaam en belangrijk, als zijnde voorwerpen van
godsdienstige vereering, voor ongeloovigen ontoegankelijk zijn. Evenwel, het blijkt,
dat voor en na de berichten omtrent Omar uiterst schaarsch zijn en dat, wat wij
omtrent zijn persoon te weten kunnen komen in hoofdzaak moet worden afgeleid uit
de enkele verhalen, reeds in de voorrede van Fitzgerald te vinden.
In de eerste plaats uit het bekende relaas omtrent het driemanschap van den
Nizam-ul-Mulk, den staatsman, Omar Khayyam, den geleerde en Hassan, den intrigant
en het latere hoofd der ‘Assassins’.
Dit verhaal wordt door onzen schrijver dan ook ten breedvoerigste uiteengezet en
daarna scherpzinnig ontleed. Hij wijst erop, dat uit een recht begrip van de
geschiedenis dezer vriendschap volgt, dat Omar iemand van stand en daarmede
overeenkomstig vermogen moet geweest zijn. En ook, dat hij in leeftijd ongeveer de
gelijke moet zijn geweest van de beide andere genoemden en dat dus zijn geboortejaar
omstreeks 1015-1020 moet geplaatst worden; aangezien wij nu van elders weten,
dat hij 1123 of 1124 is gestorven, zal Omar meer dan honderd jaar oud geworden
zijn, gelijk trouwens ook de traditie onder de Perzische

*

Uit Verzameld Werk, deel II, te verschijnen bij G.A. van Oorschot.
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geleerden het wil en bovendien bij Perzische dichters geen ongewone ouderdom
schijnt te wezen. Vervolgens doorgaande over de persoonlijke afkomst van den
dichter oppert de schrijver de meening, dat deze, hoewel te Nisjapoer geboren,
evenwel van Arabische afkomst zou zijn geweest. Immers zijn naam al-Khayyami
is niet Perzisch, maar daarentegen tamelijk algemeen onder de Arabieren en wel als
stamnaam, niet als patronymicum; noch moet er derhalve aan gedacht worden van
Omar's vader of van hem zelf een ‘tentenmaker’ te maken, trouwens een bedrijf, dat
in het bloeiende en rijke Nisjapoer van die dagen, de eerste en schoonste stad des
rijks, kwalijk een bestaan zou hebben opgeleverd.
Wat nu verder de jeugd van Omar aangaat en de aard en inhoud van het onderwijs,
dat hij genoot, zoo kunnen zij slechts uit een beschouwing van den algemeenen
toestand te dien tijde worden afgeleid; hij zal het gebruikelijke curriculum der
wetenschappelijke opleiding met de Koran als begin en einde, hebben afgelegd. Eerst
van den tot de volheid zijner ontwikkeling en tot beroemdheid gekomene spreken
de bewaard gebleven verhalen en anecdoten. Wij hooren alsdan, dat hij door den
grootsten Korankenner van zijn dagen geprezen wordt om zijn belezenheid in de
Heilige Schrift en deszelfs uitleggers; hij wordt bewonderd om zijn kennis in alle
vakken van wetenschap, in rechtsgeleerdheid, geschiedenis, talen, en bovenal in de
wijsbegeerte en de astronomie. Met name zijn kennis in de laatstgenoemde wetenschap
schijnt op de verbeelding zijner tijdgenooten te hebben gewerkt, zoodat aan het
wonderbaarlijke grenzende verhalen van zijn bekendheid met de natuurkrachten
worden gedaan, van zijn scherpen blik als medicijn-meester, van zijn bedrevenheid
als geestenbezweerder, als verdrijver van een vogelenplaag, als voorspeller van het
weer. Wanneer de Koning wil gaan jagen, ontbiedt hij den Khaja Imam Omar om
hem geschikte dagen aan te wijzen, waarop het niet zal regenen. ‘De Khaja ging heen
en overpeinsde de zaak gedurende twee dagen en deed alsdan een zorgvuldige keuze.
Maar toen de Koning was te paard gestegen en een eind weegs voort gereden, betrok
het uitspansel, de wind stak op en sneeuw en nevel overviel hem. Alle aanwezigen
schoten in den lach, maar Khaja Imam sprak: “Wees onbezorgd, want in deze zelfde
ure zal de hemel zich verhelderen en vijf dagen lang sinds dezen zal er geen druppel
vocht vallen.” Gelijk geschiedde.’ In 1074 wordt hij, zooals bekend is, door Sultan
Malik Shah naar Merw ontboden, alwaar hij het werk heeft verricht, dat hem bovenal
beroemd maakte en de nieuwe en
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volgens deskundigen voortreffelijke kalender heeft samengesteld.
Maar ook hooren wij, dat hij bekend stond als een slecht, dat is niet-rechtzinnig
man; dat een zijner leerlingen in de wijsbegeerte, die 's morgens te zijnent kwam ter
onderrichting, huiswaarts gaande zijn meester aanbracht om zijn kettersche
meeningen; dat hij om het een en ander weinig schreef en weinig onderwijs gaf; dat
‘de innerlijke bedoelingen van zijn verzen zijn als stekende slangen voor de
Muselmansche wet, van daar dat de menschen van zijn dagen hem haatten en de
geheimen aan het licht brachten, die hij liever verborgen had gehouden, zoodat hij
vreezende voor zijn leven zijn pen en zijn tong wist in te houden.’ En ook zijn hier
te noemen zijn vele reizen naar Samarkand, Ispahan, en elders, die volgens onzen
biograaf niet alleen uit weetgierigheid zijn te verklaren, maar ook uit de bezorgdheid
voor godsdienstige vervolging, die bij wijlen een verandering van woonplaats
wenschelijk maakte.
Ten slotte volgt het verhaal van Omar's doodvoorspelling, dat wellicht in teedere
bedoelingen is opgesierd, evenals de vrome versies van zijn laatste oogenblikken en
beweerde verzoening met de leer, maar dat hier toch naar de volledige lezing bij
Shirazi (uit de geschriften van een zekeren Nizami Aruzi) moge herhaald worden.
‘In het jaar 506 (1112-1113) hadden Khaja Imam Omar al-Khayyami en Khaja Imam
Muzzafar i Isfizari hun intrek genomen in de stad Balkh, in de straat der slavenkopers,
in het huis van Amir Abu Saad en ik had mij bij hun gezelschap aangesloten. In het
midden van onze bijeenkomst hoorde ik dat Betoog der Waarheid, Omar, zeggen:
“mijn graf zal zijn op een plek, waar over mij de boomen hun bloesems zullen strooien
tweemalen 's jaars.” Dit scheen mij ongerijmd, alhoewel ik wist, dat een als hij geen
ijdele woorden spreken zou. Als ik in Nisjapoer kwam in het jaar 530 (1135-1136),
eenige jaren nadat die groote man zijn aangezicht in stof gehuld had en deze lage
wereld van hem werd beroofd, ging ik heen om zijn graf op te zoeken op den avond
van een Vrijdag, met mij een gids medenemende om mij de plaats zijner ruste aan
te wijzen. Derhalve bracht hij mij naar het Hirakerkhof, ik sloeg linksaf en zijn zerk
lag aan den voet van een tuinmuur, waarover pereboomen en perzikboomen hun
kruinen bogen en vele bloesems waren gevallen op zijn graf. Toen herinnerde ik mij
dat zeggen in de stad Balkh en ik viel in tranen omdat op het aangezicht der aarde
en in alle streken der bewoonde wereld ik nergens iemand zag aan hem gelijk; moge
God hem barmhartig zijn in Zijn genade en Zijn goedertierenheid.’
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Nog steeds wordt het graf van Omar aangewezen op een eenzame plek van het
Hirakerkhof; evenwel de steen erop mist, in strijd met Perzisch gebruik, ieder
opschrift, zoodat onze biograaf, die de plaats bezocht, twijfelt aan de authenticiteit.
Dit is nagenoeg het wezenlijke van wat wij van Omar weten. Toch treedt ook uit
dit weinige een figuur naar voren van waarlijk ongemeene afmetingen en
verhoudingen. Een geest, brandende naar onderzoek, en een verstand, dat volhield
tot den laatsten grond; een, die achtereenvolgens al het weten van zijn tijd in zich
had opgenomen, die van en door de schriftgeleerdheid was gekomen tot de exacte
wetenschappen, in beide zijn grootschen aanleg openbarende, die door zijn
onverbiddelijk verstand tot een botsing moest gevoerd worden met de aangenomen
leer en den bestaanden godsdienst en zoo een leven inging van omzichtigheid en
afzondering, gehaat en gevreesd bij het overwegend grootste deel, maar anderzijds
gezocht en gewaardeerd bij de weinige zijns gelijken, de hoogststaanden van zijn
tijd. Wie gevoelt in dit alles niet de overeenkomst tusschen dezen Oosterschen man
der wetenschap en den Joodschen wijsgeer in ons zeventiende-eeuwsche land? Een
overeenkomst, die met het genoemde niet is uitgeput1), in zooverre zij beiden, en
nagenoeg zij beiden alleen, de kracht hebben bezeten om tot de uiterste consequenties
van de rede en van het determinisme door te denken en deze te aanvaarden met alles,
wat daarin omtrent 's menschen lot ligt opgesloten. En valt ons hier de Prediker in,
die in dit laatste verband nog als derde genoemd kan worden, dan is men geneigd te
denken aan een bepaaldelijke Oostersche levenskracht, die daar, waar Westersche
geesten een compromis zochten en aan het onafwijsbare trachtten te ontkomen, niet
alleen vermocht te geraken tot de allerlaatste bevindingen, maar deze ook geheel te
aanvaarden; wel een kracht te noemen, zoo kracht bestaat in het doorgronden, maar
bovenal in het aanvaarden der volledige werkelijkheid.
Maar naast en boven dit alles was aan dezen denker, mede als gevolg van tijd en
plaats zijner geboorte en hun hooge beschaving, de gave gegeven van het woord en
van de dichtkunst. Zoo bleef in hem het menschelijke behouden, en komt te zijner
tijd ook in hem de wrevel en het klagen op der menschelijke onvoldaanheid en
teleurstelling over den tweespalt tusschen den ingeboren drang

1) Een uiterlijk maar treffend bewijs dezer overeenkomst is het bij Omar zulk een groote rol
spelende beeld van den pottebakker en zijn maaksels (vgl. Jeremia 18:6, Paulus Rom. 6:19),
dat ook meermalen door Spinoza gebezigd wordt.
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naar het redelijke en de niet beantwoordende werkelijkheid; het klagen over 's
menschen bestaan, waarin een zin niet is te ontdekken, de wanhoop over alle betere
verlangens, die hun doel toch niet bereiken mogen en gedoemd zijn verspild te worden
en te loor te gaan. Want dit is wel de oorspronkelijke zin, dit de ondertoon van de
bijwijlen zoo uitgelaten Rubaiyat; in al de vreugde is zoo goed de innerlijke spijt, de
grimmige bitterheid te hooren, juist als zij zoo luide prijst den beker en het zingenot,
het vluchtig oogenblik, het eenig zekere dat den mensch gegeven is.
Heeft men dit ingezien, dan kan men zich bijna verwonderen, dat er lezers gevonden
worden, die oordeelen, dat Omar in allen ernst den lof der dronkenschap bezongen
heeft en dat de Perzische biograaf gemeend heeft, te moeten wijzen op het voor een
Oosterling ondenkbare, dat iemand van Omar's positie zich in den wijn zou zijn te
buiten gegaan, op het schaarsche voorkomen van de veelbezongen taveerne in het
Muselmansche Perzië van die dagen enz. om aldus een blaam van zijn nagedachtenis
verre te houden.
En tevens gevoelt men, dat aan het diepgaande belang en aan de eeuwigheid van
het vraagstuk, dat er in wordt aangeroerd, de Rubaiyat voor een goed deel zijn waarde
ook voor de lezers van thans ontleent. En wanneer de Perzische levensbeschrijver
zich min of meer beklaagt, dat de wetenschappelijke arbeid van Omar en zijn zooveel
belangrijker studieën in de Westersche beoordeling vergeten worden voor zijn verzen,
die hem niet anders waren dan een ontspanning van ernstiger bezigheden, dan doet
hij ons ten deele onrecht.
Immers wat Omar in zijn studieën blijvends gepresteerd mag hebben, zal zijn
plaats hebben gevonden in het onpersoonlijke repertorium der wetenschap. Maar
ook de Westersche lezer beseft volkomen, dat juist het feit, dat hier iemand aan het
woord is, die in de eerste plaats een man der wetenschap was, iemand, die het
diepzinnige, het allen boeiende, niet voor allen te bevamen vraagstuk niet slechts
innerlijk doorleefd, maar ook verstandelijk doorgrond heeft en inderdaad beheerscht
en naar alle zijden volkomen meester is, dat deze omstandigheden de Rubáiyát verheft
tot een zekerheid en tot een hoogte, waaraan het werk van beroepspoëten slechts in
de zeldzaamste gevallen reiken mag, en dat ook hier weer wordt bewezen, dat de
dichtkunst noch zoo ver af is van hare meest wezenlijke bestemming, noch er zoo
slecht bij vaart, als zij mag worden de verpoozing der meest omvattende en meest
souvereine geesten.
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Thomas van Eklo
Chrysopis: een zomervriendschap
Yea, is not even Apollo, with hair and harpstring of gold,
A bitter god to follow, a beautiful god to behold?

1
Zo achteloos heb jij, in de eerste zomerdagen,
Je kinderogen naar Apollon opgeslagen
En zoveel gouden licht diep in je zelf gebracht,
Dat nog je zonnige ogen goud zijn als je lacht.
En een gelukkige, stille verwondering,
En ook een zweem van edele beschadiging,
Bij 't aanzien van zijn schone, bitt're majesteit,
Gaven je: charme, gratie, weemoed, eenzaamheid.

2
Als ik uw woorden kussen kon, mevrouw,
Waarmee ik altijd in gedachten speel,
Dan was mijn aandacht voor uw lieve mond
Meer artistiek en intellectueel.
Als ik uw geest omhelzen kon, mevrouw,
Waardoor ik leer mijzelven te verstaan,
Dan zag ik wel uw lichaam heel gerust
En heel eerbiedig op een afstand aan.
Maar voor mijn lippen zijn uw woorden lucht,
En voor mijn armen is uw geest... een geest:
Wat kunnen dan die dwazen anders doen,
Dan wat zij doen, onnozel, onbevreesd?
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3
Hoe onbekommerd mengen wij het gif
Dat wij eens moeten drinken, later, kind,
Wanneer, na dit seizoen en zomer, ons
Het eigen huis injaagt de najaarswind.
Dan zit je bij jouw kachel en ik zit
Ook bij mijn kachel en wij drinken thee.
Dat zal gezellig wezen, maar terloops
Drinken wij, vrees ik, nog iets anders mee.
En wàt, vriendin? Wij maken het al klaar
In deze kamer die heel vrolijk is:
Het zal ons bitter smaken als de dood.
Maar kan ons zoeter smaken het gemis:
Nù heen te gaan; en met een kleiner leed
Een kleiner vreugde zuinig te voldoen?
Wij hebben goud genoeg aan vreugde en leed
Voor alle kosten van het onfatsoen!
O goud genoeg! en komt die tijd, dan komt
Ook wel de kracht voor het klassiek gebaar
Waarmee men thee drinkt, die vergiftigd wordt
Door de herinn'ring aan een schoon gevaar.

4
Laten wij Baudelaire's loodzwaar leed
Vaporiseren tot die lucht van goud,
Waarin het zout van blauwe zeeën ons
De lippen prikt, de geesten waakzaam houdt.
De Erinyen der koele Grieken zijn
Ons haast nog liever dan Bederf en Dood,
En de Verveling in dit blonde zand
Is zo eenvoudig en ontzaglijk groot.
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En alles is verrukkelijk: de zee,
Die heldere atmosfeer, vriendin, en jij.
De pure zonde van dit morgenuur
Is als genever vol en zacht voor mij.
Was ooit verraad zo schoon en zo gerust?
Je gouden ogen lachen nonchalant,
En uit je vuist, die op mijn schouder rust,
Vloeit, als ons leven, achteloos wat zand.

5
Laat ons alleen van leugens leven, niet
Langer leven in werkelijk verdriet.
Dit uur duurt eeuwig, zoals bloemen duren
Eeuwig; wij zijn alleen en zonder buren,
Familie, vrienden: zoals de maan scheen
Dien zomernacht toen elke ster verdween.
En dat wij samen zijn, is heel gewoon,
(Mensen en engelen vinden het schoon)
In deze kamer der Onmooglijkheid.
O leugens, laat ons nog een korten tijd,
Vóór wij de straat opgaan, zoals wij gingen,
Tussen de mensen en hun ware dingen.

6
Je weende, lieveling, omdat je niet
Nog naast je man van wie je zoveel houdt
Ook mij kon houden, die veel van je houdt,
En daar je zelfs in dat geval nog niet
Getroost zou worden over het verdriet,
Dat één, die van je hield, van wie jij houdt
En houden zult, terwijl je van mij houdt,
Je - wel ondanks zich zelf, maar toch - verstiet.
Ween rustig, liefste; vrees niet dat ik denk:
‘Hoe vreemd is zij vanavond.’ Wat is vreemd?
Toch zeker niet, dat iets, diep in jou, zweemt
Naar het satanische, dat godsgeschenk?
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7
Vriendin, waarom toch zijn de stralende ogen
Van deze zielen die ter Helle varen,
Zo onweerstaanbaar liefelijk en schoon?
Zo glorieus hun nooit bedwongen haren?
Op welken wind vergaan die wilde haren,
Terwijl een lome hand het water roert,
Langszij de boot, vergeten in hun droom,
En die voor de eeuwigheid ze henen voert?

8
Die zomermorgen dat zij mij zo zacht,
Met tranen in haar ogen, zeide dat
De schone eenzaamheid haar liever was
Dan ik, dan alles, en haar grootste schat,
Die zomermorgen - schoon zij later mij
Zoals een Muze heel de trotse pracht
Der bloemen om ons heen verklaarde - werd
Voor mij zo duister als een winternacht.

9
Het lichaam dat je mij eens hebt gegeven,
Nam je weer t'rug in hoge eenzaamheid:
Het werd voor mij een droom, een ding ontheven
Aan de beperkingen van ruimte en tijd.
O ding, gevormd eens door mijn handen; droom
Gedroomd eens door mijn ogen en mijn huid,
Ik ben ontwaakt en zit alleen en loom
En kijk ontsteld over de wereld uit.

Libertinage. Jaargang 4

410

10
Verveling, Dood, ik ken u veel te goed,
Gij zijt te goed voor mij en maakt mijn leven
Tot iets heel kostbaars, dat ik niet kan geven
Aan wie ik liefheb, zoals ieder doet.
Want ied're man wil toch zijn geld en goed,
Zijn lijf en ziel, zijn allereigenst streven
Aan wie hij lief heeft onbekommerd geven
Voor kussen en voor woorden, hard en zoet.
Wil ik mijzelven geven aan een vrouw,
Dan zie ik wel, hoe haar gelaat verstart:
Verveling, Dood, gij zijt mij veel te trouw,
Uw geur kleeft aan mijn handen en mijn hart;
En wie verdraagt, al is haar moed ook groot,
Dat vreselijk parfum, Verveling, Dood?

11
Het langzame zwaaien
Van de volle takken
Blâren aan de hoge zomerbomen,
Pathetische aaien
Groen voor het azuur,
Bewogen door een lauwe, luie wind,
Doet mij wenen
Om de grandeur van ons leed.
God beware de rampzaligen
Die wegrotten in jarenlange
Doodsbedden en sterven
In moddergoten
Aan de kant van de weg.
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Maar wij zijn rijk en gezond
En onze droefheid
Beweegt zich om het onmooglijke:
Dat wij geen goden zijn,
Is ons verdriet.
En het wordt versierd
Met terrassen en tuinen,
Fonteinen en bloemen
En poëzie.

12
Demon Apollo, geef ons beiden kracht
Om niemand, ook onszelf niet, te verachten;
Maak weer een dag uit heel die troeb'le nacht
Van veel bedorven daden en gedachten.
Maak aan de blauwe zomerlucht een feest
Met gouden sterren, feller dan de zon;
Verzeng ons laffe hart en voer den geest
Uit het verdwaasde lijf weer naar zijn bron.
Zwak, bloedig hart, gemakkelijke prooi
Voor alle honden van gecompliceerd verlangen;
Onrustig lijf, steeds in dezelfde kooi
Van eendere mislukkingen gevangen,
Adieu, vervloekt! Apollo, help ons dan;
Laat ons, laat òns en niet het zwakke vlees
- O God, de weemoed en de vreugd daarvan! Nu gaan, waarheen uw verste pijl ons wees.

Libertinage. Jaargang 4

412

13
Hoe kan met Droefheid men het best verkeren?
Heel vriendelijk, maar zonder kruiperij,
Als met een vrouw: men moet haar soms vereren
En zeggen: Droefheid, schoon en wijs zijt gij.
Maar soms ook moet men zeggen: wees nu stil
En zeur niet langer, Droefheid, want ik moet
Vanavond werken; bovendien, ik wil
Nog wel eens lachen, zoals mèn dat doet.
Dan kijkt zij zeer afwezig, als een vrouw
Die woedend wordt, en met een vage lach
Bespot zij mij; maar heeft daarna berouw
En spreekt goedmoedig van die laatste dag,
Dien laatsten avond van die laatste dag,
Toen ik alleen stond in een wijd verschiet
Van duisternis en ook veel lichten zag
Ver om mij heen - maar gouden ogen niet.

