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[Alfred Kossmann: Negen Blasphemieën]
Negen Blasphemieën
1
Over twee weken ga ik met mijn vrouw
Naar Napels varen.
O God, dat is de tijd voor openbaren,
Open uw hemel, toon u naakt,
Bewijs dat gij dit alles hebt gemaakt
En laat ons weten wat wij zijn vergeten.
Ik geef u tijd. Twee weken
Zijn wij met enige ootmoedigheid
(Zij 't niet als loon voor smeken of verlangen)
Geestlijk bereid
Om u met feestlijk eerbetoon te ontvangen.

2
Simultaanspeler van ons lot,
Het is ons goed dat gij altijd met wit
Ons spel begint,
Dat gij
Blinkende engelen opstelt in de rij
Van uw pionnen,
Ons afleidt met uw rinkelende zonnen
En al uw tover aanwendt dat gij wint,
Maar niet, valsspeler God,
Dat gij met voze rust aanschouwt hoe wij
In 't spel waarmee gij ons een leven lang
Misdeelde
De zet beramen die uw boze dwang
Ons inpraat dat wij kozen,
Opdat perslot wij in een zoete weelde
Wenend de koning nederleggen
En zeggen:
Wij willen boeten dat wij met u speelden.
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3
Wij zijn waar God Zichzelve mee doet blozen
Wanneer Hij op Zijn divan alles zegt
Wat kwellend was in 't onbewust gevecht:
Vuig broedsel van Zijn eeuwige neurose.

4
Het sexuele leven van de treinen,
Fel borend door de ruimte naar de reine
Bevrediging der wijde horizons,
Vals hijgend bij die hoeren, de stations.

5
De kleuren uitgedoofd in de gazons,
Tussen de bomen lampen als lampions,
Straks gaan wij eten, drinken, slapen,
Voor zulke avonden zijn wij geschapen,
Zij geven tedre kiespijn als bonbons.

6
Mooi is het zeker, mooi en machtig,
Maar wat de openbaringen betreft,
(Ja, God incluis),
Die kloppen nu wellicht in Amsterdam
Triest aan ons huis:
Nicolaas Maesstraat negen en tachtig,
Niemand thuis.

7
Drie dimensies
Heeft God nodig voor Zijn creatie,
Vlees, bloed, steen, been en al de consequenties
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Van sterfelijkheid en menselijk ongerief.
Voor Rafaël en Michel Angelo is dat overbodig,
Zij toveren een bestaan met grotere statie
Op één vlak
En het heeft evenveel perspectief,
Zij tonen het met gratie en gemak:
God overtroefd.
Waar God 't immense uitspansel behoeft
Om hen met onderdanigheid te slaan,
Zij schiepen de Sint Pieter als een hoon
Van immensere ruimte en intenser schoon:
Dat Hem, bedroefd,
Gebogen voor hun hogere pretenties,
Horen en zien duizelend zou vergaan.
Niets is godslasterlijker dan het Vaticaan.

8
Ik houd van kleine pleinen met fonteinen,
Waar tussen de middag God zit uit te rusten,
Wijn drinkend, zwijgend, kijkend naar de duiven.

9
Daar Fra Angelico de hel bleek in te moeten
Gaf de alwijze God ironische bevelen:
Hij zou zijn doodzijn lang in de eigen hemel boeten.
Daar danst hij wat hij schiep in eindeloos vervelen,
Oefent zijn trage wang in vaag maar vroom begroeten
En snakt er wenend naar om hellen te penselen.
Alfred Kossmann

[L. Vroman: gedichten]
De Goden
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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[J. Hanlo: gedichten]
Nooit meer stil
Men zal nog krijgen dat het nooit meer stil is
en dat voortdurend 's nachts en altijd de verdoemde rotmotoren
om je kop ronken
zodat het zoemen van machines voortaan altijd
door de lucht gaat
knalpottende raketten rondstotteren
en dat geen plekje hei of wei
geen kilometer aardig lenteland meer vrij is
van hun gezoem waarmee ze alles verpesten
Het vinden en verbeteren zélf is mooi
maar het gevolg is toch maar een
massa doelloos tuig
vlieg-tuig
J. Hanlo
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Ik denk aan U
Gij mergelende dronkaards
wáárheen voert uw weg?
Uw huid bespant uw jukbeen
elken dag weer strakker.
'k Las wél dat Bacchus was
een joviale knaap
belust op dans en zang,
maar toch geen wreed tiran, een makker,
en geen kwelgeest.
Ik denk aan U
o mergelende dronkaards
die uw lach te vroeg verleerd hebt
en wier vlees, door ziekt' of ander ongemak,
verteert tot gij uw ‘Nooit meer’
nooit meer zweert.
J. Hanlo
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[Remco Campert: gedichten]
Nacht
Nu je slaapt
stappen uit alle boeken in de kamer
de helden van twijfel en morele moed
en scharen zich om het bed
en bewonderen je zeer
Terwijl ik de nacht binnenlaat
en mijn oor leg aan het warme hart
van de tevredenheid en hoor
hoe claxons en de achtbaan van de wind
daar in passen op volmaakte wijze
De helden zwijgen
en voelen hoe je zachte adem
hun zwaar verleden balsemt en bijzet
in een koele kamer op het noorden
waarin het dood zijn klaar en goed is
De nacht komt rollend langzaam binnen
en ik teken in zijn huid
met de scherpe naald van mijn gedachte
duizend heldere sterren
Remco Campert
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Gedicht
Als wij dan liefhebben, liefhebben
tussen veel papier, holle mannen en metaal,
laten wij dan liefhebben zoals mij goeddunkt:
Liefhebben met de rust van de onrust, niet
die van de routine, elkaars ogen verliezen
en weer ontdekken, voorbij de huizen gaan
het land in, de streling van onbekende struiken
ondergaan, de wind proeven op een steeds andere tong,
de maan zien en de zon in een kaartloze baan.
En laten de vrienden snel verouderen, worden
tot waardevolle verhalen, en dié meter aarde
is slechts vruchtbaar waarop wij gaan.
Remco Campert
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Gedicht
laat ik terugkeren tot die wereld
waar generaals een huis stoken
vol onrust, die wereld waarin ik
zelf niet anders ben dan generaal,
op kaarten mijn ondergang vaststel
overal in Amerika en Oeral
die wereld waarin de maan weer is
een bloem die bloeit in de nacht
en waar vrees huivert door de lucht
om alle huizen gelijkelijk, waar ik
niet anders ben, een boom die
groeit dwars door de winter heen
en alle seizoenen binnen zijn ringen vat
tot die wereld waar niemand
engel is of allen zijn het, allen
die dagelijks opstaan en ondergaan
hun vrouw tussen de coulissen kussen
terwijl men het zwaard in hun handen
drukt, grote scène in het tweede bedrijf
terugkeren tot die wereld waarin
vissers hun netten boeien om eens
het zilveren geluk te vangen dat
onder de kiel van hun schepen wendt
en keert en gehoorzaamt aan
dezelfde wetten die wolken vormen
in de lucht boven hun bange huizen
laat ik terugkeren tot die wereld
waar de zon rolt door het landschap
het vee bevruchtend en vrouwenhaar
tot die wereld waarin ik een wereld ben
grenzend aan een andere wereld
die wereld waarin ik generaal ben
arbeider en matroos, en laten
mijn woorden een scherm zijn dat
smelt bij elke ademtocht
Remco Campert
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[J. Emmens: Rei van Brabantse vrouwen]
Rei van Brabantse vrouwen
Fragment uit het blijspel ‘Rome ontzet’. Als voorbeeld voor de reien werd
uiteraard een vers van een Katholiek dichter gekozen: ‘Wolken’ van Jan
Engelman.
Barende, barende
bolrond rondwarende
tot met de jaren de
schoonheid verging
ijlende, ijlende
van tob naar teil en de
glimlachend kwijlende
zuigeling
zorgende, zorgende:
iedere morgen de
man - kan hem worgen, de
luiaard is laat wekkende, wekkende;
kinderen kwekken, de
buren aan 't bekken, de
schoolklok die slaat
pratende, pratende
met Pastoor blatende
van biecht en baten, de
Christen bedreigd
barende, barende
tot met de jaren de
wankele kerk weer in
aanzien stijgt.
J. Emmens
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[P.H. ten Hoopen: gedicht]
***
Mijn dagboek heb je volgeschreven
rood groen rood groen
de coccen van Miro
vullen bladzij na bladzij
je schildert met woorden
en je acteert met
je monotone verbijstering:
eens zal hij worden gehoord
Geloof je nu nog steeds
aan die mystieke mest
aan al die zwevende jaren
die wij hebben geradbraakt
aan het treinstel illusies
dat wij eenvoudig negeerden
omdat zij zich zo dikwijls in preken likkebaarden
in usum Delphini
waarom schrijf je niet iets
als de comedie humaine
zodat ik je kan ruiken
zodat ik je kan horen lachen
zodat ik je kan zien huilen
in de zon in de warme middag
en zo nu en dan in de schaduw
die geen afbreuk doet aan je eerlijkheid
P.H. ten Hoopen
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[Pearse Hutchinson: gedichten]
Young death
Death is younger than life,
more callow.
Death is a child with a child's cruelty;
where life and man play symbol
in a bull-ring, and burros
are driven hard by needy commonsense,
death like a child rubs cats the wrong way,
pulls the wings off nondescripts and flies,
and maltreats heroes and mystics like
long-suffering collies.
Death is younger than life,
without the inspiration of a sapling
or the stripling's lyric knife.
So death is green and rotten like a stagnant pool, a bad potato with envy; grey as Lucifer's was gold,
for in death's envy no pride alerts.
Death is a young man with every known disease,
a grey-faced skinnamalink with a false beard,
a shadow-boxer. Death is young with a bad conscience;
death knows life bears
a name that means and fills.
Death's only creation is delirium.
Life is both prolific and subtle,
therefore death is furious that this old fogy,
this ancient, life, should have the alkahest.
Therefore death crouches, between bluster and whimper,
in his own old contra-color manse,
counting his joyless winnings like a miser
who has realised the existence of purchase
after nothing is left in even the jenny-a'-things.

Lisbon: April 1951.
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Footnote
How much, indeed, the rich must regret
losing luxury, whenever the great
impulse of anger spins them against the rocks,
like empty bottles on a classic sea.
To feel the soft gloved hands they wielded so wearily
shoved with gradual force away from the wheel
(and realise that's for a lifetime)
by stronger fingers that cannot be tired they have forgotten such a word
in the big new gay gust of purpose:
justification of decades' futility,
no more mere cantankerous
muttering into tankards in taprooms indeed, such feeling and realisation
must, for the rich, as they crumble like pastry,
fall and wither like petals from big flashy roses
too long left in a bowl on the lid of the piano,
be grave as Oberammergau and touching as a tale by Ouida.
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The nuns at the medical lecture
The nuns at the medical lecture have rose faces
like babies surprised into wisdom, the clerical students
passing the pub look slightly scared, but mainly
serene, the cultured ancient cod in his lamplit room,
lined with the desert fathers and the village idiots
and the palace pornographs, warms the port in his palm
and remarks that passion rages most after innocence
because it is innocent, and rages to corrupt;
the young spongers gape, consoling themselves
for the gap between drinks by considering sagacity,
we all sometimes talk like a tenth-rate
so understanding confessor.
Always the maligned force that carries light
achieves its kind revenge, and the velveteen shield
of every proud prig erupts in termed lunacy;
the man in dark glasses was, fancy, at the very same
college a vague few years ago, and buys the boy
a pint; the foreign landlady sends in coffee
at odd hours and doesn't charge it;
the brilliant friend suddenly weeps, and pity
does the trick; the adolescent skeleton
mariconettes in front of the glistening wardrobe;
the nun fingertips her scraped pate with pride,
and the masseur, the barber, the preacher, and the prior ...
So like whiskey creates anger, and love creates greed,
as the lizard creates the sun, and the bull sand,
we have created your sin, we conceived
the death of your innocence.
With all our aging need, we have corrupted you,
as the air corrupts the bud into flower,
as the fountain corrupts the air.
Let us go, and you in front with sackcloth and ashes
over silk, and lament the beautiful ivory death
all would have walked thru had we not met in a carnival of personal pronouns, a battle of flowers
and roots, wear this laughter to shreds.

Madrid: July 1951.
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Animals
Y quitarás, piadoso, tus sandalias, por no herir las piedras del camino.
Enrique González Martínez
Do not in an April shower run out to hold an umbrella over a bee.
Stephen MacKenna
In Dublin the dog-show, on Patrick's Day,
is a place you go for liquor,
the pubs being cleverly closed for the national feast.
A grandmother lush to her collie was told by an aged servant:
Mistress dear you'd make the beast a Christian!
This pious peasant thus became
my favorite character in the drab Flemish tapestries of family history.
Everyone to his fancy, who am I to talk?
become an authority if you want to
on the douroucouli and the cockateel.
Senescent ladies, who must never be called women,
stand up for donkeys, that would not stand for them;
on gentle inclines, if you look hard enough, you'll find them, looking hard,
but Vereinsmeierei attacks them on gruelling hills.
Once I knew a man who'd sit up every night
for nine hours debating,
boasting, and enumerating bestiae.
Cellini understood animals and how to use them:
fox, bird, and fish were decorative, ‘crows’ desirable both more than could be said for the shoe-bill.
The sage, unsentimental Spaniards
give bravery its only virtue on the sand;
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bulls had to be made, for this greatest ritual,
for the ‘moment of truth’ in this black mass of death.
If a dithery one in a purple hat
comes to the door with anti-scientific leaflets,
forget Pavlov, set the elk-hound on her.
This less or more cleans out my lore.
Nothing can be so boring,
I suggest you agree with me, as animate non-humans,
except the failures they fascinate.
Since it appears improbable that God is an animal,
despite his brutality and recurrent imbecility,
we need not fear his vengeance any more than usual.
Pearse Hutchinson