A. Alberts
Het laatste eiland
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Josine W.L. Meijer
Jacob Burckhardt over Vrijheid en Democratie
II
Na het verloren jaar in Bazel vond Burckhardt in Rome zichzelf terug. Er kwam weer
een overmoedige toon in zijn brieven, die voornamelijk over zijn reiservaringen en
in het geheel niet over de politiek handelden. Bij zijn thuiskomst verklaarde hij dat
hij buiten Rome nooit meer echt gelukkig zou kunnen zijn; hij wilde er weer heen,
‘desnoods als lakei van een Engelsman’. Bazel keek hem zo vervelend en philistreus
aan, dat hij zelfs voor een winter in Berlijn dankbaar zou zijn.
Inderdaad was er sprake van een benoeming in Berlijn. Er waren plannen in de
maak voor een reorganisatie van de Berlijnse Kunstacademie, van welk instituut
Burckhardt's vriend en beschermer Franz Kugler, hoogleraar in de kunstgeschiedenis
aan de Berlijnse Universiteit, directeur geworden was. Burckhardt zou een betrekking
bij de Academie krijgen en meewerken aan een gedeeltelijk met staatsmiddelen
opgezet Duits kunsttijdschrift, dat van 1 Januari 1847 af verschijnen zou. Op
Burckhardt's voorspraak had Kugler de redactie van dit tijdschrift aan Gottfried
Kinkel aangeboden; bovendien was dezen een professoraat in Berlijn met een
behoorlijk honorarium toegezegd. Kinkel was enthousiast, hij wilde in het tijdschrift
de strijd tegen alles en nog wat aanbinden, maar hij maakte er bezwaar tegen dat het
gesubsidieerde blad vlak na zijn professorsbenoeming verschijnen zou, daar hij bang
was, dat zijn Rijnlanders hem voor een creatuur van Eichhorn1) zouden gaan houden.
Om zijn onverzwakte revolutionnaire gezindheid te bewijzen, plaatste hij in een door
hem uitgegeven Jaarboek een fel anti-Pruisisch gedicht, het ‘Männerlied’. Burckhardt
ergerde zich over deze kwajongensachtige demonstratie; hij schreef Kinkel, niet te
kunnen begrijpen hoe iemand van zijn leeftijd op een moment dat misschien over
zijn carrière zou beslissen, een dergelijke onbezonnenheid kon begaan. Toch
verzekerde hij hem nog, dat geen meningsverschil scheiding tussen hen zou brengen.
‘De politiek is voor mij dood; wat ik doe,

1) De reactionnaire Pruisische minister van onderwijs.
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doe ik als mens, en als mens houd ik van je, al bega je nog tien maal grotere
dwaasheden dan het Männerlied’2).
Kugler deed zijn best de situatie te redden, maar toen Kinkel bij de Minister werd
ontboden, beet hij heftig van zich af, daar hij ‘zich niet door een Berlijns professoraat
wilde laten muilkorven’. Natuurlijk kwam nu van het tijdschrift en Kinkel's
professorsbenoeming niets. Ook Burckhardt liep zijn aanstelling bij de Kunstacademie
mis. Dit speet hem hoogstens terwille van Kugler. Zijn hart trok naar het Zuiden.
Tot September 1847 bleef hij in Berlijn, om herdrukken van Kugler's werken te
bezorgen. Het buitengewoon hoogleraarschap aan de Bazelse Universiteit, dat hem
in 1845 verleend was, had hij neergelegd. In de herfst reisde hij weer naar Italië, met
een omweg over Weenen, daar in zijn vaderland de verhoudingen zich tot een
burgeroorlog toespitsten. In Rome bereikte hem de tijding van de
Februari-omwenteling. Hij bleef in Italië totdat, met het uitroepen van de
Bondsrepubliek, de orde in Zwitserland was hersteld. Toen keerde hij naar huis terug.
Gottfried Kinkel zat sinds Mei 1849 in de gevangenis. Hij schreef er zijn Mémoires
en wijdde woorden van warme genegenheid aan zijn vriend Jacob Burckhardt. ‘Ik
heb nooit iemand gekend, die rijker begaafd was en met meer meesterschap en gratie
wist te genieten. Wanneer zich een tegenstelling tussen ons openbaarde, bestond ze
altijd slechts daarin, dat voor hem de schoonheid als een regenboog boven de
spattende, schuimende waterval van het wereldleven scheen te zweven, terwijl ik
me slechts gelukkig voelde wanneer ik zelf in de kolkende stroom meezwom.
Burckhardt, die nu in het vreedzame Bazel professor in de geschiedenis is, heeft in
de revolutie geen partij gekozen: ik zou van alle verliezen die ze mij gebracht heeft,
zijn vriendschap onder de onvervangbaarste tellen, wanneer ik niet geloven mocht
dat hij, juist wegens zijn vreedzaamheid, er niet aan denkt ze mij te onttrekken’3).
Kinkel vergiste zich. Burckhardt had partij gekozen en wel tegen de revolutie.
Kinkel had hij opgegeven. Reeds in Augustus '48 had hij aan Hermann Schauenberg
geschreven: ‘Geloof me, Kinkel zal zo smadelijk mogelijk tussen twee stoelen op
de grond komen te zitten. Het ontbreekt hem geheel aan de edele bezonnenheid, aan
het innerlijke maathouden, dat men nu eenmaal zelfs

2) Brief van 10 Dec. 1846.
3) Gottfried Kinkels Selbstbiographie, herausgegeben von R. Sander, Bonn 1931.
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als republikein nodig heeft.’ En na Kinkels arrestatie, in September '49: ‘Ik heb sinds
'47 verwacht dat dit Kinkel's lot zou zijn; er viel niet meer met hem te praten; hij
wilde zich wreken en moest zich vroeg of laat het hoofd te pletter lopen, was het niet
tegen de ene muur, dan tegen de andere. Van politieke en economische vraagstukken
heeft hij nooit iets anders begrepen dan de kant waarmee sensatie te maken viel.’
In 1866 werd Gottfried Kinkel door de Universiteit van Zürich tot professor
benoemd; hij bezocht Bazel om de betrekkingen met zijn oude vriend weer aan te
knopen, maar Burckhardt bracht hem geen tegenbezoek.
Na verscheidene omzwervingen keerde Jacob Burckhardt in 1858 voorgoed naar
Bazel terug. De Bazelse universiteit had hem een hoog honorarium aangeboden met
de uitgesproken wens hem geheel voor zich te hebben. Hij had dit aanvaard, en vatte
zijn verplichtingen met de uiterste nauwgezetheid op. Zijn reizen beperkte hij tot de
vacanties. Uitnodigingen om voordrachten in andere plaatsen te houden sloeg hij af,
daar hij het voor ‘een roof aan Bazel’ gehouden zou hebben, anders te handelen.
Meermalen werden hem professoraten aan andere universiteiten aangeboden, zelfs
in Berlijn, waar hij de opvolger van Ranke geworden zou zijn, maar hij weigerde
steeds. In 1875 vreesde hij dat de nieuwe democratische koers zijn positie zou
bemoeilijken, maar hij was vastbesloten op zijn post te blijven en vereenvoudigde
zijn gezichtskring door ieder probleem met de universiteit van Bazel in verband te
brengen en altijd slechts te vragen: ‘Dient haar dit of dat? Of dient het haar niet?’
Hij hechtte zich steeds meer aan zijn geboortestad. Na de afscheiding van het
platteland had er lang een bedompte atmosfeer geheerst. Politieke reactie en
bekrompen piëtisme vierden hoogtij. Nog in '52 schreef Burckhardt over de
‘bemoeizieke kleinsteedsheid’, die ingezetenen en vreemdelingen het leven
verbitterde. Hij had er nooit lang kunnen aarden en was telkens weggetrokken, drie
keer naar Italië, eens naar Zürich, als professor aan het Polytechnicum. Nu was dat
alles anders geworden. In de zestiger jaren bloeide in Bazel een opgewekt geestelijk
leven. 's Winters hielden de professoren der Universiteit voordrachten voor gemengd
publiek, waarbij zij de hele beau-monde van Bazel onder hun gehoor hadden.
Burckhardt was bij zijn medeburgers in hoog aanzien. Nietzsche zei dat men het ‘aan
iedere ontwikkelde Bazeler kon merken, dat hij in de stad van Jacob Burckhardt
geboren was’. Toch gold hij als een zonderling. Tegen-
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over de meeste mensen bewaarde hij een innerlijke reserve; alleen in zijn familiekring,
aan zijn leerlingen en heel enkele vrienden gaf hij zich zonder voorbehoud.
Met het ouder worden legde hij een overdreven angstvalligheid aan den dag. Hij
vermeed alles wat aanstoot kon geven. Toen hij in '66 een bondgenootschap tussen
Frankrijk en Zwitserland verwachtte, wende hij zich bij voorbaat het spotten en
schimpen over Napoleon III af. De Duitse Maximiliaans-orde durfde hij niet aan te
nemen; hij verwachtte wel niet dat men hem dit verbieden zou, ‘maar het zou toch
een ongewenst gepraat kunnen geven’. Tegenover het nieuwe democratische regiem,
dat hem zeer onaangenaam was, vond hij het ‘plicht en politiek’, zo al geen vrolijk,
dan toch in elk geval geen zuur gezicht te zetten. Maar die dikwijls overdreven
voorzichtigheid diende slechts om zich rust en vrijheid te verzekeren op die punten
die hij van essentieel belang vond. Ten onrechte verweet men hem vaak lafheid. Hij
liet zich nooit beinvloeden. Markwart spreekt van zijn ‘unbestechliches Auge’. Er
was een grens die hij niet overschreed. Nietzsche gaf deze zeer juist aan, toen hij
Burckhardt ‘weliswaar niet tot vervalsen, wel echter tot verzwijgen der waarheid
geneigd’ noemde. In een karakteristiek van Jacob Burckhardt's voordrachtsstijl zegt
de Zwitserse dichter Carl Spitteler: ‘Een absolute onafhankelijkheid (wel niet van
voorliefdes), wel echter van vooroordelen. Hij had de geest der waarheid (hoewel
niet altijd de moed tot waarheid). Bij dit onafhankelijkheidsbewustzijn is het meest
verbazingwekkende en bewonderenswaardige dat hij, ofschoon hij altijd tegen
vooroordelen protesteren moest, zich nooit door oppositie-ijver liet meeslepen om
in het andere uiterste te vervallen. Hij was gematigd omdat de feiten, de waarheid
zijn maatstaf waren... Zo bracht hij een geest van mannelijke vrijheid in het college,
waarbij vergeleken alle andere geschiedenisprofessoren kwajongens waren...’ Met
een enkele kostelijke honende opmerking kon hij een literairfijne karakteristiek
geven: ‘Dan liet hij zich door geen autoriteit bang maken. Niet door de Bijbel. De
haat van Jehovah tegen de andere goden noemde hij metaphysische concurrentienijd
(zo moedig was het wel niet helemaal, ik corrigeer hem)...’4) - Heeft Burckhardt met
deze visie Nietzsche misschien geïnspireerd tot zijn opvatting van de Joodse
rancune-godsdienst?

4) Geciteerd in Kaphahn's Lebensabrisz, voorafgaande aan Jacob Burckhardt's Briefe, blz.
112-114.
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Burckhardt's opvattingen over de actuele politiek vindt men vooral in zijn brieven
aan Friedrich von Preen, een van de weinige intieme vrienden uit zijn latere
levensperiode5). Von Preen was een hoog Duits bestuursambtenaar. Door zijn
werkkring was hij op de hoogte van de meest uiteenlopende vraagstukken; bovendien
had hij relaties aan het Hof, bij de politie en onder vooraanstaande staatslieden, zodat
hij Burckhardt veel kon vertellen van wat achter de schermen voorviel. Behalve zijn
vakkennis bezat hij een brede algemene ontwikkeling, waarschijnlijk heeft hij het
eerst Burckhardt op de philosophie van Schopenhauer opmerkzaam gemaakt. De
correspondentie loopt van 1869 tot '93, het jaar van Von Preen's dood. Burckhardt
schreef hem over alles wat hem ter harte ging. In die brieven ontmoet men een extreem
conservatisme, onverbrekelijk verbonden met een humanistische vrijheidszin. Bij
het beoordelen van de actuele gebeurtenissen vergist Burckhardt zich vaak, maar de
algemene tendenzen ziet hij met profetische luciditeit.
Hij verafschuwt de technische zogenaamde vooruitgang. Spoorwegen vond hij
overbodig. Zolang ze er nog niet waren hadden de mensen gelukkiger en tevredener
geleefd; de grootste kunstwerken bestonden al, de beste boeken waren al geschreven,
‘en wie op reis ging keek goed uit zijn ogen, daar hij niet wist of hij nog eens langs
diezelfde weg zou komen’6) Burckhardt ergerde zich over het lawaai en over de lelijke
nieuwe bruggen, en hij vond het ongehoord dat grote sommen voor de aanleg werden
gevoteerd door lieden die er zelf niet aan meebetaalden. Hij was tegen sociale
wetgeving, waarin hij ‘het scherpste despotisme van de staat over het particuliere
leven’ zag en hij beschouwde het als een ‘laatste of voorlaatste schijn van geluk’,
toen een door de Grote raad reeds aangenomen wetsontwerp op de ziekteverzekering
bij referendum werd verworpen7). Algemeen kiesrecht en uitbreiding van onderwijs
voor de volksklasse vond hij gelijkelijk uit den boze. Na de Parijse Commune schreef
hij aan Von Preen: ‘Ja, de petroleum in de kelders van het Louvre en de vlammen
in de overige paleizen zijn ook een uiting van wat de philosoof “wil tot leven” noemt,
het is de laatste wil van krankzinnige duivels om een grote indruk op de wereld te
maken... En nu bouwt men scholen. Degenen die dit alles op touw hebben gezet,
konden alle-

5) Jacob Burckhardt's Briefe an seinen Freund Friedrich von Preen, Stuttgart-Berlin 1922.
6) Brief van 27 Dec. 1881 aan Max Alioth.
7) Brief van 25 Maart 1890 aan Fr. von Preen.
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maal lezen, schrijven, zelfs krantenartikelen en andere litteratuur vervaardigen. En
degenen die in Duitsland soortgelijke dingen beogen zijn stellig niet minder
“ontwikkeld”’8). De oorzaak van al het kwaad zag hij in Rousseau's leer van de
goedheid der menselijke natuur, waaruit ‘plebs en ontwikkelde lieden’ de doctrine
van een gouden tijdperk gedistilleerd hadden, dat noodzakelijk komen moest, wanneer
men het edele mensdom maar zijn gang liet gaan. Het gevolg was volledige liquidatie
van het begrip ‘autoriteit’ geweest. En intussen was de idee van de aangeboren
goedheid omgeslagen in die van de vooruitgang, ‘d.w.z. het onbeperkte geldverdienen
en comfort, waarbij het geweten gesust wordt door philantropie’9).
Sinds 1848 was hij overtuigd dat Europa op een vulkaan leefde, die niet tot rust
zou komen voordat verschrikkelijke uitbarstingen hadden plaats gehad. In ‘Die Zeit
Konstantins des Groszen’ had hij de ondergangsperiode van het Romeinse Rijk
behandeld en de vervalssymptomen geschilderd, waarvan hij in zijn eigen tijd een
parallel waarnam. Aan de vooravond van de Frans-Duitse oorlog hield hij nog de
mogelijkheid van een vernieuwing open: ‘Wanneer de Duitse geest nog eens uit haar
diepste, eigenste krachten tegen deze grote verkrachting reageert, wanneer hij in staat
is er een nieuwe kunst, poëzie en religie tegenover te stellen, dan zijn wij gered,
anders niet. Ik zeg: religie, want zonder een bovenwereldlijk willen, dat tegen het
hele machts- en geldgedoe opweegt, gaat het niet’10).
Maar de Duitse overwinning had het philisterdom versterkt en een protserig
nationalisme in het zadel geholpen. Zelfs Burckhardt's hoop dat de oorlog ‘de
duidelijke proclamatie van de ware, duurzame hoofdkrachten’ mee zou brengen en
daardoor voor lange tijd de vrede verzekeren, scheen niet in vervulling te gaan.
Hoewel het in werkelijkheid tot 1914 zou duren voor de grote oorlog uitbrak,
verwachtte Burckhardt de catastrophe van dag tot dag. Reeds in September 1870 had
hij geschreven: ‘O, hoe zal het arme Duitse volk zich vergissen, wanneer het thuis
het geweer in de hoek wil zetten en zich aan kunsten en wetenschappen en het geluk
van de vrede wijden wil. Dan zal het beten: vóór alles verder geëxerceerd! en na
enige tijd zal niemand meer kunnen zeggen waar het leven eigenlijk nog toe dient.’
Na '71 be-

8) Brief van 2 Juli 1871 aan Fr. von Preen.
9) Brief van 2 Juli 1871 aan Fr. von Preen.
10) Brief van 3 Juli 1870 aan Fr. von Preen.
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schouwde hij de toestand nog slechts als een zeer onzekere wapenstilstand. Hij
voorspelde dat het Duitse militarisme niet alleen de staat, maar ook het schoolwezen
in handen zou nemen, en hij sprak het vermoeden uit dat de militaire staat
grootfabrikant zou moeten worden, daar hij de arbeiders niet in alle eeuwigheid aan
hun nood en begerigheid kan overlaten: ‘een bepaalde, gecontroleerde hoeveelheid
misère met vooruitzicht op bevordering en in uniform, dagelijks onder tromgeroffel
begonnen en besloten, dat is wat men logisch zou moeten verwachten’11). Hij stelde
vast, dat Europa een tijdperk van oorlogen was binnengetreden. Daarnaar zou de
nieuwe geest zich moeten richten. De ontwikkelde mensen zouden veel wat hun lief
was, als geestelijke ‘luxe’ overboord moeten gooien.
Somber stemde hem ook de binnenlandse politiek. Het was trouwens zijn mening
dat de oorlogen hoofdzakelijk moesten dienen om de aandacht van binnenlandse
moeilijkheden af te leiden. Overal zaten revolutionnaire miasmen in de lucht. Naar
aanleiding van de aanslag op Alexander II verklaarde hij dat de door Peter de Grote
ingevoerde gewelddadige verwestering zich wreekte. ‘Het nationale karakter der
Russen zou zich bij een redelijk barbarisme zeer veel beter en gezonder bevonden
hebben, en West-Europa eveneens, dat is te zeggen: niet bij zijn eigen barbarisme,
maar bij een voortduren van dat van de Russen’12). Ook in Bazel nam het radicalisme
toe, en Burckhardt maakte zich bezorgd dat schrijvers en uitgevers weldra niet lang
meer op de tot nog toe gevolgde weg zouden kunnen voortgaan.
Bij dat alles was zijn grootste zorg de toekomst der beschaving. Democratie
betekende verlies van kwaliteit, en in de verbreiding van algemene ontwikkeling zag
hij een groot gevaar. ‘Ontwikkeling is bij de grote middelmatige mensenlaag, in
plaats van een geestelijk medium, een voertuig om vooruit te komen, anders niet.
De vrees voor alles wat opvalt en afwijkt is enorm groot en een sterkere hoeder van
het bestaande dan alle politie, waarvan men in het geheel niets bemerkt’13).
De democratie is niet identiek met, maar omgekeerd evenredig aan de vrijheid, de illustratie van deze stelling komt men herhaaldelijk bij Jacob Burckhardt tegen.
Zijn algemene gezichtspunten (ik zou zeggen: zijn philosophie,

11) Brief van 26 April 1872 aan Fr. von Preen.
12) Brief van 2 Januari 1880 aan Fr. von Preen.
13) Brief van 24 April 1865 aan F.S. Vögelin.
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indien hij deze qualificatie niet bij voorbaat afgewezen had) vindt men in de colleges
en voordrachten voor gemengd publiek, welke hij in 1868 en latere jaren gehouden
heeft en die na zijn dood als ‘Weltgeschichtliche Betrachtungen’ gebundeld zijn.
In zijn college ‘Over de studie der geschiedenis’ neemt hij revanche op zijn oude
vijand Hegel. Hij verklaart dat de wijsbegeerte, wanneer ze rechtstreeks het grote,
algemene levensraadsel te lijf gaat, hoog boven de geschiedenis staat, daar deze in
het gunstigste geval dit doel slechts gebrekkig en indirect nastreeft. Maar dit geldt
alleen voor de echte wijsbegeerte. Geschiedenisphilosophie is een ‘centaur’, ze tracht
te verbinden wat elkaar uitsluit, ‘want geschiedenis, d.i. het coördineren, is
niet-philosophie, en philosophie, d.i. het subordineren, is niet-geschiedenis’. Alle
geschiedenis-philosophie is tot nu toe achter de geschiedenis aangelopen. Ze gaf
lengte-doorsneden door de geschiedenis, ging chronologisch te werk, en trachtte op
deze wijze een algemeen program der wereldontwikkeling op het spoor te komen,
‘meest in hoogst optimistische zin’. ‘Zo bij voorbeeld Hegel in zijn Philosophie der
Geschichte. Hij zegt dat de enige gedachte, die de philosoof meebrengt, de eenvoudige
gedachte van de rede is, de gedachte dat de rede de wereld beheerst, dat het dus ook
in de wereldgeschiedenis redelijk toegegaan is, en de uitkomst van de
wereldgeschiedenis moet (sic!) zijn, dat zij de redelijke, noodzakelijke gang van de
wereldgeest geweest is, - wat alles toch eerst te bewijzen en niet “mee te brengen”
was.’ Na in nog enkele ironische zinnen de voosheid van Hegel's schijnbaar zo grootse
constructie te hebben doorgelicht, gaat Burckhardt rustig verder: ‘We zijn echter niet
ingewijd in de oogmerken van de Eeuwige Wijsheid en kennen ze niet. Dit vermetele
vooruitlopen op een wereldplan leidt tot dwalingen, daar het van onjuiste praemissen
uitgaat.’ Hij stelt er zijn eigen opvatting tegenover: ‘Ons uitgangspunt is dat van het
enige blijvende en voor ons mogelijke centrum, dat van de duldende, strevende en
handelende mens, zoals hij is en altijd geweest is en zijn zal; vandaar dat onze
beschouwing in zekere zin pathologisch zal zijn.’
Humanisme tegenover dogmatisme, dat is de zin van deze formulering. Het is
Nietzsche's grootste tekort geweest dat hij Burckhardt, die hij ‘unser groszer, gröszter
Lehrer’ noemde, juist hierin niet begrepen heeft. Voor Nietzsche stond niet de mens,
maar altijd een idee in het middelpunt. Daarom moest hij in de consequenties van
zijn leer verstrikt raken.
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Het ligt voor de hand dat Burckhardt bij zijn philippica tegen de
geschiedenis-philosophie nog aan een andere vijand dacht dan aan Hegel. Ook de
socialisten gaan immers uit van ‘de dwaling dat onze eigen tijd de vervulling van
alle tijden is, of na daaraan toe’. Hij noemt hen ook even, maar is te voorzichtig om
er dieper op in te gaan. Hij keert weer tot de geschiedenisphilosofen terug, met hun
speculaties over de aanvang der tijden, waaruit voortvloeit, dat ze zich ook met de
toekomst moeten bezig houden. Dit alles wijst hij voor de historicus af. ‘Overal in
de wetenschap mag men met het begin beginnen, alleen in de geschiedenis niet.’
Onze voorstellingen van het begin zijn constructies, erger nog: weerspiegelingen
van ons zelf. Zijn eigen methode is die van de dwarsdoorsnede. Hij gaat niet uit van
het verleden om dit te betrekken op het heden, maar van het zich herhalende,
constante, typische. Wij streven niet naar systematiek, zegt hij, daarom mogen wij
ons (‘Heil uns!’) beperken.
Deze wetenschappelijke doelstelling is de zuiverste uitdrukking van Burckhardt's
persoonlijkheid. Hij zoekt steeds zijn kracht in beperking en bewijst daarin ten slotte
zijn superioriteit. Hij blijft niet steken in het detail, maar dringt van daaruit door tot
dat ‘hogere algemene’, dat hem reeds in zijn jeugd voor ogen heeft gezweefd. ‘Een
mens die in eeuwigheidsbewustzijn leeft,’ zegt Spitteler, ‘die alle tijdperken reeds
innerlijk meegeleefd en doordacht en meegevoeld heeft, en die dit bewustzijn, deze
kennis, het daaruit gewonnen overzicht en oordeel als een levend heden mee in de
zaal brengt... Gevolg: in de zaal waar Burckhardt college gaf, heerste altijd
eeuwigheidsadem.’
Wanneer Burckhardt over ‘de ware philosophie’ spreekt denkt hij in de eerste
plaats aan Schopenhauer. Het enige geneesmiddel tegen de kwalen van onze tijd zou
zijn ‘dat eindelijk het krankzinnige optimisme weer uit de hoofden verdween’14).
Spitteler spreekt van zijn ‘diep-ernstige, pessimistische wereldbeschouwing’. ‘Ik heb
geen gezegde vaker (in de persoonlijke omgang) van hem gehoord, dan dit: “Een
boze wereld!”’
De contemplatie is voor hem, evenals voor Schopenhauer, het hoogste. Hij noemt
haar ‘niet alleen een recht en een plicht, maar ook even verheven behoefte; ze is onze
vrijheid te midden van het bewustzijn van de algemene gebondenheid.’ In de
geschiedenis ziet hij het middel om zich boven het tijdelijke te verheffen. ‘Wat

14) Brief van 2 Juli 1871 aan Fr. von Preen.
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eens jubel en jammer was, moet nu inzicht worden, zoals eigenlijk ook in het leven
van het individu.’
Maar zijn pessimisme is geen wereldvlucht, het bestaat daarin dat hij de dingen
in hun ware proporties ziet.
‘Die Macht an sich ist böse,’ herhaalt hij telkens weer op zijn colleges; ze is een
onverzadiglijke begeerte, dus ongelukkig in zichzelf en gedoemd alle anderen
ongelukkig te maken. Toch ziet hij uit het kwaad het goede voortkomen. De staat
wordt uit geweld geboren, niettemin wordt ‘de op louter vloek gegronde staat
gedwongen mettertijd een soort van recht en fatsoen te ontwikkelen, daar de
rechtvaardigen en fatsoenlijken zich van hem meester maken’. Een staat bewijst zijn
levensvatbaarheid eerst wanneer hij zich uit geweld in kracht verandert.
Staat, godsdienst en cultuur zijn volgens Burckhardt de drie grote potenties die
het menselijk leven beheersen. Staat en godsdienst zijn stabiel, de cultuur is
veranderlijk. Onder cultuur verstaat hij het totaal van die geestelijke verschijnselen,
welke zich spontaan ontwikkelen, zonder aanspraak op universele of gedwongen
geldigheid. Haar totale uiterlijke verschijningsvorm tegenover staat en godsdienst is
de maatschappij in haar ruimste betekenis. Hij gaat na hoe die drie potenties op elkaar
inwerken en elkaar wijzigen en hij stelt de bizondere betekenis van de cultuur in het
licht, wier taak het is, de beide andere stabiele machten te critiseren; zij is ‘de klok,
welke het uur verraadt waarop bij de andere twee vorm en inhoud elkaar niet meer
dekken’. Het is een taak die ze niet vervullen kan, wanneer ze door een van de beide
andere potenties dienstbaar gemaakt en voor hun doeleinden gebruikt wordt.
Burckhardt wijst staat en cultuur haar grenzen aan. De weldaad van de staat bestaat
daarin, dat hij de behoeder van het recht is. De zedelijkheid is een aangelegenheid
van de maatschappij en het is een ontaarding en een philosofisch-bureaucratische
aanmatiging, wanneer de staat rechtstreeks de zedelijkheid verwezenlijken wil,
hetgeen slechts de maatschappij kan en mag.
Zodra de staat heerschappij wil uitoefenen over de cultuur, wordt deze eenzijdig
gericht en ten slotte stilgelegd. Lodewijk XIV, die ‘een meer mongools dan westers
monster’ was, heeft een machtstaat in het leven geroepen, die een gewelddadige
restauratie tegen de ware geest der tijden betekende. Sinds de 16e eeuw was er een
streven naar politieke en intellectuele vrijheid geweest, maar de machtsstaat van
Lodewijk XIV wordt overal geïmiteerd;
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Aufklärung en revolutie hebben hem slechts met nieuwe inhoud gevuld. Wel ziet
Burckhardt een tegenstroming in de democratische bewegingen der 19e eeuw, maar
deze zijn evenzeer op usurpatie gericht. Ditmaal is het de cultuur die de staat in haar
dienst wil dwingen. De strijd is begonnen tussen de beide machten en het gaat erom
wie van beide de andere beheersen zal. Hierin bestaat de tegenwoordige grote crisis
van het staatsbegrip.
Terwijl de democratie alle rechten van de staat discutabel maakt, legt ze hem toch
een steeds grotere dwangmacht op, opdat hij het hele sublieme program dat zij voor
hem opgesteld heeft, verwezenlijken kan. Hij moet alles kunnen en niets is hem meer
geoorloofd, hij mag niet eens zijn bestaande vorm tegen een crisis verdedigen.
Democratie is, volgens Burckhardt, ‘een uit duizend verschillende bronnen
samengevloeide, al naar het niveau van haar belijders zeer uiteenlopende
wereldbeschouwing, welke echter in één opzicht consequent is: voor zover haar
namelijk de macht van de staat over het individu nooit groot genoeg kan zijn, zodat
zij de grenzen tussen staat en maatschappij uitwist, van de staat alles verlangt wat
de maatschappij waarschijnlijk niet doen zal, maar alles voortdurend discutabel en
beweeglijk wil houden en ten slotte voor bepaalde kasten een speciaal recht op arbeid
en levensonderhoud opeist’.
Voor Burckhardt is het ideaal de stadstaat, waarvan de Griekse poleis, de Italiaanse
renaissance-steden en de Zwitserse kantons de klassieke voorbeelden zijn. ‘De kleine
staat is aanwezig, opdat er een plek ter wereld is waar het grootst mogelijke aantal
staatsonderdanen burgers in de volle zin van het woord zijn.’ De kleine staat bezit
niets anders dan de daadwerkelijke vrijheid, maar deze weegt door haar ideële waarde
tegen de geweldige voordelen der grote staten, zelfs hun macht, volkomen op.
Hij weet wel dat de toekomst aan de grote staten is. In ‘Die Zeit Konstantins’ heeft
hij het een troostvolle gedachte genoemd, dat het Christendom de receptie der
Romeinse beschaving door de Germaanse veroveraars heeft voorbereid, en daardoor
de continuïteit der geestelijke overlevering heeft verzekerd. De continuïteit der
beschaving, dat is zijn grootste troost, ook voor het heden. ‘De grote staat is in de
geschiedenis voorhanden tot het bereiken van grote uiterlijke doeleinden, tot het
vasthouden en bewaren van bepaalde beschavingen, die anders onder zouden gaan...’
Tussen Burckhardt en ons liggen twee wereldoorlogen, verscheidene revoluties,
het ontwaken van het Oosten en de uitvinding
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van de atoombom. Wij leven in spanningen van wereldomvang, waar hij niet veel
verder dan Europa dacht. Maar de tendenzen die hij waarnam zijn nog steeds in
werking. Wat hij ‘crisis van het staatsbegrip’ noemde, heet bij ons ‘crisis der
democratie’. Burckhardt streefde niet naar het vinden van oplossingen. Hij stelde
zich geen andere taak dan het helpen bewaren en doorgeven van de maatstaven van
menselijkheid en vrijheid, die het wezen der Europese beschaving uitmaken, in een
ondergaande wereld. Maar terwijl hij meende alleen maar het oude te behoeden wierp
hij zoeklichten op de toekomst en daardoor gaat zijn betekenis uit boven de door
hemzelf gestelde grenzen.

[J. Hanlo: Opstel]
Opstel
Ik zou U een wijze raad geven over de liefde,
lezer,
en een betere inlichting over dat waarvan
wij zoveel verwachten,
als ik er zelf meer van wist
Liefde is kussen geven
en kussen krijgen
Maar als het niet gelukkig maakt,
dan is het vergeefse moeite
En liefde voor geld
vlot moeizaam
Moeizaam komen sommigen aan hun eind
en veel geluk hebben zij niet gekend, zo lijkt het wel
In minuten van verbeelding en ander ongeduld
hebben zij het vlug verbruikt,
werkelijkheden verdisconterend
waaraan ze blijkbaar wanhoopten,
aangetast,
of van te voren al
niet geschikt
J. Hanlo
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Albert Vigoleis Thelen
Het één-stoel-systeem
Uit de toegepaste herinneringen van den Vigoleis
De held van deze bladzijden heet Hutchinson, Georg Brewis Hutchinson. Hij is een
Amerikaan, in het bezit van een tuberculeuze infectie en één der lagere academische
graden van de universiteit van Princeton, en daarenboven uitgedost met een vuurrode
kuif, waarom elke vrouw, die haar heil bij de picturale kapperskunst zoekt, hem zou
benijden. Wel te verstaan: hij wàs dit alles, want vermoedelijk is hij al lang gestorven.
Zijn t.b. was niet goedaardig en hij neigde tot buitensporigheden die zich niet tot het
geestelijke beperkten. Er pleit zelfs veel voor dat het deze organische woekering was
die hem tot avonturen dreef - avonturen met vrouwen, met de kennis van het Eeuwige
en Onvergankelijke en - met mij. Intussen zou het ongepast zijn als het het
vermoedelijk karakter van zijn latere levenslot was, dat mij ertoe aanspoorde hem
hier te gedenken met naam en toenaam, die ik zou moeten verzwijgen indien ik iets
oneervols van hem te vertellen had, dingen dus, waarvoor de toekomstige Duitse
‘commilitone’ de degen met mij zou willen kruisen. In tegendeel: aan deze fellow
heb ik één van mijn vele uitvindingen te danken, die de mensheid enkel geen stap
verder gebracht hebben omdat ze nooit werden toegepast en, voor zover zij tòch nog
iets bijdroegen tot de zegeningen der beschaving, al door anderen waren gedaan.
Maar hoe dan ook: het geluk der creatie heb ik gesmaakt en daarop komt het, dunkt
me, uiteindelijk aan.
Met zijn volle tragiek heeft mij mijn existentie als mislukt inventeur inmiddels
dadelijk aan het begin van de tweede wereldoorlog geconfronteerd toen ik, als
statenloos offer van het Derde Rijk, in angstige spanning de berichten over het gedurig
toenemende Duitse onderzeeboot-gevaar volgde. In die dagen woonde ik, politiek
betrekkelijk en menselijk volkomen veilig, in Portugal, op het temidden van
wijngaarden gelegen slot van mijn vriend, de dichter Pascoaes, wiens bijna
honderdjarige moeder er een bijzonder behagen in schepte, talrijke en voorname
personen aan haar gastvrije tafel te noden, tot ontsteltenis trouwens van de mystische
meester, die voortdurend op de vlucht was voor dergelijke invasies.
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Bij één van deze, door de grijze Dona Carlota, douairière van de laatste pair van de
allerlaatste Portugese koning, vorstelijk geimproviseerde maaltijden, had ik
gelegenheid, voor een paar gespitste oren een theorie over de verlengde luchtpijp
der duikboten te ontwikkelen.
Ik gaf gehoor aan de ingeving van het ogenblik, het was een technisch-mystische
luciditeit, waartoe het genot van de kostelijkste wijnen het zijne bijdroeg. Het kwam
mij voor dat de oplossing aldus was: contra-submarino's te bouwen met een lange,
aan een op de zeespiegel drijvende boei bevestigde tuinslang, waardoor de lucht kon
worden ververst zonder dat de boot aan de oppervlakte behoefde te komen om adem
te halen. Terwijl ik dit schrijf herinner ik mij ten duidelijkste, hoe mij toen de zeker
honderd meter lange tuinslang van Dona Carlota voor ogen stond, zoals deze zich,
gebarsten en op verschillende plaatsen geplakt, door de rozentuin slingerde, 's zomers
en 's winters, tot geen enkel gebruik meer geschikt - een stuk natuur, zoiets als een
wortel of een liane. Mijn met behulp van een opgerold servet hoogst aanschouwelijk
voorgedragen plan vond vrij algemeen bijval. Vooral een jonge luitenant-ter-zee, die
beroemd was omdat hij met een kleine torpedojager een opstand op Madeira had
onderdrukt, knikte instemmend. Ik raakte nog meer in vuur, te meer daar voor mijn
verdere ontvlamming een echo beslist onontbeerlijk is, en niet lang daarna was de
uitvinding een voldongen feit. Het zou de taak der admiraliteiten zijn, haar in de
practijk te brengen, en dat ontlokte mij de wens, spoorslags en met welwillende
toestemming van Senhora Dona Carlota in een auto naar Lissabon te jakkeren, 500
kilometer van de plaats waar ik mijn hydrostatisch heureka had geroepen, dat wil
zeggen van de Casa de Pascoaes in de kerspel São João de Gatão bij Amarante. Òp
dus naar de hoofdstad en naar het Engelse gezantschap, om His Majesty's Navy de
uitvinding heet van de naald en als late dankbetuiging voor mijn redding uit de
Spaanse oorlog zonder enige verplichting harerzijds aan te bieden.
Dat werkte ontnuchterend op mijn gehoor, en hoezeer men aandacht voor mij had
gehad, ik werd - weliswaar met inachtneming van de goede omgangsvormen - voor
volslagen gek verklaard. Men fluisterde elkaar toe dat ik een vreemde snaak was,
die niet alleen zonderlinge dingen had belééfd, maar op een gegeven ogenblik ook
in staat was ze te bedènken. Niemand wilde zich natuurlijk met mij bij deze hoge
autoriteit blameren. Zo overviel dan ook mij al gauw de ontgoocheling en, zoals
steeds na zulk een val uit de
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wolken, hield ik mijzelf met mijn pasgeboren ‘Schnorchel’ voor mesjokke; ik
mompelde iets van de ‘ratonera speculum’ van de dichter Baroja en zocht voorts
mijn heil bij de oorsprong van mijn inspiratie: bij Port, Colares en de kruidige Vinho
Verde van de burchtheer Pascoaes die, zelf aan Icarus verwant, zich opnieuw over
mij ontfermde en mij troostte met de fabel van het miskende genie en de twijfelachtige
betekenis van al wat men techniek noemt, die hij trouwens slecht gezind is. (Zijn
werk schrijft hij echter niet bij het schijnsel van kaarsen of in het gedempte licht van
de door hem zo vaak bezongen ‘lucerna der tranen’, maar onder een Philipspeer van
honderd kaars).
Dat de ‘Schnorchel’ enkele jaren later werkelijkheid werd weet iedereen, zonder
dat er van een geestelijke diefstal gesproken kon worden en ook zonder dat ik aan
de mijne een zo toepasselijke naam had kunnen geven. Minder bekend is het echter
wat voor de duivel dit alles met de geschiedenis van mijn Hutchinson heeft te maken.
Nu, de zaak is deze dat de rijke jongeling aanleiding werd van een andere krulliade,
waarbij de miskenning een niet minder treurige rol speelt. En ditmaal bleef zelfs de
ontnuchterde van elke troost des wijns verstoken. Maar - laat ik de krullerige draad
van mijn verhaal weer opnemen.
*
Op een morgen dan in November van het gedenkwaardige jaar 1933 stond ik aan de
zich tot ver in de bocht van Palma de Mallorca uitstrekkende steiger en volgde met
gevoelens van sympathie de moeizame landingsmanoeuvre van de ‘Ciudad de
Alicante’ die de passagiersdienst tussen de Balearische eilanden en het Spaanse
vasteland onderhield. Ik verwachtte een insulaire gast, met wie ik wel al over literaire
aangelegenheden in briefwisseling was geweest, zonder hem echter persoonlijk te
kennen. Het was de schrijver Albert Helman, wiens pseudoniem toentertijd al even
weinig een geheim was als datgene wat het moest verbergen. Hij woonde, beu van
de Hollandse kultuur, in vrijwillige en dus bitterste ballingschap op een heuvelketen
bij Barcelona, even buiten San Cugat del Vallés.
Twee of drie dagen eerder had ik een briefkaart in zijn zeer minutieus handschrift
ontvangen, waarbij hij zijn komst met de ‘Alicante’ op de zo-en-zoveelste
aankondigde, en hij zou herkenbaar zijn aan een albatros. Dat trof mij bijzonder, niet
zozeer vanwege het beest-zèlf dan wel omdat de keuze juist op dit dier was ge-
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vallen. De kerkvader Hiëronymus is ondenkbaar zonder de leeuw uit de woestijn
Chalcis. De dichter der Apocalypse werd met een adelaar voorgesteld die boven zijn
hoofd zweefde. Bjørnstjerne Bjørnson is in de literaire overlevering bijgezet in
gezelschap van zijn kakatoe's en arara's, die stellig niet zoals ik eens, uit een
boosaardige pen gevloeid, las, de bezielende muze van zijn influisteringen waren.
Minnezangers treden ons uit de handschriften tegemoet met een valk op de uitgestoken
vinger. Waarom dan Helman ook niet met een dier? Maar met een albatros! Met de
stormvogel onder de arm geklemd, als ik goed had gelezen! Ik kende van deze
Surinamer de West-Indische vertellingen, ‘Het euvel Gods’ en vooral de dramatische
kleine roman ‘Mijn aap schreit’, en meende op grond daarvan dat hij, zoal vergezeld
van een dier, met een aap op z'n schouder zou verschijnen. Evenwel verzot op
verandering als hij is - of, als men wil, door het lot daartoe bestemd - had hij 's mensen
evenbeeld verruild voor deze het luchtruim doorklievende heersers der wereldzeeën
en alleen al het temmen van zo'n vogel dwong me eerbied af. Hoe dan ook, aap dan
wel albatros, het was zo goed als uitgesloten elkaar bij de loopplank mis te lopen.
Deze was inmiddels uitgeworpen, heel wat volk stuwde aan land, hoofdzakelijk
vreemdelingen, want Mallorca was nog steeds in trek, crème en droesem van de
internationale reisbureaux gaven elkander op de Balearen rendez-vous van het meest
twijfelachtige allooi.
Trotse Spanjaarden waren er maar enkele onder de zich ontschepende passagiers,
en deze enkelen droegen vrijwel allen een kalkoense haan onder de arm, die zij van
het vasteland hadden meegebracht. De ‘pavo’ is de Kerstgans van het Spaanse volk.
Met een touwtje aan hun poot gebonden worden de onafgebroken kokkelende hanen
op de balcons vetgemest. Men moet de adventstijd in een oude Spaanse stad hebben
doorgebracht om aan het met een stierengevecht gekroonde feest der opstanding de
voorkeur te geven boven het wonder van de geboorte van de Verlosser. Hoe dan ook
- had Helman inplaats van een albatros een kalkoen tot poëtisch reisgezel uitverkoren,
het gevaar hem met een ander te verwisselen zou meer dan groot zijn geweest. Maar
hoe ijverig ik ook uitkeek naar de afvallige dichter van de inmiddels zelf afvallig
geworden Utrechtse ‘Gemeenschap’, daarbij terzijde gestaan door Pepe, een van die
havenlanterfanters met wie ik bevriend was, ik kon niets dichterlijks met een Kaapse
hamel onder
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de arm ontdekken. Of wacht: zou hij zijn vogel misschien als een kinderballonnetje,
aan een touwtje boven aller hoofden deinend, meebrengen? De loop van het touw
benedenwaarts volgend zou het een kleinigheid zijn geweest, de gast uit de stuwende
stroom te vissen. Pepe moet dezelfde gedachte gehad hebben, want beiden keken we
tegelijk omhoog, waar enkel de meeuwen in volle vrijheid zwierden en zwenkten,
zonder door een kindervinger te zijn opgelaten.
Ik stond al op het punt heen te gaan, toen Pepe me opmerkzaam maakte op een
werkelijk voornaam heerschap (Pepe had, zoals alle leeglopers, een zwak voor
voorname lieden), die weliswaar zonder privé-dier reisde, maar toch ons beider
aandacht ten volle waard was. Hij droeg een lichtgrijze vilten hoed van de orde der
harigen op een overmaat van vlammend-rood hoofdbegroeisel, zwarte lakschoenen
met witte slobkousen en, om zo te zeggen, tussen die beide in een bontjas met een
bij het hoofdhaar gekozen kraag van vossebont, die tot voorwerp van afgunst voor
menige Oost-Elbische strojonker had kunnen dienen, zelfs hier op de 40ste
breedtegraad. In de linker hand droeg hij een koffertje, het was zowaar een
Saratogaanse koffer, en met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat ik
tot dat ogenblik zo'n bagage uitsluitend uit de literatuur kende. Nu ben ik zelf bezitter
van zo'n unicum, waarvan ik, misschien uit een overdreven eigenzinnige gehechtheid,
onafscheidelijk ben. Het is afkomstig uit de Braziliaanse nalatenschap van de nog
in leven zijnde Graaf Werner von der Schulenburg, van de witte tak dan, - te zijner
tijd zal ik de wonderbaarlijke, ja lugubere omstandigheden van deze erflating ante
mortem vertellen. Pepe en ik waren trouwens de enigen die hun onuitputtelijke
nieuwsgierigheid aan dit onmiskenbare rijkelui's-zoontje bevredigden, wij
slampampers, met een op het hogere gericht levensdoel, dat bij Pepe alleen en
benijdenswaardig genoeg in nietsdoen bestond, terwijl ik het Niets in het doen
najaagde als beklagenswaardig slachtoffer van een Duitse grondigheid. Dat ons dit
‘nada’ verbond, verklaart ook onze hechte vriendschap die later, in de eerste dagen
van de Spaanse burgeroorlog, tot in de dood werd beproefd.
De uiterlijke verschijning van de vreemdeling, die niet Helman bleek te zijn, was
al even weinig aan het klimaat aangepast als de tropenhelm van de zich na hem
ontschepende Engelsman, en toch deed ze in tegenstelling tot de laatste niet belachelijk
aan. Ze had zelfs stijl, herinnerde aan de ‘schund’-allure der romanfiguren van
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Eça de Queiroz, en in de vrije hand droeg hij een open porte-monnaie, waaruit hij
het tekort bestreed dat de ‘Duizend woorden Spaans’ hem blijkbaar had gelaten: en
dat moest veel zijn, te oordelen naar de peseta's, die hij in de vingers der tot dat doel
aan elke kade aanwezige lieden liet glijden. Hij keerde zijn beurs letterlijk òm zoals
ik me altijd voorstel dat dividenden worden ùìtgekeerd, en nog heden ten dage - neen,
nu meer dan ooit - betreur ik het dat mijn lot me wel bestemd heeft tot een
schalmeiende vagebond aan de zelfkant der mensheid en niet als haar aandeelhouder
en renteguichelaar. Zó stond ik in verbazing, zo stond Pepe in verbazing, en weer
kwam er een Spanjaard met een kalkoense haan zo innig onder de arm geklemd dat
zijn wrattige lellen van onmacht bleek waren, vervolgens behoedzaam een verdorde
Engelse, die met haar ontblote paraplu de plank aftastte, een paar kruiers nog met
bagage, en dan opeens was de ‘Ciudad de Alicante’ leeg, zonder dat er een Albert
Helman was verschenen. Inplaats daarvan werd op de thuisweg mijn aandacht in
hoge mate in beslag genomen door de jongeling met de bontjas die, aan de hand van
een beroemd koffertje, het gouden eiland betreden had.
*
Een paar dagen later kreeg ik opnieuw een bericht van Helmans hand, het was ditmaal
een brief met een muzikaal embleem als hoofd, dat me aan iets ‘wandervogel’-achtigs
deed denken, wat deze dichter zowel pseudo- als genonym ten enen male vreemd is,
want hij is nu juist, ondanks al zijn omzwervingen in de wereld en in de geest, het
tegendeel van de mandoline-tokkelende vogels; en hij (de brief, wel te verstaan)
droeg het poststempel van Valldemosa, een druk bezocht dorp in de bergen van het
eiland, beroemd geworden door het verblijf van Chopin en George Sand en later het
schouwtoneel van velerlei avonturen van den Vigoleis. Helman deelde mij mee, dat
het hem speet mij niet aan de steiger getroffen te hebben; mijn adres in de stad Palma
wist hij niet, hij kende alleen het nummer van mijn postbus: en dus zou hij mij, dan
en dan, wachten in Café Alhambra. Kenteken: als afgesproken; alleen zou de albatros
nu open voor hem op het tafeltje liggen, waarachter ik hem zonder veel moeite vinden
zou, hoewel ‘makkelijk te verwisselen met een Spanjaard’, zoals het woordelijk
heette. De albatros op tafel - hij had hem geslacht! De instincten van het oerwoud
waren sterker gebleken en hadden zijn westelijke cultuur ten langen lest overwoekerd.
Maar nog voordat een huivering mij
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bevangen kon, vielen de schellen mij van de ogen: Helmans albatros is een boek,
kan niets anders dan een boek zijn! En met de jubel van de ontdekker riep ik het mijn
vrouw, Beatrice, toe: Helmans albatros in een boek, Helman reist met een boek!
- Natuurlijk is het een boek, een deeltje uit de Albatros-serie, wat had je dan gedacht
dat het zou zijn?
Natuurlijk was het een boek - en ik was de eeuwige weetniet, de mens met een
lange leiding, die meestal alleen met moeite tot kortsluiting te brengen is, de mens
met ijzingwekkende hiaten in zijn ontwikkeling, die zelfs onder palmen pijnlijk zijn;
wiens belezenheid in 1933, in de ouderdom van welgeteld dertig jaar, niet verder
strekte dan de editie van de oude Tauchnitz en die van de voorttelende menagerie
van animale imitaties met Pinguins, Zebra's, Albatrossen, Salamanders, Kangeroes,
Bantamkippen en Kerkuilen niets wist, bewust althans niets wist, als ik ook eens te
mijnen behoeve een beroep mag doen op dit goedkope onderscheid. Zulke tekorten
wreken zich steeds, men geraakt erdoor in de onverkwikkelijkste situaties, en al te
gemakkelijk wordt men miskend. Dan blijft er niet veel anders dan de schrale troost,
van tijd tot tijd door een soort van tweede gezicht anderen in kennis vóór te zijn, bij
voorbeeld nù al te vermoeden, dat er ergens in de wereld een aan de lyriek gefailleerde
uitgever de ‘Mollen-Reeks’ voorbereidt, waarmee hij zich blindelings door de gestaag
aangroeiende hoop meesterwerken der wereldliteratuur wil heenwroeten - op zijn
beurt weer hopen teweeg brengend die voor de letterkundige historicus een aanwijzing
zijn, wáár er gewroet wordt - met de van ontwikkeling bezeten lezers aller continenten
schuifelend achter hem aan. Uitgezonderd natuurlijk de not-to-be-introduced'-den,
wat in dit geval zoveel zeggen wil, dat er daar niet ònder-wroet mag worden. Arme
Vigoleis, dàt alles voorvoel je, maar wat er aan ontwikkeling al aanwezig is onttrekt
zich aan jouw hoger weten.
*
Aangeland bij dit hiaat in mijn kennis lijkt mij opnieuw het ogenblik gekomen, de
lieve lezer, met wie ik voortaan stilistisch op de vertrouwelijke voet zal verkeren die
in een vervlogen tijd gangbaar was, de tot fronsen stemmende vraag toe te staan, wat
nu dit manco, de heer Helman inbegrepen, - die ik trouwens op het vastgestelde uur
in Alhambra trof, tevreden intellectueel en met een kennersblik over de fatale Albatros
heen steelse blikken werpend naar een schone - met de gast uit Amerika te maken
heeft.
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Ja, wat heeft in het leven het één met het ander te maken? Wat de ‘Schnorchel’ met
Helman, wat Helman met de Amerikaan, wat de Amerikaan met onze Vigoleis?
Draaide hier niet alles om de ontwikkeling, dan zouden de begrippen van hun inhoud
gescheiden kunnen worden, maar nu rest mij één weg, de kern der geschiedenis te
benaderen, en wel dezelfde waarlangs ik nu eenmaal aan mijn ontwikkeling kom of
deze weer verspeel. Geduld! En hier moet ik mij op de zijpaden van het locale en
huiselijke begeven, zonder dat de lieve lezer het geringste behoeft te vrezen: geen
kokkelende kalkoen zal mij meer de grond onder de vertelling wegtrekken, hoewel
wij ons nu inderdaad in het hart van de oude stad van Palma moeten begeven, in het
havenkwartier met zijn duistere bordelen, schilderachtige taveernen en onze piso
(étage) op de Calle del General Barceló, 39.
De aldaar geïmigreerde Vigoleisische inventaris was miserabel, wat de lieve lezer
trouwens al wel uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk moet zijn geworden. Hier
wil ik toch nog eens de miserabiliteit van mijn burgerlijke entourage demonstreren,
ik bedoel mijn meubilaire positie. Een zigeuner heeft meer in zijn wagen dan wij
toentertijd op onze étage het onze konden noemen. Hoewel omgeven door talrijke
kisten boordevol ontwikkelde boeken in acht talen, was het met ons nog steeds
droevig gesteld. Meubels ontbraken ons ten enen male - voor de zoveelste maal ten
enen male - indien men de hopen maculatuur (onverkoopbare kranten uit het Derde
Rijk, voor 10 centimos per k.g. te verkrijgen bij Hasenbank, Kleinschmidt und
Schmidt, German Booksellers) als bed niet als zodanig wil aanmerken, en de strijd
om het naakte bestaan werd van dag tot dag harder, en wel om redenen die juist met
bovengenoemd rijk en met nog onzegbaarder aangelegenheden verband hielden, ik moge de lezer op deze plaats wel een nauwkeurige schildering besparen. Hij kan
zich een voorstelling van dergelijke omstandigheden maken als hij zich bijwijze van
proef van alles ontdoet op een paar kisten en koffers na. Dan wordt de bewuste
luchtlaag verkregen, die hoog boven de wereld van de bestaansstrijd is gelegen en
waarvan Nietzsche, de burgerlijkste antiburger, beweert, dat eerst dáár de ware
‘Bildung’ begint. In deze zin ben ik dan ook herhaaldelijk zéér ‘gebildet’ geweest,
al is dit trouwens boven- of benedenwaarts niet of nauwelijks opgemerkt. Hierin was
ik echter minder de adept van de geweldige cataclyst dan wel een mens die is toegerust
met een fraaie mimicry, en daarin ten volle een leerling van Max Scheler. Maar laten
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we deze geesten er buiten, ik kan ze later wellicht nog eens met profijt engageren.
Nu moet ik eindelijk mister Hutchinson aan het woord laten: als dik-betalende
insulaire gast heeft hij voorrechten, en bovendien kom ik - zij het wat verlaat daarmee een beleefd-heidsplicht jegens de lezer na, waarvan de Amerikaan zich
zijnerzijds met een kort ‘Hutchinson’ kwijt, juist alsof hij op zijn wachtwoord gewacht
had. Het mijne gaf ik mezelf: ‘Vigoleis’, en beiden waren wij aangenaam getroffen
elkaar te ontmoeten.
Aangenaam getroffen? Waarom verheel ik mijn zielsgesteldheid door de herhaling
van een hoffelijke gemeenplaats die bij elke ontmoeting met een onbekende op de
drempel uitgewisseld wordt, terwijl ik ronduit-gezegd bijna een beroerte van schrik
kreeg en mijn ogen niet kon geloven toen ik in de weliswaar schemerduistere entrade
de jongeman van het schip in levende lijve voor mij zag staan, het Helmansurrogaat
zonder albatros, ook zonder het Saratogaanse attribuut, maar uitgedost met de elegante
pels, waarop reeds zwermen van motten als maaltijd wachtten. De volgende seconden
waren een verward droomspel: half Helman, half-Saratoga-knaap, stond daar de
vreemdeling, en ik zeer stompzinnig erbij. Maar ook in der armsten stulp is in zulke
ogenblikken altijd nog een deur die men kan openen, en dus trad de gast de kamer
binnen. Om der eenvoudigheid wille laat ik de deur op een kier staan, zodat de lezers
alle gebeurtenissen daarbinnen op de voet kunnen volgen.
Onze étage telde zeven kamers. Stuk voor stuk waren ze in dezelfde nada-istische
stijl uitgevoerd, als ik van de koffers en boekenkisten mag afzien, die over de
vertrekken verdeeld waren - een Spaans gezin, dat er eigenlijk thuishoorde, zou
hetzelfde met kinderen gedaan hebben - en hun ook in de loop van de tijd hun namen
hadden gegeven: de kamer met de hutkoffer, waaraan het linker handvat ontbreekt;
die met de zelfgetimmerde boekenkist; die met de Africa-trunk; het Mädler-vertrek;
het dundrukkabinet (naar de kist met Duitse dundrukphilosophie). De slaapkamer
noemden wij naar de maculatuur en met een kleine leugen erbij de sala immaculata.
De vreemdeling echter had ik met goed gespeelde beheersing het vertrek gepresenteerd
dat wij eenvoudig ‘de kamer’ noemden, omdat deze het enige meubelstuk vertoonde
dat de étage het aanzien gaf van een werkelijke bel-étage: een Mallorcaanse stoel, inheems draaiwerk met rood en blauw lak, als het ware geschilderd op een gouden
fond, in bruikleen trouwens ook nog, welk stuk echter later in het rechtmatig bezit
van den Vigoleis
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overging. Hierop was het, dat ik de gast verzocht plaats te willen nemen. En waarmee
ik hem van dienst kon zijn?
Ja, hij kwam spoorslags van de heren van de Duitse boekhandel aan de Paseo del
Borne, men had hem daar mijn naam genoemd en mij aanbevolen als leraar in de
Duitse taal. Hij was voornemens een half jaar of langer op het eiland te verblijven,
ten behoeve van zijn zwakke long, waaraan het mediterraine eilandklimaat
bevorderlijk zou zijn. Dan dacht hij naar Heidelberg te gaan, om daar zijn studie in
de philosophie voort te zetten. Hij had in Princeton zijn opleiding genoten, ook de
taal van Kant was hij min of meer machtig, maar het zich vertrouwd maken met de
originele teksten leverde nog moeilijkheden op, en zo was het gekomen dat de heren
van de Librería Alemana... en of ik tijd en lust had, het met hem...?
Ja, beide had ik. Er werd een prijs overeengekomen, wij spraken af voor driemaal
in de week, telkens een uur, hij kon de volgende dag beginnen. Zo tegen de avond
vanwege de hitte, was wel het beste. Hutchison toonde zich erkentelijk voor deze
kleine aan zijn long bewezen attentie, die met zijn pels scherp contrasteerde. Ook
zonder t.b. doet men in Spanje alle zaken bij voorkeur in de natuurlijke schaduw af,
met uitzondering van het stierengevecht, dat de zon in het zenith behoeft en bemint.
Dat wist deze nieuweling nog niet en dus plaatste hij wat 's lands wijs was op de
rekening van mijn hoffelijkheid en bezorgdheid voor zijn luchtwegen.
Nu is Duits een taal waarin ik verduiveld goed thuis ben en dit niet alleen omdat
het, zoals men dat noemt, mijn moedertaal is. Ik heb met haar geestelijk verkeerd,
lees bij voorbeeld Goethe zonder toelichtingen, George zonder stijve nek en Kant
zonder zowel het medische als het liturgische miserere. Daarentegen is er niets
waarvoor ik minder deug dan voor het geven van onderwijs; daartoe moet men tot
een taal in een volkomen andere betrekking staan dan ik bij wijze van meditatie
onderhoud. Maar deze naar wijsheid hongerende jongeling wenste zogenaamde
conversatie en dàt is iets waartoe ik zolang het me heugt bereid en geschikt ben.
Meestal converseer ik tot hoog in de hemel en a la buena de Diós, hier werd me voor
deze deugd klinkende munt geboden - vooruit dan! Ook leek mij conversatie aan
geen enkele schoolse methode en nog minder aan enig schoolmeubilair gebonden te
zijn, maar een vrij zwerven in een vrije ruimte: dàt kon ik met één enkele stoel des
huizes wagen. Tot morgen dan, ja, zes uur. Tot ziens!
Beatrice en ik hadden in aansluiting daarop een langdurig ge-
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sprek van strategische aard. In het middelpunt stond de beschikbare en aan de
dialectische peripherie een nog te bemachtigen stoel, en ergens, in regionen hoog
boven de adembare lucht, zweefde een tafel. Zou hij tot ons nederdalen? Hij verijlde
tot nevel toen ik verklaarde, mijn onderwijskundig talent dusdanig te wantrouwen
dat het me raadzaam leek, met aanvullende aankopen nog te wachten - laten we
zeggen een volle maand. Mocht de adept zich dan nog langer op het eiland aan zijn
long en mijn taal willen wijden, dan kon het erop worden gewaagd.
En dan de vraag: hoe ik me voorstelde met één enkele stoel les te geven? Op zulke
ogenblikken van kleinmoedigheid en versaagdheid pleeg ik vrome troeven uit te
spelen, die bij de ongelovige theologendochter met haar van traditie zwaar beladen
stamboom, waaraan de Burckhardt met ck-dt een dikke tak vormt, zelden hun doel
missen en mij, door en door ketterse neef van een bisschop, gaan ze goed af.
- Wij zijn in Gods hand! Wat kunnen mensen ons doen?
Wat mensen ons kunnen doen zonder dat wij hun eerst iets doen zal spoedig blijken.
Laten wij ons daartoe weer in de kamer begeven, waar de leerling al op zijn meester
wacht. In de eerste uren speelden zich kleine hoffelijkheidsschermutselingen af.
Hutchinson, van goede kom-af en dienovereenkomstige ‘Kinderstube’, wilde niet
zitten dewijl zijn leermeester stond, maar steeds opnieuw werd hij door deze met
een lachend woord op de enige, op anatomische hoogte aanwezige, zitgelegenheid
des huizes gedwongen. Hij liet het daar niet bij. Op een dag - wij hadden elkaar
voldoende getoetst en velerlei persoonlijks was van weerszijden in de conversatie
geslopen - waagde de jongeman de fatale vraag: wat de diepere zin van deze
verwarrende kamerinrichting was. Excuseert U mij, als ik indiscreet word, maar het
wekt in mij een sterk gevoel van onbehaaglijkheid dat ik kàn of zelfs móét zitten
terwijl mijn praeceptor staat.
Het hoge woord was eruit en nu stond het aan mij, de situatie meester te worden.
Beatrice had dit ogenblik voorzien en me verzocht iets te verzinnen, om niet met
mijn mond vol tanden te staan. Maar ik vertrouwde op mijn goede gesternte en
bedacht niets. Nu heette het alle zeilen bijzetten voor de volle vaart. Zonder het te
vermoeden had Hutchinson mij het sleutelwoord aan de hand gedaan dat mij op het
hellend vlak der mystificatie bracht. Hij had naar de diepere zin der binnenarchitectuur
gevraagd, bij een Duitser het diepe als het apriori en de conditio sine qua non aan
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de bron vóóronderstellend. Hoe goed hij eraan gedaan had bleek aldra. Ik gaf gehoor
aan de ingeving van het ogenblik dat in het teken van het diepe stond, dezelfde
trouwens die mij eens met de ‘schnorchel’, vervolgens met het door
wrijving-met-de-jas-zichzelf-schoonvlakkende gummiboord en ook nog met zoiets
als de zelf-golvende bustehouder had verrast.
Mijn waarde vriend, - aldus ongeveer betoogde ik toen - wil het mijn aangeboren
bescheidenheid ten goede houden, dat ik U niet onmiddellijk met een eigenaardigheid
van mijn persoon op de hoogte heb gesteld. Ik ben namelijk, als ik zo vrij mag zijn
- en daarbij boog ik - de uitvinder van het één-stoel-systeem, dat enkel en alleen niet
naar mij is genoemd omdat het zijn weg nog niet gevonden heeft naar de openbaarheid
der onderwijsinstellingen. Niemand kent het. Ik acht het bij lange na nog niet voor
voldoende rijp, doorwrocht en toepasselijk op de onberekenbare psyche der leerlingen,
dat ik het zou kunnen wagen er de bevoegde academische autoriteiten vertrouwd
mee te maken. Voorshands bepaal ik mij nog alleen tot proeven, statistische zowel
als zuiver paedagogisch-psychologische. U, die niet gebukt gaat onder de
verschrompelde santekraam van ons vasteland, U als onbekrompen vertegenwoordiger
van de transatlantische academische wereld, betekent voor mijn experiment een
hoogst welkom object. De hemel heeft U in deze naakte miniatuuraula gezonden en
niet die kleine meneer Hasenbank van de Duitse boekwinkel. Die is niet meer dan
het blindelings volgzame werktuig van een voorzienigheid, welke het oog gericht
houdt op een ontplooiïng van het door Pestalozzi gegrondveste opvoedingssysteem.
Hutchinson luisterde met alle aandacht, zijn belangstelling werd des te levendiger
gewekt nu mijn one-chair-system zijn naar synthese dorstende geest laafde als lieflijke
muziek. En hij bleef een en al oor.
Wat nu precies de kern is van dit stelsel? Luistert U goed. Elk voorwerp - beter
gezegd elk ding van de ons omringende wereld - is een wereld-op-zichzelf. Elke
nieuwe taal die een mens bestudeert, om bij de linguïstiek te blijven, is weer een
wereld òp, maar ook vóór zichzelf. Sprak men tegenwoordig al niet algemeen van
het wereldbeeld van een taal? Nu goed - deze beide werelden of categorieën, om het
aristoteliaans te zeggen - de leerling knikte en bevestigde deze hogere kolder;
Princeton had hem niet de middelen aan de hand gedaan, mij als beunhaas te
ontmaskeren - deze beide categorieën dan raken in strijd met elkaar, ze worden tégen-
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strijdig, zodra ze op elkaar worden losgelaten, wat steeds het geval is wanneer een
scholier zich tegenover een ding geplaatst ziet. In mijn jarenlange ervaring als
taalleraar - nòg sta ik verbaasd over de brutaliteit waarmee ik mij en hem dit alles
voorloog - was ik tot het inzicht gekomen, dat een voortschrijdende loutering van
de omringende wereld de ontvankelijkheid van de leerling verhoogt. In Duitsland
en nog als student was het mij, aan de voeten van Max Scheler gezeten, voor het
eerst duidelijk geworden - voor zover op een college van Scheler iets duidelijk worden
kòn, - dat de dingsfeer met geweld uit het bewustzijn moet worden losgescheurd,
met andere woorden: hoe minder zich in het klasselokaal of in de gehoorzaal aan
‘Umwelt’ bevond, des te kleiner was de distractie-coëfficiënt der lerende massa,
waarin natuurlijk verdisconteerd diende te worden dat ook de hoorders op hùn beurt
een omringende wereld vormden en aan een bijzondere, een eigen wetmatigheid
onderworpen waren, waaruit volgde dat een verabsolutering in het Anonyme, in de
zin van Jaspers, nagestreefd diende te worden, wilde het kader der paedagogische
mogelijkheden van mijn ontluikend systeem niet worden ontwricht.
Met vurige welsprekendheid droeg ik dit alles en nog meer pseudo-wetenschap
voor. Voor de Amerikaan was het glasheldere taal. Zijn wangen gloeiden. Koortsachtig
tipte hij na elke trek de as van zijn sigaret in de omslag van zijn elegante pantalon
af. Het hoogtepunt bereikte zijn geestdriftige belangstelling, die hij door het
opspringen van de enige zitgelegenheid der naar haar vernoemde methode nog
accentueerde, toen ik - zèlf geboeid door mijn onzin en al op het punt, de reuk te
krijgen van een greintje waarheid in al het gebazel en te gaan geloven aan dit systeem,
dat elk ogenblik uit het ei der spontane ingeving te voorschijn kon kruipen, - mijn
aanloop nam tot de grote slag: ik citeerde de wijze peripatetici uit de wandelgangen
van het Helleense Lykeion in de jammerlijke emigrantenkamer van de Calle del
General Barceló!
Deze wandelaars der aristoteliaanse wijsgerige school hadden nog eens geweten
- betoogde ik op en neerlopend voor mijn gehoor, dat inmiddels weer plaats genomen
had - wat zij aan de stijl verschuldigd waren; zij hadden geweten waarom zij hun
voordrachten, die aan onze moderne universiteiten in voorlezingen waren ontaard,
al drentelende in de galerijen hielden en niet in een besloten ruimte, waar de blik aan
allerlei bleef hangen, zich zelfs vaststaarde en de geest ten langen leste ontoegankelijk
maakte, voor
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zover hij niet al eerder door de op hem toekomende dingwereld was gesmoord.
Zó dan had ik in de loop der jaren - smartelijke jaren van worsteling om de
voltooiïng van datgene wat mij voor de geest zweefde, jaren van miskenning en
tegenkanting - uit de localiteiten waarin ik mijn onderwijs moest geven, stuk voor
stuk alle overbodige voorwerpen gesmeten, telkens het gevaar van ‘aanranding der
dingwereld’ - waarvan ik intussen op sprekende wijze het slachtoffer was reducerende. Met de schilderijen aan de muren en op de kasten en dergelijke ballast
was ik begonnen - mezelf aldus onderbrekend: begrijpt U nu, mister Hutchinson,
begrijpt U, waarom in de cellen der monniken (U herinnere zich ons gesprek van
eergisteren over de kloostercultus) of in de laurai der woestijnheiligen uit de voortijd
der monastische beweging het vrome oog uitsluitend de kale wanden trof? Deze, de
heiligheid nastrevende lieden leerden met God te zijn, met niets dan God, en eerst
op de styloliet had zich in de beroemde Simeon-de-pilaar-heilige het in het geding
zijnde proces van de uitbanning der dingwereld tot de uiterste consequentie
voltrokken. - Hutchinson, weinig vertrouwd met de vroeg-christelijke literatuur, zou
graag nog meer hebben gehoord over de fascinerende asceten, wat ik hem voor een
volgende keer beloofde.
Waar waren we gebleven? Juist - eerst dus de schilderijen van de muren; etagères
waren er achteraangevlogen, dan de kasten, bloemenstandaards, pijperekken. Dat dit
zich niet altijd zonder wrijving had voltrokken, zou hij wel begrijpen, hoewel de
verontwaardigde hospita in de Klinkhamerstrasze te Münster, die me strafrechtelijk
liet vervolgen terzake van ‘dingwereld-razernij met opzettelijke beschadiging’ - ter
rehabilitatie van de Duitse diepzinnigheid zij het gezegd - een uitzondering bleef.
Op déze dag dan en in déze kamer, mijn waarde Hutchinson, was ook ik als de
Simeon-Vigoleis van onze weinig ascetische eeuw tot de uiterste consequentie
doorgedrongen en - om bij de gewaagde vergelijkingen te blijven - had ik de
keizerssnede bij de geboorte van mijn systeem der algehele eliminatie volvoerd: U
ziet niets behalve Uzelf, Uw stoel en Uw leraar, waarbij U gelieve te bedenken, dat
stoel en leraar de laatste helaas nòg onontbeerlijke hulpmiddelen zijn van mijn
methode. Ik hoop echter in de loop van de tijd nog zover te komen ook deze
ingredientia te sublimeren, totdat tenslotte de paradijselijke toestand in het moderne
taalonderwijs bereikt worde en wel die van Adam, nog vóór de creatie
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der vrouw en op niets anders aangewezen dan op de monoloog... De luxe van een
drentelend doceren en leren kon onze tijd zich niet meer veroorloven, zeker in de
grote steden niet, waar alleen al de trams voldoende waren, het systeem in gevaar te
brengen, om van de ondergrondse maar te zwijgen. De Amerikaan, gewend aan het
snelverkeer van zijn land, aarzelde niet ook deze bedreiging te bevestigen.
Het schrijven op de knie tenslotte, waartoe mijn methode de leerling dwong, kon
niet als een nadeel worden aangemerkt, want per slot van rekening was het toch des
discipels eigen knie die als onderlegger diende, - en met deze sophistische sluitsteen
sloot ik de koepel van mijn systeem af.
De Amerikaan sloeg zich op de dijen van enthousiasme, wat bitter weinig
philosophisch klonk. Dan sprong hij weer overeind en begon me dringend toe te
spreken: onverwijld zou hij over mij en mijn onderwijsmethode in een vaktijdschrift
van zijn land schrijven en geleerden uit de nieuwe wereld op mij opmerkzaam maken
- ik moest er zèlf heengaan om mijn systeem in te voeren.
Kalm aan, vriend, uw bezieling pleit voor Uw ontvankelijkheid voor de cultuur
van ons Westen, maar laten we de nog niet binnengehaalde oogst niet door een
overijlde publiciteit in gevaar brengen. Mijn stelsel heeft hier en daar nog zwakke
punten en bovendien was ik zelf al bezig, een omvangrijk werk te schrijven over het
één-stoel-systeem, dat bij een universiteitsuitgeverij in Münster zou verschijnen.
Nadien stond het hem natuurlijk vrij, zijn persoonlijke ervaringen met mij en mijn
stoel stilistisch uit te buiten.
Van dit éne uur waren het er twee geworden, de adept keerde verrukt in zijn hotel
Principe Alfonso terug en bevleugeld verscheen hij keer op keer op de les. Het leren
ging als van een leien dakje, onze discussies omvatten steeds uitgestrekter gebieden,
maar alsof wij ons aan een stilzwijgende afspraak hielden werd er van het systeem,
dat deze successen mogelijk maakte, met geen woord meer gerept. Wij waren beiden
gezworen mystagogen die niet eens een knipoogje nodig hadden om de betovering
onverzwakt te handhaven. Dan kwam de dag waarop de keuze van enig schriftuur
moest worden bepaald om aan onze uitspattingen paal en perk te stellen: aan de hand
van de lectuur en de interpretatie daarvan zou de leerling de linguistische eindpaal
mogelijk nòg sneller bereiken. Ik had Schopenhauers ‘Aphorismen zur
Lebensweisheit’ voorgesteld, eensdeels om de Amerikaan te bewijzen dat er ook
Duitse philosophen waren die een voor een ieder begrijpelijk Duits
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schrijven, anderdeels omdat de aangesneden themata aan de uiterste problemen
raakten, zodat de beperking van onze peripatetische drang tenslotte toch weer zou
zijn opgeheven. Ik ried aan het boek in de Reclam-uitgave te bestellen, indien hij
althans niet onmiddellijk de Grossherzog Wilhelm Ernst-editie van de Inselverlag
wilde kopen. En met deze zuiver zakelijke vingerwijzing eindigde mijn poging tot
geestelijke vorming van Jaspers' en Heideggers toekomstige leerling. Want George
Brewis Hutchinson heeft de weg naar de General Barceló nooit meer teruggevonden.
De één-stoel stond nu verlatener dan ooit te voren in de ruimte. Verlaten echter bleek
ook de portemonnaie van den Vigoleis, tot onmiskenbaar maar onuitgesproken
verdriet van zijn Beatrice.
Wàt was er gebeurd? Was er een aartje gesprongen in de long van de t.b.c.-patiënt?
Had hij bij een van zijn uitspattingen een steek met het stilet van een fatale vrouw
opgelopen? De jongeman was niet kieskeurig en weinig vertrouwd nog met de zeden
van een land waar de dolk maar losjes in de kouseband van de schone steekt. Was
de bankinstelling van zijn vader hals-over-kop onder de hamer gekomen? Hoe dan
ook, mijn veelbelovende leerling bleef spoorloos verdwenen; zoals Goethe's visser
werd hij niet meer gezien.
Gebeurd was het volgende: van onze woning tot de boekhandel van de kleine
Hasenbank en de beide grote heren Schmidt was het maar één sprong, nog geen drie
minuten door de Apuntadores tot de Borne, vooropgesteld dat mijn teerbeminde
Angelita de jongeman niet in het winkeltje van haar tante tot inkopen verlokte, die
dan, nog gloeiend van het onderwijs, de shop binnengaat en natuurlijk de
Schopenhauer in de dundrukuitgave bestelt. En - of hij tevreden was met de leraar
die men hem had aangeraden?
- Tevreden? Hij kon geen woorden vinden om uitdrukking te geven aan zijn
gevoelens van dank, dat men hem naar dit weergaloze adres had verwezen. Geen
betrouwbaarder adres op het eiland - wat zei hij?: op de hele wereld. Dit
één-stoel-systeem was dè leermethode van de toekomst; Berlitz, Langenscheidt,
Gaspey-Otto-Sauer, allemaal stumpers! En de tijd zou komen, dat een marmeren
steen in de gevel van het bescheiden vissershuis in de Calle del General Barceló zou
verkonden: Hier doceerde de Vigoleis.
Het schijnt een poos te hebben geduurd alvorens het tot de drie boekverkopers
was doorgedrongen wat er aan de hand was. Toen moet er een daverend gelach
hebben geklonken, dat de Amerikaan
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op zijn beurt niet begreep, tot dan eindelijk een ophelderend gesprek alles haarfijn
uitploos: de uitvinder der baanbrekende methode was een met phantasie begaafde
verzenschrijver, die men nu niet dadelijk een oplichter wilde noemen, en zijn systeem
was vernoemd naar het enige meubelstuk dat hij op het ogenblik het zijne kon noemen;
want het ging hem belazerd en het zou hem nog wel beroerder gaan, als hij zich niet
gauw schaarde achter zijn heerlijke ‘Führer’. Maar gelukkig waren er nog middeltjes,
ook een ‘Auslandsdeutschen’ tot de vaderlandse plicht terug te roepen, en zo voort
- iedereen kent de inmiddels gebarsten plaat (die op het ogenblik dat onze Vigoleis
dit schrijft alweer gelijmd wordt).
Toen waren bij Hutchinson de tranen gekomen, ten dele omdat er een droom werd
verwoest en ook wel omdat hij met mij te doen had, want hij mocht mij graag. Hij
was onverdorven en teerhartig van aard. In de onmacht van zijn tranenpassie zou hij
op het chequeboek van zijn papa, die millionnair was, hebben gewezen - één woord,
en hij had de hele étage van onder tot boven voor me gemeubileerd, ja zonder
bedenken het tienvoudige honorarium voor het éénstoelige lesuur neergeteld. Maar
zó kon hij mij niet meer zien: ik had zijn vertrouwen misbruikt, met zijn kennis - en
meer nog met zijn onkunde - roekeloos gespeeld. En afgezien nog van dat alles: hij
schaamde zich, een wereld was aan het wankelen geraakt. Laten wij bescheidener
zijn: wat gewankeld had, was alleen de geleende stoel.
Wat er van deze bedrogen held is geworden onttrekt zich aan mijn kennis. Of hij
zich zijn in de ontruimde ruimte drentelend-docerende leraar van de Calle del General
Barceló nog herinnerd heeft, aan de voeten van de allesbehalve improviserende
meesters Jaspers en Heidegger gezeten en luisterend naar het ‘Vorhandene’ en
‘Zuhandene’ van ons ‘in-de-wereld-geworpen-zijn’? Mijn college was zonder twijfel
gemakkelijker te volgen. Maar daarmee zakte de stoel dan ook onder de discipel in
elkaar.
Hoe ik ter completering van deze stoel nog juist voor de aankomst van Henny
Marsman een tafel gekocht heb van het geld dat ik als gids van een reisbureau met
een van woede verbeten schaamteloosheid (ik ben, moet men weten, een huismus)
bij elkaar loog - dáárvan verhaalt een ander hoofdstuk. De tafel is niet alleen vanwege
haar genesis merkwaardig. Aan haar schreven behalve Marsman nog andere illustere
geesten van de Hollandse literatuur onsterfelijke woorden, de democratisch-keizerlijke
Graaf Harry Kessler een deel van zijn mémoires en de ‘weltüberlegene’ en
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‘übergeschichtliche’ Graaf Hermann Keyserling een briefkaart aan zijn door Göbbels
in de School der Wijsheid te Darmstadt gegijzelde vrouw.
(Vert C.J.E. Dinaux)
Noot van de vertaler:
Dit hoofdstuk is ontleend aan een boek door A.V. Thelen: ‘Die Insel des zweiten
Gesichts. Aus den angewandten Erinnerungen des Vigoleis’, dat in de Nederlandse
vertaling van C.J.E. Dinaux bij G.A. van Oorschot te Amsterdam zal verschijnen.
Daar het motto, door de auteur aan zijn ‘herinneringen’ meegegeven, evenzeer
van kracht is voor dit gepubliceerde fragment, zij het hier in extenso afgedrukt: ‘Alle
Gestalten dieses Buches leben oder haben gelebt. Hier treten sie jedoch nur im
Doppelbewusztsein ihrer Persönlichkeit auf, der Verfasser einbegriffen, weshalb sie
weder für ihre Handlungen noch für die im Leser sich erzeugenden Vorstellungen
und Reaktionen haftbar gemacht werden können. Nach Maszgabe die Spaltung der
handelnden Figuren gröszer oder kleiner ist, unterliegt auch der chronologische
Ablauf der Geschehnisse einer Umschichtung.’