NOOT VAN DE REDACTIE. Het leek ons wel belangwekkend om naast de in dit
nummer opgenomen verzen van jonge Nederlandse dichters bovenstaande nog
ongepubliceerde gedichten te plaatsen van de jonge Ier Pearse Hutchinson (geboren
1927 te Glasgow), van wie in verschillende Engelse en Ierse tijdschriften gedichten
en essays verschenen. Verzen van hem staan ook in de ‘Faber Antholog of
Contemporary Irish Verse.’
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[J.C. Bloem: In memoriam F.]
In memoriam F.
Aan I.
Wat rest er van een lijk na twintig jaar?
Van wat zal 't jouwe nu, daarginds, ontdaan zijn?
Wat bleef? Een rif, een schedel nog met haar;
Het vleesch zal, dunkt me, eer dan de kist vergaan zijn.
Het is zoo zelden dat ik aan je denk:
Het daagsche bant elk in zijn nietigheden,
Eén oogenblik van stilte is een geschenk,
Maar nooit is mij je beeld voorgoed ontgleden.
Wij zijn toch immers samen broers geweest,
Maar ik bleef hier en jij bent weggezworven.
Mijn leven werd wat 'k lang al had gevreesd
En in een ander land ben jij gestorven.
Het heeft ons geen van beiden iets gebaat:
Blijven of vlieden heeft dezelfde waarde,
Het geeft den mensch niets wat hij doet of laat,
Maar 'k kom zoo bij je, in de gemeenzame aarde.
J.C. Bloem
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Archibald Strohalm en het paradijs
(romanfragment)
Het was lente, mei, en de natuur begon te dansen. Er lag een groenig waas door de
lucht en de bomen. Uit de geurende grond kwamen schaterlachend de jonge planten
op. Ook het uitspansel van vader Abram begon te prikkelen en te tintelen van
uitbottend knopgroen. Men zou die vruchtbaarheid bij zo'n oude man niet voor
mogelijk gehouden hebben, en het was dan ook om te lachen, om luidkeels te lachen,
om plat voorover op je gezicht te vallen van het lachen. Zo lachte de hele flora, lachte
de hele natuur - op één boom na -, en de profeet van het lachen liep er zwijgend en
ernstig tussendoor: voorover gebogen en met de handen op zijn rug. Soms bleef hij
staan en noteerde iets in zijn boekje, als een rechercheur die ongeoorloofde dingen
verbaliseert. Van tijd tot tijd stopte hij ook even om het dwangceremonieel met zijn
wijsvinger te bedrijven, waartoe hij steentjes opraapte, of takjes, ten einde te
voorkomen dat zijn lichaam als los zand uit elkaar zou vloeien. Eveneens vaak genoeg
richtte hij zijn ogen op die ene boom, die niet meelachte, omdat hij door een
aanzienlijke satan was gegrepen. Het kon lijken dat hij weende om zijn lot. De lepra
had hem weggeteerd. Zijn takken waren nu eerder oude slangen, die te stijf waren
om zich op de grond te laten zakken. Als een grote zweer stond hij in het uitbundige
bos. Archibald strohalm kon niet nalaten om steeds weer naar hem te kijken, hoe
afschuwelijk hij hem ook mocht vinden - zo afschuwelijk als de dode plantage. Zelfs
bleef hij steeds in zijn buurt ronddwalen, ging weleens wat verder weg, maar toch
nooit zo ver dat hij hem uit het oog verloor. Steeds zag hij hem nog in de verte, langs
alle andere stammen heen, als een eenzame melaatse. Verwonderd was hij even toen
ook Mozes iets scheen te merken. Hij holde goedgemutst op de boom af, snuffelde
een ogenblik en kwam piepend terug met zijn staart tussen zijn poten. Maar toen
dacht archibald strohalm aan de gevoeligheid van dieren voor dit soort dingen.
Naderende aardbevingen en andere elementaire gebeurtenissen in de natuur
bespeurden ze lang van te voren en kozen de vlucht; en beweerden spiritisten niet,
dat katten de in een kamer aanwezige geesten zagen, zodat ze in de lucht kopjes
gingen geven? Wat ze misschien zagen waren de herinneringsbeelden of -gedachten,
die de mensen in zo'n kamer projekteerden. Zo merkte Mozes in de boom zijn
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satan, die een stuk van hèm was: een idee, dat zijn bestemming was misgelopen.
Maar even later dartelde de hond weer over het gras en stoof toe op een haastige
spreeuw, die met vooruit gestoken kop in lange sprietstappen het pad kruiste, als een
kantoorbediende, die de trein van 8.07 moet halen.
‘Hee!’ hoorde archibald strohalm toen plotseling vrolijk achter zich. ‘Strohalm
die je bent!’
Een beetje schutterig draaide hij zich om. Aangedaan met een opgetogen witlinnen
jasje en een broek met een levensgevaarlijke plooi naderde lachend en geweldig
Boris Bronislaw. Hij liep snel en maakte begroetingsgebaren met een arm; aan de
andere trok hij een grote vrouw met zich mee, die niet zo vlug kon lopen en achterover
helde van haar zware zwangerschap. Ze droeg breed en prachtig in haar heupen.
‘Dag familie van me!’ riep hij, en sloeg archibald met twee handen op de schouders.
‘Leef je nog steeds? Haha! Hoe is het er mee, neef?’ De schilder was in een beste
stemming; alleen dat oog knipperde nog net zo als een half jaar geleden. ‘Hier, dit
is mijn vrouw. Hilde - Strohalm.’ Hij gebaarde heen en weer.
‘Ik ben strohalm,’ zei deze en stak zijn hand uit.
‘Aangenaam,’ zei Hilde. Ze begon archibald strohalms hand te schudden; op en
neer schudde ze hem; het was duidelijk dat ze niet vaak handen gaf.
‘Bravo!’ riep Bronislaw. ‘Kom, laten we een eindje gaan wandelen. Of nee, wat
vind je, liefje - zullen we liever op die bank gaan zitten? Je mag je niet te moe maken.
Geen gepraat verder! We wandelen niet, maar gaan op die bank zitten!’ Ze namen
plaats; de schilder in het midden. ‘Ziezo! Zit je goed, schat?’
Hilde knikte. Toen ze zag dat hij haar aankeek, glimlachte ze.
‘Goedzo! Als ik geld had,’ wendde hij zich tot archibald strohalm, ‘zou ik wel op
koffie trakteren, maar ik heb het niet. Ik geef alles uit aan luiers en spenen. Haha!’
lachte hij en porde archibald strohalm in de zij. ‘Ik heb me voortgeplant, kerel! Ik
heb de soort in stand gehouden! Het kost een hoop geld. Ik zou wel gemainteneerd
willen worden, wil je dat geloven; maar ik zou het zelf verpesten. Tegen iedere rijke
patser, die me geld wilde geven, zou ik zeggen dat hij de moordenaar is van alle
mensen die van armoe kreperen, terwijl hij nog geld heeft. Ik ben een verschrikkelijk
sociaal mens, moet je weten. Dan kan hij drie dingen doen: mij zijn huis uitgooien,
en dan heb ik niks; al zijn geld weggeven aan krepeerders, en dan heb ik ook niks;
helemaal niks
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doen, en dan wil ik niks van hem hebben. Ik pies dus altijd naast de pot!’ Hij barstte
weer in lachen uit. ‘Dus blijf ik maar dekors en muren schilderen, en plafonds witten,
en steun trekken bij de federatie.’
‘Verontschuldig je niet,’ zei archibald strohalm. ‘Ik zou nergens heen wìllen. Het
is hier toch heerlijk.’ Daar stond hij: als het slangenkapsel van Medoesa, maar zonder
haar gezicht.
‘Zo schuw?’ lachte Bronislaw. ‘Vertel op, wat loop je hier te zwerven?’
Nu ging hij het weer zeggen:
‘Ik filosofeerde.’
‘Zo mag ik het horen! Zijn of niet-zijn, dat is de kwestie. Maar ik denk, dus ik
ben! Geef liever eens een sigaret weg.’
Flauwtjes glimlachend haalde archibald strohalm een pakje tevoorschijn en
presenteerde. Hilde bedankte; zelf stak hij ook niet op.
‘Weet je...’ begon Boris Bronislaw, en wachtte even om zijn sigaret aan te steken,
- ‘een filosoof, die verwonderd onderzoekt hoe het komt dat de kosmos zo luisterrijk
in elkaar zit, doet me altijd denken aan een lamp, die zich verbaasd afvraagt hoe het
komt, dat de kamer zo mooi is verlicht. Of aan een armetierig thee-lichtje, dat vloekt
omdat de boel zo schemerig is en vol rottige schaduwen, waaruit ieder ogenblik de
spoken springen... Hilde!’ riep hij ontzet, terwijl hij zich plotseling met een ruk naar
haar toe boog en zijn arm voor haar buik sloeg.
WAAR WAS EEN VAST PUNT?
Archibald Strohalm trilde. Niet om de grote vlam, die vlak voor zijn voeten geel
omhoog laaide: een brandend stuk papier, waarin Bronislaws weggeworpen lucifer
had gesmeuld, - hij had er al even naar zitten kijken, maar de schilder zag haar nu
pas. Afwezig stak hij een been naar voren en trapte haar uit, waarbij de vonken en
kooldeeltjes langs zijn voet opstoven. Hij had Bronislaws schrik nauwelijks bemerkt;
hij schuurde de zool van zijn schoen over de grond. Natuurlijk kwam er weer een
eiergesprek. Het was of Bronislaw voelde, dat dit de enige mogelijkheid was om het
zwijgen te vermijden; zelf stuurde hij in deze richting. Archibald strohalm dacht aan
zijn voornemen om menselijk kontakt te krijgen met Bernard door de eieren heen,
- een methode, waarvan hij zich nog geen voorstelling kon maken. Hij overwoog dat
dit, mocht het luk-
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ken, wellicht een menselijkheid als gevolg zou kunnen hebben, waarbij al het
buiten-eiige in het niet verdween. Zou hij nu met Boris Bronislaw misschien al een
experiment in deze richting kunnen nemen?
Hilde legde haar hand op Bronislaw arm en noemde zacht zijn naam. Ze drukte
haar lippen even tegen zijn slaap. Hij richtte zich snel op. ‘Wat heb ik?’ vroeg hij
met opgetrokken wenkbrauwen. ‘Begrijp je dat?’ De vrouw knikte. Verwonderd en
vragend zag hij haar aan. Dan fronste hij plotseling zijn wenkbrauwen en keek naar
het half verbrande papier, dat omgeven was door zwarte, veerlicht wegrollende
schilfertjes. Hij wendde zich naar archibald strohalm om te verklaren, maar zag dat
deze daar geen behoefte aan had.
‘Dat is een goede vergelijking,’ zei archibald strohalm.
‘Wat?’ De schilder kneep aanhoudend met zijn oog, maar hij wreef over zijn
gezicht en herstelde zich. Hij glimlachte even naar Hilde.
‘Dat met die lamp.’
‘Lamp? O, dat is niets. Daar draai ik mijn hand niet voor om. Heb ik je niet bezeerd,
Hilde? Hier, een kusje. Maar nu is het jou beurt, Strohalm. Wat was jij aan het
filosoferen? Overtref me eens als je kunt.’
‘Ik wil geen figuur slaan, Bronislaw.’
De schilder lachte weer; alleen zijn oog kwam niet tot rust. - ‘Over wat voor
onderwerp ging het? Dan zal ik nog eens filosofisch improviseren en je wel even
wat op weg helpen. Altijd prijs.’
Archibald strohalm trok een bijbel uit zijn zak. - ‘Hierover.’
‘Haha!’ lachte Bronislaw toen hij het woord op de zwarte kaft las. ‘Filosofeer je
daar met dit weer over, neef?’
Archibald strohalm nam hem verwonderd op en keek dan om zich heen.
‘Is hij je neef?’ vroeg Hilde.
‘Nee, dat kun je niet begrijpen. Word je niet moe van het zitten, schat?’
Ondanks deze bondige afwijzing werd Hilde niet kwaad. - ‘Nee, jongen,’ zei ze.
‘Ik vind het er uitstekend weer voor,’ meende archibald strohalm. ‘O wacht even,
je moet niet denken dat ik kerks en ethisch exegeer. Ik vind er humor in.’ Hierover
was hij even verwonderd als over ‘de weg van het lachen’, waarover hij het eens op
een zaterdagmiddag tegen zekere oude man had gehad.
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‘H u m o r ? ’ herhaalde Bronislaw met iets van afschuw. ‘Je begrijpt de natuur niet,
kerel! Het is lente. De zon schijnt. Piep piep, zeggen de vogeltjes. Alles paart en
baart. Humor is goed voor de herfst. Dat is geest. Nu is het lichaam. Kijk eens naar
die flirtende eksters daar, of wat zijn het. Kijk eens naar die rare kiemplantjes. Kijk
eens naar die hond, hoe hij springt. Wel allemachtig!’ riep hij. ‘Is dat niet dat kreng,
dat ik uit de gracht heb gehaald?’ Archibald strohalm bevestigde het. ‘Hoe heb je
hem genoemd? Boris zeker.’
‘Mozes.’
Boris Bronislaw bracht zijn lippen tot een m op elkaar om hem na te spreken, keek
naar de bijbel, en zag hem geluidloos aan. Vervolgens trok hij zijn gezicht even in
de plooi van de verontruste psychiater. - ‘Moos!’ riep hij dan, en floot er het
hondenseintje achteraan. Mozes rende naderbij, en de schilder tilde hem onder zijn
voorpoten op. - ‘Dag hondje! Ha ha! Ja, rustig maar. Hoe is het met jou? Leef jij
fijn? Nee, niet likken. Ben jij mooi groot geworden? Heb ik jou uit het ijs getrokken?
Heeft de baas jou Mozes genoemd? Ja, ja, ga maar, ondankbaar mormel.’ Mozes
spartelde verwoed met zijn achterwerk heen en weer. Op de grond aangeland holde
hij happend naar vliegjes weg. ‘Het is geen manier! Een tweede keer red ik je niet,’
riep Boris Bronislaw hem achterna, ‘als je dat maar weet! Weet je wàt, Strohalm: ik
zal jou Izaak noemen, Izaak ben Strohalm. En geef nu die allerbestseller eens hier,
dan zal ik je laten horen hoe je hem in de lente moet lezen: kunstzinnig in
overeenstemming met landschap en jaargetijde. Humor is de dood, man; ik wil niets
over de dood horen! Lente is zwangerschap en leven, verdomd als het niet waar is.
Uitgelatenheid, daar gaat het om, - uit-bundigheid! Buiten alle perken springen!
Jonge dieren zijn buiten alle perken. Een jong kind is helemáál een onbeperkte
uitdaging! Veel en hard lachen, dat is de lente. Brullen van het lachen! Zo...’ - en
Boris Bronislaw begon te lachen, te brullen van het lachen; hij sloeg een arm om
zijn vrouw, haalde piepend adem, en lachte, lachte: als een dronken god, zo lachte
hij. Plotseling hield hij op en veegde water uit zijn rusteloze ogen. ‘Gek,’ zei hij,
‘maar dat is de lente. Bij humor wordt niet gelachen.’
‘Multatuli zei, dat de natuur humoristisch is.’
‘Ben ik Multatuli, Izaak? Ben jij Multatuli? Luister. Hier. Genesis drie, vers één:
“De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds.” Jij ook luisteren, Hilde. Vers
drie; Eva zegt tegen de
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slang: “Van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd:
Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.” Zo, nu zal ik eens
even aan de gang gaan, zodat je niet meer weet waar je blijft. Deze boom der kennis
in het midden van het paradijs is symbool van het m a n n e l i j k l i d .’
‘Boris!’ zei Hilde.
‘Van de penis,’ lachte Bronislaw.
‘Jasses!’ riep Hilde.
‘Jasses?’ Boris Bronislaw lachte bulderend door het bos. ‘Je maakt me aan het
lachen,’ zei hij. Toen ze een gebelgd gezicht trok, keek hij haar goedmoedig aan en
knipoogde. ‘Nou, opletten. De slang zegt, dat God liegt, dat hij het alleen niet wil
hebben omdat je net wordt als hijzelf als je van die boom eet: “kennende het goed
en het kwaad.” Hier, vers zes: “En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze;
en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig
te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haren man met haar, en hij
at. Toen werden hun beider ogen geopend; en zij werden gewaar, dat zij naakt waren;
en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.” Voelen jullie
het? Die fallos - van Adam natuurlijk, want er was niemand anders - mocht Eva niet
áánroeren, laat staan er van éten, dat is paren. Maar ze vond het toch een goede spijs,
een lust, en begeerlijk. Ha ha! Toen at ze van zijn vrucht, dus toen paarden ze. Wat
is dat, Izaak, bloos je?’
‘Nee,’ zei archibald strohalm, maar hij bloosde wel. ‘Ik moet niezen,’ zei hij.
‘Hatschie,’ zei hij, maar het was een ongetalenteerde kreatie.
De schilder wilde aan het lachen slaan: omdat Hilde hard in zijn arm kneep deed
hij het niet. - ‘Een mooie psychoanalytikus ben jij. Maar dat geeft niet, ik zal je wel
ontgroenen; dat is de taak van ongunstige vriendjes. Een verder bewijs voor mijn
theorie, die ik hier even voor de vuist weg lanceer, is, dat die twee onmiddellijk na
de heugelijke gebeurtenis merkten, dat ze naakt waren. Ze schaamden zich voor hun
geslachtsorganen. Waarom? Omdat ze gebruikt hadden.’
‘Schei nu eindelijk eens uit met die praatjes,’ zei Hilde.
‘Zou Freuds vrouw dat ook tegen haar man gezegd hebben?’ vroeg hij aan archibald
strohalm. ‘Zit je lekker, schat?’ informeerde hij bij Hilde.
‘Nee!’
‘Dat is jammer zeg. We gaan verder. Kort en goed, ze worden
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het paradijs uitgedonderd, en tegen Eva zegt God: “Ik zal zeer vermenigvuldigen
uwe smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uwen man
zal uwe begeerte zijn.” Alsof dat wat nieuws is. Maar hoor je hoe er over dracht en
kinderen wordt gesproken?’ Hij boog zich naar zijn vrouw en fluisterde in haar oor:
‘Ik hoop dat het net zo gemakkelijk gaat als de vorige keer, meisje.’ Ze zoende hem,
en direkt was hij weer met zijn ogen in het boek. De bijbelseirenes hadden hem
blijkbaar gevangen gezongen; hij was de eerste niet en zal de laatste niet zijn. ‘Eén
ding begrijp ik nog niet,’ zei hij, uit zijn humeur. ‘Wat heeft dat sterven er mee te
maken? Waarom moeten ze dood?’ Nadenkend en zoekend bladerde hij heen en
weer, groef met zijn ogen door de regels.
‘Hier kan i k helpen,’ liet archibald strohalm zich horen.
Boris Bronislaw was hem een beetje op zijn dak gevallen met zijn uitbundigheid,
en wat onwennig had hij er tegenop zitten koekeloeren. Hij was zich meer op zijn
gemak gaan voelen toen de schilder met zijn exegese begon, en hij vond het hier en
daar en in bepaalde opzichten een uitstekende exegese.
Hij had natuurlijk niet gebloosd van schaamte, of althans nauwelijks, maar van
opwinding, omdat het betoog hem omwoelde. Er was geen sprake van, dat hij de
ontwaakte gedachten al onder zijn kontrole had. Het duizelde hem. Maar het betrof
natuurlijk boom Abram, en de boom Kennis, waarover zojuist was gesproken, en
hemzelf, en de schilder.
‘Toen ik elf jaar was,’ zei hij, ‘kreeg ik voor het eerst een pollutie bij het
touwklimmen op gymnastiekles. Gekataleptiseerd gleed ik als een blok naar beneden
en dacht: er is een hemel en dit is de hemel. Naderhand kreeg ik het nog een paar
keer als ik in grote spanning zat en wanhoopte; bijvoorbeeld als er nog maar twee
minuten waren om een belangrijk proefwerk in te leveren en ik nog geen enkel
antwoord had opgeschreven. Dan kwam het, en ik dacht: daar heb je de hemel weer.
Nu, de hemel is het natuurlijk níet, maar wel de projektie van de hemel, de schaduw
er van. Het spiegelbeeld; lachspiegelbeeld. De hemel is één-zijn, ook geestelijk, met
de hele boel. De paring is een lichamelijke, en soms ook een geestelijke één-wording
alleen met een vrouw. Dus als Adam en Eva, zoals jij zegt, gingen paren, toen kwamen
ze van de hemel in de projektie van de hemel; toen waren ze dus (door God als je
wilt) de hemel uitgedonderd. Niet door een straf er ná: het misdrijf zelf was de straf.
In de projektie verloren ze een dimensie.’
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‘Maar waarom moesten ze stèrven?’ Boris Bronislaw bewoog nerveus met zijn oog,
en hij vroeg het op een manier alsof hij er persoonlijk bij was betrokken. Hilde speelde
nu met Mozes. Zij had genoeg aan de feiten in haar lichaam.
Archibald strohalm wachtte even. Nu voelde hij eieren opkomen. - ‘Iedereen ziet
het verband tussen sexualiteit en leven. Hier gaat het over het verband tussen
sexualiteit en dood, en dat vind ik eigenlijk veel belangwekkender. Het is heel moeilijk
te omschrijven, omdat dit verhaal zelf al een projektie is. Ieder verhaal is een projektie.
Ik kan het dus alleen met een projektie uitleggen. Maar je moet onthouden, dat wat
ik zeg alleen maar de geprojekteerde plattegrond is van waarom het werkelijk gaat.
Over dat soort dingen, waarover het werkelijk gaat, ben ik aan het schrijven, - dat
probeer ik tenminste... Het stond van te voren vast, dat Adam en Eva moesten
weerkeren tot het stof waarvan ze gemaakt waren. Hier...’ Archibald strohalm zocht
met zijn vinger in de bijbel, die Bronislaw op zijn schoot had liggen. ‘Hier! “In het
zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl
gij daaruit genomen zijt.” Begrijp je? Dewijl hij daaruit genomen is. Dus niet vanwege
die zondeval, zoals in vers drie wordt beweerd, - “Gij zult van die niet eten, noch
die aanroeren, opdat gij niet sterft.” Of er van die boom nu gegeten werd of niet,
Adam en Eva waren van aarde gemaakt, en moesten er om die reden dus hoe dan
ook toe terugkeren. Daarom stond het van te voren ook al vast, dat ze kinderen zouden
krijgen, want anders zou die schepping nutteloos zijn geweest; en daarom stond het
ook vast dat ze van die boom aten, dat ze paarden, de hemel uit zouden worden
gegooid en stierven. Er ligt over dergelijke dingen een merkwaardige lucht van
oplichterij, die uiteindelijk natuurlijk helemaal geen oplichterij is, als je maar kans
ziet om je van het spiegelbeeld naar het beeld zelf te wenden. Ik zie daar wel kans
toe. Mozes, die niet gek is, gebruikt de enscenering van een schepping van Adam en
Eva: en iets wat een begin heeft moet ook een einde hebben. Goddank overigens.
Een begin zonder einde is een monstrum. Wat dat betreft is dit boek konsekwent: er
was een eerste dag, die van de schepping, dus zal er ook een laatste zijn, de dag des
oordeels. Mensen die beweren, dat de ziel bij de geboorte wordt geschapen, maar
verder onsterfelijk is, zwammen. Òf ontstaan en vergankelijk, òf níet ontstaan, altijd
geweest, en onvergankelijk. Er is nog een andere mogelijkheid, de juiste, maar daar
wil ik nu niet over spreken. Je moet zo opletten voor plagiaat, weet
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je; er kan makkelijk iets uitlekken en dat wil ik onder geen voorwaarde... Sexualiteit
en dood!’ riep archibald strohalm plotseling. ‘Luister, Boris. Om dezelfde reden moet
er een dood zijn, waar geboorte, waar paring is. Als het zou lukken een middel tot
aardse onsterfelijkheid te vinden, dan zou het mensengeslacht op hetzelfde ogenblik
onvruchtbaar zijn geworden. En niet alleen onvruchtbaar, maar ook impotent. Laat
ik in projekties spreken: als er een onsterfelijkheids-preparaat werd uitgevonden,
dan zou de hemel verdwijnen waar je na je dood in gekomen zou zijn, en met die
doodshemel natuurlijk ook zijn schaduw: de hemel van de sexuele één-wording. Als
ik hier niet meer zit, is mijn schaduw ook niet meer hier,’ zei hij, - en archibald
strohalm keek naar zijn schaduw, die voor zijn voeten schuin over die van Boris
Bronislaw heenviel, die op zijn beurt schuin heenviel over het zwangere silhouet van
zijn vrouw...
‘Tot die konklusie kun je trouwens ook op een heel gewone manier komen.’
vervolgde hij even later. ‘De sexuele aantrekkingskracht is het instinkt tot
instandhouding van de soort. Als iedereen onsterfelijk is, is de soort in stand gehouden,
en dan zal het sexuele instinkt dus atrofiëren, verkommeren, verdwijnen. Voilà. En
daar komt nog bij, dat de moederliefde zal verdwijnen. Ook de moederliefde berust
op het instinkt tot instandhouding van de soort: ze beschermt het jong tegen gevaren.
Maar als de soort al door onsterfelijkheid in stand wordt gehouden, verdwijnt
natuurlijk ook de op dit instinkt gebouwde moederliefde. Geen vlag kan waaien
zonder vlaggenstok. Als er onverwacht toch nog eens een kind geboren mocht worden
(ten gevolge van een atavistische handeling), zou het als overbodig worden gevoeld,
als een onwelkom en lastig uitwerpsel, een exkrement. De moeder zal het niet willen
zogen. Het zal doodgaan. Ik wil het nog sterker maken: de natuur zal het instinkt tot
instandhouding van de soort vervangen door een instinkt tot beperking van de soort,
omdat overbevolking anders alles zou verstikken. En moederliefde zal veranderen
in moederhaat, net als alle andere liefde, waarvan het fundament is gewijzigd. De
nieuwe vorm van liefde zal haat zijn. Waarschijnlijk zou het alleen voor de
homosexualiteit hoogtij worden.’
‘Houdt u alstublieft op,’ kwam Hilde.
‘Nee, laat hem doorgaan,’ zei Bronislaw, die verbleekt scheen.
‘Troost u, er zal niets van komen. De natuur is een enorme eenheid. Als ik hier
met mijn vingers knip, vindt er in de Andromeda-nevel een reaktie plaats. Mocht de
mens inderdaad zo'n onsterfe-
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lijkheids-preparaat uitvinden en toepassen, dan zou de rest van de natuur niet aarzelen
terstond oorlogen, epidemieën en andere rampen uit te vinden en toe te passen.’
‘Daar moet je voorzichtig mee zijn, Strohalm. Eens zullen we de natuur helemaal
beheersen.’
‘Je hebt gelijk, maar je vergeet iets: ook wijzelf horen tot de natuur, - onze kunst
en filosofie uitgezonderd. Ook onze oorlogen behoren tot de natuurrampen. En je
wilt toch niet beweren, dat we onszelf beheersen? Eens zullen we ook onszelf helemaal
beheersen, en pas dan kunnen we zeggen, dat we de natuur helemáál beheersen. Maar
tot die beheersing zal horen: dat als we zo'n elixer uitvinden, we het niet zouden
toepassen... Overigens zou het een toppunt van reaktionnariteit zijn. Het zou het oude
bestendigen ten koste van het nieuwe. En het jongere staat op de een of andere manier
altijd hoger dan het oudere, zoals je weet.’ Na even gezwegen te hebben, voegde hij
er nog aan toe:
‘Met die sexualiteit en dood staat ook nog in verband, dat werkelijk grote en
onsterfelijke, hemelse mensen zelden kinderen hebben, en als ze ze hebben zijn ze
niet helemaal goed bij het hoofd en sterven meestal vroeg.’
Het was stil.
De mei lag wonderlijk door het bos, lag warm over het gras en tegen de stammen.
Het was een dag, zoals er ieder jaar maar een handvol zijn. Het groen kwam juist
tevoorschijn, maar was toch nog niet ontknopt; het was nog pril en schoon. Alleen
een enkele kastanje stond al wittig in de bladeren. De satan was weg. Juichend over
deze wonderdadige genezing strekte de boom zijn armen in de lucht. De hond lag
met uitgestrekte poten op zijn zij in het gras, nu en dan op zijn rug naar een kriebelend
insekt happend. Boris Bronislaw dacht aan zijn werk, dat stil lag, en aan zijn kind.
Hilde aan de sfeer van archibald strohalms redevoering. Archibald strohalm aan nog
honderden verbindingen, die hij overal heen kon aanleggen, die echter makkelijk
kunnen uitlekken, maar waarover geschreven zal worden, mits het niet te laat is. Ook
vroeg hij zich af of er nu kontakt was geweest. Hij geloofde van wel. Heel weinig
misschien, maar toch was er iets geweest. Onder het spreken had hij zijn ogen een
paar keer gericht op Bronislaws hand, die op Hilde's knie rustte. Was de manier
waarop de schilder nu voor zich uit staarde ook zo'n hand? Dan dacht hij weer aan
Bernard...zou zich achter hem de wereld willen openen? De wereld. Mens, fietsen,
kopjes koffie, ruzie's, honger, muziek, kul-
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tuur... ergens bestond dat allemaal. Hij zàg het bestaan, iedere dag, voor zijn ogen.
Maar als hij het grijpen wilde, greep hij er doorheen, zoals een spook, dat ook alleen
maar het zijne, het spookachtige, kon grijpen. Net zoals ook de mensen door hèm
heen grepen, en achter veel spot doodsbang waren voor die vreemde gast. In gelijke
vreemdheid stonden zij tegenover elkaar. Aan hem zou het zijn om haar te doorbreken:
door de eieren heen, alleen door de eieren heen was het mogelijk, - eieren, dit woord,
dat hem onpasselijk maakte als hij het op een melkkar zag staan. De hoofdzaak was,
dat de beëlzebubs niet aan de macht kwamen: de hoofdzaak was, dat zijn vrouw hem
niet in de steek liet... Daarmee stond of viel alles.
‘Er klopt van die hele uitleg van ons natuurlijk geen donder,’ zei Boris Bronislaw
plotseling, ‘maar omdat het lente is, klopt het toch weer wel. Ik krijg er de pest in!’
riep hij, en sloeg het boek op zijn schoot dicht. ‘Ik zal wel gek zijn om er de pest in
te krijgen.’ voegde hij er onmiddellijk aan toe. ‘Wat heb je aan al dat gefilosofemel?
Zal ik je eens het verschrikkelijkste oordeel over de filosofie vertellen, dat ik heb
meegemaakt, Strohalm? Ik lag met syphilis in een klein hospitaal in Wenen. Ik had
neuvième jour, dat is een uitslag die je krijgt als je niet tegen de salvarsan kunt. Dan
moet het in kalk worden opgelost of zoiets, maar dat is nogal gevaarlijk en daarom
moest ik in observatie. Dat spul is zo -’
‘Praat daar toch niet over, Boris,’ zei Hilde.
‘Waarom zou ik daar niet over praten? Moet ik me er soms voor schamen? Teebee
is veel erger, en kanker ook. Daar ga je dood aan, dat is veel onfatsoenlijker.’
‘Ons kind, Boris.’
‘Hilde, ons kind heeft hier niets mee te maken, of ik de behandeling af heb gemaakt
of niet. Paultje was ook gezond.’
‘Paultje is dood.’
Archibald strohalm hoorde iets in haar stem dat hem een beetje achterover deed
buigen om haar aan te zien. Ze had geen bijzondere uitdrukking op haar gezicht;
alleen haar ogen, waarmee ze haar man aanzag, waren groot en glansden.
‘Dat heeft er niets mee te -!’ Boris Bronislaw sprak luid, maar stokte. ‘Hilde!’
sprak hij dan dreigend, ‘zeg niet zulke dingen! Ik heb je al meer gezegd, dat je niet
zulke dingen moet zeggen!’ Er was ook iets angstigs om zijn stem. Toen de vrouw
weer voor zich uit keek, hield hij zijn ogen nog even op haar gericht, en streek even
later over haar hals met een geweldige, ge-
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aderde hand, die dun vel had en zachtrose nagels. Hij gaf archibald strohalm de bijbel
terug.
‘Let er maar niet op,’ zei hij. ‘In dat ziekenhuis las ik Nietzsche en Guy de
Maupassant, dat vond ik toepasselijk. Maar ik las ook Kant. Tussen twee haakjes, ik ken iemand, een kantiaan, en die zegt altijd dat hij zich van Kant heeft gemaakt.
Ha ha! Dat vind ik een goeie bak. Hij zegt dat hij zich van Kant heeft gemaakt! Maar
op een keer lig ik in mijn bed te suffen en Kant ligt op het kastje. De broeder komt
de thermometer halen; een gewone jongen. Hij zag het boek liggen, en weet je wat
hij deed? Hij sloeg het ergens open, las een paar regels en begint te brullen van het
lachen. Hoe vind je dat? Hij legt het weer neer en nog steeds lachend gaat hij de zaal
uit. Het is niet wat je noemt fíjn, maar zoiets vind ik nou goddelijk, Strohalm. Waar
blijven we dan met onze filosofie? Laten we onze kleren verscheuren, ons hoofd
scheren, as er op gooien en liever een paar moppen vertellen. Ken je die van die twee
ouwe mannetjes?’
‘Nee,’ zei archibald strohalm.
‘Nou, twee mannetjes van vijfenzeventig komen elkaar tegen. “Hoe gaat het?”
vraagt de ene. “Och,” zegt de andere, “eens in de drie maanden nog maar.” - “Nee,”
zegt de eerste weer, “dat bedoel ik niet. Ik bedoel: hoe gaat het thuis?” De ander
schudt mismoedig zijn hoofd. “Thuis gaat het helemaal niet meer,” zegt hij.’ De
schilder schudde van het lachen. ‘Vind je hem vies?’ vroeg hij aan Hilde. Ze zei niets
en glimlachte. Bronislaw lachte onvermoeibaar en sloeg archibald strohalm op de
schouder. ‘Dat bedoel ik niet!’ riep hij. ‘Ik bedoel: hoe gaat het thuis!’
Wat merkte archibald strohalm nu? Dat hij nogal krom op de bank zat en hikkend
grinnikte en giechelde, - eierloos. Maar wat hij zich terstond tot bewustzijn bracht
in deze gemoedsgesteldheid, die zo onwennig door hem heen vloeide na al die eeuwen,
was: dat hier dus een opening lag, een weg naar het kontakt... ‘de weg van het lachen’?
Hij voelde zich hevig aangegrepen. Sloot alles nu in elkaar? Begonnen de dingen
zich te rangschikken? Was hier de methode, - een grap, - en de mogelijkheid om tot
Bernard en de wereld te komen, die immers voor zijn huis stond en wanhopig op
hem wachtte en hem nodig had? Zoals ook omgekeerd?... Deze gedachten vlogen
razend snel door hem heen, maar met alle kracht die hij had drukte hij ze weg, wilde
er niet aan toegeven, wilde de gewaarwordingen, die hij nu had, niet doden met
gedachten er over.
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‘Ken je die van dat briefje van duizend?’ vroeg hij.
‘Ik weet het niet,’ zei de schilder. ‘Vertel maar.’
‘Een vent loopt op straat en ziet een briefje van duizend liggen. “Oprapen!” hoort
hij op een fluitende toon uit het niets. Dat is de stem van God. De vent raapt het op.
“Naar het station!” hoort hij op een fluitende toon. De vent gaat naar het station. “Ga
naar Monte Carlo!” De vent neemt een kaartje en gaat naar Monte Carlo. “Naar de
speelbank!” De vent doet het en gaat naar binnen. “Zet op acht!” hoort hij op een
fluitende toon. De vent zet de rest van zijn geld, negenhonderd gulden, op acht. Hij
wint, en krijgt vijfendertig maal negenhonderd gulden uitbetaald. “Zet op veertien!”
hoort hij op een fluitende toon. De vent zet de hele bups op veertien en wint weer
vijfendertig keer zoveel er bij. “Zet op eenentwintig!” Hij doet het, maar het wordt
vier en hij is alles kwijt. “Godverdomme!” hoort hij op een fluitende toon...’ Trilden
zijn handen, terwijl hij op de reaktie wachtte?
‘Hij is goed!’ lachte Boris Bronislaw. ‘Hij is oud maar goed! Zo'n mop kun je wel
eindeloos horen. Vertel hem nog eens, Strohalm! Maar nu weer een beetje anders.’
‘Loop naar de pomp!’ lachte archibald strohalm, - maar hij meende het niet. Hij
voelde plotseling een grote teleurstelling, die heel onaangenaam in hem heen en weer
wentelde...
‘Dat zijn theologische moppen, vatikaanse moppen,’ oreerde Boris Bronislaw.
‘Zo ken ik er ook een. Hij is heel kort, je moet er eigenlijk helemaal niet om lachen,
maar hij is toch wel aardig. Twee spoken, of twee geesten. De één vraagt aan de
ander: “Geloof jij aan een hiervoormaals?” Dat is alles. Er zit toch wel iets in, vind
ik. Wat is er aan de hand?’
Archibald strohalm zag de schilder gefascineerd aan en verroerde zich niet. Zo
bleef het een paar sekonden. - ‘Allemachtig!’ zei hij dan. ‘Dat is geweldig! Dat vind
ik ongelooflijk!’
‘Daar ben ik blij om. Je bent een dankbaar toehoorder. Het is jouw beurt. Laat nog
eens wat horen; maar niet zo'n baard.’
‘Eh... goed,’ zei archibald strohalm afwezig. ‘Die van die man die zo'n dorst had...
Die man... Verdorie, Bronislaw, wat is dat ding goed...’ Zijn woorden stierven weg
en bij zichzelf herhaalde hij de vraag van de geest. ‘Geloof jij aan een hiervoormaals?’
Ook hier was het weer de omkering, de wederkerigheid, die hij overal ontmoette en
die hem steeds weer mateloos boeide; het heen en weer vloeien en wegvallen van
alle vaste punten. Het was een vlotraken van alle omlijningen en begrenzingen, van
alle

Libertinage. Jaargang 5

34
axioma's en wetten, die in duizendjarige moeite waren vastgelegd. Het was mooi,
maar gevaarlijk. Hij, archibald strohalm, was de man die nieuwe axioma's en wetten
zou ontwerpen, waarmee gewapend met alles te lijf kon en niet op beslissende punten
de armen omhoog zou hoeven te heffen, ten teken van uiteindelijke onmacht. Als hij
het kern-axioma maar eerst vond, waarop al het andere gebouwd werd. Hij had het
nog niet gevonden. En zolang hij het nog niet gevonden had dreigden er grote gevaren
in het vlotraken en wegvloeien! Dan kon het zich opwerken tot een plotselinge, felle
angst, zoals wanneer men op een stoel staat, die omvalt. ‘Geloof jij aan een
hiervoormaals?’ Hier stroomden de antwoorden in de vraag terug. Hier was een grote
wijsheid bereikt, die niets bewees, omdat het vaste punt ontbrak. Was het er misschien
niet, dat vaste punt? Bestond het wellicht alleen uit een vertrouwende overgave,
waarmee men zich met gebogen hoofd in het stromende, in het vloeiende begaf? Wat
er wel was, althans was geweest, was het kontakt met de schilder. Kontakt door een
grap, een grol, een mop! ‘Geloof jij aan een hiervoormaals?’ Ook hiermee was
wellicht een kontakt te bewerkstelligen, maar nu niet alleen met de schilder... Hij
keek op en zag dat Bronislaw en Hilde opstonden.
‘Gaan jullie weg?’ vroeg hij.
‘Ja, wat dacht je? Jij zit toch te slapen!’ Bronislaw klopte zijn vrouw af, waarbij
hij niet verzuimde haar een tik op haar achterste te geven.
‘Laat dat, Boris,’ mopperde ze, ‘je weet dat ik dat niet hebben kan.’
‘Neem me niet kwalijk,’ zei archibald strohalm. ‘Ik moest ergens aan denken.’
Nu achteraf realiseerde hij zich plotseling, dat er een rust in zijn gedachten was
geweest, die hij niet van zichzelf kende. Dat wantrouwde hij. De eieren in aanmerking
genomen was een rustige weg beslist niet de zijne. Wat deden ze onderwijl?
‘Nee, dat aanvaard ik niet,’ zei Bronislaw met een ernstig gezicht. ‘Het is hóógst
ongemanierd van je. Heb je geen opvoeding gehad?’ Hij lachte en wees naar Hilde's
buik. ‘Weet je wat daar in zit, Strohalm?’
‘Tachtig procent water, een stuk zeep en een bom,’ zei archibald stohalm. Hij
schrok er zelf van. Hij had het automatisch gezegd; zijn gedachten waren geweest:
- door de eieren héén, het mag alleen door de eieren héén, wàt ik ook doe.
‘Wat zegt u, meneer?’ vroeg Hilde, terwijl ze het gescharrel aan haar toilet staakte.
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‘Niks,’ kwam Bronislaw snel tussenbeide, - ‘niks bijzonders! Dat kun je niet begrijpen,
schat. Nee, echt, het is niks. Net zoiets als met die neef daarstraks. Haha!’ lachte hij
triomfantelijk. ‘Ons Paultje zit er in! Zes maanden al! Dag Strohalm, symbool, het
ga je goed, kerel!’
Er werden handen geschud, er werd nog wat gegrapt, en toen de twee al bijna
tussen de bomen waren verdwenen, hoorde archibald strohalm nog het lachen van
Boris Bronislaw. Hij ging weer op de bank zitten, waar de zon zijn rug koesterde,
en was de schilder vergeten.
‘Geloof jij aan een hiervoormaals?’ sprak hij voor zich heen, en tuurde met
samengeknepen ogen door het bos, waar nu weer een paar kleine duiveltjes zaten:
één op een jong plantje, één op een kei, - glibberplantje, glibberkei...
‘Geloof jij aan een hiervoormaals?’ artikuleerde hij meer met zijn lippen dan dat
hij het zei...
Toen stond hij op, ging naar huis, en schreef, knoeide, prutste anderhalve maand
lang aan een toneelstuk, getiteld: ‘Geloof jij aan een hiervoormaals?’
Harry Mulisch
(De roman Archibald Strohalm, waarvan dit het zevende hoofdstuk was, werd in
Nov. '51 bekroond met de Reina Prinsen Geerligs-prijs.)
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Echt of vals
Marnix Gijsen, Klaaglied om Agnes. A.A.M. Stols, Den Haag 1951.
Raymond Brulez, Het Pakt der Triumviren. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
Jan Walravens, Roerloos aan Zee. De Sikkel, Antwerpen 1951.