[Huib A.P. Eijkelenboom: Na drie jaar]
Na drie jaar
Nu het voorbij is - alles, ook 't gemarteld
‘waarom’ van dit erkennen, het verdriet,
willoos misschien en àl te traag ontsparteld, weinig woorden nog, eerder vond ik ze niet.
Hoeveel veranderd? Hoogstens een wat breder
inzicht, een milder, minder heersend Ik,
- dat in een vroeger, zinnenhuivrend teder
geluk nù soms met heimelijke schrik
een leegte vindt, een ongestilde honger,
wanneer het zijn gemiste kansen natelt. Maar achter 't masker - uiterlijk berusten dezelfde knaap die, weinig jaren jonger,
aarzlend en voor het eerst een nooit ontraadseld
geheim: je zachte meisjesglimlach kuste.
Huib A.P. Eijkelenboom
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M.W. Belinda
Een doorgeslagen stop
Mary Nails was 1 m. 73 lang en heel dun. Als haar moeder maar niet zo'n verstandige
moeder was geweest zou ze misschien wel een mooi meisje geworden zijn, maar
doordat haar moeder zo verstandig was en altijd zei: ‘profiteer van je goede hersens
kind, want een man zal zo'n lat als jij bent wel nooit krijgen,’ had ze nu een kromme
rug van het kleiner willen lijken en haar haar (van dat stoffig blonde haar dat powder
blond heet bij de kapper en een modekleur is waar veel vrouwen iedere week veel
geld en vele uren voor geven) had ze om een ijzerdraadje gewikkeld, waarvan je de
punten ombuigt als al het haar opgerold is, dat dan als een keurig worstje achter langs
het hoofd ligt. Ze had ook een bril op en niet eens zo'n ‘goed gekozen bril die uw
charmes slechts beter doen uitkomen’, maar een gewone met een dun bruin montuur.
Nu zou je misschien denken dat Mary 's avonds in bed lag te huilen als de andere
meisjes naar fuifjes gingen en met de jongens in grote auto's rondreden, of dat ze
wantrouwig en zuur was geworden. Helemaal niet! Mary was een bijzonder aardig
meisje; dat zeiden alle onderwijzeressen waar ze bij in de klas gezeten had en drie
of vier meisjes die al jarenlang bij haar kwamen als ze verdriet hadden en dan in
Mary's lange armen uithuilden. Mary's vader, waar ze erg veel van hield, had haar
er dikwijls op gewezen wat een geluk het was dat ze zo'n onaantrekkelijk uiterlijk
had en hij had haar het één en ander verteld van de moeilijkheden die haar moeder
(die alles had wat Mary miste) ondervonden had toen ze jong was. En over de
‘moeilijkheden’ die Mary's moeder beleefde voor ze eindelijk met Mary's vader
trouwde zou men een dik boek kunnen volschrijven dat dan verboden zou worden.
Mary was dus tevreden met het uiterlijk dat haar zoveel moeilijkheden bespaarde en
van haar goede hersens had ze zo goed geprofiteerd dat ze nog voor ze meerderjarig
werd al helemaal voor zichzelf kon zorgen en dat was erg plezierig, want het geld
dat haar vader als boekhouder verdiende was heel krap. Ze ging steeds beter voor
zichzelf kunnen zorgen, maar omdat ze zo weinig nodig had zorgde ze goed voor
haar ouders. Haar moeder, die nog steeds een mooie vrouw was, ging vaak met haar
winkelen en kreeg dan mooie hoeden en dunne kousen en iedere middag kon ze haar
vriendinnen
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een uitgebreide thee aanbieden. Mary's vader had een studeerkamer voor zichzelf
ingericht; Mary had hem twee verjaardagen achter elkaar een leren fauteuil gegeven
en tussen de verjaardagen door kon hij alle bibliophiele uitgaven kopen die hij zo
graag hebben wou. Mary's ouders zeiden nooit, zuchtend: ‘Onze dochter zal wel
nooit trouwen!’ maar ze zeiden altijd vrolijk: ‘Mary zal wel nooit trouwen en dat is
maar goed ook want geen man is goed genoeg voor haar.’
Mary was 25 jaar toen ze bij de ‘Royal Academy’ ging werken en toen ze 27 werd
was ze daar een heel belangrijk persoon al kon je dat helemaal niet aan haar zien. In
het voorjaar van haar 28e jaar werd ze met een belangrijke opdracht naar Parijs
gestuurd.
‘Zo'n meisje alleen in Parijs,’ zeiden vriendinnen van haar moeder. Maar dat was
natuurlijk belachelijk waar het Mary betrof. Ze besprak een hotel op het Ile St. Louis,
dat haar door kennissen was aangeraden. Het was geen bijzonder goed hotel maar
er waren daar meer Engelsen en ze had er de eerste avond al een gezellig gesprek
met een oude dame die schilderde en haar uitnodigde om eens een weekend in haar
landhuisje in Rye te komen logeren zodra ze weer thuis zouden zijn.
Ze was al drie dagen in Parijs en had al veel belangrijk werk gedaan toen ze
Zondagsochtends haar hotel verliet. Er was een snelwandelwedstrijd om het eiland
heen; kleine mannetjes liepen met grote stappen, in gestreepte hemdjes, hun armen
voor de borst zwaaiend. Beneden, aan het water, zaten vissers en de vrouwen van de
vissers zaten tegen de bomen geleund, tomaten en hardgekookte eieren in kleine
stukjes te snijden voor de lunch. Mary drentelde langs de Quais en leunde over de
muren om naar het huiselijke gedoe beneden te kijken; ze voelde zich luchtig en
zorgeloos, alsof ze helemaal leeg was van binnen; geen longen en darmen en andere
viezigheid; alleen maar frisse, stille Zondag-ochtendlucht. Dat gevoel verdween
langzamerhand, toen ze per mêtro naar de verschillende tentoonstellingen ging die
ze in haar agenda als interessant had opgeschreven. Ze was doodmoe toen ze aan het
eind van de middag op een terras ging zitten om een orangeade te drinken. Het was
een druk terras met veel jongens die er als meisjes uitzagen en omgekeerd. Ze ging
er zich oud door voelen en gedrukt. Ze had het ook warm gekregen in haar mantelpak
en durfde het jasje niet uit te doen omdat ze dwars door haar ‘mum’ heen
getranspireerd had. Ze besloot geen
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orangeade te drinken, maar meteen naar huis te gaan om zich te wassen en op bed
te gaan liggen. Ze ging net weg toen de kellner naar haar toekwam die haar iets
naschreeuwde wat ze niet verstond. Toen ze eindelijk in de mêtro stond liep het zweet
langs haar voorhoofd en bovenlip. Op de brug naar het eiland waaide het een beetje;
ze had het gevoel veilig thuis te zijn als ze maar eenmaal op het eiland was. Bij de
rue St. Louis en Ile ging juist het eerste mannetje door de finish.
‘Dat zou een aardige achtergrond voor een film zijn,’ dacht ze. ‘Een liefdesdrama,
een vrouw, een minnaar, een moord en onderhand lopen die mannetjes maar de hele
dag om dat eiland. - Met mij is vandaag weer niets gebeurd,’ dacht ze, en toen ze,
na zich gewassen te hebben, in haar ochtendjas op het opengeslagen bed lag,
herinnerde ze zich die gedachte en betrapte zich erop dat ze de laatste dagen al vaker
een vaag gevoel van ‘niets gebeuren’ en vaag verlangen naar ‘iets gebeuren’ gehad
had. ‘Dat is Parijs,’ dacht ze wijs en gaf er even aan toe door een sentimenteel Frans
liedje te gaan zingen. Toen ze merkte dat ze er van ging huilen ging ze zich weer
wassen en poetste haar tanden en kamde haar haar en trok een schoon blousje aan.
Het was donker geworden buiten. Ze stond een tijd lang in de straat te kijken, waar
nu lichten brandden en vrolijke mensen liepen. Het vage verlangen kwam terug, maar
nu met het schone blousje aan wist ze het in iets prettigs om te zetten. Ze besloot
niet in het restaurant op de hoek te gaan eten, waar de Engelse dames uit het hotel
iedere avond heen gingen, maar zelf een restaurant te zoeken; één van die kleine
restaurants, waar de tafels aan elkaar geschoven waren en het vol was met jonge
mensen.
Ze voelde zich vrolijk en zelfverzekerd toen ze, na een wandeling tussen lachende,
schreeuwende mensen en langs krullige schiettenten, een Grieks restaurant binnen
ging. Er was een stoel vrij. Ze riep zonder veel hoop of haast zo nu en dan ‘garçon’,
terwijl ze onderhand de andere eters bekeek. ‘Het zijn allemaal existentialistjes,’
dacht ze. ‘Die jongen daar heeft zich melancholiek gekozen, en dat meisjes koos
verlopen en verlaten.’ Toen ze weer eens ‘garçon’ geroepen had, zei de man tegenover
haar: ‘Wacht maar. Ik zal u wel eens helpen.’ Hij schreeuwde tegen de kellner dat
hij nou, verdomme, eens komen moest. De kellner schreeuwde terug dat hij een
beetje geduld moest hebben, maar hij kwam toch. Ze lachte dankbaar en bestelde
lamsvlees. De man was een jaar of dertig met vet zwart haar in heel kleine golfjes,
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zwarte ogen, een zwarte snor, zwart ringbaardje, een zwart hemd aan zoals de meeste
anderen; aan de voet die langs de tafel en langs haar stoel uitstak had hij een suède
schoen met dikke spekzool. Ze had hem al bekeken voor ze verder om zich heen
keek; hem als ‘gewone aansteller’ genoteerd en verder niet op hem gelet. Nu was ze
een beetje kwaad op hem, omdat hij iets voor haar gedaan had en ze dankbaar had
moeten glimlachen. Ze probeerde nu zoveel mogelijk over hem heen te kijken om
hem te laten merken, dat het niets te betekenen had gehad. Het was niet moeilijk,
want hij was met grote happen zijn rijst aan het eten. Ze was blij toen haar eten kwam
en ze zich daarmee kon gaan bezighouden.
Toen de man zijn rijst op had dronk hij zijn glas leeg, veegde zijn mond af en boog
zich over de tafel naar haar toe. ‘Ik heb vandaag een meisje naast me zien verdrinken,’
zei hij met een zware stem, waar alle wreedheid en ellende van het leven in moest
liggen. Als hij gedacht had het nette meisjes met de nette haartjes en de bril, tegenover
hem, daarmee te imponeren, vergiste hij zich. ‘O,’ zei ze en stak een hap lam in haar
mond. ‘Hij wil interessant doen,’ dacht ze. Hij bleef haar zo vol verwachting aankijken
dat ze na een tijdje nog zei: ‘kon u haar dan niet redden?’
‘Ik kwam te laat,’ zei hij en hief met een gelaten gebaar de handen op over alle
verdronken meisjes, waarvoor de redding te laat kwam.
Ze boog zich weer over haar bord om te kennen te geven dat het gesprek nu
afgelopen was. Hij bestelde een nieuwe karaf wijn, die hij glas na glas leeg dronk,
terwijl hij met een in-zich-zelf-gekeerde blik over haar heen keek. Ze dacht dat ze
blij was dat hij niets meer tegen haar zei, maar toen ze haar vork neerlegde, zei ze:
‘De Fransen zwemmen over het algemeen slecht.’
Ze wist niet waarom ze iets zeggen wou, en juist dit; het klonk belachelijk.
Hij liet zijn oogleden langzaam naar haar zakken en vroeg: ‘Bent u Engelse?’
‘Ja,’ zei ze, ‘en u?’
‘Ik kom nergens vandaan,’ zei hij, ‘en ik kom uit de hele wereld.’
‘Belachelijke aansteller,’ dacht ze weer en vond het hele gesprek nu zo dwaas, dat
ze even een klein hinnikje liet horen. Hij vatte het lachje als geïnteresseerd op, vouwde
zijn handen onder de kin en keek haar diep en doordringend aan. Ze wilde haar ogen
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neerslaan, maar voelde een zacht trillen door zich heen gaan zoals ze tot dan toe
alleen bij kussen op het toneel of de film gevoeld had en de enkele keer als ze zich
voor het inslapen in de armen van een man had durven denken. Dat was dan altijd
een blonde man geweest met dunne lippen. Ze voelde zich ellendig doordat dat gevoel
nu door deze man met de vettige zwarte ogen tevoorschijn gebracht was en wist dat
ze er de volgende ochtend met schaamte aan zou denken. Een stukje van haar bleef
ook verbaasd over al die moeite voor haar, juist voor háár. Maar ze kon toch niet van
hem wegkijken en voelde zich helemaal rood worden; haar oren gloeiden onder haar
haar. Toen hij eindelijk zijn ogen neersloeg om zijn glas wijn leeg te drinken, keek
ze snel om zich heen of niemand het gezien had. Iedereen was met zichzelf bezig.
Toen ze weer naar hem keek, lachte hij en het getril begon opnieuw door zijn tanden
die zo wit leken onder de snor, maar nu probeerde ze het weg te slikken en hooghartig
te kijken.
‘Ga met me mee naar huis, een kop thee drinken,’ zei hij.
Ze wilde protesteren; zocht naar de Franse woorden.
‘Ik weet wat u zeggen wilt,’ zei hij, ‘maar ik kan hier nooit theedrinken in een
café. Ze weten hier niet wat thee moet zijn en u als Engelse zult in deze stad toch
ook wel eens naar goede thee verlangen.’
Toen hij uitgesproken was had ze tijd gehad om al haar tegenstrijdige gevoelens
te verwerken. Ze duwde alle voorzichtige, ingewikkelde gedachten weg en hield een
bonzend leeg hoofd over.
‘Graag dan,’ zei ze en voelde zich of ze zich ondersteboven in een nieuw onbekend
leven stortte. Ze wilde meteen opstaan om buiten te komen; frisse lucht langs haar
gezicht te voelen.
‘We moeten nog afrekenen,’ zei hij en even leek het of hij haar uitlachte.
‘Belachelijk,’ dacht ze weer. ‘Je maakt je belachelijk, Mary.’
Toen de kellner kwam vroeg hij de rekening voor hun tweeën.
‘Nee,’ zei ze, ‘ik betaal voor mezelf’ en even herinnerde ze zich weer de Mary
die voor zichzelf en voor haar ouders zorgde en die een belangrijk persoon was bij
de Royal Academy, met een verantwoordelijke opdracht in Parijs. Ze voelde haar
oude zelfvertrouwen terugkomen en probeerde het allemaal vast te leggen in de
overtuiging waarmee ze hem in lange Franse zinnen uitlegde dat ze dat niet kon
aannemen en zich daarna tot de kellner wendde en voor zichzelf afrekende. Bij het
natellen van het wisselgeld en het teruggeven van de fooi voelde ze zich weer
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de zelfstandige, verstandige vrouw die ze wist dat ze was.
Heel even dacht ze: ‘Zal ik zeggen dat ik toch maar niet mee ga?’ en toen: ‘Ach
wat kan me gebeuren. Laat er maar eens iets gebeuren!’ met een plotselinge
vrolijkheid.
Ze ging heel recht op staan toen ze opstond en merkte dat ze niet eens boven hem
uitstak. ‘Lang is hij tenminste wel,’ dacht ze en ze liep met grote, vaste stappen voor
hem uit naar buiten.
‘Het is niet ver,’ zei hij en nam haar bij de elleboog. Ze probeerde dapper haar
luchtige stemming vast te houden, die angstig snel wegzakte toen ze over een donkere
binnenplaats liepen. Toen ze achter hem aan een nauwe trap opstrompelde werd ze
zo bang als ze niet meer geweest was sinds heel vroeger op de donkere trap thuis.
De trap was eindeloos; ze zag zijn suède schoenen zo vaak op en neer gaan dat ze
iets vertrouwds kregen en achter hem lopend in de lange gang kreeg ze een hysterische
behoefte haar gezicht tegen, zijn brede rug in het zwarte hemd te duwen en te gaan
huilen en te zeggen dat hij haar beschermen moest.
Hij sloot een deur aan het eind van de gang open en stak het licht aan in de kamer.
Hij was nu een beleefde gastheer.
‘Ga zitten,’ zei hij. ‘Maak het u gemakkelijk,’ terwijl hij een rieten stoel aanschoof.
Ze ging zitten en vouwde haar handen in haar schoot. Hij lette niet op haar; zette
water op een electrisch comfoortje; haalde glazen en een theepot te voorschijn. Toen
hij klaar was met zijn thee-dingen nam hij een boek met reproducties van een plank.
‘Kijk dit eens in,’ zei hij. ‘Het is één van de beste Franse jongeren.’
Ze was blij iets in haar handen te hebben. Ze bladerde in het boek en probeerde
intelligente opmerkingen te bedenken. Hij liep door de kamer met shag en vloeitjes.
Het huiselijk geritsel van cigaretten draaien en het ruisen van het water begonnen
haar rustig te maken. Toen ging het licht uit. Ze liet het boek met een slag op de
grond vallen. ‘Nu komt het,’ dacht ze. Ze klemde zich vast aan haar stoel en kneep
haar mond dicht om niet te gillen.
‘Er is misschien een stop door,’ zei hij. ‘Blijf hier even rustig zitten, dan ga ik
kijken wat er aan de hand is.’
Ze hoorde hem weggaan en de deur achter zich dicht doen. Ze maakte haar handen
los van de stoelleuning en deed haar ogen dicht. ‘Relax! relax!’ dacht ze en legde
haar hoofd achterover. Zo bleef ze zitten; urenlang leek het en plotseling sloeg een
paniek door haar heen. ‘Hij heeft me opgesloten,’ dacht ze. ‘Hij komt
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niet meer terug.’ Tastend stond ze op; zoekend naar een deur; ze vond er één en
probeerde hem open te maken. De deur was dicht; ze bonsde erop; begon te
schreeuwen. ‘Help! Help!’ In het huis bleef het stil. Ze ging een eind van de deur af
om er met haar hele gewicht tegenaan te kunnen vallen. Ze struikelde over het tafeltje
en viel met haar hand in iets zachts en weeks. Ze gilde zo hard en zo lang dat het
pijn deed in haar oren. Toen voelde ze dat haar bril weg was en de hulpeloosheid die
ze altijd voelde als ze geen bril op had, maakte een grote stroom zachte tranen in
haar los. Ze zat zacht en overgegeven te huilen tot ze weer bang werd en boos omdat
haar zo'n streek geleverd was en misselijk van de zachte kleverigheid aan haar hand.
Ze merkte niet dat het licht weer aanging en het water weer begon te ruisen. Toen
de man binnenkwam lag ze met haar hoofd op de grond bonzend te snikken. Ze
merkte pas dat hij er was toen ze hem hoorde lachen. Ze zag hem in de deur staan
als een grote, walgelijke, gemeen lachende massa, waar ze op afvloog en met haar
nagels in begon te krabben. Hij pakte haar polsen vast en drukte haar armen op haar
rug. Ze voelde niet eens dat het pijn deed. Hij gooide haar met een smak op het bed
en keerde een karaf water in haar gezicht om. Ze voelde zich volkomen uitgeput nu
de spanning gebroken was en lag stil te snikken, terwijl het water langs haar rug en
borsten siepelde. Hij deed de deur dicht en stond toen groot en dreigend boven haar.
‘Mijn bril,’ snikte ze. ‘Geef me alstublieft mijn bril.’ Hij vond haar bril op de
grond.
‘Wat gelukkig dat hij nog heel is,’ zuchtte ze, terwijl ze voorzichtig de haken
achter haar oren schoof. Ze schrok van zijn vertrokken gezicht en sloeg een hand
voor haar ogen om daarachter weer te gaan huilen.
‘Wat is dat voor waanzin,’ siste hij. ‘Wat ben je voor een hysterische gek om hier
midden in de nacht zo'n kabaal te gaan maken. Wat moet mijn concierge daarvan
denken. Denk je dat hier geen mensen slapen?’
‘Ik dacht dat u me opgesloten had,’ huilde ze, ‘en dat u niet meer zou terugkomen.’
‘Ik moest een stop bij de concierge halen,’ zei hij. ‘Kun je je nog geen vijf minuten
rustig houden?’
‘Laat ik nu maar dood gaan. Laat ik nu maar dood gaan,’ dacht ze en toen stak ze
haar armen naar hem uit en probeerde hem naar zich toe te trekken. Het duurde even
voor hij meegaf,
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maar toen zakte hij op zijn knieën en duwde zijn mond in haar hals en zoog en beet
aan haar dunne, witte vel. Ze voelde het bed onder zich zwaaien als een schip; ze
voelde haar mond openzakken in een domme grijns; ze voelde haar bril afglijden en
voelde hem kraken onder de borst van de man, maar het kon haar niet schelen. Hij
scheurde met vaste hand haar blousje weg en probeerde toen haar rok te scheuren,
maar die was van sterke tweed. Met bevende vingers maakte ze de haken en ogen
los; half op haar zij liggend; haar gezicht in het kussen. Toen ze het rokje los had
trok hij het voorzichtig naar beneden en toen haar broekje. Haar onderjurk scheurde
hij doormidden.
‘Waarom heb ik zoveel aan,’ dacht zei, ‘en wat een geluk dat ik twee stel schoon
ondergoed heb meegenomen.’ Ze voelde hoe haar hele vel schokte. Ze kon het niet
laten ophouden.
‘Oh, kom toch,’ riep ze, ‘kom!’ Hij zei allerlei woorden binnensmonds die ze niet
verstond.
‘Liefdeswoorden,’ dacht ze, ‘in zijn eigen taal. Zijn eigen mooie taal.’ Ze schopte
moeizaam haar schoenen weg.
‘Nu ben je helemaal naakt,’ zei hij.
In plotselinge schaamte probeerde ze haar lichaam met haar armen te bedekken.
‘Laat maar,’ zei hij. Hij tilde haar van het bed. Ze probeerde haar armen om hem
heen te slaan, maar ze was zo moe, zo slap.
Ze liet haar hoofd achterover hangen en dacht dat haar rug zou breken. Hij droeg
haar de kamer door en maakte met één hand de deur open. Hij droeg haar de gang
in. Ze voelde zich plotseling weer verstijven van angst. Ze probeerde los te komen,
maar hij knelde haar vast. Ze probeerde te gillen. Hij klemde haar hoofd tegen zijn
borst en zo liep hij met haar de trap af, de binnenplaats op. Hij zette haar op een
vuilnisbak neer en maakte haar knijpende vingers los.
‘En ga nu niet zitten gillen,’ zei hij, ‘want dan vinden ze je hier, hélémáál bloot!’
Ze zat verdwaasd op het koude zink terwijl ze hem weg hoorde gaan; de
binnenplaats over; de trap weer op. Haar tanden maakten een verschrikkelijk lawaai
door het tegen elkaar klapperen. Haar vel ging pijn doen van de kou die alle kleine
haartjes rechtop deed staan. Ze zat heel stil en langzaam begonnen haar gedachten
weer achter elkaar te komen; vreemde, doffe gedachten alsof ze ver weg in een ander
hoofd gedacht werden. Ze dacht nu in de derde persoon; korte afgemeten zinnetjes:
‘Ze kan hier niet
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blijven zitten.’ ‘Ze moet naar huis terug gaan.’ ‘Nee, de vernedering.’ ‘Ze moet naar
huis gaan terwijl het nog donker is.’ ‘Ongezien.’ ‘Van portiek tot portiek.’
‘Als ik door ga zo te denken word ik gek,’ dacht ze. Ze klom van de vuilnisbak
af en liep naar de uitgang.
‘Het is waanzin. Het lukt je nooit, maar het is het enige wat erop zit, Mary Nails,’
dacht ze. ‘Mary Nails ... Mary Nails.’ Ze sloop langs de loge van de concierge en
deed voorzichtig de buitendeur open. De straat lag volkomen leeg onder het gaslicht.
‘Dat is één lege straat,’ dacht ze en schrok van haar spierwitte lijf dat zelf licht
scheen te geven in het felle lantaarn licht. Ze wist niet of ze links of rechts moest,
maar holde weg. Aan het eind van de straat was een pleintje waar licht scheen uit
een café. Ze wist het plein ongezien over te komen en nog veel straten en pleinen.
Ze holde tijdenlang en stond soms met bonzend hart in portieken te wachten tot de
mensen voorbij waren. Ze begon zich te verbazen, dat het zo goed ging en dat het
mogelijk was naakt over straat te lopen in Parijs en niet op te vallen. Ze was zo moe
dat ze een stuk langzaam ging lopen met gelijkmatige passen en heel diep geregeld
ademhalend. Ze was ingespannen bezig met het diepe ademhalen toen er plotseling
geroepen werd. Een eind voor haar uit zag ze een verlicht café waar donkere
mensenvlekken voor stonden. ‘Kijk daar eens,’ riep er één, ‘een losgebroken nudist.’
Ze draaide zich om en begon te hollen. Het hele café holde achter haar aan. De straat
weergalmde van de schoenen en het geschreeuw. Ze liep zo hard dat ze viel. Ze werd
opgetild door sterke armen. Iedereen drong om haar heen. De man die haar opgetild
had droeg haar onder een lantaarnpaal, zodat ze haar goed konden zien. Het gezicht
van de man was zo dicht bij dat ze zien kon hoe blond hij was en hoe dun zijn lippen
waren.
Nu had alles goed af kunnen lopen, want Mary deed het verstandigste wat ze doen
kon; ze viel flauw. De blonde man had verliefd op haar kunnen worden, want zo
zonder bril met het loshangende powder blond haar was ze bijna mooi en een naakte
vrouw, die zomaar ineens op straat in je armen ligt, heeft altijd iets bijzonders. Maar
de blonde man was getrouwd en zijn vrouw drong zich naar voren en schreeuwde;
‘laat die del los.’ En ze begon aan haar te trekken. De man zette Mary, die weer bij
gekomen was, op de grond en zodra de anderen de vrouw van haar losgescheurd
hadden zette Mary het weer op een lopen en iedereen holde weer achter haar aan.
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Aan het eind van de straat zag ze de Seine in het lantaren- en maanlicht glinsteren.
Met een jongensboekachtige helderheid van geest, dacht ze; ‘Daar spring ik in en
zwem naar huis.’ Terwijl ze over het muurtje sprong herinnerde ze zich dat daar
beneden nog weer een stukje straat was. De angst die door haar heen joeg duurde
maar een onderdeel van een seconde; toen sloeg ze met haar hoofd tegen een boomtak
en bleef nog even hangen op een puntig hekje dat als een bajonet door haar buik
scheurde voor ze neerviel - een paar meter van een oude clochard vandaan, die wakker
schrok en even tijd nodig had voor hij de situatie overzag en zich uit de voeten
maakte.
De cafébezoekers hadden gegild en vol ontzetting over het muurtje gekeken, maar
toen ze de oude man zagen weghollen deden ze als bij ingeving hetzelfde. ‘Kom!
Niet verder mee bemoeien,’ riepen ze tegen de treuzelaars.
De agent, die toen aan kwam lopen, vond Mary, of wat er nog van haar over was,
alleen. Dit is wel een bijzonder gruwelijk einde, maar het eind is vaak zo gruwelijk,
dat blijkt wel op de achterpagina's van de ochtendbladen. In dit geval kwam het
vooral door het hekje; als dat er niet gestaan had was ze misschien met een lichte
hersenschudding en een gebroken been in het ziekenhuis opgenomen en na een paar
weken genezen naar huis gegaan. Ze zou nog lang en gelukkig hebben kunnen leven
en misschien gezegd hebben; ‘Van dat avontuur in Parijs heb ik iets geleerd.’
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J.A. Ages
Het Spaanse Bloed
In de residentie El Pardo buiten Madrid woont de zoon van een betaalmeester van
de marine, Francisco Franco Bahamonde. Als hij langs zijn Moorse wacht schrijdt
en zich op de rug van een lichtvoetige volbloed laat helpen voor een ochtendrit door
de parken kan men met recht van hem zeggen, dat hij zo stevig als Cromwell in het
zadel zit en dat Spanje voor hem nog slechts een kwestie van de erfopvolging betekent,
een situatie, welke ook de Lord Protector gekend heeft. Hij is in naam regent van
een koningsschap, een positie, die weer vergelijkbaar is met die van de vooroorlogse
Horthy: Franco heeft van velen wat, en juist omdat hij een uitgesproken grootste
gemene deler is heeft hij de reis naar Madrid gehaald. Hij ontleent zijn gezag aan
drie politieke groeperingen, de fascisten, de monarchisten en de clericalen, en door
grillig als Carmencita te zijn met zijn gunsten houdt hij zoveel naijver smeulend, dat
zij zich nimmer samen tegen hem zouden kunnen richten. De toegeeflijkheid van de
politici jegens hem zou verbijsterend zijn, indien wij niet wisten hoezeer het Spaanse
leven verziekt is door zwarte handel en corruptie, zodat vrijwel geen mens er zich
nog de weelde van afhankelijkheid kan veroorloven. De grofste middelen om zijn
gunstelingen te hinderen of te behagen schuwt Franco niet. Ik was in Madrid toen
hij temidden van de stakingsonrust zijn nieuwe lijfwacht aan het volk presenteerde:
al het goud van de Bank van Spanje scheen aan de uniformen gehangen te zijn, een
Caesarische praal, die de oude, soberheid predikende, Falangisten met afschuw
vervulde. Zij slikten hun walging eerst door toen zij in de parade een politieke
demonstratie herkenden.
In de laatste tijd had de Caudillo wat koningswater in zijn wijn moeten doen om
met deze bizarre drank een mildere stemming op te wekken in Washington, waar
men soms ‘knock-out drops’ nodig heeft om de politieke papillen te prikkelen. De
Falange vatte het echter op als een verraad van hun leider aan de anti-royalistische
en anti-clericale partijprincipes. Franco zelf was ook wat draaierig geworden van het
koninklijke gesol en om het evenwicht te herstellen besloot hij tot een opzettelijke
en openbare belediging van de Bourbonnaises door nieuwe uniformen voor zijn
lijfgarde te laten snijden naar het model van de oude paleiswacht. De fascisten wisten
zich na de parade ineens weer in de gunst van de leider en de koningsgezinden
gevoelden zich op het hart getrapt. Franco heeft daarom voor hen maar weer enkele
plaatsen in zijn ‘Amerikaanse’ kabinet ingeruimd, zodat iedereen nu zeggen kan hem
dankbaar te zijn, zij het ook niet voldaan en juist in die stemming moet de leider zijn
mensen hebben en houden.
Een voorzichtiger beleid wordt van hem verlangd tegenover de kerk, wier politieke
macht en economische kracht weer even kolossaal zijn als in de tijd van Ferdinand
en Isabella. Het Spaanse Katholicisme is een staatsideologie geworden en Franco's
positie tegenover de kerk kan men
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vergelijken met die van de klassieke ‘Roomse koningen’: hij meent onder het teken
des kruises de reconquista van de twintigste eeuw gestreden te hebben en de heilige
Spaanse bodem opnieuw gezuiverd van de heidenen. Een volledige onderwerping
aan de Spaanse kerk behoeft Franco niet te vrezen zolang hij zijn machtsdynamo
kan opladen met de spanning van naijver tussen de bisschoppelijke paleizen: de
kardinaal-primaat van Toledo zoekt Franco's zijde; de aggressieve aartsbisschop van
Sevilla (die vóór de republiek de zetel van Toledo had en zich na de restauratie
gedegradeerd gevoelt door Paus en Caudillo) speelt natuurlijk een koningspartij en
bisschop Herrera van Malaga voert een rose rebellie door openlijk de verdeling van
het grootgrondbezit te prediken. Al deze tegenstellingen houden de jonge katholieke
volksbeweging stuurloos en dat moet naar Franco's wens zijn, want niemand beter
dan hij beseft, dat deze Acción Católica wel eens als een massief blok geschoven
zou kunnen worden in de knappe stelling, welke hij heeft opgezet.
Franco is, als de enige overgebleven realiteit uit de Spaanse burgeroorlog, een
opmerkelijke figuur. Wie een revolutie begint wordt - naar ons geleerd is - òf een
held, òf een misdadiger, afhankelijk van het al dan niet gelukken van de opstand.
Franco bezat echter voor het klassieke heldendom geen enkele passende eigenschap.
Wel had hij zich als een moedig jong officier gedragen in de onverkwikkelijke
‘pacificatie’ van Marokko, doch hij miste de romantische onstuimigheid van een
Pancho Villa om er naar Mexicaans voorbeeld een krijgsheld te worden. Later was
hij stellig een goed regimentscommandant, doch een briljant bevelhebber en strateeg
is hij ook weer niet geworden.
Militair werd de oorlog, die hij in 1936 ontketende, er een van gemiste kansen.
De opstand mislukte vrijwel overal. Alleen in Navarra kreeg generaal Mola de felle
Carlistische reqúètes als één man achter zich en in het Zuiden blufte Queipo de Llano
met twee officieren als een brutale grap het rode bolwerk Sevilla in zwarte handen.
Voor de regering in Madrid zou het evenwel een lichte operatie geweest zijn om
de rebellie uit te snijden. De opstand van de vloot was immers mislukt en daardoor
bleef Franco met zijn legionnairs en zijn gevreesde Moren in Afrika op non-actief
en als de regering een vinger had uitgestoken om Andalusië te zuiveren en de kustlijn
daar te bewaken zou Franco zijn troepen nooit hebben kunnen overbrengen en was
hij geen Caudillo geworden. Nu kregen de Duitsers de kans een hand te helpen. Zij
stichtten een luchtvaartmaatschappij, de HISMA (Hispano-Marokko) en begonnen
met twintig Junkers-vliegtuigen de vechtliederen zingende troepen van Tetuan naar
Sevilla te verplaatsen. Met deze luchtbrug werden in twee weken 15.000 man plus
wat licht geschut overgezet. Tezelfder tijd rukte de kundige generaal Mola in het
Noorden op; hij had ongehinderd 30.000 man op de been kunnen krijgen en
begrijpend, dat deze burgeroorlog een slag om Madrid zou worden bezette hij de
twee passen door de Sierra de Guadarrama, de hoge bergmuur, die de stad in het
Noorden beschermt. En nog steeds deed de regering weinig meer dan onderling
krakelen. Anarchisten en communisten intrigeerden met haat en list om de macht en
samen roeiden zij de resten van de bourgeoisie uit, waarbij
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zij de socialisten reeds lang hadden ingedeeld. Hun militaire inspanning concentreerde
zich op de belegering van het Alcazar in het Toledo van El Greco, een uur rijdens
buiten Madrid, een vierkant fort van Karel V, waarin de Spaanse krijgsschool zetelde,
die uit hoofde van haar traditie natuurlijk met de militaire opstand moest meedoen.
Elfhonderd knapen en mannen waren daar en zevenhonderd vrouwen en kinderen,
met slechts geweren en lichte mitrailleurs ter verdediging. Uit Madrid kwamen
150.000 soldaten en militiemannen om het Alcazar weg te vagen. Largo Caballero
ging zelf ook mee om via de miraculeus in tact gehouden telefoonlijn naar de vesting
de bevelhebber aan het toestel te laten roepen. Overste Moscardo hoorde aan de
andere kant de stem van zijn zoon en ook Caballero's bevel, dat de jongen zou worden
doodgeschoten als het Alcazar zich niet overgaf. Vader en zoon riepen toen Arriba
España en Viva España tegen elkaar en de zeventienjarige werd gefusilleerd.
Deze nutteloze daad is van grote betekenis voor het verloop van de oorlog geweest,
ofschoon Caballero (hij werd in 1940 door Laval aan de Duitsers uitgeleverd) toen
niet zal hebben beseft, dat de dood van Moscardo junior van het Alcazar een
prestigezaak maakt. Franco was in die tijd in de pampa's van het Spaanse Westen
ook bezig met het slopen van oude vestingen. Hij was chef van de krijgsschool
geweest en het marcheren en zwenken in het open veld geschiedde dan ook naar
Napoleontisch voorbeeld. Totdat hij er aan herinnerd werd (wellicht door collega
Mola, die alles van het vechten begreep, doch Franco's keurcorps miste en eerst een
leger moest vormen) dat Madrid de inzet van het spel was en niet de uitgestorven
Extremadura. Toen ging het in geforceerde marsen op de hoofdstad af. Franco kwam
er vlak bij, tot in Maqueda, en de stad had hij als een rijpe peer uit de rode boom
kunnen schudden. Madrid werd immers door zwakke militietroepen verdedigd want
het gros van het leger hield zich al zeventig dagen op bij dat Alcazar. Men had er
zelfs Asturische mijnwerkers bij gehaald, die tunnels groeven en de vesting opbliezen,
waarna onder het puin niet veel Falangisten en cadetten nog bewogen. Franco had
een unieke kans om Madrid te nemen, terwijl het regeringsleger daarbuiten stond;
in stede daarvan zwenkte hij af naar Toledo: Moscardo's zoon moest gewroken
worden en daarvoor werd te lang slag geleverd. In die verloren tijd slipten de
internationale brigades Madrid binnen en verliep een militaire Putsch in een geregelde
oorlog van drie jaren. Generaal Miaja kwam, organiseerde bekwaam en snel de
verdediging van de hoofdstad en Franco's legioen ontmoette voor het eerst èchte
soldaten. Het wachten werd toen op de fascistische bondgenoten: Duitse vliegers
(die meteen Guernica als proef ‘ausradierten’), het Condor-legioen en de pantsergroep
Drohne en van de Italianen infanterie en gemotoriseerde troepen met Abessijnse
ervaring. De Duitsers waren terstond radeloos: als hun vliegtuigen artilleriewerk
voor Franco verricht hadden waren de Spanjaarden niet te bewegen om direct aan te
vallen. General der Flieger Sperrle besloot in te grijpen en hij organiseerde een
aanvalsplan om Madrid te isoleren door de verbinding met Valencia (waarheen de
regering verplaatst was) af te snijden. Het groot opgezette offensief mislukte, doordat
de Italianen te lang bij Malaga bleven hangen en net even later op het slagveld
arriveerden dan Blücher bij Waterloo.
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Dit werd het fiasco aan de Jarama. Toen zou Franco het zelf weer proberen, ditmaal
met de Italiaanse generaal Bergonzoli (Addis Abeda in linten nog op de borst
dragend!)1). Samen zorgden zij voor de catastrophe van Guadalajara, dicht bij de
geboorteplaats van Cervantes, waar Miaja zijn vakmansschap bewees en met zijn
Thälmann-bataljon het Italiaanse leger decimeerde en terloops ook de Spaanse colonne
van Moscardo (inmiddels tot generaal bevorderd) buiten gevecht stelde.
Madrid was niet het enige front, waaraan Franco zich stootte en Miaja niet de
enige ‘rode’ generaal, die het krijgsbedrijf kende: zijn collega Sarrabia heeft de
fascisten een pak slaag gegeven bij Teruel en later aan de benedenloop van de Ebro:
klassieke voorbeelden van hoe het wèl en hoe het niet moet, die waarschijnlijk nooit
op de Madrileense krijgsschool behandeld zullen worden.
Het is nu eenmaal zo, dat niet ieder voor generaal in de wieg is gelegd en Francisco
Franco was dat niet. Hij had ook naar zee willen gaan, doch als knaap zag hij de
laatste Spaanse armada de haven van zijn geboorteplaats El Ferrol uitvaren, om niet
meer terug te keren uit de oorlog tegen de Amerikanen; de promotiekansen bij de
marine werden daardoor nog geringer. Daarom is hij op de wal gebleven en dan
klinkt de beeldspraak vreemd, wanneer wij vernemen, dat hij als politicus de wind
in de zeilen had. Hij had het ongehoorde geluk, dat zijn twee grote rivalen vroeg
dood gingen: generaal Mola, die voorbestemd scheen om Caudillo te worden,
verongelukte in een vliegtuig op weg naar een stafbespreking en de oprichter van de
Spaanse fascistische partij werd in de eerste dagen van de revolutie in Madrid
vermoord: José Antonio, de zoon van dictator Prima de Rivera, die zelfs door zijn
tegenstanders een ‘veelbelovende jonge man’ genoemd werd. In elk geval had hij
die merkwaardige magnetische gave om een volk te bezwendelen of te bezielen, zij
het met nonsens of met verstandige taal. José Antonio hield zijn Falange ten doop
in Sevilla, de stad van havenkroegen en bordelen, van stierenvechters en van de
kellners met hun machtige vakorganisatie, dezelfde plaats, waar ook het Spaanse
communisme geboren werd. Daar in Sevilla was ook kort voor Franco's Putsch een
militaire opstand geweest, geleid door generaal Sanjurjo. Men is die episode bijna
vergeten, maar deze Sanjurjo, als overwinnaar van Abd el Krim, de ‘Leeuw van het
Rif’ genoemd, was het idool van het leger en hij zou een ernstige concurrent voor
Franco's leidersschap geweest zijn als ook hij niet met een vliegtuig verongelukt
was, op weg van zijn ballingsoord in Portugal naar de grote militaire revolutie. Zo
bleef er langzamerhand niemand anders over dan Franco voor het begeerde
troetelnaampje Caudillo. Er was nog een tegencandidaat, de opvolger van José
Antonio (naar hem heeft Franco nu goedmoedig in elke Spaanse stad een straat laten
noemen), een intelligent en eerzuchtig man, Manuel Hedilla genaamd. Toen die in
leven bleef heeft Franco hem persoonlijk voor zijn rekening genomen, door hem op
zijn hoofdkwartier (nog ‘te velde’) in Salamanca te ontbieden, en - terwijl de bezoeker
antichambreerde - door zijn Moorse garde Hedilla's lijf-