Voor*
De breed uitgemeten geestdrift van de kriticus is dikwijls een camouflage van
onvermogen en niet voor niets zegt een gangbare uitdrukking dat het uitmuntende
boven alle lof is verheven. Al even gangbaar is het gezegde dat we van iets, dat ons
bizonder treft, ‘stil’ worden. Al kan uiteraard de analytische drang van de beoordelaar
wel degelijk door geestdrift worden bewogen en het klasseren en kwalificeren in
ruimere verbanden hem een onstuitbare behoefte zijn, toch zijn er gevallen waarin
de hier geciteerde gemeenplaatsen eigenlijk afdoende zijn.
Mij vergaat het althans zo na de lezing van Marnix Gijsen's ‘Klaaglied om Agnes’,
de vijfde roman van deze, de laatste jaren zo vruchtbare, auteur. Het is een sober
verhaal - of beter verslag - van een jeugdliefde, geschreven niet alleen met de
persoonlijke inzet die we van Gijsen gewend zijn, maar ook met een zo ontroerend
accent, dat elke kwalificatie letterlijk een misvatting dreigt te worden. In hoever het
zo gemakkelijk rond geslingerde epitheton ‘meesterwerk’ op dit boek mag worden
toegepast, in hoever het beter of minder goed is dan Gijzen's vorige romans, zijn
overwegingen die me hierbij overbodig lijken. Ik vind het een zeldzaam gaaf boek,
waarbij de eenvoudige geschiedenis een met enkele, toch felle, lijnen geschetste
achtergrond krijgt door de ironiserende distantie waarmee een wijsgeworden man
zijn jeugd-vertederingen beschrijft en daarbij een ondergrond van waarachtigheid
doordat de tragische dood van de geliefde niet alleen een incident is, maar het eeuwige
conflict van de gevoelige mens met het harde leven.
In deze belijdenis van het gemis, dat op drie plans wordt doorleefd - in de vage,
maar niet uit te wissen, herinnering aan het jonggestorven zusje Agnes, in de
etherisch-kuise jeugdliefde voor
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het aan tuberculose stervende meisje Agnes en in het mythische besef van een door
Gluck's Orfeus-muziek wakker geroepen ‘eredienst van het verlies’ - is het grote, zo
gemakkelijk tot sentimentaliteit aanleiding gevende, sentiment in evenwicht gehouden
door Gijsen's koude en bijtende humor. Een humor, die dezelfde kwetsbaarheid als
bodem heeft, maar als een weerbaar makende wapenrusting op de naieveteit is
veroverd. Het is juist dit - ik zou willen zeggen wijze - evenwicht tussen de distantie,
die de bijkomstigheden van het ik tot minuscule proporties herleidt, en de volstrekte
loyaliteit aan het wezenlijke van dit ik, dat Gijsens boek zo in alle opzichten
aanvaardbaar en ‘af’ maakt. Zelfs aanvaardbaar waar Van Schendeliaanse archaïsmen
worden gebruikt als stijlmiddelen die we nu ‘overdone’ achten, b.v. het overdadig
gebruik van adjectieven als zoet, edel e.d. Ook dit absoluteren bepaalt persoon en
atmosfeer, zoals het bijkomstige met de relativerende spot wordt opgediend, die bij
de beschrijving van het werk aan een obscuur weekblad en van het groteske milieu,
dat voor de ik-figuur de militaire dienst opleverde, tot kostelijke passages leidt.
Toch is het de ontroerende en door en door echte ondertoon van dit, in wezen
tragische, boek en niet de knapheid van stijl of constructie, die me de lust beneemt
om hierbij ook maar enige greep naar de anders met liefde te hanteren kritische
pijlenvoorraad te doen. Wel gaat mijn hand onweerstaanbaar in de richting van dit
arsenaal bij de lezing van Brulez' ‘Het Pakt der Triumviren’, het tweede deel van de
tetralogie ‘Mijn Woningen’, waarmee ook deze auteur van een - bij de Vlamingen
tegenwoordig opvallend veel voorkomende - tweede literaire jeugd blijk geeft. Brulez
zet hierin zijn met ‘Het Huis te Borgen’ begonnen geromantiseerde autobiografie
voort en hij doet dit even onderhoudend, speels en wijsgerig-ironisch. Ik heb ook
dit, weer knap en geestig geschreven, verhaal met plezier gelezen. Brulez weet
voortreffelijk en humoristisch te karakteriseren en met on-Vlaamse terzijdes drijft
hij dikwijls kostelijk de spot met volop Vlaamse personen en toestanden. Dit vervolg
heeft ook meer ‘reliëf’ dan het eerste deel, vooral doordat aan de gebeurtenissen der
hoofdpersonen - de drie jonge ‘triumviren’, die een niet al te ernstig genomen
bondgenootschap voor het leven aangaan - vele aspecten van de eerste wereldoorlog
worden geschetst. In sommige hierop betrekking hebbende passages schuilt af en
toe zeker wel een ‘letzter Ernst’, maar wat mij ook in dit boek weer hindert en waarom
de lectuur
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mij toch niet veel meer heeft gegeven dan ‘plezier’, is dat Brulez zich te weinig bloot
geeft, te veel paradeert met zijn belezenheid en coquetteert met zijn vondsten.
Ik mis bij Brulez de inzet van een persoon, zoals ik dit wel bij Gijsen vind. Hij is
zeer zeker kritisch en openhartig, maar hij weet toch ook behendig de grens te
vermijden waar zijn cyniek en kritiek gaan bijten. Hij poseert en balanceert
beminnelijk op de grens van wat acceptabel wordt geacht, waartoe ook altijd nog
een dosis ondeugendheid behoort. Hij - en niet Gijsen - kreeg dan onlangs ook de
Driejaarlijkse Staatsprijs voor Proza en hij mag in zijn boek ook zeggen geen gevaar
te willen lopen een dergelijke kans te missen door meer staaltjes van naoorlogse
zedenverwildering te schetsen. Het is aardig en het is speels en Brulez kan zich net
zoveel veroorloven met de Vlamingen als een jonge hond met de vingers van zijn
baas, die wel weet dat het beest niet toebijt.
De appréciatie van het meer of minder speelse zou een kwestie van smaak of
voorkeur kunnen zijn, was het niet dat achter dit zich - zeer filosofisch - cacheren
een tekort aan echtheid zit, een voor mij des te hinderlijker aspect gezien Brulez'
overige schrijverskwaliteiten. Dit indifferentisme, waarbij het spelen met de gangbare
morele normen bedriegelijk veel op het relativisme van de wijsgerig geschoolde lijkt,
verbergt eerder een gemakzuchts-moraal dan de contramoraal van iemand die met
zijn begrippenspel ook zichzelf inzet. Ik bespeur hierachter zoiets als de ‘epochè’,
de oordeelsonthouding van de pyrrhonische sceptici of, in moderner slang, een
‘sophistication’; het een herinnerend aan het ander en beide fenomenen van de min
of meer wijsgerig aangeklede gemakzucht. Ik meen daarom ook de ware Brulez - zo
bloot en onbeschermd als met een Léautaud in ‘Le Petit Ami’ en met Gijsen in het
hierboven genoemde boek het geval is - totnutoe niet in zijn mémoires te hebben
ontmoet. Ik zie hem altijd in een beschermende overjas, ongetwijfeld van goede snit
en verfijnde smaak, maar wat men onder vrienden en in het huiselijk verkeer net niet
verdraagt.
Is het bij een fijnzinnig auteur als Brulez al minder gemakkelijk in de distantie
een terughoudendheid te ontdekken, die meer een zich aan het oog onttrekken is dan
de verovering van een met de levensverschijnselen betrekking houdende afstand,
dan is bij een ‘rauwere’ figuur als de jonge Jan Walravens, wiens eerste roman
‘Roerloos aan Zee’ veel lof heeft geoogst, in een zekere directheid gemakkelijker
een tekort te zien. Wat Brulez ontwijkt, wil Wal-
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ravens als het ware kneden en zijn, zeer zeker merkwaardige, boek is dan ook een
‘tour de force’. Walravens is een modernist, of beter hij wil het zijn, getuige ook zijn
overspannen en weinig geslaagde essay ‘Phenomenologie van de moderne poëzie’,
waarmee hij zich onder de jongeren als theoreticus op de voorgrond plaatste. Met
die wil heeft hij zich ook aan een roman gezet, die wat onderwerp betreft zeker
ongewoon is in de Vlaamse literatuur en waarin een moderne, min of meer
‘existentialistische’ problematiek hoogst ernstig is verwerkt. Het is hier een en al
ernst, grauwe ernst, in dit als de biecht van een zonderlinge Atheneum-leraar
voorgestelde verhaal. Deze in de droom vluchtende man, die portretten van dieven
en moordenaars als ook onbruikbare wapens verzamelt - ergens in een woonwagen
verborgen - vertelt over de moord die zijn onevenwichtige zoon heeft bedreven op
diens jonge vrouw. Het gebeurt op het moment dat de leraar, die zelf op deze vrouw
verliefd is geworden, met haar in een hotel verblijft en daaromheen is een entourage
van voyous en genotzoekers, zelfs een opiumkit en een omstandige rechtszaak met
veel ‘psychologie’.
Alle ingrediënten van de kitschkeuken heeft Walravens overhoop gehaald en het
is een wonderlijk brouwsel geworden, dat nog net van de alleen maar
kitsch-kwalificatie wordt gered door de aannemelijke ernst waarmee deze zwarte
kunst wordt bedreven. Het moet een probleemboek zijn, waarin de verhouding van
de moderne mens tot God en de aspecten van de menselijke vrijheid zijn uitgewerkt,
maar de problemen zijn hier opgedrongen aan de personen en gebeurtenissen. Nergens
belichamen de figuren in hun zelfstandige reacties de problematiek, die de schrijver
aan het eind van het boek dan ook nog eens expliciet moet formuleren alsof hij besefte
dat we het anders niet zouden weten. Alle figuren blijven met een vage symboliek
beklede marionetten, ze hebben geen eigen logica en spreken allen rijkelijk filosofie,
natuurlijk die van de zo gepreoccupeerde auteur zelf. (Een mooi staaltje is b.v. het
compliment dat de jonge bekoorlijke Nana Verkade haar schoonvader, de 50-jarig
droge leraar, toevoegt: ‘Ik hou ook van het non-conformisme van je dromen en van
hun gratuïteit.’)
Deze kunstmatigheid valt nog des te meer op doordat de vorm van de biecht is
gekozen. Wie deze literair verwrongen quasi-biecht met Gijsen's ‘klaaglied’ vergelijkt,
zal weinig kunnen geven om deze mooie metaforen en vondsten van een zogenaamd
gekweld man, die dan ook nog om de haverklap - alweer het slechte geweten - schrijft
geen literatuur te willen bedrijven. Zo geforceerd
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als de personen en de stijl - dit laatste door en door ‘overstated’ met al die geweldige
superlatieven - van het boek zijn, zo geforceerd is ook de constructie. Sympathiek
is dat Walravens van de traditionele Vlaamse attributen geen gebruik wil maken,
maar hij heeft hier een zogenaamd Vlaams infcellectuelenmilieu wíllen creëren, wat
dan ook doordat het nergens de realiteit dekt alleen maar ‘gewild’ genoemd kan
worden. Niet dat ik van een schrijver per se realisme verwacht - integendeel - maar
het niet-bestaande of niet-bestaanbare moet ook aannemelijk worden gemaakt, zoals
b.v. het sprookje zijn eigen logica heeft.
Ik had bij de lezing telkens het gevoel met een kleurendruk te maken te hebben,
waarvan het patroon best te genieten zou zijn als de kleuren er niet zo dik en
verschoven op terecht waren gekomen. In dit patroon herken ik dan weer de - nog
lang niet ‘letzter’ - ernst van Walravens, wiens op zichzelf lofwaardig modernisme
als het meer verwerkt is tot betere resultaten zou kunnen leiden dan in deze, in alle
opzichten geforceerde en dus mislukte, roman.

Voor Raymond Herreman1)
Niet beter dan aan mijn reacties op de drie besproken boeken - waarbij op zichzelf
natuurlijk een uiteenzetting overbodig zou zijn over de hier aangelegde criteria, die
voor mij, als ook voor vele anderen, er simpelweg uit bestaan zich te realiseren met
welke mate van zuiverheid een schrijver zich in zijn werk uitspreekt en op welk
niveau hij dit met de daaraan aangepaste middelen doet - kan ik mijn antwoord
toevoegen op enkele vinnige opmerkingen, die R(aymond) H(erreman) in het
Nov.-nummer van het Nieuw Vlaams Tijdschrift wijdt aan mijn artikel ‘In de Vlaamse
Wei’, verschenen in no. 4 van de jaargang 1951 van Libertinage (wat niet libertinage
betekent, heeft H. alvast ontdekt).
Herreman vindt dat ik in dit stuk vernederend heb geschreven over Burssens,
Roelants, Daisne, Walschap, Walravens, dat ik me dubbelzinnig heb uitgelaten over
Teirlinck en Van de Woestijne, dat ik van leer getrokken ben tegen het Nieuw Vlaams
Tijdschrift en zijn redacteuren heb afgeschilderd als een allegaartje van ‘arrivisten’
(volgens H. bedoel ik het weliswaar niet zo, maar ik ge-

1) Aangezien in dit tijdschrift voor een beperkte lezerskring wordt geschreven, lijkt het me niet
ondienstig om in sommige gevallen en uitsluitend om practische overwegingen het voorbeeld
van Lectuur-Repertorium en Idil te volgen. Het sterretje aan het begin van dit artikel betekent
dan ook: voor gevormde volwassenen, maar wegens bepaalde passages niet voor alle
volwassenen geschikt.
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bruik, zoals andere Nederlanders, Franse woorden waarvan ik de betekenis niet
begrijp. - Inderdaad, van de Vlamingen moeten we perfect Frans leren!). Maar
daarmee zou ik nog wel een behoorlijk en achtenswaardig man kunnen zijn.
Toch ben ik het niet volgens H., getuige het volgende: ‘Maar het wordt bedenkelijk
als hij de indruk wil wekken, dat die redacteuren het tijdschrift voor eigen profijt
leiden en hij bedoelt wel degelijk een commercieel en een financieel profijt; die
centenkwestie schijnt hem doorheen het ganse artikel een obsessie te zijn.’ Wat ook
bij H. helemaal niet meer door de beugel kan en ‘verdachte taal’ is, is mijn opmerking
over Willem Elsschot, van wie ik zou weten dat hij ‘ook al om commerciële redenen’
een verzoek om lid te worden van de redactie van het N.V.T. niet had kunnen
weigeren. Tenslotte is dan nog een ‘andere grove fout, die men niet van een
achtenswaardig man had verwacht’ de manier waarop ik Maurice Roelants ‘naar de
ziel tast’. Ik heb twee van de 14 blz. van mijn opstel gebruikt voor zijn aftakeling,
ik ontsluier tot de geest en ziel van R. toe, ontleed diens geheime drijfveren, weet te
verkondigen dat R. met commerciële bedoelingen zijn laatste verzenbundel schreef
en kondig op eigen gezag zijn verdere toekomstplannen aan. Dit is dan zo hatelijk
gedaan dat men aan een rancune denkt en ‘het is gewoon laster’.
Het is wel vermakelijk dat H. met dit alles de jeugd - dank u! - wil leren onderscheid
te maken tussen wat wel en wat niet geoorloofd is, maar het lijkt me belangrijker dat
H. leert lezen. Want zijn weergave van mijn beschouwing over de Vlaamse literatuur
is symptomatisch voor een letterkunde waar kliekgeest, vriendendienst, politieke en
sociale overwegingen de kritische normen overwoekeren en waar door velen in kritiek
alleen, met slechte bedoelingen geschreven, aanvallen op personen wordt gezien.
Hoe dikwijls houdt in Vlaanderen, en in België in het algemeen - Herreman weet dit
even goed als ik - de beoordelaar zijn werkelijke kritiek vóór zich ‘omdat je dat nu
eenmaal niet kunt zeggen’. Dit vermengen van de literaire met de sociale persoon
acht ik een van kinderachtige gevoeligheid en van culturele onrijpheid getuigend
verschijnsel. Wie zo Nederlandse kritiek leest, kan ik alleen maar antwoorden dat
bij ons - in elk geval in dit tijdschrift - iemands werk niet wordt geprezen om hem
een plezier te doen of veroordeeld om hem te benadelen. Deze uitspraak zal door H.
wel weer aan ‘hooghartigheid’ worden toegeschreven, maar ik meen nu eenmaal de
hooghartigheid eerder daar te zien waar met man
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en macht wordt gepoogd de kunstenaar in de ogen der goegemeente sacrosanct te
verklaren.
Iemand die publiceert wordt daarmee min of meer een publiek persoon en wie
literair werk beoordeelt, heeft met die persoon te maken. Uiteraard alleen zoals hij
uit zijn werk tevoorschijn komt, maar wie de normen aanlegt van de zuiverheid, wie
de mate van echtheid of valsheid wil ontdekken waarmee een schrijver zich uit, wie
ook zijn masker wil afrukken als hij zich anders wil voordoen als hij is - en dat is
met woorden zo gemakkelijk te bereiken - heeft met heel veel van die persoon te
maken. Wat daarbuiten blijft is een veranderende en veranderlijke factor. Van een
historische figuur willen we meer weten dan van een tijdgenoot; van een schrijver
die ons lief is, is ieder détail welkom dat zijn persoonlijkheid ons nog meer onthult.
Als H. dan ook uit mijn kritiek op bepaalde Vlaamse schrijvers een wil tot
vernederen, een naar de ziel tasten, een van leer trekken en dan vooral - hoe is het
mogelijk - een beschuldiging dat alles ‘een centenkwestie’ is, distilleert, dan blijkt
daaruit zonneklaar dat hij Nederlandse kritiek niet kan lezen. Ik heb enkel en alleen
literaire verschijnselen, hetzij als geschrift, hetzij als publieke bedrijvigheid,
beoordeeld. De meeste van de besproken schrijvers ken ik persoonlijk niet en enkele
slechts oppervlakkig. Als ik uit authentieke bron een bizonderheid over Elsschot
onthul, dan is dit waarachtig niet dat ik hem wil betichten om commerciële redenen
redacteur van het N.V.T. te zijn geworden, maar omdat ik veronderstel dat
Nederlandse bewonderaars van hem er, evenals ik, verbaasd over zullen zijn om hem
- zoals ze hem uit zijn werk kennen, let wel - in welke tijdschriftredactie ook zitting
te zien nemen. De vermelde bizonderheid dégradeert Elsschot allerminst. Integendeel.
Maar ze typeert hem en... de N.V.T.-redactie, wat H. ook nooit zal begrijpen.
Ik heb evenmin enige rancune tegen Roelants. Ik beoordeel hem alleen naar zijn
werk en naar zijn publiek optreden en als ik hem blijkbaar naar de ziel heb getast me vrij wetend van handtastelijkheden vertaal ik dit terug in: gewezen - dan moet
de oorzaak daarvan zijn dat hij zo doorzichtig is. Ik heb in enkele regels op hem als
verschijnsel gedoeld zonder hem te noemen, maar dit portret was blijkbaar zo duidelijk
dat H. het maar bij de vermeende twee pagina's rekent die ik dan zo buitensporig aan
Roelants zou hebben gewijd. Als ik in welgeteld ruim één pagina Roelants' laatste
verzenbundel enigszins uitvoerig heb uiteengerafeld, is dit
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alweer een door mij noodzakelijk geachte voorlichting van Nederlandse lezers. Wie
de Forum-tijd heeft meebeleefd, heeft een zekere voorstelling van de Vlaamse auteurs
die aan dit blad waren verbonden. Wie dan met een zeker niveau voor ogen Roelants'
latere werk en optreden ziet, zal er, evenals ik, dubbel door teleurgesteld zijn. Roelants
is inderdaad voor mij een Vlaams verschijnsel, een verschijnsel van een jongeman
met talent, die door de omstandigheden waarin hij leeft en door bepaalde persoonlijke
eigenschappen later bedorven wordt en van zichzelf met gemakkelijk te hanteren
literaire middelen een valse figuur maakt. Om duidelijk te zijn, ik bedoel niet dat
Roelants valse bankbiljetten maakt of iemand de ogen heeft uitgekrabd, maar ik
spreek er een literair oordeel mee uit en dat alleen op grond van zijn literaire uitingen.
Ik heb Roelants slechts een enkele maal oppervlakkig ontmoet en hij kan best een
uitstekend cultureel organisator, een voortreffelijk huisvader en een gewaardeerd
correspondent van ‘Elsevier’ zijn. Maar de wijze waarop hij zichzelf nu literair
presenteert zou ik weer onbehoorlijk kunnen noemen en dat uit naam van de goede
literaire zeden, zoals wij het in dit tijdschrift verstaan. Ik doe het overigens niet,
omdat dit een mate van bewustheid veronderstelt die ik Roelants niet toeken. Men
kan ook als slachtoffer van een traditie ‘vals’ zijn.
Zo heb ik ook Herreman als een sympathiek collega leren kennen, maar dat neemt
niet weg dat ik zijn, in de afgelopen jaargang van het N.V.T. gepubliceerde,
liefdesverzen - deze uitingen van een, de Vlamingen van middelbare leeftijd
teisterende ‘démon du midi’, zoals ik het onlangs hoorde noemen - afschuwelijk en
ten enen male maakwerk vind. Als het neerschrijven van een dergelijke mening
boosheid moet wekken, welnu dan is de rancune niet aan mijn kant. Wel aan mijn
kant is echter de bitterheid dat al dergelijke verschijnselen, dat het tekort aan echtheid
en eerlijkheid talentvolle jongeren van de Vlaamse literatuur afzijdig houdt, hen het
uiten belemmert, hen ontgoochelt en ontmoedigt. Ik ken ze en ik weet hoe het hen
belast en ik hoop alleen dat er nog eens iemand als een Van Ostayen opstaat, die met
zweepslagen en oorvijgen de mooipraters, de hoogdravers en de arrivisten - ja zeker,
Herreman, zo noemen wij dat, al hoeft het daarbij dan niet in de eerste plaats en
bewust om een ‘centenkwestie’ te gaan - hun plaats wijst.
Wat H. verder nog over mijn karakteristiek van het N.V.T. schrijft, o.a. dat ik een
beginselverklaring van de redactie verlang,
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‘al was het maar om daar nog eens zijn wat hooghartig vonnis over te vellen’, laat
ik maar onbeantwoord. Het lijkt me een nuttig punt van bespreking in de
N.V.T.-redactie zelf waar, naar ik meen, zeker niet allen accoord gaan met de in hun
blad verschenen vertaling van mijn beoordeling in het Herremans. Laat ik overigens
H. troosten: ook Libertinage heeft nog nooit een beginselverklaring afgedrukt.
J.H.W. Veenstra

[J. Hanlo: Jeugd - een kelk?]
Jeugd - een kelk?
Ik zag een jongetje met haren wit als linnen
En met een huid als thee met heel veel melk
Zijn mannen eigenlijk nog jongetjes van binnen
Of is een jongen oud - zijn jeugd een kelk?
J. Hanlo
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Laten wij de vrede begraven
Non que les dés soient déjà jetés et qu'il n'y ait plus qu'à subir le destin.
Raymond Aron
In de jaren kort na de tweede wereldoorlog leefde in Nederland algemeen het idee
dat in 1940 de Nederlandse maagd, tot dan een misschien wel schone, maar
onmiskenbaar naar het vadsige en vetzuchtige neigende slaapster, was gewekt door
een grimmige prins Mars - brutaal en veel te overhaast en ongeremd gewekt, en door
dat alles wat vermagerd, maar toch: gewekt, dat wil zeggen het Nederlandse volk
zou de ogen geopend zijn voor het wereldgebeuren, zoals dat in de optimistische
terminologie van die dagen heette. Later is daarop de onvermijdelijke reactie gevolgd
en schampere geesten hebben zich afgevraagd of die prins Mars niet veel eerder
gewoon een Klaas Vaak was geweest. Ook ik ben geneigd geweest hen die zo spraken
in het gelijk te stellen, maar bij het lezen van het manifest van de ‘Vredesbeweging
de Derde Weg’*) is het me duidelijk geworden dat nu toch wel algemeen, zij het veelal
nog onbewust, een besef begint te dagen voor dit feit: dat de vrede dood is, zo goed
als God. Dit manifest immers is voor mij in de eerste plaats een uiting van hen die
zich met dit overlijden niet kunnen verenigen; men wil nu eenmaal niet geloven aan
de dood van een geliefde, tegen beter weten in. Voor hen die mij thans van insinuaties
verdenken: ik geloof niet dat een mens aan een zekere mate van zelfbedrog ontkomt
als zijn verdriet ondragelijk begint te worden. Voor hoevelen, en zeker niet de eerste
de besten, blijft het niet onmogelijk zich bij Nietzsche's uit den treure herkauwde
constatering neer te leggen?
God dood, de vrede dood - ik verfoei eigenlijk zulke sterke beweringen. Nietzsche's
uitspraak heeft voor mij altijd een hinderlijk rhetorisch tintje gehad, maar ik zie nu
wel in dat dat kwam doordat God voor mij nooit levend geweest is - ik zie dat nu in
omdat ik wèl in de vrede geloofd heb en dat geloof heel lang tegen beter weten in
heb bewaard. Want ik had natuurlijk veel eerder beter kunnen weten: leerde ik op
school al niet dat het tijdvak 1870-

*) Zie ‘Vrij Nederland’ en ‘De Groene Amsterdammer’ van 19 Januari 1952. Het manifest
werd o.m. ondertekend door Jan en Annie Romein, Henriette Roland Holst, Anna Blaman,
V.E. van Vriesland, W.H. Nagel, Prof. Pos, Prof. Donkersloot, H.M. van Randwijk, J. Suys,
J. Presser, W.F. Wertheim en G.J. Geers.
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1914 er één was van een gewapende vrede, geen tijd van ‘echte’ vrede dus (al waren
velen in die tijd nog zo optimistisch om dat niet eens in de gaten te hebben, vertelde
de leraar-met-illusies-over-Mussolini er medelijdend bij); en er zijn er toch genoeg
geweest die het tijdperk tussen de beide wereldoorlogen tijdig herkend hebben als
een niet zo erg geslaagde wapenstilstand? En wat betreft de jaren sinds 1945, wel,
ook het manifest van ‘De Derde Weg’ spreekt over ‘de feitelijke toestand’ als één
waarin twee kampen, een ‘West-blok’ en een ‘Oost-blok’, tegenover elkaar staan.
Wat San Francisco bracht was minder dan een wapenstilstand: de koude oorlog.
Vrede kàn er immers niet zijn zolang twee machten, elk hun deel van de wereld
beheersend, met wantrouwen, haat en vrees en met de revolvers op de heup, tegenover
elkaar staan - vrede kan er pas zijn als één van beide machten de ander verslagen
heeft en aldus in de positie van wereldheerser gekomen is, ofwel... het onderlinge
wantrouwen, de haat en de vrees voor elkaar verdwijnen zodat de revolvers kunnen
worden vernietigd. (De revolvers opbergen lijkt mij al niet meer genoeg. Het zijn
immers zulke gevaarlijke wapens geworden tegenwoordig, wat de wet bij ons
trouwens met recht erkent, waar hij een vergunning vereist voor het houden van
zulke moordtuigen - een maatregel die nog niet zo heel ver in het verleden als een
ondragelijke inbreuk op de persoonlijke waardigheid zou zijn beschouwd.) Ik geloof
dat de ondertekenaars van het Derde Weg-manifest tot zover met mij mee kunnen
gaan en ik weet ook dat wij het eens zijn in het verwerpen van die eerste voorwaarde
bij het bereiken van de vrede, zó trouw zijn wij onze geliefde toch al niet meer dat
wij alles zouden willen doen om haar weer tot leven te wekken. Ons eerste scepticisme
ten aanzien van de geliefde treedt hier in: een derde wereldoorlog hebben wij voor
de vrede althans niet meer over. Wij weten nu te goed wat wereldoorlogen betekenen
om ook niet de idee van de zogenaamde preventieve oorlog als verfoeilijk en misdadig
te verwerpen.
Hierna echter scheiden onze wegen zich. Het manifest immers gaat uit van de
‘overtuiging’ niet alleen ‘dat deze oorlog kan en moet voorkomen worden’, maar
het zegt ook uitdrukkelijk al in de aanvang: ‘de tegenstelling Oost-West schijnt
(cursivering van mij. H.v.G.L.) onoplosbaar geworden’. De tegenstelling is dus niet
onoplosbaar en de manifestanten maken zich derhalve op hun reis naar de vrede te
ondernemen langs hun derde weg - een weg die dus zou moeten eindigen daar waar
de beide wereldmachten hun
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onderling wantrouwen opgeven als ook hun haat en vrees, en waar zij zich hun
revolvers gewillig uit handen zullen laten nemen. Welnu, ik geloof dat deze
onderneming niet minder grotesk is dan een reis naar de maan, verfilmd door Méliès.
Het is trouwens opmerkelijk dat het manifest nergens aangeeft waarop de mening
gebaseerd is dat wij hier alleen met een schijnbaar onoplosbare tegenstelling te maken
hebben - het zou de discussie toch zo veel meer verhelderd hebben als men daartoe
tenminste een poging had ondernomen. Maar ja, de vrede, de vrede moet er nu
eenmaal zijn, ergo: de tegenstellingen kunnen niet anders dan schijnbaar onoplosbaar
zijn. Voor deze manifestanten is een wereld zonder vrede blijkbaar even ondenkbaar
als voor anderen een wereld zonder God. Zij doen ook denken aan die volkjes die
zeggen: er zijn nu eenmaal goede feeën - zij het dat zulke volkjes met meer recht
dergelijke overtuigingen uit kunnen spreken dan 20ste eeuwse intellectuelen.
Dat ik niet in de vrede geloof, althans op dit moment en voor de nabije toekomst
- het is misschien voor slechte verstaanders nog nodig op te merken dat ik niet voor
de ‘eeuwigheid’ spreek - komt doordat ik niet geloof in de vredelievendheid van een
totalitair régime, zodra zo'n régime de machtsmiddelen ter beschikking staan om een
greep naar de wereldheerschappij te wagen. (Kemal Atatürk kon zonder gevaar voor
de ‘vrede’ zijn totalitair bewind in een land als Turkije vestigen, maar de dag waarop
Hitler de macht in Duitsland overnam betekende dat het einde van de wapenstilstand
van Versailles in zicht was.) Het is hier niet nodig dit geloof met politieke en
economische argumenten te steunen - argumenten die men trouwens bij ter zake
kundigen in overvloed kan vinden - zij het dat ik er hier nog even nota van zou willen
nemen dat degenen die overtuigd zijn van de goede, lees: Marxistische, trouw van
de leiders in het Kremlin, er dus ook mee op de hoogte zijn dat het ‘Socialisme’ in
één land of landenblok door deze leiders nooit anders dan als een tussenstadium kan
worden beschouwd op de weg naar de wereldrevolutie. Ik volg echter in deze liever
mijn verbeelding dan alle politieke en economische argumenten en ik vraag mij dan
af hoe iemand, die tenminste niet volkomen ‘weltfremd’ en gespeend van iedere
mensenkennis is, nog in de vredelievendheid van dictatoren kan geloven? Is er nog
iemand die, na al wat er van hen bekend is geworden, niet gelooft in de onheilzame,
corrumperende sfeer rondom dictatoren, zoals die met misschien wel de meeste
intelligentie en humor is getekend
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door Guzman in zijn ‘In de schaduw van de leider’? En het Kremlin zou hierop een
uitzondering maken? Hen die nog illusies koesteren omtrent het fatsoen van Stalin
zou ik aanraden - als ik eigenlijk niet al van hun ongeneselijkheid overtuigd was lees het, zo onpsychologische, relaas van Winston Churchill over de conferentie van
Teheran en stel uw verbeelding in werking over de grapjes die Stalin zich daar
veroorlooft - grapjes waarvan Churchill het lugubere karakter geheel ontgaat, daarvoor
is hij trouwens ook al te veel... politicus. En het is hier graag toegegeven: de
‘Westerse’ politicus behoort niet wezenlijk tot een andere soort dan de dictatoren in
zover in hen beiden, en niet eens zo heel ver weg, het kind steekt dat verzot is op het
rovertjespelen of het spelen met lucifers. Alleen: dictatoren zijn de kinderen die zich
hun lucifers niet af laten nemen, pyromanen die niet tegen zichzelf worden beschermd.
‘Bestuur een rijk zoals men een visje zou bakken,’ zei Lao-Tse en ik geloof dat dit
een behartenswaardige wijsheid is voor onze vaderlandse ministers, maar aan de
andere kant: zelfs voor zulke eenvoudige bezigheden als het bakken van visjes bestaan
enige regels van hygiëne, regels echter waaraan niemand de koks uit de dictatoriale
keukens kan houden, die dan ook gemeenlijk in zo grote slordigheid vervallen dat
zij hun visjes het liefst levend in de pan zouden werpen. Men kan mij antwoorden
dat dat allemaal wel wezen mag, maar dat er dan toch nog altijd geen derde
wereldoorlog door Stalin ontketend is. Ik erken dat graag, maar hou vol dat dit alleen
te danken valt aan Stalin's respect voor Amerika's superieure economische en militaire
macht, niet uit hoofde van zijn patronaat van 's werelds grootste duivenfokkerij. Het
duidelijkste bewijs dat Stalin maar al te geneigd is tot militair ingrijpen waar hij
vermoedt niet op Amerikaanse tegenstand te zullen stuiten, levert Korea. ‘Il est
permis de supposer que les Coréens du Nord n'auraient jamais attaqué si les Russes
ne leur en avaient donné license. Mais il est très probable également que cette attaque
n'aurait jamais été autorisé ni même imaginée si la moindre formation de G.I. avait
campé aux abords du 38e parallèle et si la non-intervention américaine n'était apparue
partout - et à Washington même - comme une quasi-certitude,’ schrijft Hubert
Beuve-Méry, de door velen welhaast verafgode hoofdredacteur van ‘Le Monde’, in
zijn ‘Réflexions Politiques’ (Ed. du Seuil, 1951). En hij voegt er nog aan toe: ‘En
résumé, si la volonté d'expansion de l'Union soviétique est indéniable (cursivering
van mij. H.v.G.L.), son attention à peser les
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risques d'une agression ne peut non plus être mise en doute.’ Aldus een ‘neutralist’
die tenminste sommige dingen durft zeggen met een duidelijkheid die men in het
manifest vergeefs zal zoeken.
Mijn tegenstanders zullen mij echter al wel een halt hebben willen toeroepen en
vinden dat ik reeds te ver ben doorgehold. Mijn gebrek aan vertrouwen in de
vredesmogelijkheden, zullen zij wellicht zeggen, toont al aan hoezeer ikzelf behoor
tot de ‘zeer velen’, zoals het manifest het uitdrukt, die ‘zich uit moeheid of angst
zonder tegenstand’ laten ‘inschakelen in de huidige politieke machtsstrijd’. Ik zal
mij bovendien al wel schuldig hebben gemaakt aan ‘eenzijdige voorlichting’ en heb
zeker geen ‘tegengif geboden... tegen de algemeen-gepropageerde visie’. Ik zal mij
dus wel nader moeten verklaren. Ongetwijfeld, er zijn oorlogshitsers ook aan de
andere kant - alleen, zij hebben het niet voor het zeggen. Het zijn nog altijd niet de
Mac-Arthurs en de McCarthy's die in het Witte Huis zetelen, en het ziet er niet naar
uit dat zij het in een nabije toekomst zullen doen. En zelfs als dat het geval zou zijn
dan is er nog altijd het verschil met hun collega's uit het Kremlin dat... maar daarover,
zie boven. Toegegeven, wat de Amerikanen doen heeft niet altijd mijn instemming,
met name hun houding tegenover Franco-Spanje en Duitsland vind ik stuitend genoeg.
Toegegeven, onderdrukking en zelfs terreur zijn er ook aan deze zijde van het gordijn
- wij hoeven maar te denken aan Griekenland, aan Marokko en Tunis, aan de negers
in de Verenigde Staten. Ik laat mij dus niet ‘zonder tegenstand inschakelen’ en neem
dan mijn betoog weer op en vraag mij af of het misschien iets met moeheid of angst
bij de vredesapostelen van ‘De Derde Weg’ te maken heeft, dat in hun manifest wel
het ‘karakterverschil’ tussen het Atlantische pact en de Kominform wordt
geconstateerd, zonder dat ergens een poging wordt gedaan dat karakterverschil nader
te preciseren. Het zou in ieder geval toch een peuleschilletje geweest zijn vergeleken
bij het motiveren van het geloof in de schijnbare onoplosbaarheid van de
tegenstellingen... Ik wil hier dan, omdat het blijkbaar nodig is, nog even een paar
verschillen aangeven: de persoonlijke vrijheden - vrijheid van meningsuiting en
drukpers om twee van de voornaamste te noemen - zijn in geen van de Atlantische
pact-landen absoluut en kunnen door het Atlantische pact in gevaar worden gebracht,
nochtans kan niemand die wel bij het hoofd is ontkennen dat op dit punt het verschil
tussen de A.P.- en de Kominform-landen van principiële betekenis is. Sommigen
zullen nu wellicht klaar staan
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met de befaamde economische uitbuiting die in het kapitalistische Westen aan de
orde van de dag zou zijn, zulks in tegenstelling tot de ‘economische democratieën’
van het ‘Oosten’, maar ik verwijs dan naar de bij mijn weten nog nooit weerlegde
gegevens, zoals die gepubliceerd zijn door o.m. Aldous Huxley in ‘Ends and Means’
en Arthur Koestler in ‘The Yogi and the Commissar’, waarna ik dan graag toegeef
dat het in dit opzicht in het Westen ook alweer niet ideaal is. Dit echter staat vast:
het zijn juist de ‘underdogs’ die in de Sovjet-Unie het meest in de boeien zijn geslagen.
Voor wie niet behoren tot de élite, dat wil zeggen de leden van de kleine
communistische partij, is iedere medezeggenschap in de gang van zaken, en dus ook
iedere poging tot verbetering van de bestaande situatie, uitgesloten. Het is daarom
pure demagogie om - zoals sommigen wel doen - te zeggen dat behalve de kapitalisten,
alleen nog bepaalde intellectuelen ‘profijt’ hebben van de situatie in het ‘Westen’.
Maar ja, over dit alles stappen de manifestanten royaalweg heen: om de Derde Weg
op te gaan is het blijkbaar zaak vooral niet op de kuilen te letten waarin men op zo'n
gevoelige wijze terecht zou kunnen komen. Men mocht eens in ‘een moe fatalisme’
geraken en weigeren zulke weinig soliede wegen verder te bewandelen...
Ook vóór de tweede wereldoorlog waren er mensen die toen zowel Engeland als
Duitsland afwezen ‘ongeacht het karakterverschil’ en die dan ook, op hun manier,
‘tegengif’ boden tegen de ‘algemeen-gepropageerde visie’. Zij deden dit gewoonlijk
door het hele arsenaal van Engelse wandaden overhoop te halen en dan te zeggen:
zie je wel, er is niets wat de Duitsers hebben misdaan wat de Engelsen ook niet eens
op hun kerfstok hebben gehad. De Boerenoorlogen met hun concentratiekampen, de
koloniale onderdrukking met bloedbaden als die van Amritsar, de Angelsaksische
rassenwaan, de eeuwige pogingen om Duitsland te omsingelen, wat de Duitse argwaan
tegen het ‘Westen’ immers zo begrijpelijk zou maken - kortom, de algemene
ontwikkeling van zulke lieden was op dit punt onuitputtelijk. Anderzijds echter
toonden deze objectiviteitsaanbidders zich steeds merkwaardig genoeg van een
griezelige onwetendheid zodra het Duitse zaken betrof, wat door henzelf natuurlijk
hardnekkig ontkend werd: er werden tenslotte zo veel geruchten verteld door mensen
die door haat tegen de Duitsers waren ‘bevangen’. Dit mensensoort, ofschoon thans
voortkomend uit andere milieu's, is na de tweede wereldoorlog veel talrijker geworden
dan vóór 1940. Gedeeltelijk is het verlangen naar de vrede
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sterker geworden naarmate deze fee steeds duidelijker tot het rijk der... feeën ging
behoren, anderzijds echter is het onmiskenbaar dat, vooral onder intellectuelen, de
neiging om oogkleppen op te zetten tegenover de Sovjet-Unie veel sterker is dan
destijds ten aanzien van Nazi-Duitsland, dat meer het oogappeltje is geweest van de
kleinere middenstand en koloniale officierskringen. Het geloof in de mythe van het
‘socialistische’ Rusland is nog lang niet gebroken. Bovendien bestaat er onder
diezelfde intellectuelen veelal een wonderlijke angst voor en rancune tegen Amerika
- typerend is het steeds maar weer herhaalde flauwe spelletje om ‘the American way
of life’ uit te spelen tegen ‘de Europese cultuur’, alsof de Westerse cultuur niet ook
reeds lang in de V.S. wortel heeft geschoten en daar evenzeer - of, toegegeven, sterker
- botst op ‘the American way of life’ als hij in Europa stuit op de cultuurloosheid
van de proletarische en burgerlijke massa's. Aha, vallen enkelen, blijkbaar bijzonder
groenen, mij hier in de rede, maar is het dan niet net zo flauw, en minstens ongepast,
om Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie over één kam te scheren? Neen, dat is het niet,
omdat, welke verschillen er mogen hebben bestaan tussen Hitler-Duitsland en het
Stalinistische Rusland, het principiële punt waarop het nazisme werd bestreden ook
voor het Stalinisme geldt, te weten de ontkenning van de individuele vrijheid, met
al wat dat meebrengt aan terreur, concentratiekampen, knechting van de vrijheid tot
creëeren, kortom, te veel aan afschuwelijks om weer op te noemen. De leuze ‘Mussert
of Moskou’ was daarom vals, omdat men de verafschuwer van kaas ook niet voor
de keuze stelt: ‘Gouda of Edam’ - die voor hem in de eerste plaats kaas blijven - als
er in werkelijkheid nog het alternatief van de jam is.
En dan het argument dat het communisme alleen reeds verschilt van het
nationaal-socialisme omdat het vandaag door millioenen over de hele wereld als de
laatste hoop op redding wordt gezien... Ik vraag mij af hoe men opgekeken zou
hebben als bijvoorbeeld een Duitse groot-industriëel omstreeks 1932 hetzelfde, alleen
in omgekeerde zin, zou hebben gezegd om zijn ‘neutraliteit’ in zijn wereld, het
Duitsland van toen, te verklaren?
Het zijn, geloof ik, in ieder geval deze trekken die tezamen de mentaliteit uitmaken
die onder meer de aanhangers van ‘De Derde Weg’ zo kopschuw doet zijn voor het
preciseren van het door henzelf geconstateerde karakterverschil tussen de Atlantische
Pact- en de Kominform-landen, en het is vermoedelijk deze menta-
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liteit ook die hen er toe drijft ‘ter verdediging van de Vrijheid’ (zie het manifest onder
5b) zelf tussen aanhalingstekens te plaatsen. Wanneer men eerst verzuimd heeft te
constateren dat ten opzichte van de betrekkelijke vrijheid in het ‘Westen’ uitsluitend
van onvrijheid in het ‘Oosten’ kan worden gesproken, zijn zulke aanhalingstekens
alleen maar karakteristiek voor de oppervlakkigheid waarmee deze wegenbouwers
te werk zijn gegaan. En juist zulke mensen spreken van de noodzakelijkheid van het
geven van ‘heldere, zakelijke en zuivere voorlichting’! Trouwens, in hetzelfde
manifest is ook nog sprake van de ‘amerikanerisering’ van de Verenigde Naties,
terwijl ieder woord over de Stalinistische veto-manie ontbreekt. En is het alleen maar
toevallig dat men bij de ‘kwesties van wereldpolitieke betekenis’, waarover men
‘zakelijke en zuivere voorlichting’ zo noodzakelijk acht, wel ‘het spel met
Franco-Spanje’ noemt, maar niet een minstens even belangrijke kwestie als het
geschil over Kasjmir? Had men dit gedaan dan had men zich tegelijk de vraag kunnen
stellen of het nog wel pas zou hebben gegeven Pandit Nehru als voorbeeld te noemen
van iemand die ‘constructieve pogingen’ aanwendt ‘om enige orde in de internationale
chaos te brengen’?
- Goed, zal iemand anders hier opmerken, de manifestanten hebben twee van hun
voornaamste, hier ter zake doende, stellingen volkomen onuitgewerkt gelaten: de
oplosbaarheid van de tegenstellingen tussen de twee kampen, en het feit dat er tussen
die kampen karakterverschillen bestaan. En als dus op grond hiervan moet worden
geconcludeerd dat ‘De Derde Weg’ vooralsnog in het geheel geen weg is, wat dan?
Is het nog altijd niet beter en eervoller te trachten een onbegaanbare weg op te gaan
dan te vervallen in de ‘mens-onwaardige horigheid aan het noodlot’, dat het manifest
als het enige alternatief stelt en dat in ieder geval moet eindigen in een derde
wereldoorlog?
Ik geloof dat de manifestanten ook hier het probleem verkeerd stellen. Weigeren
hùn weg te gaan betekent voor mij allerminst op mens onwaardige wijze horig zijn
aan het noodlot. (Vanwaar trouwens opeens dat grote woord ‘mens-onwaardig’,
terwijl men ieder woord inslikt op andere punten, waarbij dit adjectief nu juist zo
goed van toepassing zou zijn?) De huidige situatie betreuren doet iedereen die van
goede wille is, maar dat betekent op zichzelf niet meer dan betreuren - wat iedereen
vandaag ongetwijfeld doen zal - dat Nederland geen subtropisch klimaat heeft. Van
belang
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echter lijkt mij dat men de tegenwoordige toestand waarin wij, naar het zich aan laat
zien, nog geruime tijd hebben te leven, onder ogen durft zien. En dan krijgen wij een
beeld dat volledig overeenkomt met Orwell's profetie van wereldrijken die elkaar
bestrijden op een afgelegen front zonder dat het tot een beslissende oorlog komt. In
deze situatie leven wij reeds bijna twee jaar, een situatie die in ieder geval gunstig
lijkt voor het uitbreken van een derde wereldoorlog, maar waarin de kans op vrede
uitgesloten moet worden geacht, tenzij het Stalinistische régime in de Sovjet-Unie
instort. Ongetwijfeld een situatie die tot ‘horigheid aan het noodlot’ verleidt, maar
men kan ook anders doen: men kan dat doen waarin Ter Braak ons al is voorgegaan
in zijn strijd tegen het fascisme, namelijk kiezen voor een ‘minimum’; zonder illusies
zijn over de eigen ‘partij’, maar niettemin weten dat die eigen partij tenslotte iets
vertegenwoordigt waarvoor het waard is zich in te zetten. En dit ‘minimum’ bevat
het ‘Westen’ nog altijd, óók voor de aanhangers van ‘De Derde Weg’ - het feit zelf
van de publicatie van hun manifest, ondenkbaar achter het gordijn, levert daarvan
het bewijs. Ik erken graag dat dit ‘minimum’, ook na een door Amerika gewonnen
derde wereldoorlog, in ieder geval in Europa ernstig bedreigd kan worden, maar die
bedreiging, hoe sterk ook, lijkt mij nog altijd geen reden tot een volledig wanhopen
aan het behoud er van.
Dat men tot inactiviteit zou zijn gedoemd wanneer men ‘De Derde Weg’ afwijst...
wat een gebrek aan fantasie! In de eerste plaats zou iedere intellectueel, ook zonder
derde weg, er het zijne toe kunnen bijdragen dat het Westen het Westen blijft.
Waakzaamheid tegenover de totalitaire tendenzen van binnen uit blijft daarom
geboden. Ik geef toe dat dit steeds moeilijker wordt, maar alweer, ik ben niet zo naïef
Amerika en Rusland in dit opzicht gelijkelijk gevaarlijk te achten. Nederland behoort,
dacht ik, onmiskenbaar tot de landen die zijn opgenomen in ‘het door Amerika
beheerste Atlantische Pact’ - welnu, men vergelijke de situatie hier met bijvoorbeeld
die in Tsjecho-Slowakije, dat in de greep is geraakt van de ‘bestrijders’ van het
kolonialisme.
En in politiek-economisch opzicht valt er niet minder te doen, in Europa zowel
als in Afrika, het nabije Oosten en Azië. Verhinderd dient te worden dat nog meer
China's als rijpe appels in Stalin's schoot vallen. Want de enige manier voor ‘het
Westen’ om te zorgen dat de koude oorlog niet in een hete overslaat, lijkt mij het
‘opvullen’ van de zwakke plekken langs het ‘front’, dat
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van Noorwegen dwars over Europa, langs het nabije Oosten over de Himalaya naar
Indo-China loopt. Ik maak mij er overigens geen illusies over dat dit ‘opvullen’ een
gemakkelijk werkje zal wezen, en ik vraag mij in het bijzonder ten aanzien van de
niet-Europese gebieden zelfs af in hoeverre het wel mogelijk zal zijn. In ieder geval
geloof ik dat noch het zenden van wapens, noch het erkennen van het Aziatische of
Afrikaanse nationalisme en het verlenen van enorme technisch-financiële hulp, op
zichzelf een waarborg zullen vormen voor het slagen van deze politiek. Maar men
doet nu eenmaal wat men kan, en mocht er van dit streven iets terecht komen dan is
het tevens ook de enige manier om er toe bij te dragen dat het Sovjet-régime instort,
alhoewel dit steentje voor mijn gevoel altijd zo nietig zal blijven, dat ik deze methode
hierboven niet genoemd heb bij de voorwaarden tot het bereiken van de vrede. Alleen
een ruzie tussen de opvolgers van Stalin, of tussen de opvolgers van diens opvolgers
zou een instorting van het régime teweeg kunnen brengen.
Men zal nu opmerken dat mijn ‘program’ dan toch onvermijdelijk moet leiden tot
een bewapeningswedloop, met al wat dat voor gevaren oplevert aan
‘fasciseringstendenties’, zoals het manifest het uitdrukt. Inderdaad, in iedere strijd
is het gevaar onvermijdelijk dat men iets van de trekken van zijn tegenstander oploopt,
en waar wij vandaag staan tegenover het ‘fascisme rouge’ - de term is van Hubert
Beuve-Méry - is de waarschuwing van de manifestanten dus wel op zijn plaats.
Alleen, men mist hiertegenover - en dat is van een zo objectief gezelschap toch een
beetje vreemd - de ruiterlijke erkenning dat men deze vaderlijke vermaningen slechts
heeft kunnen uitspreken dank zij... bepaalde wapenen, in dit geval de Amerikaanse.
Want is er iemand die in alle ernst zou willen volhouden dat het Europa van vandaag
nog zou hebben bestaan zonder de bescherming van het Amerikaanse zwaard? Deze
vraag echter heeft men zich klaarblijkelijk in het geheel niet gesteld, want anders
zou men haar niet alleen hebben beantwoord, maar ook hebben geweten dat het
‘bewaren’ van de onafhankelijkheid ‘naar beide zijden’ belachelijk grootsprakig is
zolang men niet de beschikking heeft over eigen wapens, waarmee men die
onafhankelijkheid ‘naar beide zijden’ zou kunnen aantonen. Maar dat is nu juist weer
iets wat ‘De Derde Weg’ niet wil: ‘Verder stellen wij nadrukkelijk vast, dat in geen
geval in naam van de Derde Weg-idee militaire machtsvorming mag worden bepleit.’
Ik weet ook wel dat men die eigen wapens niet eens krijgen kan
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zonder Amerikaanse steun, maar men zou, door naar zo'n ‘onafhankelijkheid’ te
streven, tenminste nog een beetje consequent blijven. Nu echter wil men de vrede
als alle ervaringen van de laatste jaren het uitschreeuwen dat de vrede sinds lang
dood is, en men wil onafhankelijk zijn ‘naar beide zijden’ zonder zich de stok aan
te schaffen om die beide zijden van het lijf te houden. De manifestanten herinneren
mij steeds weer aan die neefjes die één van mijn vriendjes eens te spelen had, en die
op hun vraag om ‘djeroek’ (citroen) te mogen drinken, van zijn nogal verbaasde
moeder te horen kregen dat er geen ‘djeroeks’ waren omdat het immers helemaal
geen ‘djeroek’-tijd was. Maar de kereltjes bleken niet in het minst uit het veld
geslagen: ‘Tante, wij willen tòch djeroeken!’
Het op zichzelf respectabele verlangen naar de vrede, naar een doorbreking van de
uitzichtloze situatie van vandaag, heeft in het recente verleden reeds velen er toe
gebracht hun adhaesie te betuigen aan ‘vredesbewegingen’ waarvan kon worden
vastgesteld dat zij waren opgezet als handige propaganda-acties van één van beide
partijen. En het zal bekend zijn dat verscheidene aanhangers van ‘De Derde Weg’
hiervan het slachtoffer zijn geweest. Verheugend is het daarom dat zij zich thans
onomwonden tegen het ‘Oostblok’ hebben uitgesproken. Niettemin, een feit blijft
dat vredesbewegingen een slechte naam hebben gekregen op het ogenblik - ook dat
is droef, maar waar. Afgezien echter van het misbruik dat bepaalde politici van zulke
acties hebben gemaakt - iets wat bona-fide vredesbewegingen tenslotte niet helpen
kunnen - is er voor mij een andere reden om achterdochtig te staan tegenover zulke
verzoeningspogingen tussen ‘West’ en ‘Oost’. Iedereen weet uit zijn persoonlijk
leven dat verzoeningspogingen in bepaalde fasen van een vijandschap uitsluitend tot
vertroebeling kunnen leiden. Het is in vele gevallen beter mijn vijandschap tot iemand
te respecteren, dan te pretenderen die vijandschap - die even zuiver kan zijn als
vriendschap - door een ‘verzoening’ op te heffen. Toen André Gide van Umberto
Campagnola de uitnodiging ontving mede te werken aan het blad ‘Comprendre’ van
de Società Europea di Cultura, een andere verzoeningsbeweging, antwoordde hij,
een paar weken voor zijn dood, op 28 Januari 1951*):

*) Van deze brief is mij uitsluitend de Engelse vertaling bekend, gepubliceerd in ‘Partisan
Review’ van Juli-Augustus 1951.
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‘I have reread your letter several times - not that it is lacking in eloquence, but your
eloquence pleads a cause that does not seem to me defensible. Despite your efforts
at reconciliation, the two ethies you describe are in opposition. It is self-evident that
an agreement between them would be desirable; but, alas, it does not strike me as
possible. At our present stage of development, it could only be the result of a
misunderstanding, I ought to say of trickery on one side or the other - a necesseraly
precarious and illusory result in which one or the other of the opposing sides would
immediately snatch from the other everything it had originally pretended to yield. It
would be but a pretense of reconciliation and the situation would later on turn out to
be, not the same, but seriously jeopardized by such an attempt at compromise. It is
better to examine the question calmly while we still can, and I was about to say: with
a level head while we still have our heads on our shoulders.’
Wonderlijk toch, dat de 81-jarige Gide, over wiens zogeheten gebrek aan politiek
inzicht in bepaalde kringen de grapjes niet van de lucht zijn, met deze enkele regels
bewees een gevoel te hebben voor de kern van de zaak, die iedereen - en niet in de
laatste plaats de politieke denkers van links of rechts - hem benijden kan. (En dit
terzijde: men lette op de typisch Gideaanse laatste zin, waarin zijn ironie op feilloze
wijze zijn ‘laatste’ gedachten en gevoelens, zijn hele houding kortom, ten aanzien
van het hedendaagse conflict tot uiting brengt.) Het is een weinig hoopvolle
‘boodschap’ van een stervend man, maar ik zie niet in wat men er vandaag voor in
de plaats zou kunnen stellen. Daarom, terwille ook van een beetje oprechtheid: laten
wij de vrede begraven...
H. van Galen Last
26 Jan. '52.