1) Toen de Engelsen hem in Libië vingen, zei de B.B.C.: ‘We've got him in the Bag, with all
his stars.’
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wacht te laten ontwapenen, hem zelf daarna te arresteren en van hoogverraad te
beschuldigen.
Deze kleurloze, kleine man Franco heeft het al veel langer uitgehouden dan zijn
ferme voorganger Primo de Rivera; in zijn contract met de geschiedenis is natuurlijk
wel de clausula rebus sic stantibus opgenomen: de overeenkomst duurt zolang er
geen ingrijpende wijziging in de omstandigheden optreedt, maar die is nog steeds
uitgebleven. Driemaal slechts werd zijn imperiale rust verstoord: de eerste keer toen
Hitler voor hem verscheen in Hendaye, een tafereel, dat de ‘Verzoeking van
Franciscus’ zou kunnen heten. De prijs was de apenrots van Gibraltar, doch Franco
herkende de boze en liet een gekrenkte Fuehrer op de grens van zijn veroverde
Baskische grond achter.
Het zou interessant zijn van deze dramatische ontmoeting een stenogram te lezen,
doch het enige, wat daarvan bekend is geworden waren Hitlers verbijsterde woorden
tot zijn gevolg: ‘Ik hoop nooit meer zo iets verschrikkelijks mee te maken.’
Franco's tweede stoornis was van psychische aard. Nooit had hij ook maar een
poging gedaan zijn handen te reinigen van het verkwiste Spaanse bloed; de
massagraven van de geëxecuteerden liggen er nog als velden van molshopen en wie
een bezoek waagt aan deze tot Gehenna's verklaarde terreinen riskeert zelfs als
buitenlander scherpe aandacht van de politie of nog geheel andere daden van de
fascisten, van wie er tienduizenden met wel heel zwarte gewetens schichtig rondgaan.
Franco, die ook voor zijn dode tegenstanders geen genade heeft, roeide zelfs de
getuigenissen uit, dat zij eens geleefd hebben. Hij moet dan ook zeer ontstemd geweest
zijn, toen Argentijnen met grote kransen naar Spanje kwamen om die neer te leggen
bij het graf van Federico Garcia Lorca. Zijn Romancero Gitano is in Latijns Amerika
reeds tot de klassieke Spaanse litteratuur verklaard en zelfs voor felle Peronisten
staat aan een volledige bewondering van de Caudillo de moord op Garcia Lorca in
de weg.
Franco, wiens lijf-lectuur waarschijnlijk nog steeds Von Clausewitz is, had met
een dedaigneus gebaar Lorca's boeken op de index geplaatst. Maar hier stond hij
tegenover de miraculeuze macht van de 26 loden soldaatjes, die met geen bazooka
uit het veld geslagen kunnen worden: de Garcia-vereniging ging ondergronds en het
was wel naief van Franco te menen, dat plotseling ook de gitaar zwijgen zou, die
zovele verzen van Garcia heeft begeleid. Zijn geliefde gitana, Lola Medina, hield
voortaan elk jaar op zijn geboortedag1) met Spanjes zuiver gebleven dichters een
heimelijke herdenkingsbijeenkomst op Granada's Heilige Berg, waar de zigeunerinnen
wonen en in haar spelonken de flamenco dansen voor goedgeluimde toeristen.
Tien jaar lang heeft Franco het uitspreken van Lorca's naam onderdrukt, maar toen
moest hij toegeven om de gunst van Spaans Amerika niet te verliezen, waardoor hij
zijn enige politieke en economische vriendschap in de jaren van zijn isolement zou
verspelen. Voor hem was het moeilijk te verwerken: een volledige capitulatie voor
een man, een dode nog wel,