Libertinage. Jaargang 5

57

Exposé
Mr. Josine W.L. Meijer
Dingaansdag en Mensenrechten
Wie op het ogenblik in de boekhandel naar literatuur over Zuid-Afrika vraagt, wordt
onvermijdelijk verwezen naar een boek van Julian Mockford, ‘The golden Land, A
Background to South-Africa’1). Op de folder wordt de schrijver aanbevolen als ‘a
vivid and authoritative historian of South-Africa’. Het boek bevat een boeiende en
practische handleiding voor reizigers; aan ieder hoofdstuk is een ‘postcriptum’
toegevoegd, waarin bezienswaardigheden en aanwijzingen voor de route te vinden
zijn.
Zuid-Afrika: het gouden land, een land met een grote toekomst. Mockford roept
het voor U op als een paradijs van natuurschoon en overvloed, met zijn zonnige
stranden, welvarende boerderijen, vrolijke jachtpartijen en ruime huizen, waar men
geruisloos bediend wordt door goedgehumeurde, gewillige zwarten. De Europeanen,
die hun stervend werelddeel ontvluchten, vinden nieuwe mogelijkheden in dit ‘land
van gezondheid, vrijheid en geluk, van hoop, ondernemingslust en fortuin’.
Mockfort beschrijft de grote steden, Kaapstad, Johannesburg, Durban, onderling
zeer verschillend, maar alle drie bont en schilderachtig door de klederdrachten en
levensgewoonten van vele rassen en volken. Hij stelt ze voor als centra van opgewekt
leven. De kleurlingen en Maleiers van Kaapstad ‘hebben veel plezier in hun leven,
dat makkelijk en zorgeloos is, vergeleken met dat van grote massa's arbeiders in
Europa en Azië en zelfs in de Verenigde Staten’. Zelfs voor de locaties en
barakkenkampen van de naturellen bij Johannesburg heeft hij een hoopvol woord.
‘De barakken van de blanke uit de 80er en 90er jaren zijn nu villa's en landhuizen
en grote regeringsgebouwen: dus zullen de hedendaagse barakken van de zwarte
morgen misschien veranderen... in wat?’
Toch kijkt overal het rassenvraagstuk om de hoek. Kaapstad, waar Mockford het
grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht, was in zijn kinderjaren een stad van
blanken, waar de kleurlingen op de achtergrond bleven en slechts naar voren kwamen
als hun diensten verlangd werden. Nu zijn de kleurlingen overal; ze zijn te talrijk
geworden voor de slums van hun oude district en bevolken de eens zo deftige
buitenwijken, zodat de Europeanen daaruit wegtrekken naar de nieuwe buurten. In
de laatste tien jaar hebben ook de Bantoes, die vroeger zelden zover zuidelijk kwamen,
in massa hun intrede in de stad gedaan; het rhythmisch gezang van de zwarte
havenarbeiders is het eerste geluid dat de binnenvarende Europeanen te horen krijgen.
En Johannesburg is een stad met een schaduw: de schaduw is het Johannesburg van
de zwarten, die, ondanks de strenge rassenscheiding, alom tegenwoordig zijn, in de
straten, in de parken, zelfs in de winkels.
Over de protectoraten en reservaten, waar de Bantoes nog min of meer in hun
natuurstaat leven, vertelt Mockford folkloristische curiositeiten: hij
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vertelt van Zoeloeland, het rijk van Dingaan en Cetiwayo, waar nu een schijnkoninkje
regeert, dat Westerse gewoonten heeft overgenomen; van Swaziland, dat door hoge
bergen en een malariagordel van de rest van de Unie gescheiden is en waar de
oer-oude stamgebruiken ongerept voortleven: het mysterieuse ceremonieel van de
koningsbegrafenis, de woeste krijgsdansen, de bloedige offerfeesten, en zelfs de
rituele moord, die ondanks alle pogingen van Britse en inheemse autoriteiten nog
altijd heimelijk bedreven wordt, ja, toeneemt; van het noordoosttransvaalse laagland,
waar de ‘onsterfelijke’ koningin Mujaji troont, de regengodin, door Rider Haggard
in ‘She’ bezongen; van de pygmeeën, wier dodelijk vergiftigde pijlen niet groter zijn
dan een lucifer.
Het zijn fascinerende verhalen van een exotische wereld, die af en toe de gevaren
laten doorschemeren, waardoor de blanke in Zuid-Afrika omringd wordt, wanneer
hij, zoals Mockford zegt: ‘de westelijke, Christelijke beschaving onder de Bantoes
tracht te vestigen’. Ten Zuiden van de evenaar leven drie millioen Europeanen op
vijftig millioen Bantoes, en voor heel Afrika zijn de cijfers nog veel ongunstiger:
vier millioen Europeanen op tweehonderd millioen inheemsen, Egyptenaren en
Arabieren inbegrepen. Onder de Bantoes is al eeuwen lang een volksverhuizing aan
de gang van Noord naar Zuid. Daarom zijn ook de Alligator-, Luipaarden
Leeuwmensen, die de equator onveilig maken, een virtuele bedreiging voor de
bewoners van de Unie.
Mockford geeft zich er rekenschap van dat de verhouding tussen blanken en
naturellen het grootste probleem van Zuid-Afrika vormt. Toch ziet hij de toestand
optimistisch in. ‘Ondanks het voortleven van hun stamgewoonten worden de
naturellen steeds meer gekerstend, geciviliseerd en geürbaniseerd. Zij worden naar
de farms en fabrieken van de blanke getrokken door de zegen van geregelde lonen,
door het verlangen te delen in zijn kennis en materiële genietingen’. Er wordt veel
voor de verbetering van de toestand der kaffers gedaan. ‘Van Onderstepoort bij
Pretoria uit vliegen de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar alle hoeken
van Zuid-Afrika om veeziekten en pest te bestrijden en de landbouwmethoden te
verbeteren. Door de wetenschap van de blanken wordt de bedreiging van sprinkhanen
en witte mieren, muskieten en tse-tsevliegen verminderd. Droogte, bodemerosie en
prairiebranden verliezen iets van hun verschrikking’. Veel valt nog te doen: meer
ontwikkelingskansen voor de Bantoe-volken, ‘grotere privileges (sic!) van vrije
beweging door het land’, opheffing van belemmeringen voor hun intrede in handel
en bedrijf, ‘om niet te spreken van een verbeterde sociale aanpassing van de
“tussengroepen”, kleurlingen en Aziaten’. Maar het verbazingwekkende in
Zuid-Afrika is volgens Mockford dat de zwarte zo gedijt in de nabijheid van de
blanke. ‘Het grootste historische feit in de driehonderd jaar van de Europese occupatie
van Zuid-Afrika is de opkomst van de Bantoe’. ‘In het Donkerste Afrika hebben
hongersnood, epidemieën en kindersterfte een enorme cijns van de Bantoes geëist,
maar in de nabijheid van de blanke met zijn transportmiddelen, geneeskunde en
wetenschap zijn deze “acts of God” opgehouden’. De blanke heeft ervoor gezorgd,
dat de traditionele oorlogskoningen tot het verleden behoren. Zij zijn opgevolgd door
stamhoofden die, bijgestaan door Europese commissarissen en magistraten,
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hun stammen volgens de oude gebruiken regeren, tenzij de barbaarsheid van deze
gebruiken al te scherp contrasteert met de hogere wetten van de blanken. Wanneer
dit het geval is keert de commissaris of magistraat het gelaat van het stamhoofd
zachtjes naar het licht. Blijft het hoofd echter weigeren naar het licht te zien, dan
wordt hij door force majeure daartoe gedwongen.
De situatie voor de Europeanen wordt moeilijker, nu nieuw ontwaakte krachten
in en buiten Afrika het op lange termijn bedoelde plan van de blanke Afrikaan
doorkruisen. ‘Het versnelde tempo van de wereld komt in conflict met het langzame
rhythme van Afrika en verstoort zijn evenwicht’. Mockford staat echter bij dit
perspectief niet stil. Zijn boek is geen sociologische studie, maar een reisverhaal.
Slechts een enkele maal stipt hij economische problemen aan, zo bij voorbeeld in
het hoofdstuk over Kaapstad, waar hij vertelt dat er zuivelproducten, eieren en honing
in overvloed zijn voor de blanken, ‘maar er is niet zo'n overvloed van die producten
voor de export’, hetgeen hij gedeeltelijk toeschrijft aan de agrarische armoede van
Zuid-Afrika als geheel genomen, gedeeltelijk aan het beperkte aantal krachten dat
zich op landbouw en veeteelt toelegt, en gedeeltelijk daaraan dat ‘de zwarten, volgens
de overlevering tevreden met mais, kafferkoren, zure melk en nu en dan een feestmaal
van rundvlees, smaak beginnen te krijgen in het voedsel van de blanken: maar terwijl
zij producten als brood, kaas, boter, groente, vruchten en vlees geregelder gaan
verbruiken en thee en koffie drinken met suiker en melk, doen zij zelf, in hun eigen
reservaten, heel weinig om de productie van deze goederen te verhogen, met
uitzondering van rundvlees’. Met blijmoedige haast stapt de schrijver echter weer
van dit onderwerp af: ‘Dit is echter een probleem dat het leven van de gemiddelde
individu in Kaapstad nauwelijks beroert. Hij beschouwt het als een nationaal
probleem, dat de staatslieden en economen maar moeten oplossen wanneer zij van
Januari tot Juni in het klassieke Parlementsgebouw bijeen komen om te praten...’
‘The Golden Land’ is geen diepgaande studie van Zuid-Afrikaanse problemen.
Het heeft geen andere dan journalistieke kwaliteiten, maar het lijkt mij representatief
voor de opvattingen van de gemiddelde Zuid-Afrikaanse Europeaan, van de mens
dus die niet verder dan de oppervlakte kijkt. Het loont de moeite deze opvattingen
te vergelijken met het meer gedocumenteerde oordeel van andere schrijvers.
Een zeer grondige behandeling van het Bantoevraagstuk vindt men in het boekje van
de Zuid-Afrikaanse marxist John Burger, ‘The Black Man's Burden’, dat in 1944 te
Londen bij Victor Gollancz Ltd. verscheen. Het werd geschreven in 1939, maar is
vóór zijn verschijnen tot het jaar 1944 bijgewerkt, en hoewel de cijfers hun absolute
geldigheid verloren hebben, is de strekking door de ontwikkeling der laatste jaren
volkomen bevestigd.
John Burger begint zijn onderzoek waar het begonnen moet worden: bij de
economische basis. Hij geeft feiten en cijfers over alle facetten van het probleem en
interpreteert die met scherpzinnigheid en redelijkheid. In de verhoudingen van de
Afrikaanse maatschappij, waar de ongeschoolde arbeidersmassa uit een onderworpen
ras bestaat, dat niet over de gewone strijdmiddelen beschikt om zijn positie te
verbeteren, gaat de marxistische

Libertinage. Jaargang 5

60
theorie nog merkwaardig goed op. Het is interessant te zien dat de kern van het
vraagstuk reeds duidelijk is blootgelegd in een boekje, onmiddellijk na de Transvaalse
Oorlog geschreven door een weinig bekend Nederlands marxist, Johan Visscher2).
In ‘De Ondergang van een Wereld’ vindt men reeds de voornaamste tendenzen
aangegeven, die zich in de volgende halve eeuw verwezenlijkt hebben, zoals uit de
analyses van John Burger blijkt.
Gebrek aan land en arbeidskrachten, dat waren de moeilijkheden, waar de Europese
kolonisten sinds de dagen der Compagnie mee worstelden. De eerste inboorlingen
waarmee zij in aanraking kwamen waren de Hotten-totten. Deze veeweidende
nomaden werden door de Hollanders van hun weidegronden verdreven en vervolgens
in dienst genomen. Toen de Trek begon ontmoetten de voortrekkers meer landinwaarts
het dwergvolk der Bosjesmannen. Ook dezen werden van hun jachtvelden verdreven
en tot dienstbaarheid gedwongen, maar zij waren te wild om zich aan te passen en
werden ten slotte uitgeroeid. Een klein aantal overlevenden vluchtte naar het
Noord-Westen, waar kortgeleden door de Unie-regering een reservaat voor hun
nakomelingen is aangewezen.
Er bestaat een interessant document over de verhouding tussen kolonisten en
inboorlingen. Toen in 1795 de Engelse vloot voor Kaapstad verscheen, riep de
Hollandse gouverneur van de stad de burgers tot de verdediging op. Zij maakten van
de gelegenheid gebruik om concessies te verlangen. Deze hielden, behalve vrijdom
van belasting, o.a. de volgende bepaling in:
‘Dat iedere Boesman of Hotnot, man of vrouw, hetzij ‘gevangen’ door de
commandant of door een privaat persoon, levenslang het rechtmatig eigendom der
Burgers zou blijven... En als zulke Hotnots mochten ontvluchten, zal de eigenaar het
recht hebben hen te vervolgen en naar verdienste te straffen. De Gouverneur vond
de voorwaarden zo onaannemelijk, dat hij de voorkeur gaf aan capitulatie.
Deze geschiedenis werpt licht op een conflict tussen de burgers en de Oost-Indische
Compagnie. Hoewel er slavenhandel met Madagascar en de Portugese oostkust
gedreven werd, verlangden de burgers wettelijke bescherming voor het vangen van
Hottentotten en Bosjesmannen, dat hun geen geld kostte. De Compagnie was hier
niet voor te vinden, ook al omdat het hogere bestuursuitgaven meegebracht zou
hebben. Het was één van de vele grieven, die telkens opnieuw ondernemende burgers
het nomadenleven deden verkiezen.
Toen de Kaap definitief onder Engels bestuur kwam, namen de tegenstellingen
toe. In Europa werd, onder leiding van zendelingen, een krachtige agitatie voor de
inboorlingen gevoerd. Dit maakte de Britse regering onzeker. Ze liet de voortrekkers,
die in het Noorden op de Kaffers gestuit waren en voortdurend oorlog met hen
moesten voeren, op onverantwoordelijke wijze in de steek. Toen in 1834 bovendien
nog de slavernij werd afgeschaft met een zeer onbillijke regeling der
schadeloosstelling, werd dit het sein voor de Grote Trek, die het heldentijdperk der
Zuid-Afrikaanse Boeren inluidde. Piet Retief en de zijnen trokken Oostwaarts, naar
het tegenwoordige Natal, waar zij een onafhankelijke republiek wilden stichten.
Retief onderhandelde met Dingaan, de machtige Zoeloe-koning, over de
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verkoop van land. Hij werd door de kafferkoning op een feestmaal genodigd en met
zijn 70 mannen verraderlijk vermoord. Een jaar later, de 16e December 1838, volgde
de vergelding. Bij de Bloedrivier werden de Zoeloes verslagen en hun land werd
door de Voortrekkers geannexeerd.
Sindsdien wordt ‘Dingaansdag’ in Zuid-Afrika jaarlijks als nationale feestdag
gevierd. Op koele plaatsen worden picnics en openlucht-meetings gehouden, waar
men de heldendaden der voorvaderen herdenkt en God dankt voor de overwinning
van de beschaving over het barbarisme. Intussen is, zoals John Burger zegt, ‘de
barbaarse Bantoe geduldig en goedgehumeurd bezig met het toebereiden van het
picnicmaal voor zijn geciviliseerde meesters’. In de steden wordt de vrije dag door
Europeanen en naturellen met vreugde begroet en de laatsten benutten hem dikwijls
voor het beleggen van de vergaderingen van hun Bantoeverenigingen.
De kaffers, of Bantoes, zoals de ethnologen hen genoemd hebben, stonden op een
veel hogere trap van beschaving dan de Hottentotten. Ze leefden in democratische
stamverbanden met overwegend communaal bezit. De hoofden, wier erfopvolging
door de stam moest worden goedgekeurd, regeerden tezamen met de stamraad. Zij
konden geen land vervreemden of vonnissen vellen op eigen gezag. In buitengewone
gevallen, bij voorbeeld bij ernstig gevaar van buiten, werd hun tijdelijk dictatoriale
macht opgedragen. Daar dit dikwijls voorkwam tijdens hun oorlogen met de
Voortrekkers, is de onjuiste opvatting ontstaan dat zij almachtige potentaten waren,
die recht over leven en dood van hun onderdanen bezaten. Er waren zeer krijgshaftige
stammen onder, met arische gelaatstrekken en krachtige, trotse lichaamsbouw, soms
uitmuntend door bijzondere aanleg voor vakarbeid of landbouw, maar er waren er
ook die grote morele zwakheid en vatbaarheid voor verwoestende gewoonten aan
den dag legden. Daar zij een millioenenvolk vormden konden de Boeren hen niet
onderwerpen. Zij moesten om het Bantoegebied heentrekken naar het Noord-Oosten,
het land waar zij de Transvaal en de Oranje-Vrijstaat stichtten.
Wanneer de Boeren een bepaald gebied op de kaffers veroverd hadden wezen zij
de overwonnenen reservaten als woonplaats aan. Daarbuiten mochten zij geen grond
bezitten. Door paswetten werd hun bewegingsvrijheid aan banden gelegd. Belastingen
werden van hen geheven teneinde hun Naturalwirtschaft te doorbreken en hen te
dwingen tot het verkopen van hun arbeidskracht. Strenge wetten tegen veediefstal
werden uitgevaardigd en wetten op het arbeidscontract regelden de betrekkingen
tussen werkgevers en arbeiders zeer ten gunste van de eersten.
Er was een onoverbrugbare maatschappelijke kloof tussen meesters en knechten.
In de ogen van de Calvinistische Boeren waren de kaffers een minderwaardig ras,
‘het vervloekte geslacht van Cham’, dat tot eeuwige dienstbaarheid veroordeeld was.
In Olive Schreiner's ‘Story of an African Farm’ laat Tante Sannie haar
hottentottenmeid de dagelijkse godsdienstoefening bijwonen, maar de kaffers niet,
daar dezen toch niet zalig konden worden. Toch werden de Bantoe-bedienden over
het algemeen vrij behoorlijk behandeld. De arbeidskrachten waren nog altijd schaars,
daardoor bevonden zij zich in een tamelijk voordelige positie. De Boeren huurden
hen het liefst als zogenaamde ‘plakkers’, d.w.z. mensen die zich met hun hele
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gezin op de plaats vestigden en voor de baas werkten, waarvoor zij weideveld en
dikwijls gebruiksrecht van een deel van het bouwland in ruil kregen. Bij de wet was
bepaald dat geen grondeigenaar meer dan vijf families tegelijk mocht opnemen. Zo
was onder het strenge, maar patriarchale gezag van de boer rust en bestaanszekerheid
voor de kaffers gewaarborgd. Zij vreesden de Boeren, maar respecteerden hen ook.
Anders werd de toestand na de ontdekking van de diamantvelden van Kimberley
en de goudmijnen aan de Rand, welke laatste, op Transvaals grondgebied gelegen,
de oorzaak waren dat Engeland een imperialistische oorlog tegen de
Boerenrepublieken ontketende. De kaffers waren heel moeilijk als mijnwerkers te
krijgen. Ze hadden een afkeer van de aanhoudende arbeid onder streng toezicht en
van het afdalen onder de grond. De belastingen waren niet afdoende om hen te
dwingen. Nog liever verkochten zij hun vee. Ronselaars trachtten de hoofden en
naturellen-commissarissen om te kopen tot het leveren van hun onderdanen. Voor
elke geleverde kaffer ontving èn het hoofd, èn de naturellen-commissaris een zeker
bedrag. De behandeling in de mijnen was onmenselijk. De onwillige zwarten werden
geschopt en geslagen. Van hygiënische maatregelen was geen sprake. Bij het
publiceren van mijnongelukken, die aan de orde van de dag waren, werd nauwelijks
melding gemaakt van het aantal verongelukte kaffers. Het kwam voor, dat in de
onmiddellijke nabijheid van kaffer-compounds begraafplaatsen werden gevonden,
waar delen van skeletten en slecht begraven lijken, opgewoeld door honden en
varkens, boven de aarde uitstaken en de lucht verpestten. Natuurlijk kwam desertie
elk ogenblik voor. Er werd met de grootste strengheid tegen opgetreden. In Kimberley
schoot men deserteurs eenvoudig dood.
Behalve de Bantoes, die de overweldigende meerderheid in alle provincies van de
Unie vormen, zijn er nog twee belangrijke niet-Europese groepen van meer provinciale
betekenis.
In Kaapstad nemen de z.g. Kaapkleurlingen een aparte plaats in. Zij zijn de
nakomelingen van Europeanen, Hottentotten en slaven uit de tijd der Compagnie.
Zij vormen een tussenklasse tussen Europeanen en Bantoes. Er zijn geschoolde
ambachtslieden onder hen, die behoorlijke lonen verdienen, en ze zijn toegelaten tot
de Kaapse vakverenigingen. Ze hebben een beperkt kiesrecht en kunnen land kopen
op dezelfde voorwaarden als Europeanen.
In Natal aan de Oostkust wonen veel Aziaten, voornamelijk afkomstig uit India.
Reeds zeer veel vroeger moeten er herhaaldelijk immigranten over de Indische Oceaan
naar Zuid-Afrika zijn gekomen, maar sinds 1860 werden op grote schaal Indiase
contractarbeiders ingevoerd om op de suikerplantages te werken. Ze verdienden er
zeer lage lonen en hun toestand was ellendig. Tengevolge van de agitatie van Gandhi
werd de recrutering in 1911 stop gezet. De eenmaal in Natal gevestigde Indiërs bleven
er echter wonen en hun aantal groeit snel aan, zodat de regering de wetgeving tegen
deze bevolkingsgroep verscherpt. In 1924 werd hun b.v. het stemrecht voor de
gemeenteraden ontnomen. De Indiërs beoefenen tegenwoordig vaak ambachten of
handel. Er zijn welgestelde kooplieden onder, die in auto's rijden. Volgens Mockford
verdringen ze zelfs de Joden.
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Toen in 1910 de Unie van Zuid-Afrika tot stand kwam, konden de vier provincies
geen eenstemmigheid bereiken over het inboorlingenvraagstuk. In de Kaapkolonie
hadden de kleurlingen een beperkt kiesrecht en de vertegenwoordigers van de Kaap
wilden dit kiesrecht uitbreiden over de hele Unie, maar de voormalige
Boerenrepublieken verzetten zich met hand en tand. Ten slotte werd besloten dat
iedere provincie voorlopig de bestaande toestand zou handhaven, en de liberale
staatslieden in Engeland hoopten dat de andere drie op den duur het goede voorbeeld
van de Kaapprovincie zouden volgen. Het tegenovergestelde is echter gebeurd. De
rechten der kleurlingen worden door de Zuid-Afrikaanse regeringen steeds meer
beknibbeld en in de Kaapprovincie zelf neemt de neiging tot rassendiscriminatie toe.
In het parlement der Unie, dat in totaal 197 leden telt (153 in de Assemblée en 44
in de Senaat) hebben 7 vertegenwoordigers der naturellen zitting. Acht van de 44
senatoren worden benoemd, de anderen indirect gekozen. Van de 8 door de
Gouverneur-Generaal benoemde leden worden er 4 ‘voornamelijk aangewezen op
grond van hun diepgaande kennis van de redelijke behoeften en wensen der gekleurde
rassen in Zuid-Afrika’. Dit gebeurt dikwijls echter zo weinig in overeenstemming
met de bedoeling, dat het in 1938 zelfs aanleiding gaf tot het aftreden van twee
ministers. - Vier senatoren worden door de naturellen van Zuid-Afrika gekozen
volgens een ingewikkeld getrapt systeem. - Het kiesrecht voor de
volksvertegenwoordiging is direct. In de Kaapprovincie hebben volwassen mannelijke
kleurlingen en Aziaten, die kunnen schrijven en een bepaald inkomen of vermogen
bezitten, kiesrecht. Verder worden er door de volwassen mannelijke naturellen die
aan dezelfde kwalificaties voldoen drie parlementsleden gekozen. Voor verkiezing
komen alleen Europeanen in aanmerking, zowel voor de volksvertegenwoordiging
als voor de Senaat.
Er is een Departement voor Naturellenzaken, waaronder bijna alles ressorteert wat
op de naturellen betrekking heeft. Dit is een zeer ongunstige regeling, daar de belangen
van de 8 millioen Bantoes natuurlijk slechts heel summier door dit ene Departement
behandeld kunnen worden, terwijl het eveneens een nadeel is dat alle andere
departementen van de verantwoordelijkheid voor de naturellenbelangen ontheven
worden.
Ongunstig is de regeling ook uit financieel oogpunt, daar een bepaald bedrag op
de begroting voor dit departement wordt uitgetrokken, waaruit het alle kosten
bestrijden moet. De naturellen zelf betalen direct en indirect grote bedragen aan de
belasting mee. Dit is het hoofdthema van het boek van John Burger, dat hij met
talloze variaties telkens weer herhaalt: de Bantoe wordt kunstmatig op het
minimum-bestaanspeil gehouden, hij produceert het grootste deel van de economische
waarden, betaalt een groot deel van de belastingen en alle kosten van de aan hem
bestede sociale zorg worden op hem zelf afgewenteld.
De economische toestand der Bantoes is in grote trekken als volgt:
In 1913 kwam onder de regering-Botha de Landwet tot stand, die zowel aan
Europeanen als aan naturellen verbood grond te bezitten buiten bepaald omschreven
territoria. Dit betekende dat het naturellen-grondbezit beperkt werd tot de op dat
moment bestaande reservaten (pl.m. 8% van het grondgebied van de Unie),
vermeerderd met zodanig land als de
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regering goed zou vinden daaraan toe te voegen. Daar de reservaten overbevolkt
waren werd een commissie ingesteld om het nodige aanvullende land te verschaffen.
Daarvoor zou echter de onteigening van Europese farms nodig geweest zijn en dit
stuitte op zo'n hevig verzet van het publiek dat de commissie haar pogingen moest
opgeven. Het duurde 23 jaar voordat de Land- en Trustwet (1936) de aankoop van
grond voor naturellen regelde. Wanneer deze wet uitgevoerd zou worden zouden de
reservaten tezamen 13% van het gebied der Unie beslaan, maar in 1944 liet de
uitvoering nog op zich wachten. Terwijl de Bantoes 2/3 van de bevolking der Unie
uitmaken (8 millioen op een totale bevolking van 12 millioen), beschikken zij dus
in het gunstigste geval over 13% van de bodem, de 2 1/2 millioen Europeanen
daarentegen over 87%.
De toestand in de reservaten laat veel te wensen over. Er worden landbouw en
veeteelt bedreven. Vee heeft bij de Bantoe een hoge sociale betekenis. Koeien worden
geslacht voor ceremoniële doeleinden, b.v. bij huwelijk, geboorte, dood,
vruchtbaarheidsriten. Wanneer de Bantoe trouwt geeft hij koeien ten geschenke aan
de ouders van de bruid. Deze lobola is gedeeltelijk een schadeloosstelling voor de
stam, die een voortbrengster van kinderen verliest, gedeeltelijk een waarborgsom
voor het geval de vrouw, b.v. wegens slechte behandeling, naar haar ouders zou
terugkeren. Om al deze redenen wordt er veel vee gefokt, maar weinig op de kwaliteit
gelet. De ossen zijn te zwak om te ploegen, de koeien geven weinig melk.
De landbouw, die in de reservaten bedreven wordt, is heel primitief. Maïs en
kafferkoren zijn bijna de enige verbouwde producten. De bodem wordt meer gekrabd
dan geploegd, en het roekeloze omkappen van bomen voor brandhout veroorzaakt
bodemerosie. Ook vóór de komst der Europeanen waren er vaak misoogsten en
honger, maar zolang er grond en arbeidskrachten in overvloed waren, werden de
bezwaren niet zo sterk gevoeld. Nu de bevolking in een beperkt gebied is
samengedrongen, werkt de roofbouw veel schadelijker, daar de bodem zich niet kan
herstellen. Sommige reservaten zijn reeds in een halve eeuw van vruchtbaar weiland
in een soort van woestenij veranderd. De regering doet veel om de toestand te
verbeteren, maar de kosten worden betaald uit de belastingen van de Bantoes en daar
hun destructieve landbouwmethoden naast onkunde door armoede veroorzaakt
worden, draait men hier in een vicieuse cirkel rond.
Onderproductie en ondervoeding zijn karakteristiek voor de reservaten. Wanneer
men de naturellen meer grond gaf, zodat zij er behoorlijk leven konden, zouden zij
niet op de boerderijen en in de mijnen der Europeanen willen werken. Daaraan schrijft
Burger het verzet van de Nationalistische Partij tegen het verstrekken van meer grond
aan de naturellen toe. Grond zou trouwens niet helpen zonder grootscheepse
technische bijstand en het kapitaal daarvoor zou nooit bijeengebracht kunnen worden,
want er zouden dadelijk verwoede protesten opgaan tegen het in gevaar brengen van
de arbeidsmarkt. De reservaten zijn te beschouwen als een reusachtig arbeidsreservoir,
waar de naturellen niet genoeg land hebben om ervan te kunnen leven, maar juist
voldoende om het reservaat als hun tehuis te kunnen beschouwen, zodat zij met lagere
lonen genoegen nemen dan anders het geval zou zijn. De reservaten subsidiëren als
het ware de lonen
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in de Unie, zodat de algemene loonstandaard verlaagd wordt.
De omvang van de ondervoeding is af te leiden uit medische rapporten. Van de
volwassen mannen uit de reservaten die zich als mijnwerkers aanmelden, wordt 25%
als medisch ongeschikt afgewezen. Dit cijfer gaat nog duidelijker spreken, wanneer
men bedenkt dat er een zeer hoog sterftecijfer is. In de Transkei b.v. sterven 15 tot
20% der kinderen onder het jaar, 60% onder de 18 jaar. De jonge mannen die zich
voor de mijnen aanmelden behoren dus al tot de sterksten. Bovendien onderwerpen
vrouwen en kinderen zich heel dikwijls aan een rantsoenering om de mannen die
naar de mijnen willen, meer te kunnen geven.
Als arbeidskrachten komen de Bantoes alleen voor ongeschoolde arbeid in
aanmerking. Van het begin af is er een scherp onderscheid geweest tussen
blanken-arbeid en kafferarbeid. Waar blanken en kaffers samen moeten werken
oefent de blanke toezicht uit. De blanke timmerman of metselaar heeft een
kafferbediende die zijn gereedschap draagt of hem de bouwstenen aangeeft. In 1911
werd op aandrang van de Labour Party de ‘Mijnen- en Werkenwet’ aangenomen,
waarbij arbeiders op grond van kleur werden uitgesloten van sommige geschoolde
werkzaamheden. Ook de Colour Bar Act van 1926, waarbij het toekennen van
certificaten van bekwaamheid voor verschillende geschoolde beroepen tot Europeanen,
kleurlingen en enkele andere groepen beperkt werd, met uitsluiting van de Bantoes,
was het resultaat van een actie der Europese vakverenigingen. De Wet op het
Leerlingwezen verbiedt Bantoes als leerlingen voor geschoolde beroepen in te
schrijven. In 1912 werd als officiële politiek van de Labour Party vastgesteld:
apartheid van blanken en zwarten en immigratie van geschoolde arbeiders om kaffers
te vervangen.
Bij de wetten op het arbeidscontract en de Wet tot regeling van de naturellenarbeid
wordt de weigering om een bevel van de werkgever uit te voeren of het verbreken
van een contract door de naturellen tot misdrijf verklaard. Zij hebben dus geen recht
van staking. De Industrial Conciliation Act van 1924 (gewijzigd in 1930) sluit
‘pasdragende naturellen’ van het lidmaatschap van wettelijk erkende vakorganisaties
uit, behalve in de Kaapprovincie. Sociale wetgeving voor de naturellen is er nog
maar heel weinig. Op het platteland heersen over het algemeen nog de oude
patriarchale verhoudingen, hoewel de economische toestand slechter wordt; de jongere
Bantoes trekken dikwijls weg naar de stad.
In de steden verrichten de naturellen arbeid als huisbedienden, kellner, chauffeur,
enz. Tegenwoordig, vertelt Julian Mockford, ziet men ook Bantoestrijkjes in de
balzalen van rijke Europeanen. Maar het grootste aantal werkt natuurlijk in de
mijnindustrie. De Bantoes leven meest in locaties of kampen. De locaties zijn
vanzelfsprekend winstobjecten voor de eigenaars. Over de huisvesting der naturellen
buiten Johannesburg weet zelfs Mockford niets goeds te zeggen.
‘Want er is een Johannesburg van de zwarte man’, schrijft hij, ‘en het bestaat uit
de achtervertrekken van de huizen van de witmensen, uit afzichtelijke sloppen, uit
terneerdrukkende locaties, en op het ogenblik, aangezien de bouw zelfs van de
nederigste huizen geen gelijke tred kan houden met de omvang waarin de bedelaars
uit de reservaten naar de stad komen, ook kolonistenkampen: kampen van groflinnen
hutten, holderde-
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bolder door de naturellen bij hun aankomst in elkaar gezet. De tenten houden noch
de wind, noch de regen buiten, maar van die tenten uit kan de naturel de eindeloze
rij lichten van de witmensen zien, welke naar de heuveltop opklimmen om zich te
vermengen met de sterren’.
De toestand in de locaties vindt men ook beschreven in het beroemd geworden
boek van Alan Paton: ‘Cry the beloved country’3). Het speelt gedeeltelijk in
Johannesburg, de stad waaruit de Bantoes niet terugkomen als ze eenmaal uitgetrokken
zijn om er werk te zoeken. Zij verzinken er in een poel van ellende en misdrijf,
prostitutie voor de vrouwen, gangsterdom voor de jonge mannen.
Interessanter nog is het leven van een Bantoe in Johannesburg beschreven in ‘Black
Hamlet’4) door de onlangs overleden psychiater Wulf Sachs. Dr. Sachs is in aanraking
gekomen met een medicijnman, die bereid is zich door hem te laten analyseren. De
psychiater vindt dit van veel belang want hij wil onderzoeken of bij de Bantoes
dezelfde complexen voorkomen als bij de Europeanen. Inderdaad treft hij het
‘Hamlet-complex’, zoals hij het noemt, bij de medicijnman aan. Diens moeder is,
na de dood van zijn vader, volgens Bantoe-zede hertrouwd met de broer van haar
man en John Chavafambira (de fictieve naam die Sachs aan zijn medicijnman geeft)
kan nu zijn onbewuste schuldgevoelens naar buiten projecteren in het jalousiecomplex
tegen die oom. In een andere publicatie heeft Wulf Sachs dit geval meer
wetenschappelijk-technisch behandeld. ‘Black Hamlet’ geeft de geschiedenis van
John Chavafambira als een chronologisch verhaal. Ongeveer dezelfde situaties komen
er in voor als in de roman van Alan Paton. John's lot is het lot van duizenden Bantoes:
de beschuldiging, dat hij een blanke vrouw heeft aangerand, wanneer hij onwillekeurig
de arm naar haar heeft uitgestrekt om haar voor vallen te behoeden; de overvalwagen,
die hem oppikt en naar de gevangenis brengt, zonder dat hij weet waarom, de
rechtszitting en het vonnis, waar hij niets van begrijpt. Ondragelijke paswetten (het
aantal passen dat een kaffer in Johannesburg moet bezitten kan tot elf oplopen),
ondragelijke belastingen, slechte woningtoestanden, uitbuiting in fabriek of mijn,
exploitatie door de huiseigenaren, dat alles zijn verschijnselen die alle Bantoes in
Johannesburg kennen. En, evenals in ‘Cry the beloved country’, is ook hier het
grootste kwaad: het ontworteld zijn van de Bantoe die uit zijn stamverband los wordt
gemaakt, de radeloosheid van de collectieve mens die, op zichzelf aangewezen, alle
houvast verliest. Maar terwijl Alan Paton dit alles bezingt in poëtische taal, met veel
refreineffecten, die suggestief zowel het collectieve, symptomatische karakter der
gebeurtenissen als de kinderlijke mentaliteit van de Bantoe oproepen, schrijft Wulf
Sachs als een volwassene, die de problemen niet suggereert, maar helder doordenkt.
Duidelijker dan bij Paton, die een beroep doet op het philantropisch sentiment, ziet
men bij Wulf Sachs de bijna onoverkomelijke moeilijkheden van het
Bantoe-probleem. Tussen Europeanen en Bantoes is zo'n diepe kloof ontstaan dat
het voor de goedwillende blanken bijna onmogelijk wordt het vertrouwen der Bantoes
te winnen. Het vervult Chavafambira's medebewoners met diepe argwaan, dat Dr.
Sachs en een bevriend vrouwelijk antropoloog voor hun wetenschappelijke
onderzoekingen naar de locatie komen, en wanneer kort daarna één van de vaak
voorkomende huiszoekingen naar
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illegaal gebrouwen bier gehouden wordt (dat bier blijkt natuurlijk aanwezig te zijn)
overstelpen zij de medicijnman met verwijten. Dat kwam er nu van, dat hij zich met
blanken inliet. Hij had toch wel kunnen begrijpen dat er iets achter al dat vragen en
uithoren stak. Een tijdlang durft John de dokter niet meer te bezoeken. Zijn eigen
oorspronkelijke wantrouwen is weer bovengekomen. Maar ten slotte komt hij terug
en het is interessant te zien hoe in de loop van de enige jaren durende omgang, die
steeds meer een vriendschappelijk karakter krijgt, de medicijnman zich ontwikkelt
van een primitief, onsamenhangend wezen, gehoor gevend aan de impulsen van het
ogenblik en bevangen in het bijgeloof aan magische ‘vergiftiging’ en ‘medicijn’, tot
een redelijk mens, een persoonlijkheid wordt, die enig inzicht heeft in de problemen
van zijn volk en begrijpt dat ontwikkeling de eerste stap naar bevrijding is.
Hoe komt het nu eigenlijk dat de toestand voor de niet-Europese bevolking de
laatste jaren ongunstiger wordt? De agitatie van de Nationalistische Partij voor
rassendiscriminatie is natuurlijk een belangrijke factor, waardoor de tegenstellingen
kunstmatig worden verscherpt en de oplossing van het probleem voor onafzienbare
tijd onmogelijk wordt gemaakt. Vraagt men echter naar de dieperliggende oorzaken
waaraan die partij haar invloed dankt, dan geloof ik dat het vooral de volgende zijn:
1o. de snelle aanwas der gekleurde bevolking in de steden, die de Europeanen begint
te beangstigen;
o de ongunstiger wordende positie van de Afrikaanse boerenstand.
2.
Wanneer we in het boek van Julian Mockford lezen hoe in Kaapstad de kleurlingen
zich in de woonwijken der blanken nestelen, zodat de Europeanen zich ‘omsingeld’
voelen, beginnen we iets te begrijpen van de motieven die zo vele Europeanen reeds
vóór de oorlog voor de ‘apartheid’ deden ijveren, welke thans in de wetgeving van
Malan is neergelegd. Het principe van afzonderlijke woonwijken was voor de Bantoe
al lang doorgevoerd, maar niet voor de kleurlingen en Aziaten in de Kaapprovincie
en Natal. In 1939 begon echter de Nationalistische Partij te ageren voor afzonderlijke
woonwijken voor kleurlingen en Aziaten in de gehele Unie. Een daartoe strekkend
petitionnement werd door vele Europeanen van beide partijen ondertekend. Reeds
in 1928 had een meeting van belastingbetalers in Pretoria de grieven geformuleerd
tegen de penetratie der Aziaten in de Europese woonwijken, t.w.: waardevermindering
van de grond, achteruitgang van de stand door de Aziatische gewoonte van
onderverhuren, sociale achteruitgang door het samen spelen van blanke en Aziatische
kinderen, en ten slotte rasvermenging. In Kaapstad werden soortgelijke argumenten
aangevoerd voor apartheid van de Kleurlingen. ‘De hele kwestie van woongebieden
voor de verschillende rasgroepen krioelt van moeilijkheden en kan niet opgelost
worden door het papegaaiengeschreeuw om gelijkheid’, zegt de zeer progressieve
John Burger. ‘Er zijn enorme sociale en economische verschillen tussen de blanke,
zwarte en bruine mensen, en hoewel het duidelijk is dat achterbuurten niet aan
huidskleur, maar aan economische uitbuiting toe te schrijven zijn, lijdt het niet de
minste twijfel dat in de tegenwoordige economische omstandigheden er een sociale
achteruitgang intreedt in de grote meerderheid der gevallen waar gemengde
woongebieden de regel vormen. Rasverschillen
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kunnen niet geliquideerd worden door een oppervlakkige sociale en economische
gelijkheid’. In de tegenwoordige omstandigheden houdt Burger de scheiding der
woonwijken voor een gezonde politiek. Maar ze zou gepaard moeten gaan met een
krachtige beweging voor het opruimen der sloppen en een progressieve sociale en
onderwijspolitiek. Voor de apartheid der Bantoes geldt hetzelfde: ‘het principe is
niet verkeerd; verkeerd is de houding der Europeanen tegenover de locatie en het
feit dat de apartheid een heerlijk makkelijke manier is voor de betrekkelijk rijken
om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken.’ Hij ziet in de leus der apartheid
voornamelijk een camouflage voor de egoïstische motieven der blanke werkgevers.
Natuurlijk zitten er veel meer kanten aan vast. De apartheid is het grievendst voor
de meest beschaafde elementen in de niet-Europese groepen. John Burger, die
voornamelijk aandacht voor de uitgebuite massa's heeft, gaat m.i. niet diep genoeg
op deze kwestie in. Er is een kleine groep Bantoe intellectuelen (Burger spreekt ten
onrechte van Bantoe-bourgeoisie). In Fort Hare in de Kaapprovincie is een universiteit
voor niet-Europeanen, waar Indiërs, kleurlingen en enkele Bantoes studeren. In 1944
waren er twee Bantoe-docenten aan deze Universiteit. Bovendien zijn er in de Unie
een klein aantal Bantoe-advocaten, die uitsluitend naturellenzaken behandelen en
(in '44) acht dokters, die in het buitenland gestudeerd hebben en een grote toeloop
van blanke patiënten krijgen ter wille van hun vooronderstelde magische vermogens.
De Bantoe intellectuelen beschouwen zich, volgens Burger, niet als voorhoede van
hun volk; hun voornaamste zorg is het behoud van hun met moeite veroverde positie.
Daar zij door de meeste Europeanen met de nek worden aangezien vormen zij een
tussengroep die het heel moeilijk heeft en over het algemeen aan een sterk
minderwaardigheidsgevoel lijdt.
Het probleem van de Zuid-Afrikaanse landbouw kan ik slechts in grote trekken
aanduiden. Ten gevolge van de onvruchtbaarheid van een groot deel van de bodem
en een onvoldoende ontwikkelde landbouwtechniek kunnen de Afrikaanse boeren
niet tegen het buitenland concurreren. Om toch export mogelijk te maken is er een
systeem van uitvoerpremiën in het leven geroepen dat zwaar op het hele land drukt.
De boeren zijn afhankelijk van het bankkapitaal en steken dikwijls in schulden. Er
is een toenemende tegenstelling tussen de zeer grote politieke macht van de boeren
en hun moeilijke economische positie. Deze toestand beinvloedt vanzelfsprekend
hun mentaliteit. Zij hebben niet meer de rustige, zelfverzekerde kracht van de oude
voortrekkers, op wie zij zich zo gaarne beroepen, maar ontwikkelen een fanatiek
nationalisme, waarin de rassenhaat een grote rol speelt.
Zuid-Afrika heeft een jonge, maar grootse geschiedenis, die nog vers in het
geheugen ligt. De grote generaals uit de Boerenoorlog beginnen nu pas uit te sterven.
Het is een bewonderenswaardig staatsmansbeleid van Generaal Smuts geweest dat
hij na de nederlaag een werkelijke vrede met de overwinnaars heeft gesloten. Een
generatie lang hebben de Boeren zonder te veel rancune en met behoud van hun
waardigheid met de Engelsen samengewerkt en zijn daardoor in staat geweest, hun
nederlaag in een overwinning om te zetten. Maar het is geen wonder dat de affecten
soms weer oplaaien.
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Ook de kafferoorlogen liggen nog maar een goede halve eeuw achter ons. Nu zich
een eigen Afrikaanse cultuur begint te ontwikkelen, spreekt het vanzelf dat de
Afrikaanse poëzie vol is van Majubahill en Dingaansdag. Wie zou dit de Afrikaanse
dichters willen ontnemen? Toch is het gevaarlijk wanneer de nationale poëzie van
een volk vervuld is van de overwinningen op landgenoten met wie het moet
samenwerken. En al is het nu waar, dat Dingaansdag laconiek door de Bantoes wordt
meegevierd, dit feest kan ieder ogenblik tot gevaarlijke manifestaties aanleiding
worden. Het eeuwfeest werd in 1938 door de Nationalisten reeds voor een
propaganda-campagne gebruikt, waaraan de toenmalige regering haar zegen niet kon
geven.
Aan de andere kant is er het groeiende verzet van de onderdrukte volken. Zowel
in het boek van Alan Paton als in dat van Wulf Sachs wordt een indrukwekkende
gebeurtenis uit de laatste oorlog beschreven, een grootse manifestatie van solidariteit
der naturellen. Toen de autobus, die toch reeds hogere tarieven van de naturellen
hief, die nog meer wilde verhogen, hielden alle arbeiders zonder uitzondering,
mannen, vrouwen, zieken, ouden van dagen het vijf weken lang vol, vijftien mijlen
van en naar hun werk te lopen, waarvoor ze om drie uur in de nacht moesten opstaan,
terwijl ze eerst om negen uur thuiskwamen.
Sinds 1948 is door de regering Malan een verscherpte rassenpolitiek gevoerd: bij
de Ontuchtwet is buitenechtelijke geslachtelijke omgang tussen blanken en
niet-blanken tot misdrijf verklaard; de politieke rechten der kleurlingen zijn verder
beknot; een strenge scheiding van woonwijken is doorgevoerd en op de apartheid in
het openbare verkeer wordt een grievende nadruk gelegd.
Wat zal de toekomst Zuid-Afrika brengen? Een vreedzame ontwikkeling is m.i.
alleen mogelijk wanneer met het groeiend zelfbewustzijn der gekleurde volken een
toenemend begrip der blanken voor hun noden en behoeften gepaard gaat. Indien de
na de oorlog sterk toegenomen industrialisatie voortgang vindt, de landbouw
gesaneerd wordt en daarmee het fanatisme uit de politiek verdwijnt, indien de
Europese intellectuelen, rechters, doctoren, sociale werkers, voor wie John Burger
meermalen de hoogste lof heeft, vreedzaam kunnen voortgaan met hun arbeid in het
belang van de gekleurde bevolking, terwijl een vooruitstrevende politieke partij
krachtig voor hun rechten opkomt, dan zal hun toestand in afzienbare tijd verbeterd
kunnen worden en de toepassing der mensenrechten, die tot het bekende conflict in
de V.N. heeft gevoerd, zal geen probleem meer opleveren. Maar de ontwikkeling in
de rest van de wereld maakt een snel tempo nodig.