1) De datum van zijn fusillering is niet bekend: het was in Augustus 1936 bij Viznar, een gehucht
buiten Granada, zijn geboorteplaats. Lorca was enkele dagen voor de opstand in Granada
teruggekeerd na een reis van zeven jaren door Amerika.
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die geen officier en niet eens een politicus was geweest, doch die slechts liedjes had
gemaakt. Toch wist Franco van zijn bekentenis nog een handig gebruik voor de
binnenlandse politiek te maken door de clericale partij te compromitteren, die blijkbaar
juist weer een duw nodig had. Minister Serrano Suner knapte het onaangenaam
karwei op: hij vertelde aan een Mexicaanse krant, dat het kamerlid Ramón Ruiz
Alonso opdracht tot de fusillering van Garcia Lorca had gegeven en toen deze
verklaring via Mexico tot Madrid doordrong werd het een politieke sensatie. Ruiz
Alonso hoorde de beschuldiging als conservatieve katholieke afgevaardigde in de
Cortes. Minister Suner was fascist en de opzet van de rel werd wel doorzichtig toen
de hofschrijver van de Falange Péman in de A.B.C. neerschreef, dat de moord op
Garcia een ‘misdaad tegen de natie’ was. De clericalen zouden zich moeten
verantwoorden. Zij hebben dit getracht, doch hun verweer maakte weinig indruk. In
elk geval heeft deze onverkwikkelijke zaak ons een reconstructie van het gebeurde
opgeleverd: enkele dagen na de militaire opstand zat Ruiz Alonso in een café te
Granada en hij hoorde, dat de roden in Madrid Benavente vermoord zouden hebben.
‘Wel,’ zei hij toen tot zijn vrienden ‘zij hebben Benavente, maar wij hebben Garcia.
Waarom staat er niet iemand op om hem neer te schieten?’
Dat was een bevel en de dichter werd uit de woning van zijn vriend Rosales
gehaald, buiten de stad gebracht naar een huis, waar de fascistische jeugd placht
bijeen te komen om het schieten en vechten te leren (naar het model van Hitlers
Braune Haüser, waar zijn ‘herrliche junge Tiger’ de klauwen leerden gebruiken) en
daarachter moest Garcia zijn graf graven, waarna hij doodgeschoten werd. Zou Ruiz
Alonso zich minder plezierig gevoeld hebben toen hij vernam, dat Benavente geen
haar gekrenkt was? De grijsaard schrijft nu nog voor het Madrileense toneel een paar
comedia's per jaar, met een tanende geest van 85 winters, die beter geofferd hadden
kunnen worden dan de 37 zomers van Garcia.
Dat Granada trof ik aan als een miniatuur van het Spanje in onze dagen: Garcia's
boeken mogen nu al weer drie jaar gelezen worden, maar er is geen vrolijkheid meer
in zijn stad: de mensen zijn er nors en wantrouwend tegenover de vreemdeling; er
wordt niet meer gezongen en wie de Andalusische dans wil zien moet daarvoor
betalen. De schooiertjes in de sloppen en langs de buitenwegen zien er niet minder
verwaarloosd uit dan de bezprizornye op de foto's waarmee het Nansencomité het
medelijden van de wereld trachtte op te wekken. De midinettes verdienen in Granada
een gulden per dag, de bouwvakarbeiders een rijksdaalder, de klerk op het postkantoor
twee gulden en de leraar Frans met zijn voortreffelijke uitspraak vijftig gulden in de
maand en van dat alles gaan ze net nog niet dood, maar om te lachen is het ook niet.
En waarom zoù men lachen? In de eerste dagen van die heroïsche burgeroorlog
schoten de fascisten en de knokploegen van de conservatieve partijen twintigduizend
burgers van Granada neer, met hun burgemeester en hun grootste dichter.
Twintigduizend wil zeggen: één op elke negen; in Granada bleven weinig
niet-fascistische mannen in leven. Daarom is de stad nu nog zo'n krachtig bolwerk
van de Falange en hangt er een onbehaaglijke sfeer aan de voet van het Alhambra,
het mooiste wat er aan Moorse architektuur en deco-
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ratieve kust voor ons bewaard is. Op de berg heeft men aan de lopende band
gefusilleerd; de mensen, die uitgezocht waren om deze dood te ondergaan bij het
Moorse paleis met zijn hoge tuinen en zijn heerlijke fonteinen, zij werden op
vrachtauto's geladen en tegen de avond of in de vroege morgen vervoerd door dezelfde
nauwe straat, welke nu de toeristen opgaan. De auto's namen de klim gierend in de
eerste versnelling en de weinige, in de grote hotels achtergebleven buitenlanders
trokken de dekens over het hoofd, wanneer zij de motoren hoorden: zij wisten al van
deze transporten en zij durfden niet meer te tellen.
Als je nu in Granada met Spanjaarden spreekt hoop je steeds weer eens een
republikein te ontmoeten, al was het maar voor de statistiek, maar het waren steeds
weer fascisten en ik moet zeggen, dat hun cynisme mij wel eens benauwde. Een
suppoost in het Alhambra, die mij een plezier meende te doen door obscene grappen
te vertellen in de badkamer van de favoriete van Mohammed V, schetste mij een
karakteristiek van zijn land: ‘Spanje is een land van menseneters; de ene helft eet de
andere op, maar omdat ik van eten houd ben ik fascist.’ En een collega van hem gaf
de volgende toelichting op de fusillades: ‘Ach, wij hebben er zeker meer doodgemaakt
dan de roden, maar wij deden het hygiënischer.’
Ja, dat was nu die burgeroorlog, doch Franco's moeilijke momenten in zijn imperiale
tijd waren van ernstiger aard. Was zijn eerste stoornis een klassieke verzoeking, de
tweede een bekentenis, de laatste was er een van twijfel. De stakingen van 1951
moeten hem oprecht verontrust hebben, niet zolang het een kwestie was van er politie
en soldaten heen te zenden, maar wel toen hem bekend werd, dat het de Falangistische
vakbonden waren, die de onlusten in Barcelona hadden aangesticht, toen Franco's
Guardia Armada, zijn landwacht, weigerde te schieten op de stakers en de massale
ontevredenheid van de kleine fascistische burger zich manifesteerde.
Die stakingen waren werkelijk geen communistische machinaties. Het communisme
is grondig uitgeroeid in Spanje: in de bergen bij Malaga zijn nog militante
communistische partisanen, in de Catalaanse industrie is nog wat overgebleven; zij
geven ook illegale lectuur uit, doch dat doet iedereen in Spanje, zelfs de Carlisten
en de monarchisten en de fascistische studenten. Het disciplinaire communisme heeft
nooit tot de verbeelding van de Spanjaard gesproken1), wèl het anarchisme; zo ook
nooit het liberalisme, maar weer wel het fascisme. Die stakingsgolf had maar één
oorzaak en dat was werkelijke honger, doch zelfs de partisanen, die al twaalf jaar in
hun bergholen de Mausers en narancheros2) oppoetsen, zelfs zij, wier bewegingen
en spraak zo traag is geworden, dat zij vreemdelingen in Spanje zouden kunnen zijn,
waren reëel genoeg om niets te verwachten van de stakingen. ‘Onze mensen zijn
laf,’ zei een partisaan tegen mij. ‘Laf, totdat zij een pistool in de hand en bloed gezien
hebben.’ De waarneming zou hun opvatting kunnen bevestigen, want als er stakingen
waren bleven in de regel de mannen thuis of in hun wijkkroegen en gingen de vrouwen
de straat op.
De enige hoop van de partisanen was gericht op een nieuwe misoogst,