Eindnoten:
1)
2)
3)
4)

Adam & Charles Black, London 1949.
‘De Ondergang van een Wereld’, Sociale Bibliotheek Amsterdam 1902.
Charles Scribner's Sons, New-York 1948 (vertaald onder de titel ‘Tranen over Johannesburg).
Boston, 1947.
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Dagboekbladen*)
10 Juli 1958. - Mij om 6 uur lam geschrokken door een hoog, gierend geluid dat ik
niet direct kan thuis brengen. In de buurt hoor ik vensters openrukken en iemand
schreeuwt: de geallieerden! Suzanne en ik staren elkaar verstomd aan. Zij die ons
gisteren nog verzekerden dat zij niet in Holland zouden... Als ik naast Suzanne voor
het raam sta, zie ik honderden raketten door de lucht schieten, tegen de hoge blauwe
hemel hun witte uitlaatgassen achterlatend, die wel een kwartier lang blijven hangen,
als verstijfde bliksemschichten. Sommige raketten ontploffen boven ons dorp, maar
als men goed kijkt ontploffen ze niet echt: ze metamorfozeren in grote witte
bloemkolen die al spoedig in duizenden witte puntjes in de lucht uiteenvallen.
Parachutisten! Boy rent waanzinnig kwijlend en blaffend door het ganse huis. Te
denken dat Maupassant zó deed in zijn laatste levensdagen. Toch stel ik Boy op dit
moment boven de grote naturalist.
20 Juli. - Voorgesteld aan een mooie zwarte Oekraïnse: Alexandra P. Zij en haar
man woonden voor de oorlog vaak in Amerika, waar zij beiden gebukt gingen onder
een vreselijke terreur. Toen de oorlog uitbrak besloten zij voorgoed naar hun vaderland
terug te keren. Onderweg had een Amerikaanse kolonel hun stiekum over de Rijn
willen zetten, en hen beiden achteloos aan bakboord neergezet, elk dichtgenaaid in
een kolenzak. Toen daarop de Rhine River M.P. zijn boot had willen controleren,
had hij een zak achteloos met zijn voet over boord geschoven en later vergeten die
zak weer op te halen. Die zak was haar man. Aan de overkant van de Rijn was zij in
de armen van de kolonel gevallen: zijn gebaar had haar helemaal het gevoel gegeven
weer thuis te zijn in Rusland. In Nederland heeft de Amerikaan haar echter weer aan
haar lot overgelaten en ik moet haar nu aan iemand helpen die haar achter de
Russische linies kan brengen.
Zij aanbidt McCarthy. McCarthy? ‘Ja,’ zegt ze, ‘om zijn doel te bereiken moet hij
ons uitschakelen. Tant pis voor ons. De ware tijdgeest heeft nu eenmaal voor
McCarthy gekozen en Marx naar Mme Tussaud verwezen. Overigens zijn er
merkwaardige overeenkomsten tussen die twee. Men kan McCarthy niet begrijpen
zonder dit van hem te weten: zoals hij zelf in ‘True Confessions’ heeft geschreven,
heeft hij zijn hele leven het gevoel gehad in een queue te staan met tientallen, ja,
honderden mensen vóór hem. De vraag hoe naar voren te dringen, althans op te
vallen, werd

*) Om ook eens te bewijzen dat ‘Libertinage’ niet altijd mijlen ver achter het actuele gebeuren
blijft aanlopen - zoals sommigen wel beweren - namen wij bovengenoemde
dagboekfragmenten op, die behoorden tot de authentieke documenten die de staf van ‘Collier's
magazine’, na knap speurderswerk, over het verloop en de uitslag van de derde wereldoorlog
in handen wist te krijgen. Niet bekend echter met: 1) Gaston Burssens, Dagboekbladen,
Podium Juli-Augustus 1951 en 2) Charles B. Timmer, De mens in de Sovjetrussische
literatuur, De Nieuwe Stem, October 1951, ontging de redactie van het Amerikaanse blad
ten enenmale het grote belang van deze bladzijden. Wij meenden echter van onze lezers meer
belezenheid te mogen veronderstellen dan blijkbaar van Amerikanen - een jong volkje! - kan
worden verwacht. - H.v.G.L.
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hem een obsessie. En ik ben er van overtuigd dat ook Marx een soortgelijk gevoel
moet hebben gekend. Bakunin, Louis Blanc, Lassalle, Proudhon - dat waren degenen
tegen wie Marx in zijn queue ellebogen te kort kwam.
Er zijn nog meer gelijkenissen tussen Marx en McCarthy: nee, ik bedoel niet dat
de eerste Lassalle even gemakkelijk voor Joodse nikker schold als de laatste Marshall
voor verrader, ik bedoel dat beiden zo aandoenlijk lief waren in hun gezin. Droeg
Marx zijn vrouw niet op handen en was hij niet een voorbeeldige vader? Nu, ook
McCarthy is onmachtig kinderen iets te weigeren, en al is hij niet getrouwd, zijn
huiselijke omstandigheden zijn niet minder idyllisch, aangezien hij al jaren bij een
echtpaar inwoont, dat hem verafgoodt - zoals je op een foto in ‘Time’ kon zien, waar
het zonnige drietal aan de ontbijttafel stond afgebeeld. Kortom, de gelijkenis is zo
groot, dat Stalin, die een oud mannetje geworden is, hem voor de re-incarnatie van
Marx houdt en er van overtuigd is dat wij de stem van de ware tijdgeest vandaag uit
zijn mond vernemen. Als McCarthy ons zo kastijdt moet hij ons wel verschrikkelijk
liefhebben, en de zaak van de boeren en arbeiders kan bij hem dus niet anders dan
in goede handen zijn, zegt de wijze man uit het Kremlin, die, ofschoon Kaukasier,
toch ergens op en top Rus is. Moet je over deze redenering nu zo verbaasd staan? Je
hebt toch anders ook niet zoveel moeite gehad de tijdgeest te volgen toen hij ons
voorschreef een pact met Hitler aan te gaan? Je hebt werkelijk nog maar een zielig
beetje vorderingen gemaakt op het pad dat leidt naar het plekje vanwaar men alle
dingen in één oogopslag in groter verband ziet! Dat is jammer voor iemand met
zoveel literaire belangstelling als jij, want het zal je begrip voor het McCarthyisme,
dat de toonaangevende richting in de moderne Amerikaanse literatuur is geworden,
belangrijk in de weg staan. Over het algemeen nemen de McCarthyaanse auteurs het
namelijk niet zo nauw met wat ons heilig is: Stalin is in hun romans om beurten een
‘bootlegger’, een marihuanna-handelaar, een ‘slot machine’ gang-leider of de grote
strip-teaser. Ongepaste leugens vind je? Maar wat zeggen zulke grote woorden nog?
Het is zo gemakkelijk om daarmee klaar te staan! O, wat ben je nog verschrikkelijk
groen in de nieuwe stem, want anders zou je weten dat begrijpen, verbanden zien,
niet oordelen onze taak is. Als het leugens zijn moet je je dus afvragen waarom die
leugens er zijn. En dat zal ik je vertellen: volgens het McCarthyisme is alles goed
wat bijdraagt tot versterking van de Amerikaanse mens in zijn strijd tegen ons. Ben
ik na het lezen van dit boek nog anti-Stalinistischer dan ik al was? Dat is het criterium
waarmee de McCarthyaanse critici ieder Amerikaans boek beoordelen. En aangezien
de tijdgeest zich nu eenmaal voor McCarthy heeft uitgesproken, hebben we hier dus
niet te maken met leugens, maar met door de tijdgeest gesanctionneerde leugens,
wat heel iets anders is. En die haat tegen ons moet voortdurend aangewakkerd blijven,
want het is nu eenmaal een eigenschap van het Amerikaanse volkskarakter dat het
op de meest onverwachte momenten zijn aartsvijand van gisteren vandaag vergiffenis
schenkt, en stel je voor dat dat morgen zou gebeuren ten opzichte van ons: alle moeite
en inspanning zouden vergeefs geweest zijn!
Maar ik hoef je toch zeker niet meer te vertellen dat je deze literatuur niet met de
burgerlijke maatstaven van niveau moet bekijken! Het is
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genoeg te weten dat de McCarthyaanse auteurs tegenover de schurk Stalin bijna altijd
wel een vitale, goeddoorvoede Hoppalong Cassidy of een
allegevechten-behalve-de-laatste-verliezende Danny Kaye weten te plaatsen. Het is
gezonde, vitaliserende literatuur zonder overspannen problematiek, die nooit zijn
uitwerking mist. Ik heb zelf meegemaakt dat in Wilmington, Idaho, de boeren na de
televisie-bewerking van de roman van Horace L. Bum - waarin Stalin, als
volkscommissaris uit Kazakstan, een 17-jarig Amerikaans meisje ontvoert, en zo
onverzadigbaar blijkt met zweepje en roede, dat het kind er al maar kwijnender uit
gaat zien en tenslotte van louter uitputting de geest geeft - onmiddellijk hun
robot-bulldozers opdracht gaven een nieuwe stuwdam aan te leggen in het beekje
dat door hun dorp stroomt, dank zij welke stuwdam binnen enkele maanden een
nieuw fabriekscomplex voor de vervaardiging van H-bommen kon worden geopend,
“in defense of American virginhood”.’
Ik sta er van te kijken. Maar ja, als de Dajak de ruimte om zich heen bezeten ziet
door geesten, aan wie hij gehoorzaamheid is verschuldigd, ook als zij vinden dat hij
kop moet snellen, zouden wij dan aarzelen om de tijdgeest te gehoorzamen als hij
ons zegt in McCarthy te geloven? Wij zouden in ieder geval vast kunnen beginnen
met een onbevangen benadering van het verschijnsel McCarthy, daarbij bedenkend
dat er al zó veel kwaad over hem wordt gesproken dat het niet nodig lijkt dat allemaal
nog eens te herhalen.
10 Augustus. - Y., een Belgisch journalist, die mij komt bezoeken, vertelt dat Gaston
Burssens tragisch om het leven gekomen is in de laatste dagen van de Russische
bezetting. Hij zou op heterdaad betrapt zijn toen hij met een krijtje in zijn hand voor
een schutting stond. Gaston zou zijn meegesleurd naar een Kommandantura, daar
ter plaatse veroordeeld zijn tot 25 slagen, uit te delen door een zo juist gearriveerde
compagnie Tsjerkessen, wat hem, zei de Belgische journalist, terstond doodgeschrikt
zou doen hebben. Ik sta verstomd. Burssens zou ongetwijfeld bang zijn geweest zijn
auto kwijt te raken aan de Russen - dat zou één van die fijne, menselijke trekjes van
hem hebben uitgemaakt - maar bang voor een paar stokslagen! Nee, ik sta verstomd!
Enfin, afwachten maar tot na de oorlog wat hier van waar is. Je kunt nooit weten,
sommige Belgen spreken nu eenmaal even gemakkelijk onzin als de nieuwe stemmen
hun dialectiek.
11 Augustus. - De gedachte aan die ‘pauvre Gaston’ laat mij niet los. Hij was zo'n
bescheiden, intelligent mannetje, vrij van iedere rancune. Hij at geen asperges, noch
dronk hij een druppel water. In de liefde had hij het dikwijls zwaar te verduren, maar
nooit sneed hij over zijn avonturen op, wèl beklaagde hij zich wel eens over de
wrange smaak in zijn mond waarmee hij, als gevolg van die ongemakkelijke affaires,
bleef rondlopen. Zo werd hij in de jaren van de Duitse bezetting betoverd door een
roodharige dame, wier man in een concentratiekamp zat, maar die niettemin
beschermelinge van een Duitse officier was, en Hitler verafgoodde. ‘Om zijn wil te
bereiken moet Hitler de Joden uitschakelen. Zijn doel en zijn bedoelingen zijn in
deze tijd de enig mogelijke,’ sprak zij. Enfin, nu ik dit opschrijf zie ik wel dat zij een
hoog, objectief standpunt innam, maar jammer genoeg niet doortrokken van de ware
tijdgeest op dat moment.
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Burssens had maar één tekort: hij is nooit helemaal uit de kluiten gewassen. Zijn
gebrek aan vlijt heeft hem belet die eigen overtuiging te scheppen die hem in de
Nederlandse letteren tot een vooraanstaande figuur zou hebben gemaakt. Daarom
publiceerde hij maar in ‘Podium’ - waar hij geen slecht figuur sloeg naast Hans van
Straten, de bekende minor poet - maar eigenlijk heeft hij van zijn vierde jaar af de
wens, om niet te zeggen de drang, gehad om een roman te schrijven over du jamais
vu, du jamais entendu, senti. Aan deze roman nu, waarvan de titel hem al vanaf zijn
twaalfde jaar in het hoofd had gezeten, was Burssens eens begonnen. De derde pagina
was klaar. Elke letter daarvan bestond uit een vraagteken of een punt of een
punt-komma, dubbele punt of uitroepteken. Bij Joyce las hij toen dat niets moeilijker
is dan een dergelijke roman vol te houden, waarop hij prompt de eerste twee
bladzijden vergat die hij al vanaf zijn zevende jaar in zich had omgedragen! Het is
niet rechtvaardig! Enfin, ik neem mij voor mij over niets meer te verbazen in deze
krankzinnige tijd!
H. van Galen Last
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De artistieke cultuur
André Malraux, Essais de Psychologie de l'Art: III. La Monnaie de l'Absolu
(Albert Skira, Genève, 1950).
André Malraux, Saturne, Essai sur Goya (N.R.F., Parijs, 1950).
1.
Malraux' hoofdthema van zijn Psychologie de l'Art is de stelling dat thans de betekenis
van de kunst vooral daarin ligt, dat door de kunstenaar een nieuwe wereld geschapen
wordt, die onderworpen is aan de mens, en die, althans tot op zekere hoogte, over
de werkelijke wereld domineert door haar cohaerentie op te leggen. In het eerste
deel, Le Musée Imaginaire, werd in het kader van deze stelling getoond dat de kunst
van de gehele wereld en van alle tijden thàns, welke ook vroeger haar betekenis
geweest moge zijn, tot het bewustzijn van de mens spreekt als een uiting van de wil
tot beheersen van de wereld. Vervolgens lichtte Malraux in het tweede deel, La
Création Artistique, zijn thema toe door uiteen te zetten hoe de kunstenaar zijn
doeleinden bereikt. Ik heb indertijd opgemerkt (Libertinage I, no. 6) dat men Malraux'
standpunt ten opzichte van de cultuur, of, zoals hij prefereert te zeggen, de Mens,
pas dan volledig kan begrijpen als men de ideeën uit de Psychologie de l'Art I en II
combineert met de sociologische beschouwingen uit de onvoltooide roman La Lutte
avec l'Ange: I. Les Noyers de l'Altenburg. In het derde en laatste deel van de
Psychologie de l'Art, La Monnaie de l'Absolu, en eveneens in Saturne, Essai sur
Goya, geeft Malraux nu ook een schakel tussen de ontwikkeling van de kunst en de
civilisatie. Dit geschiedt, evenals in de eerste twee delen, op de meesterlijke wijze
van redeneren met behulp van een volslagen vervlochten geheel van tekst en
reproducties, elementen die hier apart niet begrijpelijk zouden zijn.
Malraux maakt de ontwikkeling van de kunst vrijwel los van de reeks sociale en
economische gebeurtenissen, die men met de naam geschiedenis pleegt te
bestempelen. Niettemin opereert Malraux bij voorkeur met een historische zienswijze
- maar dan volgens zijn idiosyncrasie - als hij een der aspecten van zijn theorie
uiteenzet. Ergens in de ontwikkeling ontdekt hij steeds een essentiële wending. Ook
in La Monnaie de l'Absolu is dit het geval. De periode, die voor het verband tussen
cultuur en kunst een beslissend keerpunt vormt, is het tijdvak waarin de Christenheid
verdwijnt, dus omstreeks de Renaissance. Het Christendom blijkt de problemen van
dood en noodlot niet adequaat te kunnen oplossen in dezelfde tijd dat Europa meester
wordt van de wereld. In deze tijd wordt in de schilderkunst het onderwerp ‘geloof’
opgevolgd door wat Malraux nu een bepaald element van ‘poëzie’ noemt. Hiermee
wordt aangegeven dat de kunst niet meer in dienst van een expliciet onderwerp staat
(zoals het ge-
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loof), maar voortaan zelf een nieuwe qualiteit schept, de ‘poëzie’, terwijl men nog
niet geheel toe is aan de moderne phase, waarin de schilderkunst slechts om zichzelfs
wil bestaat. In het begin van de nieuwe periode na bovengenoemd keerpunt valt
‘l'éclair protestant’: de Hollandse schilderkunst. Malraux geeft bij de bespreking
hiervan en passant een scherpe karakteristiek van het Nederlandse volkskarakter in
de XVIe en XVIIe eeuw: een onburgerlijke, militair-krachtige drang tot vrijheid,
naast een volslagen ontbreken van een grootse en legendarische uitdrukking van
zichzelf. Ook tijdens de laatste oorlog en de bezetting waren deze eigenschappen
volgens Malraux evident. Ik stond aanvankelijk ietwat sceptisch tegenover Malraux'
dithyrambische passages aan ons land gewijd, maar ik geloof nu toch dat zijn inzicht
juist is, en dat mijn scepsis gevoegelijk teruggebracht kan worden tot de gewraakte
Nederlandse afkeer van legenden.
De verdere ontwikkeling toont een steeds verder voortschrijdende onttakeling van
het Absolute: het Christendom sterft, de mens laat zich voortaan beïnvloeden door
talloze verschillende waarden, ideeën en daden. Aanvankelijk zijn dit nog veelal de
waarden van het rationeel humanisme, maar Malraux komt al spoedig tot de periode
waarin ook deze verloren gaan, en het irrationele in een nieuwe vorm zijn intrede
doet. Malraux duidt dit aan met het ‘sacrale’, en hij bedoelt hiermee een besef, dat
ouder is dan het idee van God, een eeuwige nacht zonder heilsverwachting, het blinde
noodlot, oorlog, moord, marteling, bloed. Van dit alles is het symbool Saturnus, de
titel ook die Malraux gaf aan zijn monographie over Goya, die het ‘sacrale’ tot een
stijl maakte, welke niet onderdoet voor de grote religieuze stijlen. Goya en Spanje,
het land ‘dat nooit verzoend geraakte met God, en waar de Hel steeds reëel bleef’,
liggen Malraux natuurlijk bijzonder. Het idee van de afwijzing van de religieuze en
humanistische beschaving tegelijkertijd met het aanvaarden van de ‘sacrale’ elementen
is voor Malraux de belangrijkste stap naar de moderne periode.
Nog slechts een geringe, maar zeer wezenlijke accentverschuiving brengt ons dan
volledig in de moderne kunst, waar het ‘sacrale’ nog wel een levend besef, maar
geen metaphysische hartstocht meer is. De kunst is nu zijn eigen object geworden.
De kunstenaar wil zichzelf uitdrukken, niet langer iets voorstellen; hij ontdekt en
schept met zijn ‘stijl’, niet met zijn ‘visie’, zijn uitdrukking van de wereld, die hij
daardoor in zekere zin overwint. Hiermee hangt ook samen de metamorphose die
volgens de moderne opvatting de exotische en de oudere kunst ondergaat: de maker
van een negermasker moge zich bezeten gevoeld hebben door geesten, als
beeldhouwer echter schiep en bezat hij die geesten juist. Evenzo moge de beeldhouwer
van het Portail Royal in Chartres door Christus bezeten zijn geweest, maar het was
dan toch deze beeldhouwer, zegt Malraux, en niet Christus die het Portail Royal
maakte tot wat het is.
Het zijn deze opvattingen die, tenslotte, leiden tot het leggen van een verband met
de algemene, moderne cultuur. Immers de kunst is nu voor de kunstenaar weliswaar
in de eerste plaats een nieuwe vorm, een nieuwe stijl, maar daardoor tevens, voor
hem en voor de mens in het algemeen, een herschepping van de wereld, een uitdaging
en een overwinning van het lot. Dit nu is een gezichtspunt van de gehele moderne
cultuur: het
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vragende en uitdagende, maar niet-affirmatieve karakter van de kunst en, op andere
wijze, ook van de wetenschap. Het zich bewust zijn van het noodlot, en tevens de
wil het te overwinnen, is voor Malraux het belangrijkste aspect van wat de mensen
verenigen kan, van een nieuw humanisme, dat voor het eerst universeel is. Het is
hetzelfde ‘tragisch humanisme’ dat, soms van andere gezichtspunten uit, het
onderwerp vormt van Malraux' meeste geschriften.