1) Men leze: ‘Zeven Rode Zondagen’ van Ramon Sender (Van Oorschot 1948).
2) Bijnaam voor lichte machinegeweren, meestal van Tsjechische makelij.
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maar ook die is niet gekomen. Zelden was er zo'n goed jaar voor de olijfolie als 1951
en dat betekent, dat Franco nu zelfs de oppositie van de honger zal kunnen verachten.
Hij heeft geluk gehad, al bij al, een ongehoord geluk voor een politicus.
En wat nu? Na vijftien jaren laat de Westerse wereld zich andermaal in met Spanje;
thans met het Spanje van Franco en om na te gaan of zijn soldaten ons van nut kunnen
zijn, indien wij naar de wapens zouden moeten grijpen om de rode conquistadores
buiten ons erf te houden. Het vraagstuk ligt niet alleen in het politieke vlak, want
ons sentiment heeft er een derde dimensie aan gegeven. Aan Spanje hebben wij heel
wat oude jasjes opgehangen, die wij eens met veel geestdrift droegen om te tonen,
dat wij vrije mensen waren en zo blijven wilden. In de Spaanse burgeroorlog ligt een
stuk van onze jeugd besloten en daarom is het verzet tegen Franco en zijn rebellen
zo lichtvaardig lyriek geworden.
De geschiedenis van de Spaanse burgeroorlog moet echter nog geschreven worden;
het zal een onsmakelijk verhaal worden, indien de schrijver een behoorlijk mens is
en zijn vak kent. Hemingway heeft lang met een roeping in deze richting rondgelopen,
maar voor de uitvoering daarvan is hij gelukkig te lui en ook te oud geworden. Hij
houdt van bloed en van spieren en daarom heeft hij honderden pagina's van verrukking
aan het stierengevecht gewijd, maar voor mij is het bij zo'n corrida evenals met de
guerra civil zo, dat het begin wel een belofte inhoudt, doch het een nare vertoning
wordt, zodra de darmen in het zand worden uitgelegd. Je zit er dan wat bleek en
bibberig naar te kijken, terwijl om je heen de Spaanse furie tiert: de hysterie van het
bloed-zien. Een niet ongevaarlijke hysterie overigens, met een epidemische explosie
in de jaren 1936-39, welke twee millioen mensen niet overleefden. Twee millioen
doden in een volk van nog geen dertig millioen. En die zeven percent zijn verkregen
in drie jaren bedrijvig bajonetsteken, doch het was in hoofdzaak de oogst van achter
het front.
Bij mij houdt de moordlust op bij het vangen van de vlo, maar de Spanjaard kan
zich bedrinken aan het doden. Zoals hij gedaan heeft en het is een griezelige
gewaarwording, dat zijn bloedroes nog infectueus zijn kan voor karakters uit koel
klimaten. De Brit Gerald Brenan1) vertelde hoe hij in de eerste dagen van de
burgeroorlog (hij woonde toen in Andalusië) een oppassend Engels meisje in de
uniform van de Falange aantrof, met een pistool in de gordel en wijdbeens pochend,
dat zij bij de executies ook met eigen hand rode mannen had neergeschoten. Brenan,
die altijd naar volledigheid streeft, wist ook, dat het meisje in World War II bezigheid
vond in een Britse ambulance.
Er is gemoord in de burgeroorlog met een zó verontrustende verloochening van
alle menselijke waarden, dat er in mij geen enkel gewicht aan sympathie overgebleven
is met wie dan ook, die tot held verklaard werd in die slachtpartij. Misschien nog
een grein voor generaal Miaja, omdat hij een bekwaam vakman was en hij in zijn
machtsgebied de bestiale chaos, die de politici bij hun vlucht uit Madrid hadden
achtergelaten, in een normale status belli kon oplossen.

1) Auteur van ‘Spanish Labyrinth’ (1939) en ‘The Face of Spain’ (1950).
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Het is een beschamende bedrijvigheid geweest, deze oorlog, ondanks de
strijdliteratuur, die aansprakelijk gesteld moet worden voor haar romantisering.
Legendebestrijding is een geliefd purgatief voor de geschiedschrijvers uit onze dagen;
het valt evenwel op, da na de zuivering van hun congesties zij veelal met een
rancuneuze kuif getooid verder stappen, zodat hun optreden de schijn verkrijgt van
een persoonlijke wraakneming in plaats van een afrekening. En daarmee zou men
die burgeroorlog nooit goed op papier krijgen.
Indien ik zou deelnemen aan de weerlegging van de legendarische heroiek in de
Spaanse broedermoord zou ik daaraan de bekentenis laten voorafgaan, dat ik er eerst
nú niet meer in geloof, nadat ik in Spanje bemerkt heb, dat die drie jaren van terreur
er nog steeds het hart van de mensen beklemmen en dat de ontzetting van het zien
doden en ook de ontnuchtering na het doden zelf de mensen nog in de botten zit; nu
nog, twaalf jaar later. Ik was in Spanje om te trachten de motor te vinden, die de
stakingen in de industriegebieden dreef, om daarna het merk af te lezen: een product
uit eigen land dan wel geïmporteerd. Rebellie in een volk, dat al bijna een halve
generatie lang in een politiestaat leeft, is een zeldzaam en kostbaar verschijnsel, maar
je voelt je bekocht, wanneer je ondervinden moet, dat ook die stakingen behoorden
tot de intriges van Franco's camarilla1). Bekocht weet ik mij nu door het gehele
Spaanse drama, dat van het opgaan van het doek bij de moord op Calvo Sotelo tot
de vestiging van de dictatuur een mateloze verspilling van mensen en van mooie
dingen was, een vertoning, waarvan de regie beter in handen van Cecil B. de Mille
zou zijn geweest dan in die van Neville Chamberlain, Léon Blum en Jozef Stalin.
Ergerlijker dan hun cynisme is wel hun gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel
geweest. De Duitsers waren tenminste nog consequent in hun boze opzet: toen zij
een geheel land tot exercitieveld voor hun moderne wapenen uitgezocht hadden, en
daardoor zelfs de struikjes op de Lünenburgerheide sparen konden, namen zij ook
iedere verantwoordelijkheid voor hun generale repetitie in het openbaar op zich.
De democratische hypokrisie van die tijd wordt echter nog tot in onze dagen
doorgetrokken. Toen Franco rebel werd liet Londen bij zijn 32 consuls rondvragen
aan wie zij hun kans gaven: slechts één zette op Franco, een ander hield het op een
‘draw’ en dertig lieten Madrid winnen. Voor een communistisch Spanje gevoelde
Chamberlain niet; de kopermijnen van Rio Tinto waren in Engelse handen en Brits
kapitaal was belegd in de Asturische mijnen, de Catalaanse industrie en de
spoorwegen. Bovendien vertrouwde Londen nog op een accoord met de fascistische
staten, zodat Chamberlain besloot tot het spel met de kool Azana en de geit Franco.
Hij dwong Frankrijk zijn Zuidelijke grenzen te sluiten, gaf Madrid officieel zijn
steun, doch bleef door de hertog van Alva in contact met Burgos en verbood een
blokkade van de Iberische kust door wie dan ook. In feite heeft het Britse beleid tot
de ondergang van de Spaanse republiek gevoerd en je vraagt je af, waaraan men
thans in Londen de overtuiging ontleent om de heer Acheson in Washington te
verwijten, dat hij in Madrid een filiaal wil openen.

1) De stakingen in Barcelona en San Sebastiaan werden door de falangistische vakbonden
opgezet om impopulaire gouverneurs te verdrijven.
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De Engelse politiek wordt juist hierbij genoemd, omdat zij in het vooroorlogse Westen
de toon aangaf en bovendien ook gemakkelijker uit de archieven komt dan
bijvoorbeeld aan de Quai d'Orsay. Het verklaren van de ongelukkige Chamberlainiades
tot een volledig fiasco is nu welhaast onbillijk eenvoudig, doch dat aarzelen en
weifelen en zoeken en tasten en het eens zo proberen en dan weer op een andere
wijze, dat onwaarachtige en slappe gedoe, dat voortdurende gesol met het compromis
hebben wij nog niet afgeleerd, ofschoon wij nu wel weten moeten, dat het compromis
onder de volkeren van onze dagen niet meer waarde heeft dan een gezelschapspel.
Wij zoeken tòch weer naar een compromis, nu met Franco. En waarom? Ieder voor
zich heeft zijn houding tegenover hem wel bepaald: de een weigert toeristendeviezen
in zijn land te besteden, zolang hij regeringschef is, doch de ander koopt allang weer
zijn sinaasappelen en zijn pyriet, maar ons collectief tast weer naar een punt van
vergelijk met hem en doet dat hinderlijk omzichtig om onze gevoelens niet te kwetsen.
En waarom? Behoren soms alle Duitsers, waarmee wij nu weer opgewekt zaken doen
soms tot die twee procent, die wij noemen ‘goed’ geweest te zijn? En sloven wij ons
niet uit om de Japanners een ‘soft peace’ en goede handelsaccoorden na te dragen?
Van Franco hebben wij in elk geval weinig lichamelijk ongerief gehad, maar als wij
zijn naam horen uitspreken spitsen wij alle krenkbare zenuwtoppen. Indien wij ons
losmaken van het sentiment, dat ons toch weinig verheugends en verheffends heeft
bezorgd, blijft de volgende realiteit over: wij schijnen Spanje nodig te hebben, doch
een Spanje zonder Franco betekent op het ogenblik een nieuwe burgeroorlog en dat
is het allerergste, dat men zich kan voorstellen, barbaarser wellicht dan een ‘gewone’
oorlog, want die laat in een volk niet een zo brede streep achter van haat en
wraakgevoelens. In Spanje wonen dertig millioen Europeanen; zij zijn arm en
ondervoed, waarschijnlijk zeven millioen volwassenen moeten er nog leren lezen en
schrijven en er is een landbouwproletariaat, dat men in het diepst van de Balkan nog
niet aantreft.
Spanje zou op de UNO-lijst met spoedgevallen van hulp aan in ontwikkeling
achtergebleven gebieden moeten voorkomen. Doch wat welhaast van groter belang
is: het Spaanse volk moet met rust gelaten worden; de patiënt is nog lang niet genezen
van de burgeroorlog, hij moet de doden en de moordenaars vergeten en daarbij kan
men helpen door hem eerst te eten te geven. Politieke onrust is gevaarlijk in zijn
toestand en wat zou hij daarbij ook gebaat zijn? Willen wij hem opzetten tegen
Franco, terwijl er nauwelijks een oppositie is? Communisme en socialisme hebben
het contact met het volle verloren: de communisten, nadat zij het in 1948 niet
aandurfden in de Asturische stakingscomité's zitting te nemen en daardoor volgens
hun eigen recept ‘kalt gestellt’ geworden zijn; de socialisten, omdat het overschot
van hun leiders in ballingschap leeft, waardoor de oude partij een bloedeloos orgaan
is geworden. Een republikeinse oppositie zou nog gekweekt moeten worden en
georganiseerd met een geheel nieuw kader, omdat geen van de oude leiders nog het
vertrouwen of de achting van het volk heeft; zelfs hun namen zijn van de arbeiders
vervreemde klanken geworden, naar ik ervaren heb. Zou daarentegen op het ogenblik
de monarchie zich volledig herstellen dan kwam de Falange ter-
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stond in opstand. Bovendien geldt ook voor de rechtse oppositie, dat geen van de
politieke groeperingen mannen opleveren kan, die het land met overtuiging en
autoriteit zouden kunnen regeren. Enkele van de krachtigste figuren1) heeft Franco
zelf al naar zich toegetrokken, doch ook zij hadden reeds hun bezwaren tegen hem
terzijde geschoven, omdat zij erkenden, dat het een ramp voor Spanje zijn zou, indien
het vandaag Franco verloor.
Ook wij moeten tot het inzicht komen, dat het volstrekt onverantwoordelijk is zich
met de binnenlandse Spaanse politiek daadwerkelijk in te laten. Dit zou immers gelijk
staan met het opnieuw spelen met een burgeroorlog, waarin een land gemeenlijk zijn
beste mensen plus zijn cultuur verliest; zeker in Spanje, waar men een paar generaties
achtereen de mensen geen pistool en geen mes meer in handen moet geven, zelfs
niet om een konijn te schieten of een stier te beschadigen. Het zou een idee zijn de
stierengevechten voorlopig in Engeland te houden en de cricketvelden naar Spanje
over te brengen.
Doch terzake; als wij ook dàt niet doen, wat dan? Indien wij eens die dertig millioen
Spanjaarden met hun Franco maar rustig achter de Pyreneeën lieten verpauperiseren?
De tere kasplantjes van onze sentimenten zouden dan verder vertroeteld kunnen
worden; en wij collecteerden weer voor de armen in India en de kapotte huizen van
Korea en organiseerden ontvangstcomité's voor de zielige kindertjes van Berlijn?
Niets van Spanje willen zien of horen, zolang Franco daar is: ziehier een oplossing.
Doch dat zou met recht een vlucht in het compromis zijn; een compromis met ons
verantwoordelijkheidsgevoel. West-Europa heeft veel kwaad gedaan, daar in Spanje;
wij mogen ons als medeschuldig beschouwen aan de dood van die twee millioen,
van wie het merendeel - zwart of rood of wit - een beter lot verdiend heeft dan als
varkens te zijn geslacht of als gezonde mensen gewoon te zijn stukgeschoten. Er is
alle reden toe Spanje uit zijn isolement te halen: het heeft de economische hulp van
het Westen nodig en naar al onze militairen plus de Noord- en Zuid-Amerikaanse
politici ons verzekeren kunnen wij het ook niet langer zonder de Spaanse havens en
vliegvelden stellen voor ons verdedigingssysteem. Zaken doen met Spanje betekent
evenwel: onderhandelen met Franco en wat dat betreft benijden wij wellicht het
gemak, waarmee de Amerikaan in één nacht zijn buitenlands beleid radicaal kan
wijzigen. Wij missen deze elasticiteit; wat de ander een gebrek aan werkelijkheidszin
noemt. Wat wij op het ogenblik doen is echter minder fraai: indien Amerika ons de
verzekering zou geven, dat het kiezen van bases in Spanje geen terugtocht uit
West-Europa betekent zouden wij in stilte vrede hebben met de toenadering tot
Franco, mits wij hem in het openbaar nog een schurk mogen blijven noemen. Zaken
doen met Franco is voor ons dan ook een kwestie van politieke moed geworden,
namelijk om het odium van een compromis te durven trotseren.
Indien onze politici deze moed niet kunnen opbrengen, laten zij het dan als een
uitdaging beschouwen: een Falangistische voorman hoorde ik pochen, dat ‘Franco
het had klaargespeeld met Stalin, Mussolini en Hitler

1) Zoals de minister van arbeid, Giron, van wie de Asturische mijnwerkers zeiden: ‘Die man
verdiende het een communist te zijn.’
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en dat zou hij nu ook wel met Truman en zijn Europese filiaalhouders.’ Veel politieke
wijsheid kunnen wij de Spanjaarden ook niet geven; zij hebben vrijwel alle denkbare
regeringsstelsels geprobeerd, van anarchisme tot en met de militaire dictatuur. Toch
moet het mogelijk zijn om in dat land een geleidelijk herstel van democratische
waarden te bereiken en wel indien de Amerikanen voorwaarden verpakken in de
eerste zakken met dollars, die zij in Madrid zullen deponeren: een agrarische
herziening en een streng toezicht op het distributie-apparaat, waardoor de plaag van
de zwarte handel verdwijnen kan. In elk geval is het experiment de moeite waard
om te trachten zonder geweld een dictatuur zichzelf te laten oplossen in een
democratisch bestel.