2.
Ik heb in dit tijdschrift reeds uiteengezet, waarom ik van mening ben dat de
Psychologie de l'Art zijn invloed in de interpretatie van de kunst sterk zal doen gelden,
aangezien er slechts zelden zulke originele en veelomvattende theorieën geschreven
worden. Ik wil hier niet nogmaals een critische bespreking geven van Malraux'
denkbeelden, maar liever enkele opmerkingen maken over zijn stijl en de wijze van
presentatie der gedachten. Het is mij gebleken dat de critiek op Malraux' ideeën
veelal geen steek houdt (meestal door wetenschappelijk of philosophisch parti-pris
gekleurd), of een détail betreft dat inderdaad op verschillende manieren beschreven
kan worden. Maar de critische opmerkingen die ik vernam over stijl en presentatie
lijken mij alleszins de moeite van overwegen waard, omdat zij op het phenomeen
Malraux misschien een nieuw licht werpen. Vele lezers, ook als zij voor de romans
van Malraux bewondering hebben, achten zijn stijl in de Psychologie de l'Art nodeloos
bombastisch, gezwollen, vol van superlatieven en effectbejag, en zij menen dat
dezelfde gedachten en gevoelens bij een meer eenvoudig woordgebruik minstens
even goed overgebracht zouden kunnen worden. Zij reageren ietwat geirriteerd of
geamuseerd op zinsneden als ‘la nuit où palpite l'ironie des nébuleuses’, of ‘Et le
grouillement aveuglé des fantômes veille sur la méditation acharnée dans laquelle il
découvre la couleur moderne...’ (stippeltjes ook van Malraux, S.R.d.G.), en, over
het Nederlandse volk: ‘S'il cultivait des tulipes du côté d'Arnhem, ce serait sur les
cadavres de ses parachutistes’ (maar hàdden wij daar parachutisten?). Een verwant,
maar niet hetzelfde, bezwaar geldt de presentatie. Edmund Wilson, groot bewonderaar
overigens van de Psychologie de l'Art (‘...perhaps one of the really great books of
our time.’ New Yorker, 14 April 1951), acht Malraux geen meester in het uiteenzetten
van ideeën, en hij wijst erop dat vaak een wanverhouding bestaat tussen beknopt en
geestig geformuleerde algemene principes en opmerkingen, en lang uitgesponnen,
overladen en gewrongen gepresenteerde gemeenplaatsen.
Het komt mij voor dat de bezwaren tegen stijl en tegen presentatie moeilijk te
scheiden zijn. Zou ik dit niettemin doen, dan zou mijn reactie eenvoudig die kunnen
wezen van een onderschrijven der opmerkingen tegen de presentatie en een bestrijden
van die tegen de stijl. Wat de stijl betreft zou ik misschien kunnen volstaan met te
zeggen dat ik mij nergens, zomin als in Malraux' romans, stoot aan de exaltatie ervan.
Maar ik wil hieraan toevoegen dat deze stijl mij voorkomt het enige middel te zijn,
met behulp waarvan Malraux' bedoelingen effectief op de lezer zijn over te brengen.
Of, met andere woorden, het probleem van de stijl blijkt essentiëel gekoppeld te zijn
aan dat van de presentatie. Het is er mutatis mutandis mee
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gesteld als met de taal van een bepaald soort dichtkunst of die van een betoog, waarbij
een beknopte wiskundige formulering is gebruikt: deze ‘vorm’ is nodig om de ‘inhoud’
over te brengen, en de wijze van lezen (bestuderen, vaak op het voorgaande
teruggrijpen, en tenslotte het in een flits ‘begrijpen’) is in deze gevallen steeds
dezelfde. Het nieuwe bij Malraux is dat hij zo ongelijksoortige ‘inhouden’, namelijk
de gedachten vlucht van een exact èn de exaltatie van een emotioneel betoog, die
beide een rol spelen in de Psychologie de l'Art, dank zij zijn methode tegelijk kan
overbrengen. Alle theoretische bezwaren tegen pathetiek vervallen hierbij voor mij,
aangezien deze toon Malraux bijna onfeilbaar tot zijn doel voert. (De enige ontsporing,
die ik ontdekte, is Malraux' overschatting van Georges de Latour.) Dat men van
Edmund Wilson's ideaal van presentatie in de vorm van een ‘consecutive and lucid
unrolling of smoothly spun-out ideas’ enigszins verwijderd geraakt, zal waarschijnlijk
als onvermijdelijk nadeel op de koop toe genomen moeten worden.

3.
Bibliographische noot. De wijze van publiceren van Malraux' beschouwingen over
de kunst is inmiddels dusdanig gecompliceerd geworden, dat hier een fraai terrein
voor bibliographen braak ligt. Ik geef hier een opsomming van wat ik in dit opzicht
heb kunnen nagaan. De (Essais de) Psychologie de l'Art zijn verschenen bij Albert
Skira (Genève, Parijs) in drie delen, getiteld: I: Le Musée Imaginaire (1947), II: La
Création Artistique (1948), en III: La Monnaie de l'Absolu (1950). (Van deze boeken
verschenen in 1951 uitstekende Engelse vertalingen door Stuart Gilbert, uitgegeven
in de Bollingen Series door Pantheon Books, New York, en getiteld Psychology of
Art: I: Museum without Walls, II: The Creative Act, III: The Twilight of the Absolute).
Malraux heeft naast de hoofdtekst nog verschillende deelstudies geschreven. Drie
hiervan, handelende over L'élaboration de l'art chrétien, L'art comme expression
directe de l'instinct (over Keltische munten), en Métamorphose des formes artistiques
(over Caravaggio en Georges de Latour) zijn als appendices in het derde deel
opgenomen. Andere zijn in tijdschriften gepubliceerd, zoals Art, Popular Art, and
the Illusion of the Folk (over volkskunst, massakunst en Kitsch) in de Partisan Review
van September-October 1951. Al deze soort teksten, en die van de drie delen van de
Psychologie de l'Art, zijn opnieuw gerangschikt opgenomen in Les Voix du Silence,
uitgegeven in één deel door Gallimard (N.R.F.) te Parijs (1951). Dit deel bevat 700
bladzijden en is uitgegeven op hetzelfde formaat en in een gelijksoortige band als
de tegelijkertijd verschenen verzamelde Romans. Dit formaat (225 × 180 mm) is
aanziednlijk kleiner dan dat van de oorspronkelijke editie (285 × 225 mm). De
reproducties in Les Voix du Silence zijn niet alle dezelfde als in de Psychologie de
l'Art.
Los van de Psychologie de l'Art is uitgegeven Saturne, Essai sur Goya (La Galérie
de la Pléiade, Gallimard (N.R.F.), Parijs, 1950), maar in precies dezelfde uitvoering
en presentatie (tekst en reproducties tot één geheel versmolten), en qua inhoud een
deelstudie van het hoofdwerk. De

Libertinage. Jaargang 5

78
tekst van Saturne is een uitwerking van een voorwoord bij Dessins de Goya au Musée
du Prado (Albert Skira, Genève, 1947).
S.R. de Groot

Paul Bowles, The Sheltering Sky. New Directions, 1949.
The Sheltering Sky is een streng boek. En des te potsierlijker is de Signet-uitgave
waarin het hier verkrijgbaar is, met een onvoorstelbaar kaftje, de aankondiging
‘Harem Bride’ op de achterkant en een zo schreeuwend-onjuiste samenvatting op de
voorpagina, dat men daarom alleen al zin heeft om te vertellen wat het werkelijk
waard is. Het is een van die zeldzame romans zonder bij-werk; de schrijver houdt
zich bezig met een obsessie die, zolang het boek duurt, de enig mogelijke lijkt. De
sterkste indruk die overblijft is er een van meeslepende eenheid, hoe ‘gebroken’ het
leven erin ook is. Bowles kent zijn hoofdpersonen zoals hij zichzelf kent, en beschrijft,
opmerkelijk genoeg, de man en de vrouw beiden even overtuigd ‘van binnenuit’; en
het land waar zij zijn (het is een amerikaans echtpaar met een vriend, reizend in
Frans-Afrika) is tegelijk buitenwereld, soms vijandig, soms kalmerend, zoals een
buitenwereld is voor mensen die ongelukkig zijn - en de wereld van de schrijver.
Niet de enige waartoe Bowles in staat is; dat kan men weten uit zijn verhalenbundel
A Little Stone, maar wel de enige waarin hij dèze lotgevallen ziet. De ‘exotic desert’
van het omslag is dan ook geen enkele maal pittoresk decor. Men kan zich wel
afvragen hoe het leven van Port en Kit verlopen zou zijn wanneer zij in Amerika
waren gebleven, maar een dergelijke vraag ligt niet op het plan van dit boek; Bowles
heeft de poëtische vrijheid genomen het patroon zo sluitend en absoluut mogelijk te
ontwerpen, zonder daarbij overigens met reële zichtbaarheden een loopje te nemen.
Er is geen sprake van een z.g. poëtische stijl, maar wel van een compositie waarin
de intensiteit het verloop van het verhaal overheerst - waardoor juist de gebeurtenissen
iets onontkoombaars krijgen. Een natuur die bijna nooit verlichting schenkt, een
land, bizonder concreet gemaakt, chaotisch, droog, dodend; en in zichzelf opgesloten
mensen, met gevoelige zintuigen voor dit alles. Geen oplossing, zelfs geen tragische;
alleen physiek wordt hun lot bezegeld. De erotiek is een breken van de spanning:
daarom is Kit's avontuur met Tunner in de trein zo uitstekend in verband met wat
later volgt.
Iets van Bowles' techniek is geformuleerd in een zin uit A Little Stone: ‘if the
attention upon the given object or situation so that the various elements, all familiar,
will regroup themselves. Frightfulness is never more than an unfamiliar pattern’. Dit
suggereert alle betrekkelijkheid waarvan ook de passage van Valéry spreekt waaraan
de titel is ontleend; maar zolang het patroon niet dooreen geschud is, sluit het alle
andere uit. Dit idee van een dwingend patroon is iets dat Bowles kennelijk boeit; hij
spreekt ook ergens van het omglijden van de stukjes in een kaleidoscoop.
Zulk een in een roman opgevangen en telkens tot in het absolute doorgevoerde
obsessie zou aan Kafka kunnen doen denken - en het is ook
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wel een wereld van mensen die Kafka gelézen hebben - wanneer er niet juist ‘gewoon’
in geleefd werd, en niet,als in een van hogerhand georganiseerde nachtmerrie. Er
zijn trouwens enkele voortreffelijke bijfiguren, de banale vriend Tunner, de ongure
Lyle's, die hun aandeel in de intrige hebben en het patroon opvullen met realiteiten.
Eerder herinnert mij hier en daar het microscopische maar verterende denken in een
onmetelijk, bar klimaat, aan sommige passages van Malraux' La Voie Royale. Maar
de mensen zijn volkomen anders; zij reageren niet actief op de uitdaging van dit
niet-zijn. Zowel met Malraux als met Kafka heeft Bowles overigens de aristocratische
houding tegenover het ‘uitzichtloze’ gemeen. (Hij schrijft niet alsof hij gister het abc
van Freud, Sartre of Céline had bestudeerd, ook geeft hij niet de indruk dat jengelen
de beste uitdrukkingswijze voor een volkomen pessimisme is.)
Er wordt opmerkelijk weinig getheoretiseerd, noch wordt de toon geforceerd in
deze roman van intelligente mensen, die beklemmend is niet alleen door het tragische
verloop, maar vooral ook beklemmend intiem; hoewel de lezer maar enkele weken
van het leven van de hoofdpersonen meemaakt, en van hun voorgeschiedenis vrijwel
niets te weten komt. Wàt men te weten komt, is in dit verband overigens genoeg, de
rest kan men wel invullen: van Port een ontredderde droom waaruit hem het besef
bijblijft dat hij, ondanks angst en vrees voor pijn, alles over zou willen doen ‘just to
smell the spring the way it smelled when I was a kid’ - en de onmacht waarop dit
besef uitloopt; van Kit, op het moment dat zij bezig is, de avond van Port's dood, de
grens van neurose naar waanzin te overschrijden, de indruk die een intens gevoel
van lichamelijk welbehagen begeleidt - zwemmend in een maannacht - ‘that for the
first time since her childhood she was seeing objects clearly’, en: ‘I shall never be
hysterical again’. Het zijn mensen die, ondanks hun bewegelijkheid van
cosmopolieten, levend tussen koffers en in anonieme hotelkamers, hun geestelijke
bewegelijkheid ook, die groot genoeg is, voor Port om geboeid te zijn door reizen
en landkaarten, voor Kit om zich daaraan uiterlijk vrij goed aan te passen, innerlijk
verlamd zijn door een soort instinct van de ziel (the soul, the weariest part of the
body), om zich stil te houden, zoals een dier zich onbewegelijk houdt om niet
opgemerkt te worden door de vijand. Deze angst, of ontmoedigdheid, die iets anders
is dan wanhoop om de zinneloosheid van het leven, legt alle impulsen tot leven
‘quand même’, stil, wanneer het om iets anders gaat dan zich verplaatsen en kijken.
Zij gaat gepaard, natuurlijk, met alle luciditeit, alle dapperheid ook wel, die althans
de woorden aandurft waarin de angst zich laat vangen, van ‘moderne mensen’ - maar
met minder dan het gebruikelijke vermogen om zich te laten afleiden en te doen
alsof. Ik ben het dan ook niet eens met Elizabeth Hardwick die in Partisan Review
meende dat Kit, levend in een eigen-gemaakte wereld van voortekens, en later
krankzinnig terugkerend van een volkomen passief ondergaan ‘avontuur in een
harem’ (inderdaad), van het begin af als krankzinnig beschouwd moet worden, wat
door de auteur ten onrechte verborgen zou worden gehouden. Zij lijkt mij bedoeld
als een grensgeval, maar zoveel mensen leven op een grens tussen redelijkheid en
paniek; het knappe van Bowles is m.i. juist de wijze waarop hij dit ook in zijn
excessieve vorm waar maakt, en zintuigelijk
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waar, niet in woorden alleen. (‘In another minute life would be painful. The words
were coming back...’)
Dit hele trieste verhaal van twee mensen speelt zich af in naakte kamers van
Arabische hotelletjes die steeds meer gaan lijken op gevangenissen; het meest de
laatste, waar Port aan typhus sterft. Het laken dat Kit met punaises voor het raam
prikt om de ondergaande zon buiten te houden - een raamopening, een lege hemel,
een leeg stuk muur en volslagen stilte - is een van de scherpste voorbeelden van de
manier waarop Bowles zonder trucquage een werktuigelijke handeling van een
personage voor de lezer beklemmend maakt. Men zal zich het hoofdstuk van Port's
dood niet herinneren zonder dat raam terug te zien. Zo ook het steen-landschap waar
Port en Kit hun intiemste gesprek hebben - voorbij de woorden - en waar Port alleen
terugkeert. Ik herinner mij uit lectuur naast Port's dood geen sterker indruk van
volmaakt verlaten sterven, als bezegeling van een verlatenheid die er altijd al was,
dan de dood van Hardy's Jude the Obscure.
Het komt, vreemd genoeg, zelden voor in de litteratuur, dat de ‘hij’ en ‘zij’ ook
werkelijk als ‘un couple’ in het geheugen blijven - men kan zich de een en de ander
meestal ook in andere combinaties denken. En als het wel zo is, dan vaak vooral
omdat de auteur hun gebondenheid zo intens in het licht van een mislukking of een
lege ruimte heeft gezet. Zo Kyo en May in La Condition Humaine in hun tragische
laatste dialoog, zo het paar in Meredith's Modern Lovers. Zo ook Port en Kit in hun
doodgelopen maar onvervangbaar samenzijn; en vandaar die merkwaardige sfeer
van intimiteit terwijl hun gescheidenheid al zo volledig is, en een afgrond wordt op
het moment van Ports dood.
‘...not waiting for twilight but staying as he was until it should come.’ Wanneer men
in deze zin - op de eerste bladzijde, nog vóór het eigenlijke verhaal begint schemering vervangt door dood, heeft men de sleutel tot het boek. En ook tot Bowles'
volkomen eigen talent om van gewaarwording over te schakelen op noodlot en weer
terug (een talent dat hij misschien nog knapper maar minder aangrijpend toepast in
zijn korte verhalen), zoals een kijker waarin men de dingen naar verweg en dichtbij
draait, tot er een duizeling overblijft.
Elisabeth de Roos

2 Maart-April 1952
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[Adriaan Morriën: gedichten]
Liefde en vriendschap
Liefde was altijd half en werd als zodanig genoten.
Vriendschap was groter en ruimer; men kon er in reizen.
't Afscheid liet niet de onrust die 't laatste vaarwel
Aan vrouwen vergiftigt, wanneer een geur ons doet snikken,
De smaak van lippen lang nabrandt op handen en mond
En 't lichaam, alleen, de vertrouwde rondingen mist.
Neen, vriendschap was groot als Europa, ruim
Als de dalen en vlakten en zonder angst voor de bergen.
Zij schuwde de al te zwakke verlangens, de weke momenten
Der liefde, wanneer er tranen parelen, dierlijke haren,
Ontbonden, handen met diamanten nagels, en lippen, gebroken
In glimlach of snik, ons hun valse verleiding opdringen.
Wie werd niet bang wanneer hij een vrouw hoorde zingen?
Wie voelt niet behoefte, na kus en omhelzing,
Een raam te ontsluiten en andere geuren te snuiven,
Sterren of zonlicht te zien, een hand te steken in regen of wind?
Liefde was half, maar een helft vol verblinding,
Die zelfs niet vrij liet wat buiten haar halfrond geschiedde.
Ergens moest, achter die storm, nog een windstilte zijn,
Zonlicht dat wuift door een hemel vol lente en stuifmeel,
Kinderen die spelen, omdat zij kunnen vergeten,
Kort van memorie, de toekomst een glas limonade,
De middag een vlieger, een schaar en een blad blauw papier.
Adriaan Morriën
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Salzburg
De stad ligt achter heuvels, trappen vergemakkelijken
De intocht, triomfantelijk niet slechts voor asthmatische voetgangers
En oude vrouwen die drie- of viermaal uitblazen en bij de stenen wering
Neerzien op Oostenrijkse architectuur, fonteinen in houten schotten,
Afgedekt tegen de vorst, zoals in ons land de rozen in stro.
De zomer moet waterig zijn, met veel zon, witte wolken
Waarop de bergen opmerkzaam maken, de winterse toppen.
Het Duits is over de grenzen gestroomd, in de kleine winkels
Rondom het plein wordt de klant met groeten van God ontvangen.
Het eerste bankbiljet wordt gewisseld tegen republikeinse, aluminium munt.
Meisjes met dikke gebreide kousen, mannen met ridicule hoedjes.
Oude dwergen, gebukt onder de last van een korf.
Op een plein, tussen hoge gebouwen, strompelt een heer op één been
Naar zijn auto, terzijde, een rijdende schuilplaats,
Bestuurbare uitkijkpost in het vriendelijke labyrinth.
Adriaan Morriën

[L. Vroman: De twee heren]
De twee heren
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Libertinage. Jaargang 5