Besprekingen
Ernst von Salomon, der Fragebogen, Rowohlt Verlag, Hamburg 1951.
Zeventien jaar geleden introduceerde Ter Braak de duitse schrijver Ernst von Salomon.
Diens ‘Geächteten’ was toen juist bij Rowohlt verschenen, terwijl de auteur zijn vijf
jaren gevangenisstraf uitzat wegens medeplichtigheid aan de moord op Rathenau.
Ter Braak had een hoge dunk van Von Salomon's kwaliteiten en was van oordeel
dat men Stendhal en Dostojewski geen onrecht aan zou doen indien men hem in hun
gezelschap bracht. Wat hem aantrok was waarschijnlijk de nogal zeldzame mengeling
van luciditeit en mysticisme, waarvan de Duitser in zijn boek blijk gaf. Enerzijds
was deze nationalist en bloedmysticus, anderzijds cynisch en bijster intelligent. Hij
werd nooit dupe van zijn drift maar bleef zich scherp van deze bewust. De vulgariteit
der andere germaanse mystici was hem geheel vreemd; hij liet zijn eigen
scherpzinnigheid los op de mythe die hem dreef, en ieder die dat na hem wou proberen
zou er de onaantastbare kern in ontdekken.
Bovendien diende die mythe nooit om een niet-beseft nihilisme aan het eigen oog
te onttrekken; bij herhaling gaf Von Salomon blijk van het inzicht, dat zijn trant van
leven geen enkele rechtvaardiging bezat buiten zijn persoonlijke voorkeur.
Na ‘Die Geächteten’ zijn nog twee boeken van hem verschenen: ‘Die Stadt’ en
‘Die Kadetten’. Ongeveer tezelfdertijd vond de machtsovername der
nationaal-socialisten plaats; algemeen werd verwacht dat Von Salomon
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hun zijde wel zou kiezen. Dat is niet gebeurd, en niemand heeft sindsdien iets van
hem gehoord. Wel drongen er af en toe geruchten, vooral in Frankrijk, door dat hij
betrokken zou zijn bij de vervaardiging van oorlogspropagandafilms, en de bezetting
van dit land had meegemaakt. Later bleek dat beide veronderstellingen onjuist waren.
Ongeveer een half jaar geleden is in Parijs een boek gepubliceerd dat voor het eerst
na de oorlog weer gewag van Von Salomon maakt. Het is Stéphane's ‘Portrait de
l'Aventurier’, waarin hij met Malraux en T.E. Lawrence onder een noemer gebracht
werd: de avonturier. Sartre schreef er een inleiding bij, die het type van de avonturier
afgrenst tegen dat van de communistische militant. Hij bewijst daarin, dat de tijd van
de ‘héros’ voorgoed voorbij is en het tijdperk van de ‘militant’ aanstaande. De eerste
zoekt zijn heul bij een politieke beweging omdat hij er een oplossing voor zijn
persoonlijke problematiek hoopt te vinden. Hij denkt er bij voorbeeld te ontkomen
aan zijn als overbodigheid besefte bezigheid van intellectueel. De ‘militant’
daarentegen wordt gedreven door boven-persoonlijke redenen, zoals de honger of
de sociale narigheid. Hij tracht niet in de partij zijn als cafard ervaren ego kwijt te
raken; hij is nog niet aan een ego toe. Innerlijke noodzaak bestaat niet voor hem;
weigering van de eenzaamheid is een drijfveer die hem onbekend bleef.
De avonturier wil in de daad ontkomen aan zijn geïsoleerdheid; de verantwoording
van deze daad doet dientengevolge niet in de eerste plaats ter zake. Het is vooral
prettig wanneer de keuze der activiteit hem het gevoel geeft, dat zij deze activiteit
rechtvaardigt. Hij heeft namelijk behoefte aan een pretext voor zijn heroïsme, dat
daarzonder enkel zelfmoord zou zijn. Die pretext wordt ofwel geleverd door de een
of andere revolutionnaire beweging ofwel door een verzetsgroep. Maar in feite is
het de hoop van de in beweging gekomen massa's, die zijn wanhoop draagt. Malraux
is een duidelijk voorbeeld van zulk een levensloop. De partij die hij kiest is middel
tot het bereiken van een persoonlijk doel; zonder deze partij gaat het niet: ‘Il n'y a
pas de héros sans auditoire’.
De avonturier weigert ook, de persoonlijkheid aan te nemen die de partij hem aan
wil meten. Voor hem is de partij immers middel waarmee hij zijn persoonlijkheid
wil realiseren. Naarmate deze als voorbeeld aanvaard wordt door de menigte der
volgelingen, zal hij zich bevrijd voelen van zijn eenzaamheid. Malraux formuleerde
dat verlangen als volgt: ‘Exister dans un grand nombre d'hommes et peut-être pour
longtemps’. (La Voie Royale.)
Het gevolg van die instelling is overigens dat de verwezenlijking van de
revolutionnaire doelstelling door de avonturier als échec ervaren wordt. Zodra een
stabilisatie intreedt is hij overbodig. Het was hem te doen om de actie; deze is
essentieel, niet het doel. Dat in tegenstelling tot de ‘militant’; deze telt alleen het doel
en ziet de actie als noodzaak en in elk geval als middel. De partij biedt hem een kans
op realisatie van zijn doel; de partij en hij vallen samen; op zijn beurt is hij middel
in handen van de partij. Roem valt er voor hem niet te behalen.
Voor de avonturier daarentegen is de roem hoogst belangrijk; zij is de enige manier
waarop de dood aanvaardbaar te maken valt. Jean Genêt
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illustreerde die these met een regel uit zijn ‘Pompes Funèbres’: ‘Il faut mourir dans
une apothéose et il n'est guère important que je connaisse la gloire avant ou après
ma mort si je sais que je l'aurai...’
De dood wordt geënsceneerd als ‘Chef d'oeuvre’, als ‘le couronnement de notre
vie’. De militant staat volkomen anders tegenover de dood; deze wordt aanvaard
voor zoverre hij nuttig is ten opzichte van het te verwezenlijken doel, en betreurd
als verlies van een instrument - onbetekenend overigens door de vervangbaarheid
van dit instrument. De militant sterft voor een doel, sterft - althans in eigen ogen zinvol. De avonturier, de ‘héros absurde’, sterft voor iets dat er niet is. Sterft terwille
van een dood als ‘couronnement de la vie’, sterft overtuigd van de doelloosheid van
deze dood, evenals een échec, te verkiezen boven het succes. Want in de activiteit
om dat succes te behalen is nog kans op een verwerkelijking van de gezochte
communicatie, op ontsnapping aan de eenzaamheid, die een cafard oplevert. Zo doet
zich de vreemde tegenstelling voor, dat gestreefd wordt naar de overwinning en
gehoopt op het échec. Of op de dood als slotapothéose. Dat de zinloosheid van het
doel evident is en toch moet dienen als rechtvaardiging van de strijd. De avonturier
realiseert zich dat alles voortdurend; hij leeft de, wat Sartre wil noemen ‘impossibilité
absolue’ van de menselijke existentie.
Aan die karakterisering beantwoordt Von Salomon volmaakt; hij vergeet geen
ogenblik de absurdité van zijn situatie; verwerpt telkens weer de nationalistische
zwendel, zodra deze zich wetenschappelijk onaantastbaar wil bewijzen. Hij beseft,
dat zijn weigering, deel te hebben aan het verkavelde leven der tallozen hoofdzakelijke
drijfveer van zijn voor- en afkeuren is. Zijn ‘rechtvaardiging’ is wat Ter Braak noemde
‘de intellectuele roversmystiek’; wat hem aan de kant der nationalisten bracht was
vooral zijn afkeur van de burgerlijke zelfgenoegzaamheid die de Weimar-republiek
belichaamde. Waar hij ideologisch niets op tegen had, maar waaronder zijn roversdrift
geen kans kreeg. Daarom verkoos hij de strijd ertégen, en aan de kant van elke
beweging die hem deze strijd te bieden had. Daarom ook kon hij in ‘Die Geächteten’
schrijven, dat wanneer de communisten de kans op revolutie zouden bieden, hij
morgen communist werd. Geen enkele overtuiging belemmerde hem immers; daarvoor
was hij als nihilist gevrijwaard. Hij realiseerde een hoog soort opportunisme, dat
zich van het algemeen voorkomende onderscheidt door de afwezigheid van baatzucht
als leiddraad.
Toen het nationaal-socialisme ‘de macht overnam’ en verstarde van révolutionnaire
beweging tot een nieuw monument van onuitstaanbare burgerlijkheid, trok hij zich
terug uit de politiek. De avonturier par droit de naissance bood het Derde Rijk geen
kansen meer; hij voelde zich meer thuis in de chaotische voortijd, waarin hij een
landsknechtenbestaan leidde, dat moord, sabotage en samenzwering als vertier bood.
‘Unsere Aufgabe ist der Anstoss, nicht die Herrschaft’. ‘Das Chaos ist dem Werdenden
günstiger als die Ordnung’. ‘Wir haben das Vaterland von dem Chaos gerettet, - das
war unsre Sünde wider den Geist’. Wat later weet hij, dat het de zonde tegen ‘sein
Geist’ was, die van de avonturier. Vijf jaren tuchthuis brengen hem dat inzicht bij.
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Waarschijnlijk heeft Sartre wel gelijk als hij de avonturier veroordeelt als de parasiet
der militiens. Maar hij geeft niettemin toe dat een staat, waarin de avonturier niet
meer mogelijk is, te steriel zal zijn om te kunnen leven. Roger Stéphane besluit zijn
commentaar op Malraux, Von Salomon en T.E. Lawrence met de regel: ‘Voilà les
derniers avonturiers, après eux il n'y aura plus que des militants’. De wijze Sartre
vindt een oplossing, waarin de keuze ontweken kan worden; het samengaan van het
avontuurlijke individualisme en de discipline van de militant in één mens. De mens
is immers ‘à faire’; waarom dus dit type niet ontworpen? Overigens is deze ‘oplossing’
nogal typerend voor Sartre ueberhaupt, die de indruk maakt van een ezel, staande
tussen een stalinistische en een existentialistische hooiberg. Hij ergert zich aan de
weigering van de avonturier, zich te onderwerpen aan een strikt bepaald politiek doel
- als communist; hij prijst hem als mens die revolteert tegen de condition humaine als existentialist.
In tal van opzichten loopt het leven van Ernst von Salomon evenwijdig aan die van
Lawrence en Malraux. Toen de oorlog der vijfduizend Arabieren onder Lawrence's
aanvoering ten nadele van de dertigduizend Turken was bëindigd, verliet de
zachtmoedige kolonel Afrika. Hij dook onder in een anonym bestaan en zette de
anonymiteit kracht bij door zelfs van naam te veranderen.
Malraux deed afstand van het communistisch gareel toen de partij verstarde tot
strak georganiseerde, gestabiliseerde macht. Von Salomon distancieerde zich van
het nationalisme op het ogenblik dat het arriveerde als nieuwe orde. Voor alle drie
is de guerilla het geliefkoosd klimaat; zij zijn de donjuans der politiek, die moraal
als bedreiging beleven en het besloten huwelijk als zelfmoord.
De motivering die Von Salomon zelf opgeeft voor zijn weigering, de functie te
aanvaarden die de partij hem aanbood, is stuitend cynisch. Zij komt voor in ‘Der
Fragebogen’, een dezer dagen verschenen boek, opnieuw bij Rowohlt uitgegeven.
Een Amerikaan stelt hem de vraag: ‘Warum sind gerade Sie nicht in die Partei
eingetreten?’ Antwoord: ‘Ich bin Filmautor geworden, da verdiente ich etwa dreimal
so viel wie ein Gauleiter’.
Bijna de voltallige duitse pers heeft haar woede en verontwaardiging over dat
antwoord in lange artikelen tot uiting gebracht. Ook al is die reactie verklaarbaar redelijk is zij zeker niet. Bovendien zou een antwoord in de geest van ‘Ik had
principiële bezwaren tegen het onrecht enz....’ uit de mond van Von Salomon veel
onaannemelijker zijn geweest. Want welke bezwaren hij ook had tegen het hitlerisme
- zeker geen principiële. Op welke beginselen zouden die immers moeten rusten?
Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het nihilisme zijn laatste plaatsbepaling
was. Evenmin, dat hij dienovereenkomstig zijn leven alleen wilde zien als een
avontuur, waarvan hij de inzet was, en dat hij tegenover niemand - wie immers? behoefde te verantwoorden. De mate van intensiteit, die het avontuur hem bood, was
de ‘zingeving’ van dit avontuur. Men kan iemand die zo'n inzicht is toegedaan heel
wel kwalijk nemen dat hij niet op principiële gronden stelling nam tegen het
hitlerisme; al zal zo'n
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verwijt hem niet raken zolang hij deze gronden niet deelt. Zijn eigen cynisme is er
overigens niet minder onbehouwen om, al kan de omstandigheid, dat zijn uitspraak
het antwoord was aan een Amerikaan, die wellicht te klaarblijkelijk op zijn moreel
gelijk stond, als verklaring dienst doen.
Ethiek is aan heel het boek ‘Der Fragebogen’ vreemd. De auteur betrekt geen
stelling meer in welk geding dan ook; heeft veeleer een standpunt veroverd, verwant
aan dat van Ernst Jünger: de koele, objectieve observatie. Die objectiviteit laat hem
echter in de steek zodra de Amerikanen ter sprake komen, en wanneer hij schrijft
over zijn ‘Kapitän Ehrhardt’. Die Ehrhardt is één der superieure vechtjassen uit de
jaren der baltische oorlog - een guerilla aan de oostgrenzen van het rijk, die Von
Salomon beschrijft in ‘Die Geächteten’. Hij maakte nadien deel uit van één der talloze
groeperingen, die tezamen het rechtse front vormden. Onderscheidde zich van de
meeste holhoofden aan die kant door nuchterheid en menselijkheid. Maar hield
genoeg neiging tot ‘bündische Kameradschaft’ over om nog rijkelijk ridicuul te zijn.
Over hem laat Von Salomon zich geen scherp woord ontvallen, terwijl hij bijna elk
der overige figuren met bijtend sarcasme te lijf gaat. Zo blijkt de kameraadschap zijn
sterkste ethos te vormen - zo dwingend blijkbaar, dat hij het gevoel voor verhoudingen
verliest, dat hij elders nooit kwijtraakt. Tenzij dan, zodra hij over Amerikanen spreekt.
‘Der Fragebogen’ is ontstaan als antwoord op een enquête-formulier dat de
Amerikanen blijkbaar elke Duitser ter hand stelden. Von Salomon ging bij de
beantwoording zo nauwkeurig en uitvoerig te werk, dat er een boek van bijkans
negenhonderd bladzijden ontstond. Het instituut ‘enquête per formulier’ werd alleen
daardoor al belachelijk gemaakt, wat waarschijnlijk opzet was. Het verslag van de
intocht der geallieerden vormt één der sterkste delen van de roman. Dat zal wel te
danken zijn aan het klimaat, waarin zich die intocht voltrok: een onoverzienbare
chaos, waarin SS, Volkssturm, Partei, negers, G.I.'s en burgers redeloos te keer
gingen. Von Salomon heeft een uitzonderlijke begaafdheid voor het verslaan van
zulke situaties; hij spaarde niemand: noch de partijlieden, noch de Amerikanen.
Hoewel hij vrij teruggetrokken bij de UFA had gewerkt om speelfilms te regisseren,
werd hij toch ondergebracht in een gevangenkamp. Hij stond immers geregistreerd
als één der moordenaars van Rathenau. Wat hij weergeeft van de toestanden in dat
kamp is bizonder afschuwlijk. De daar ten toon gespreide wreedheid doet voor de
duitse enkel onder voor zover ze niet ‘planmässig’, niet van boven af geregisseerd
is. Maar het resultaat is nauwelijks verschillend.
Nu is het wel wat onprettig, Von Salomon zich te horen beklagen over de wandaden
der G.I.'s. Hij is eigenlijk de laatste, die zich daar druk over mag maken. Zelf heeft
hij zich zelden iets aan een mensenleven gelegen laten liggen. Maar terecht hinderden
hem de morele pretenties der Amerikanen, die hun recht op overwinning baseerden
op hun kruistocht voor humaniteit. Hij is er wat dat betreft in geslaagd, de gewone
G.I. te ontmaskeren als een even grote wreedaard - althans potentieel - als de SS'er.
Waarbij dan nog valt te bedenken dat de eerste tegen zijn ‘overtuiging’, althans tegen
zijn propaganda in handelt, en de andere vanuit
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zijn ‘overtuiging’ i.e. propaganda. Dat wil zeggen zònder de morele remmen die de
Amerikanen geacht wordt en pretendeert te bezitten.
Bijster scherp wordt Von Salomon zodra de behandeling der Wlassow-Russen ter
sprake komt. Wlassow - held der Sovjet Unie en generaal - raakte al in het begin der
russische veldtocht in duitse handen. Hij formeerde daarop een groot russisch leger
dat aan duitse zijde meevocht, zonder de nazi-ideologie over te nemen, enkel om
Rusland van het rode régime te bevrijden. Duizenden van die Wlassow-Russen zaten
gevangen in amerikaanse kampen. De Sovjets trachtten hun uitlevering te
bewerkstelligen; uiteraard protesteerden de Russen heftig daartegen: zij wisten wel
wat hen te wachten stond. Het amerikaanse Hoge Commando zegde hen toe, dat
uitlevering van de baan was. Desalniettemin werden zij kort daarop met geweld van
bed gelicht en weggevoerd naar de zòne-grens. De Amerikanen waren er nog getuige
van hoe zij en massa werden vermoord. SS'ers die daarvan hoorden, gaven het
volgende commentaar: ‘Macht mit uns, was ihr wollt, - aber was ihr mit den Russen
gemacht habt, das ist die schändlichste Gemeinheit der Weltgeschichte’. Over de
schandelijkste laagheid van de geschiedenis zou nog wel het een en ander te zeggen
zijn, maar de SS'ers hadden niettemin een soort van gelijk. Hetgeen niet wegneemt
dat het confronteren van twee incidenteel-gelijksoortige ploertigheden nog lang niet
de conclusie wettigt: ‘Zij zijn au fond als wij, en hebben ons dùs niets te verwijten’.
Dat de guys van de Mississippi er pret in hadden de duitsers eens af te ranselen
betekent geenszins dat ze overigens geen aardige jongens waren; van de SS'ers kan
dat niet bepaald gezegd worden. Dat ranselpartijen onder een democratisch bewind
ook voorkomen geeft als feit niet het minste recht aan welke duitser dan ook om
maar meteen te concluderen dat de rest wel navenant is aan zijn eigen criminele
hoogtij. Het verschil zit wellicht in gestes en andere kleinigheden, maar het is
niettemin een verduiveld groot verschil.
Uiteraard worden de gedeelten van het boek, bruikbaar om de haat tegen de bezetter
te staven, gretig aangepakt door dat deel der Duitsers dat zelfrechtvaardiging hard
nodig had. Dat andere stukken hen die rechtvaardiging uit handen slaan is hen - al
dan niet opzettelijk - ontgaan. Want de démasqué der nazi-prominenten is afdoende
om van elk geloof-achteraf genezen te worden. Allereerst Hitler zelf in de jaren toen
hij nog een klein samenzweerdertje was dat niemand au sérieux nam. Dan Goering,
en vooral Roehm. De onthulling van de achtergrond der Roehmputsch zou voldoende
moeten zijn om elke ex-nazi alle sympathie voor zijn fuehrer te ontroven. Ook al
was Roehm zelf een kwasterige poen met oud-strijdmakkers ethiek.
Wat Von Salomon zegt over de samenhang tussen democratie en nazisme is vrij
boeiend; ook al komt daarin de edelfascist aan het woord die voor '33 maar één ding
wilde verhoeden: ‘die Entwicklung in die Breite, in die Massen und in die
Massentendenzen’. Hetgeen overigens niet de juistheid ontkracht van de bewering:
‘Das Erklären der Welt aus einem Zentralpunkt heraus, das Gewinnen der Massen
durch Ueberreden, die Legitimation des Weges zur Macht durch Wahlen, die
Legitimation der Macht selbst durch das Volk - ich fürchte, es wird schwer zu wider-

Libertinage. Jaargang 4

478
legen sein, dass dies demokratisch Stigmen sind, vielleicht sehr späte und überhitzige
Formen der Demokratie anzeigend, aber Formen der Demokratie’.
De gesprekken met Ernst Jünger zijn voorts boeiend; eigenlijk maakt het
autobiografisch spectrum van ontmoetingen, belevenissen, gesprekken en
herinneringen de grootste charme uit van ‘Der Fragebogen’. Vooral doordat Von
Salomon altijd ironisch en spits formuleert. Soms cynisch tot op het bittere af, maar
ook dan nog vele malen te verkiezen boven de gehobene ‘Feierlichkeit’ die in
Duitsland nog altijd in zwang is. Bepaald elegant wordt zijn stijl in het deel dat
afzonderlijk als novelle werd uitgegeven - ‘Boche en France’.
Een duits criticus gaf Von Salomon de naam ‘Ein literarischer Remer’; Remer is de
naam van de pantsergeneraal die het nazi-réveil inluidt. Het lijkt me zeer ten onrechte;
indien het nazisme werkelijk bestand zou zijn tegen auteurs als Von Salomon, had
het ‘recht’ van bestaan. Maar er ligt een breed verschil tussen de overtuigd gebleven
partijheer die, bij het verlaten van het amerikaanse strafkamp in het gastenboek
schrijft: ‘Das Reich muss uns doch bleiben’, en Von Salomon, die als antwoord
daarop formuleert ‘Durch Macht ins Nichts’. Het is het verschil tussen domheid en
helderheid - ook al is de laatste eveneens op ‘Nichts’ uitgelopen. Maar op wat zou
het - die helderheid gegeven - anders uit kunnen draaien?
Ch. Wentinck

Antwoord op Vlaamse blaam en Stuivelings huivering.
Wij schrijven gaarne met de illusie voor goede verstaanders te schrijven. Dat is
prettig, veel prettiger dan alles te moeten bezwaren met eindeloze verklaringen, welke
waarde wij dan wel aan dit of dat woord hechten etc. daarbij de mogelijkheden tot
verkeerd verstaan weer rijkelijk vermenigvuldigende. Het is ook prettiger te spreken
of men met enige vrienden in een kamer zit dan of men een zaal onbekenden
toespreekt. Wij zullen dus bij deze illusie volharden. De illusie houdt ook wel stand,
omdat men practisch nooit enige reactie te horen of te zien krijgt.
Nu verkeren wij in de vreemde toestand, dat wij aangevallen worden om iets dat
wij alleen maar geschreven hebben. Wij hadden waarlijk niet gedacht, dat het
geschreven woord zoveel invloed had. Maar wij hadden dan ook de euvele moed om
te wijzen naar een van de meest explosieve cultuurbestanddelen van Europa, namelijk
de Vlaamse taal. En o misdaad, wij deden dit schertsenderwijs, als zaten wij in een
kring van vrienden, die aan ‘augurenknipoogjes’ en sous-entendus genoeg had.
Zo bereikte ons dan de reactie van een kampioen slechtverstaander, en wel een
Nederlander. Het is de heer Stuiveling, die blijkbaar een huivering kreeg bij de
gedachte, dat mogelijkerwijs een teergevoelig Vlaming
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pijnlijk aangedaan zou worden. Volgens zijn schrijven hebben wij beweerd, dat het
Vlaams een taal is, ‘geleerd uit een speciale, zij het zeer subtiele grammatica voor
krompraten’. In ons artikel stond echter woordelijk: ‘zelfs bij schrijvers als Elsschot
en Van Nijlen heeft nog altijd het gevoel, dat hun taal geleerd is uit een speciale, zij
het zeer subtiele grammatica voor krompraten’. Dit is geen waarde-oordeel maar
wijst er op dat deze schrijvers naar ons inzien in hun taalgebruik het Nederlands het
dichtst benaderen. Als wij er nu bijzeggen, dat wij deze beide auteurs zeer
bewonderen, zal men misschien gaan geloven, dat wij dit doen, omdat zij zo braaf
hun best doen Nederlands te schrijven. Ons antwoord is dan: ‘geenszins, Elsschot
en Van Nijlen hebben wel wat beters te doen; wat zij schrijven rechtvaardigt zich te
allen tijde, ook al schreven zij een van die Vlaamse dialecten die men eerst moet
leren.’ Het ‘zuivere Nederlands’ laten wij gaarne den schoolmeesters als prooi of
ideaal.
Wat was nu het geval. Wij bespraken de indruk van onwezenlijkheid, die vele
Belgische zaken op vele Nederlanders maken. Als persoonlijke voorbeelden willen
wij hier geven de achterstevens van Belgische binnenschepen, de fantastische taarten
die er op sommige plaatsen voor huizen doorgaan en de brede, vierkante tramwagens.
Maar meer dan deze persoonlijke indrukken treft toch de taal van het Vlaamse deel
van België, die voor een Nederlander vreemder is dan enige andere taal ter wereld.
En dit is niet moeilijk te verklaren. Wij lezen Vlaams als Nederlands en juist daarom
denken wij er automatisch het Nederlands naast, zodat het steeds lijkt alsof de auteur
‘er naast’ is. Bij meer afwijkende talen, die men leren moet bestaat dit parallel denken
niet. Het lijkt ons echter onvermijdelijk zolang men of Vlaams of Nederlands tot
moedertaal heeft.
Een waarde-oordeel spraken wij pas uit over het werk van Felix Timmermans, dat
wij zeer laag en dat van Emile Verhaeren, Maurice Maeterlinck en Georges
Rodenbach, dat wij vrij laag stellen (de laatste drie auteurs vallen evenwel geheel
buiten het kader van deze bespreking). En dan ook over de roman ‘De man die zijn
haar kort liet knippen’ van Johan Daisne. Ondanks de ophelderingen van de heer
Stuiveling in ‘het boek van nu’ is ons oordeel over dit boekje hetzelfde gebleven.
Wat interesseren ons de door Daisne aan een waanzinnige toegedichte hallucinaties,
die Daisne als een legpuzzle samen past tot een kitschig verhaal, wanneer hij voor
geen van beiden ons een reden kan geven. Alle romans zijn ten slotte ‘litteraire
hallucinaties’ en déze slikken wij niet, vanwege de onduidelijkheid, het onhygiënische
woordgeknoei en de afschuwelijke lengte.
Sindsdien zijn ons twee knipsels uit een Belgisch blad, genaamd ‘Vooruit’,
toegestuurd en wij moeten constateren, dat wij hier veel aangenamere en intelligentere
tegenstanders hebben. Een van dezen valt ons voornamelijk aan over litteraire
aangelegenheden. Ook hij schuift het ons in de schoenen, dat wij Elsschot en Van
Nijlen laten krompraten, wat dat betreft, zie boven. Onze panegyriek op het Vlaamse
proza, die Stuiveling blijkbaar gemist heeft, heeft hij gelezen. Wat hij over Joris
Vriamond zegt, lijkt ons een Vlaams augurengrapje en, voorlopig tot eventuele nadere
uitleg, durven wij ‘de exploten van Tabarijn’, een ‘dom’ verhaal te blijven noemen.
Van de voortreffelijkheid van Daisne's ‘man’ is deze tegenstander min-
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der overtuigd dan Stuiveling, maar hij beweert dat ‘vele romans die in het Noorden
opgang maken’ beneden ‘De man’ staan. Deze woordkeus is niet erg gelukkig. Het
is toch waarlijk geen kunst om Ciske de Rat en aanverwante papierknaagdieren te
overtreffen. De romans van Ter Braak en Marsman, die hij later noemt, hebben hier
toch werkelijk geen ‘opgang gemaakt’. Hij haalt evenwel de legende van de ‘mislukte’
romans van Ter Braak, die jarenlang zo gaarne aan haardvuur en microfoons verteld
werd door stoere liefhebbers van boerenromans en andere onfrisse zaken, weer op.
Het antwoord hierop kan alleen maar zijn: velen mochten willen dat ze zo konden
mislukken, en dat geldt ook wel in hoge mate voor Daisne.
Een ding nemen wij deze tegenstander wel kwalijk, namelijk de aantijging ‘dat
Lehmann zich over zijn landgenoten niet zo kleinerend zou durven’ uitlaten. Laat
hij daarover gerust zijn, wij durven onszelf wat dat betreft als een voorbeeld van
onpartijdigheid te stellen.
Onze tweede Vlaamse tegenstander, die wij weer naar het begin van dit antwoord
verwijzen, begint een tegenaanval op taalkundige gronden. Hij laakt namelijk het
verkeerde gebruik van Franse woorden door Nederlanders. Wij kunnen het alleen
maar met hem eens zijn (al hebben wij een bustehouder door een Nederlander nooit
‘choutjen’ horen noemen) maar vinden dit eigenlijk weinig interessant, verkeerd
gebruikte leenwoorden komen in alle talen voor, waarom zouden wij nu juist zo
schoolmeesterlijk puriteins zijn.
In ons eerste artikel hebben wij ook durven suggereren dat ondanks de Benelux
Nederlanders en Belgen niet gedurig bezig zijn elkaar stamelend van ontroering in
de armen te vallen. Wij hebben ieder echter vrij willen laten in het epitheton, dat hij
de Belgen wil toevoegen. De open plaats die wij daarvoor lieten, is daarna door de
zetter gefixeerd op 3 puntjes, onze Vlaamse tegenstanders hebben dit beiden
geïnterpreteerd als ‘rotbelgen’, dit is, zoals reeds aangeduid, geheel buiten onze
verantwoordelijkheid. Eén suggereerde, dat wij dit woord niet zouden durven
schrijven. Onze moed is blijkbaar grenzeloos, want wij durven het best als wij het
nodig vinden.
Voor mensen die nu weer boos willen worden, wijzen wij er op, dat wij steeds
gesproken hebben over Nederlanders inplaats van Noord-Nederlanders, zoals sommige
menen te moeten zeggen en schrijven. Wij geven de redactie van ‘Libertinage’
volkomen vrijheid aan ieder ons adres te verraden en willen desgewenst een deputatie
boze Belgen te woord staan op het perron te Esschen. Stuiveling mag daar echter
niet heen om hen te helpen, aangezien dat flauw zou zijn. Hem willen wij dan wel
weer ontmoeten te Roozendaal, als wij tenminste levend terugkomen.
L.Th. Lehmann
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