86

Het Dichterlijk Bestaan
In Verzamelde Gedichten (A.A.M. Stols, 1950) heeft Hoornik bijeengebracht wat
hij tot 1950 had geschreven, niet zonder er drastisch in te hebben geschrapt. Vooral
van de eerste verzen heeft hij slechts weinig opgenomen. Toch is het misschien het
vroegste werk dat nog de meeste indruk op mij maakt. Ondanks de gebrekkige
techniek, waardoor een bundel als Dichterlijke Diagnose wordt ontsierd, treft men
daar een dichter aan, die zich niet beter voordoet dan hij is en die er zo nu en dan in
slaagt een vers te schrijven, dat behalve gaaf, bovendien geladen is met een gevoel
waarvan men gemakkelijk de zuiverheid erkent. In de verzamelbundel vormen deze
gedichten de eerste afdeling. Zij geven een voorproefje van de thema's die later zullen
terugkeren, uitvoeriger, nadrukkelijker, maar dikwijls ook veel larmoyanter. Deze
thema's zijn: deernis met mensen die door de natuur of de samenleving zijn misdeeld,
zwangerschap en geboorte, de gemeenzaamheid van de liefde die na een korte
zaligheid in eenzaamheid uitmondt, en hier en daar een soort mystieke verwantschap
met de natuur, bij voorkeur in haar vaagste, stilste, meest dode verschijningsvorm.
Het spreekt vanzelf dat met deze thema's ook de dood is gemoeid. Behalve deze
thema's kan men dan nog motieven onderscheiden: de dubbelganger die tot in de
laatste verzen terugkeert, de symboliek van het kruis, het anker en het hart (in
Mattheus), de spiegel (variatie van het dubbelgangersmotief), de bruid, de moeder,
het café enz. Naar het laatste werk toe wordt Hoorniks poëzie hoe langer hoe smaller.
Zij heeft haar spanning, die ongetwijfeld heeft bestaan en die zich bij voorbeeld reeds
uit door de afwisseling en wisselwerking van de thema's, verbruikt. Wat overblijft
is een gevoel van eenzaamheid, een onmacht de nieuwsgierigheid naar het leven
gaande te houden, een angst voor de dood die de dichterlijke inspiratie verlamt, ook
al lijkt het op het eerste gezicht dat zij er haar kracht uit put.
Hoorniks grootste verdienste lag in zijn visioenaire begaafdheid, het vermogen
ons een beeld te geven van een bepaalde (meestal uitzonderlijke, door het leven
mishandelde) mens. Dat was altijd Hoorniks meest eigen terrein. Wat daar tegenover
werd geplaatst om het evenwicht te herstellen, leek gewild, krampachtig en voorzover
het overtuigde opgenomen in die uitzonderlijkheid. Zijn zwangerschapsverzen hadden,
tenminste voor mijn gevoel, een propagandistisch effect. In de latere gedichten, ook
in die van Het
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Menselijk Bestaan, waarvan nog sprake zal zijn, wordt het visioen overwoekerd door
een ‘filosofische’ drang het ‘raadsel van dood en leven’ te doorgronden. En dat is
nu juist Hoorniks zwakste kant. Zijn poëzie krijgt dan ‘metafysische’ pretenties in
plaats van psychologische of plastische kwaliteiten. Maar alles wat daarvoor nodig
is: een grote denkkracht, een uitgebreide cultuur (of op zijn minst een intuitief begrip
van wat op dit gevaarlijke gebied concreet gemaakt kan worden), oorspronkelijkheid,
een beetje humor ook, en nuchterheid (die niet zonder poëtische kleur en geur behoeft
te blijven), ontbreekt. De ‘filosofie’ blijkt uit niet veel meer te bestaan dan uit een
religieus residu, zonder nuance, zonder de weerstand van een persoonlijkheid die
van dit overblijfsel een punt van uitgang maakt, zoals dat bij voorbeeld bij een dichter
als Eliot of in onze litteratuur bij Dèr Mouw het geval is. Een laatste spoor van
oorspronkelijkheid zou men misschien kunnen ontdekken in de vaagheid, de wroeging,
zou men bijna zeggen, waarmee dit religieuze overschot in het gedicht wordt
betrokken. Maar wie stelt daar prijs op?
Het schrijven over poëzie heeft het geweldige nadeel, dat men meestal niet het geduld
heeft om met voorbeelden duidelijk te maken op welke plaatsen de schoen wringt.
Men zou een gedicht regel voor regel moeten ontleden om te zeggen wat gebrekkig
of belachelijk is geworden. Voor een roman kan men nog met een algemene
beoordeling volstaan. Poëziekritiek begint daar pas. Poëziekritiek is detailkritiek,
een wikken en wegen van regels, woorden, klanken en rangschikking. Men heeft er
een middag voor nodig en de vorm van een gesprek, met de dichtbundel bij de hand.
Op die manier kan men duidelijk maken waar een gedicht als Mattheus aan lijdt en
waarom het enthousiasme van oudere critici als Greshoff, Marsman en De Vries op
zijn minst overdreven is.
Vestdijk heeft reeds laten doorschemeren wat er aan Mattheus als ‘klinisch geval’
mankeert. Deze krankzinnige, met zijn obsessies, is minder een psychologische of
psychopathische verbeelding dan wel een dichterlijke spiegel, waarin Hoornik van
de wereld en de mensen laat weerkaatsen wat hem bezighoudt en ontroert. De
psychologie, met haar jeugdtrauma, blijft vaag, chaotisch, hoedanigheden die men
nog als noodzakelijk kan zien bij een dergelijk gegeven. Toch ontkomt men niet aan
de indruk van een dilettantisme, dat deze krankzinnige eenvoudig niet laat bestaan
en dat van zijn karakter, zijn verwrongen persoonlijkheid, een soort van stem-

Libertinage. Jaargang 5

88
mingsbeeld maakt, waarin vooral sentimenten, verwarde symbolen de boventoon
voeren. Ook dat kan een uitgangspunt zijn, maar het brengt bet gedicht in zijn geheel
en deze neuroticus in het bijzonder tot geheel andere proporties terug. Aan de andere
kant is er bij alle raadselachtigheid nu en dan een te concrete taal, die daardoor ineens
allerlei zaken te duidelijk tot het bewustzijn brengt, een hinderlijk te veel, dat de
raadselachtigheid vernietigt en dat hier en daar zelfs een komisch effect veroorzaakt.
Maar afgezien daarvan, ook als stemmingsbeeld, als dichterlijke sightseeing van een
stad, als verbeelding van een levensklimaat, wemelt Mattheus van de tekortkomingen.
De lengte van het gedicht bracht het reeds met zich mee dat allerlei compromissen
moesten worden gesloten om de lijn door te trekken, het thema te ontwikkelen en te
voltooien, de strofen vol te maken. Hoornik heeft afwisseling in zijn vers proberen
te brengen door nu en dan op een andere strofenbouw en een andere toon over te
gaan. Maar binnen die strofen: hoeveel stoplappen, herhalingen, zonden tegen de
stijl en toon van het gedicht, stijfheden! Hoeveel zogenaamde diepzinnigheden, welk
een dichterlijk rollen van de ogen! Ik kan niet begrijpen dat men dat niet onmiddellijk
heeft gezien. Al die tekortkomingen bederven voor mij het effect van dit gedicht,
dat binnen bescheidener verhoudingen en met een grotere gaafheid indruk had kunnen
maken, juist als stemmingsbeeld, als een soort van psychologische en schilderachtige
journalistiek. Nu wordt men aanhoudend geërgerd door een plebejische toon en
mentaliteit, die zich op de ongelegenste ogenblikken doen gelden, een aanduiden en
vragen stellen dat tot geen enkele overpeinzing aanleiding geeft, maar enkel de kritiek
in werking stelt.
Het gedicht begint met een hoofdstuk Vlucht uit het asyl, waarin wij aan de
krankzinnige worden voorgesteld en waarin zijn vlucht uit het gesticht wordt
beschreven. Het zijn kwatrijnen van viervoetige jambische versregels, met afwisselend
mannelijk en vrouwelijk rijm. Een groot versificateur, een speler met rhythmen,
rijmen, assonances en overgangen is Hoornik nooit geweest. Daarvoor ontbraken
hem het geduld, de verfijning, het kritische oor. Ik wil het hem niet kwalijk nemen,
hoewel ik aan de andere kant moet toegeven dat poëzie nauwelijks denkbaar is zonder
dit schone bedrog waarop de uitwerking van een handjevol woorden berust, een
effect dat niet uiterlijk mag blijven, dat vol verwijzingen moet zijn naar diepte,
achtergrond, algemene inhoud, maar dat zich toch als uiterlijk demonstreert. Spanning,
zoals men die in de gedichten van Gorter

Libertinage. Jaargang 5

89
en Achterberg aantreft (een uiterste concentratie van de taal), of langgerekter en
langoureuzer in de poëzie van Leopold, nuchterder in die van Nijhoff, speels in die
van Lodeizen, ontbreekt bijna geheel in de verzen van Hoornik. Ook in die uit
Geboorte, waarin een kunstmatige spanning door middel van vraag- en uitroeptekens,
puntjes en ellyptische zinsconstructies wordt nagestreefd. Hoezeer die spanning en
concentratie in Mattheus ontbreken, wordt men onmiddellijk in dit eerste hoofdstuk
gewaar. Het is duidelijk dat een gegeven als van Mattheus een zekere spanning eist,
die zich ook rhythmisch en desnoods symbolisch kenbaar moet maken. Maar iedere
zonde tegen het rhythme, elk verzwakken van de symboliek wreekt zich meteen
dubbel. En hoe dikwijls wordt er gezondigd, hoe vaak is de vorm van de kwatrijnen
opgevuld, het rijm willekeurig, slap, hinderlijk, de woorden niet raak, banaal,
overbodig, de symboliek rhetorisch. Ik zie wel in dat men aan een langer gedicht,
waarvoor van de lezer enige lankmoedigheid en een zeker geduld wordt verlangd,
andere voorwaarden moet stellen dan aan een sonnet of een kort lyrisch vers. Maar
het minste dat men verwachten mag, is dat de taal ‘blank’ is, zich kenmerkt door
zindelijkheid of onopvallendheid. De taal van Mattheus is rommelig, gehaast, de
prosodie onverzorgd. Die taal is, in haar slordigheid, vaak ook precieus. De beelden
zijn al te dikwijls ontleend aan een publieke voorraad van half sentimentele, half
deftige begrippen en vergelijkingen, die tot de mode van een milieu of een gesteldheid
behoren, of die eenvoudig aan onnadenkendheid te wijten zijn.
Tot die precieuze of versleten beelden behoren de paarden die door steppen rennen,
het hart dat een wilde roffel slaat of als een veer is, die moet breken, het sterven als
een wind die aan najaarsbomen schudt of als een rotte vrucht die op de grond valt,
de schaduw die een dier wordt, de zachte lammeren, de adem Gods, de duizendtallen
sterren. Men zou daar andere uitdrukkingen willen zien, een persoonlijker taalgebruik,
aangepast aan het bijzondere onderwerp.
Van andere aard zijn de herhalingen, of inlassingen om het aantal vereiste
versvoeten te verkrijgen, de kunstmatige aarzeling om een rijm los te laten, dat zich
niel onverbiddelijk of natuurlijk opdringt, de tussenzinnen. En tenslotte zijn er nog
de reminiscenties aan andere dichters, zoals op bladzijde 32, de passage die begint
met: Dàn llopen, loopen, 't bosch inloopen. Men hoort daar te duidelijk Rilke: Die
Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
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Ook verderop in het gedicht treft men deze tekortkomingen aan. Vooral Rijksmuseum
wordt er door bedorven. Het is vrijwel onleesbaar door de tegenstelling tussen de
moeite die de dichter doet om ons een indruk te geven van de picturale schatten die
in dit gebouw zijn opgehoopt, en het jammerlijke resultaat van die inspanning. Hier
wreken zich Hoorniks ‘hogere’ aspiraties, zijn culturele snobisme. Want wat te zeggen
van de volgende kwatrijnen?
Dit is van 't stilste huis de drempel,
dien hij behoedzaam overschrijdt,
dit is van Amsterdam de tempel,
waar 't licht het zuiverst binnenglijdt.
En al wat woelde in deze landen,
en eeuwig werd in menschenhand,
is hier geborgen aan de wanden,
en vreemden huivren van dien brand.

Zoiets is onvergeeflijk. Men zou er het Rijksmuseum voor vermijden, wanneer het
waar was.
En wat te denken van die beschamende omschrijving van wat een vrouw is?
En al wat vrouw is: vrucht en rijpen,
is licht geworden; zie, de bruid,
hoe klaar moet hij 't ineens begrijpen:
dit is geen droom, dit is het fruit,
dit is het zachte, diepe glanzen
der beelden in de spiegelruit,
dit is de vrouw, dit is het gansche,
dit is... dit is de Joodsche bruid.

Neen, dit is Rilke, maar in de miserabelste vorm. Het is een machteloze poging om
het psychiatrische geval te veralgemenen en te confronteren met de cultuur, in casu
Rembrandt, een schilder over wie men zo zoetjes aan zou moeten zwijgen. Dit is
niet fruit, maar Freud, zoals hij tot de bioscoopbanken is afgezakt. Tegenover
dergelijke onnozelheden vallen kleinere vergrijpen (zoals: Der vruchten glans op
zilvren schalen, en O gebaar, dat geen gebaar is, maar een beven voor alle lust en
pijn) in het niet.
Vroegere critici van Hoornik hebben vooral zijn evocatie van
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Amsterdam geroemd, het gedicht uit Mattheus dat men in alle bloemlezingen ziet
opgenomen. In dat intermezzo heeft Hoornik zich een ogenblik vacantie gegeven,
is hij zijn netelige thema 54 regels lang vergeten. De lezer constateert het niet zonder
opluchting. Hoorniks poëzie krijgt dan ineens stijgkracht, ook al beweegt zij zich
door de straten en langs het water van een stad. De taal wordt bedaarder, inniger, de
prosodie lijkt natuurlijker. Toch is dit, naar mijn smaak, ook niet het fabuleuze gedicht
waarvoor sommigen het houden. Het is van een bedwongen, nauwelijks storende
rhetoriek, effectief toch doordat men er een persoonlijker toon, een onopgesmukte
ontroering in herkent. De sentimentaliteit rommelt een beetje na in het jonge meisje
en haar vriend bij de kerk, in het bleek portretje van hem voor wien zij (d.w.z. niet
het meisje, maar een vrouw) het al liet varen, en in het naïeve: Wie alles van de stad
wil weten, beginne nu en zie en hoor, waarvan de aanvoegende wijs mij hindert.
Wil men dit en mijn vorige opmerkingen kleinzielig gevit noemen? Maar een goed
gedicht is een doorlopende weerlegging van het kleinzielige gevit waarmee een lezer,
dat verscheurende dier, zijn lectuur begint.
In Geboorte beschrijft Hoornik met zichtbaar genoegen de toestand van half dierlijke,
half plantaardige onbewustheid waarin de menselijke vrucht (vreselijk woord) leeft.
Toch wordt de moeder niet uit het oog verloren. Zij is het, die voortdurend spreekt,
maar ook zij is niet zozeer een persoonlijkheid als wel een gesymboliseerde en
geïdealiseerde vruchtbaarheidsidee. De zwangerschap isoleert de vrouw, plaatst haar
terug in die vreemde atmosfeer waar het denken dromen, het gevoel inwendige
lichaamsbeweging wordt en waar de alledaagse werkelijkheid haar verwarrend,
neerdrukkend karakter verliest. Als zodanig moet men, geloof ik, de betekenis van
deze cyclus zien: een verborgen verzet tegen de actualiteit van neurose, politiek,
maatschappelijke dwang en religieuze twijfel, een verlangen naar onbewustheid en
naar de onschuld van het bloed. In deze opvatting is de geboorte een vlucht. Met die
vlucht eindigt de reeks ook, zoals Mattheus met een vlucht begon.
Op deze opvatting berust, naar mijn gevoel, het propagandistische effect, waarover
ik hierboven schreef, de geëxalteerde verheerlijking van een primitieve levenstoestand
die de bewustere levensvormen in het ongelijk schijnt te stellen en die met het
dichterschap wordt vereenzelvigd.
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Ik vrees dat ik van Geboorte niet veel meer weet te zeggen. De reeks heeft niet de
rommeligheid van Mattheus. Zij is strakker, een gevolg van de lyrische
geconcentreerdheid van de stof. Virtueus zijn ook deze gedichten niet. Daarvoor is
de visie te weinig origineel, het gevoel dikwijls te pompeus. Toch beseft men dat
met deze gedichten Hoornis belangrijkste problematiek is gemoeid. In de tegenstelling
tussen wat hier wordt gezegd en wat men als verzwegen werkelijkheid aanwezig
voelt, ligt de ‘tragiek’ van Hoorniks levensopvatting. De persoonlijke gedrevenheid
zegeviert nu en dan zelfs over het rhetorische pathos, zoals in een zo hoogdravend
vers als dat op bladzijde 82, dat begint met het volgende onmogelijke kwatrijn:
O God, soms haat ik u verholen,
dat Gij naar willekeur verstoot;
dat Gij mijn zusters hebt bestolen,
die omgaan met een leegen schoot.

Wat volgt is niet veel beter.
In de korte gedichten uit Achter Glas en Beelden doet Hoornik zich van een zuiverder
en intiemere kant kennen. De beperkte omvang van die gedichten verhinderde hem
al te duidelijk te derailleren. Zijn buitensporigheid, waarvoor hij altijd op zijn hoede
moet zijn, kreeg er minder kans. Een zesregelig vers als Illusie, of een sonnet als
Boerenbruid, hebben geen hinderlijke plekken, omdat daar alles concreet is, er niet
met grote woorden, verwaterde begrippen en mateloze symbolen wordt gewerkt.
Het grootste gevaar van Hoorniks dichterschap ligt in het feit dat hij zich niet
binnen de beperking van zijn aanleg, zijn gegeven talent, wist te schikken, en aan de
andere kant geen moeite deed dat talent te ontwikkelen, onder tucht te stellen. Hij
was altijd een abondant dichter, iemand die met geweld verzen wilde schrijven en
die slechts een duwtje nodig had om te trillen, zo niet te sidderen. Hij stond
voortdurend open voor allerlei invloeden, niet alleen uit het werk van andere dichters
zoals Rilke, Nijhoff, Bloem, later vooral Achterberg en Aafjes, maar uit vrijwel alle
levensgebieden. Politiek, journalistiek, filosofie, overgebleven religie, de atmosfeer
van het café en de grote stad, huiselijkheid, erotiek en natuurmystiek, men vindt dat
alles in Hoorniks poëzie vermengd, maar meestal op een wijze waaraan zelfkritiek,
ordening en oorspronkelijkheid ontbreken. Zijn werk is meer de weergave van het
pathos van een
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bepaalde tijd, van datgene wat in de lucht hangt en de gesprekken doet gonzen, dan
een verantwoording van de motieven die zich achter de feiten verschuilen, of de
suggestieve, persoonlijke verbeelding of ontleding van een levensklimaat. Om die
reden is zijn ontvankelijkheid, op zichzelf een loffelijke en voor een dichter zelfs
noodzakelijke eigenschap, in het geval van Hoornik een gevaar, een voortdurende
verleiding tot poëtische show, een zich vertillen, een acteren meer dan een leven of
zelfs spelen. Aan zijn persoonlijkheid ontbreekt vorm, de begrenzing die zich door
ironie, haarfijne subtiliteit of overwogen roekeloosheid bewust wordt.
Over Requiem wil ik niet uitweiden. Het is een reeks verzen over een in Middelharnis
verdronken kind (een dorp waar ik in mijn jeugd eens heb gelogeerd), tamelijk
eenvoudige, gezwollen gevoelslyriek, gelukkig zonder symbolische afdwalingen. In
Steenen en in De Erfgenaam vindt men de thema's die ik reeds eerder heb opgesomd,
vooral jeugdherinneringen, besef van eenzaamheid en voorgevoelens of verbeeldingen
van een dreigende of reeds voltrokken vernietiging, met het maximum aan
beheerstheid waartoe Hoornik waarschijnlijk vóór de oorlog in staat was.
De afdelingen Tweespalt, Ex Tenebris en Enkele Verzen bevatten voornamelijk
sonnetten. De uitbundigheid van de vroegere verzen is uitgewoed, de thematiek is
verschraald, de stemming dof geworden. De wijsheid waartoe Hoornik is gekomen,
is de wijsheid van Bloem, wiens formuleringen men soms woordelijk tegenkomt en
wiens toon in verschillende van deze sonnetten onmiskenbaar is. Daarop aansluitend
vindt men rhythme, toon en stemming van Aafjes' Het Koningsgraf (bijvoorbeeld in
Vleugels en De Spiegel). Ook Achterbergs geconcentreerde taal (in Overgang, dat
met acht zeer goede en volkomen eigen regels begint om dan ineens af te zakken).
In die laatste gedichten woedt Hoorniks filosofische en religieuze
gepreoccupeerdheid, een steunen en zuchten dat niet zelden om een persiflage
schreeuwt. Er is, evenals in vroegere gedichten, een merkwaardig en dikwijls komisch
contrast tussen de gewone toon die Hoornik (soms in navolging van Nijhoff) gebruikt,
en het pathos dat dit filosoferen begeleidt. In zijn wanhoop weet de dichter geen maat
te houden en bespaart ons zelfs niet het medelijden met zichzelf, de meewarigheid
om het eigen bestaan. In gedichten als Mijn Hart en Breekbaar ben ik... is de toon
zozeer in mineur, dat de wanhoop in landerigheid overgaat, in de zelfbe-
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schuldiging en het zelfbeklag van een beschonkene. Ik houd niet van dergelijke
onthullingen die aan de aftakeling van zeer oude mensen doen denken, aan een
dichterlijk speeksel dat uit de mond loopt. Het beroerde is, dat een vers als Mijn Hart
zo authentiek lijkt. Het is Hoornik, dat valt niet te ontkennen. Ik bedoel niet Hoornik,
zoals men hem uit de omgang kent, maar een dichter die zijn invloeden, zijn echte
of vermeende standing heeft afgelegd en die zijn naakste zelf toont, in een zielige
vereenvoudiging en abstractie. Het is ongetwijfeld een gaaf vers, maar het is de
gaafheid van het einde.
Tegenover dit menselijke débacle weet Hoornik in andere gedichten uit deze
afdelingen niet veel bijzonders te plaatsen. Soms vlammen de vroegere pompeusheid,
de oude hoogdravendheid weer op. Men leest over het hart dat niet meer wil behagen,
dat niet meer geeft om goud of eerbetoon, een uitspraak van enkele jaren geleden,
die na Hoorniks recente bekroning een beetje voorbarig lijkt. In hetzelfde gedicht
(Tweespalt I, bladzijde 163) staan de volgende banaliteiten:
Ijdelheid is het op geluk te jagen;
het onbereikbre is het eenig loon;
het hart zelf antwoordt op 's harts diepste vragen
op steeds denzelfden hunkerende toon

Tweespalt II is in zijn geheel een voorbeeld van geaffecteerde wanhoop. Bijna ieder
woord dat er op aankomt is er naast. Om het wat nader te kunnen ontleden, schrijf
ik het hier over.
Ik kan wel knielen en mijn schedel breken,
kluizenaar worden of wellicht cipier,
het kruis vereeren, met gevangnen spreken,
in regen loopen om een nachtkwartier,
of, als Van Gogh, voor de berooiden preeken,
mijn hemd verscheuren, arm zijn als een mier,
en met een scheermes mij het oor afsteken,
krankzinnig sterven; maar het helpt geen zier.
Onmachtig ben ik, God, U te belijden.
Poolstilte waart Gij, toen ik om u schreide,
wanhopig wachtend het gestelde uur.

Libertinage. Jaargang 5

95
Gij laat mij hongren zonder rust of duur;
Gij hebt mij lief achter een blinden muur.
Hoe haat ik U, hoe blijf ik U verbeiden.

Met de eerste regel kan men desnoods vrede hebben, hoewel mijn schedel breken
overdreven lijkt. In de tweede regel zorgt het woordje wellicht voor de komische
noot. In de derde regel zijn vereeren en spreken potsierlijk. Op de vierde regel zou
men willen antwoorden, dat men ook nog voor de regen schuilen kan. Nachtkwartier,
in plaats van het gewonere onderdak, staat er voor het rijm. Van de vijfde regel kan
men zeggen, dat men zich in zijn gedichten nooit met historische personen mag
vergelijken. Van Gogh hier ter sprake brengen is behalve een uiting van onmacht
ook een smakeloosheid, een geval van cultureel snobisme, waarvan vele voorbeelden
uit Hoorniks werk te geven zouden zijn. Voor de berooiden preeken is een uitdrukking
waarover men alleen maar glimlachen kan. Een dichter moet voorzichtig zijn met
het vermelden van handelingen die hij toch nooit zal verrichten, vooral in een zo
persoonlijke bekentenis als waarvan dit sonnet een voorbeeld is. In het verscheuren
van zijn hemd wordt men in de regel gehinderd door de traagheid waarover Elsschot
in een van zijn gedichten schreef. Ik kan mij voorstellen dat men zich op een
omslachtige wijze ophangt. Maar zijn hemd scheurt men zo maar niet. Men zou zich
na de eerste poging belachelijk (moeten) voelen. Met een scheermes mij het oor
afsteken is plagiaat en na het ter sprake brengen van Van Gogh overbodig. De achtste
regel begrijp ik niet. Waarom helpt het geen zier wanneer men krankzinnig sterft?
Mij dunkt dat zoiets afdoende is. De beide terzinen zijn niet zozeer geaffecteerd als
wel eenvoudig gezwollen. Als mededeling, als verslag van een wanhopige toestand
kan men ze accepteren. Fraai, bijzonder origineel of ‘diep’ zijn zij allerminst. Het
hele gedicht is een schoolvoorbeeld van valse pathetiek. Ik wil helemaal niet beweren
dat de inhoud van een gedicht met de werkelijkheid moet overeenstemmen. Wel dat
hij een vergelijking met de werkelijkheid, waarvan vij tenslotte uitgaan, moet kunnen
doorstaan. Goede gedichten veranderen de werkelijkheid, slechte worden erdoor
verpletterd.
Tweespalt II is niet een uitzondering. Het grootste deel van Hoorniks gedichten
uit de laatste jaren kan men op dezelfde wijze ontzenuwen. Bijna overal wordt men
gehinderd door de gezwollen toon, de banale filosofie, de onmacht om een religieuze
of mense-
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lijke problematiek in een nieuw, onverbiddelijk licht te zien. Toch staan tussen deze
mislukkingen misschien de beste en zeker de meest eigen, rijpste gedichten die
Hoornik geschreven heeft. Het zijn de verzen waarin hij zich aan feiten houdt, aan
de bescheiden, zuivere beschrijving van een reeks handelingen, een huiselijke situatie,
een menselijke verhouding. Om de bespreking van de Verzamelde Gedichten niet
met louter afwijzing te eindigen, schrijf ik een van deze gedichten over. Het heeft
hetzelfde thema als Mijn Hart, maar het geeft er zoveel subtieler uiting aan, en met
zoveel minder beschaming voor de lezer. In dit sonnet staan de woorden voor wat
zij zijn. Men kan het gedicht niet persifleren. Het heeft een volstrektheid die niet te
ontkennen is.

Zondagsmiddags...
Zondagsmiddags loopen door de stad,
meest op de Zeedijk of in de stegen;
aan een toonbank dralen om de regen
of den weerschijn in het zinken blad;
wenschen één te zijn van 't tweetal dat
uit het rek de keuen heeft gekregen;
zich mechanisch naar 't toilet bewegen,
door een raampje gluren naar een plat.
Aan den overkant antennelijnen,
een gebroken beeld op een balkon,
leege bloempotten in de kozijnen.
Door den avond loopen naar 't station,
kijken naar het weggaan van de treinen,
achterblijven op een dood perron.

Dit is een goed vers, ook al flitst het nergens van een schoonheid of een diepzinnigheid
die poëzie ineens tot iets geheimzinnigs kunnen maken. Men zou nog andere
gelijkwaardige gedichten kunnen noemen.
De dertien sonnetten van Het Menselijk Bestaan (D.A. Daamen's Uitg. 1952) sluiten
aan bij de laatste gedichten uit de verzamelbundel. Hoornik schreef ze op 19 en 20
Juni 1951, zoals wij
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uit het colophon vernemen. Zij werden bekroond met een reisbeurs van de regering,
groot 2000 gulden, een fabelachtige beloning voor twee nachten opzitten. Ik heb het
boekje gelezen en herlezen. Het is, vrees ik, niets voor mij. Het is een treurige, zielige
poëzie, een ontreddering, een Jobstijding. Wat in de laatste bladzijden uit Verzamelde
Gedichten reeds een einde scheen, wordt hier herhaald. Er is nauwelijks variatie in
deze verzen. Zij bestaan uit een gedempte, dreinende jammerlijkheid, een ziekelijk
zelfbeklag.
Over de aard van dit zelfbeklag geven vooral de bekentenissen van religieuze aard
uitsluitsel. Men ziet Hoornik met zijn godsdienstige verleden worstelen, zonder dat
hij er in slaagt zich er van te bevrijden, maar ook zonder dat een of andere vorm van
geloof voor hem een inspirerende werkelijkheid wordt. Men zou hem wat meer
opgewektheid in de zonde, of een grotere speelruimte in het geloof willen toewensen.
Nu komt hij niet boven enkele Christelijke conventies uit: het dualisme van ziel en
lichaam, engel en duivel, hemel en aarde. In dat voor mij steriele tussengebied zweeft
zijn poëzie, zonder zich te verdichten, zonder tekening te vertonen, bijeengehouden
door een taal die geen spanning beeft, maar haar allure aan andere dichters ontleent,
aan Aafjes vooral, wiens Koningsgraf voor Hoornik blijkbaar funest is geweest. De
opsommingen uit het eerste sonnet bijvoorbeeld schijnen regelrecht overgenomen
uit de bundel van Aafjes, die op zijn beurt zijn toon en zijn geestelijke
inventarisatiewoede aan het Oude Testament heeft ontleend.
Het Menselijk Bestaan is een blijk van stagnatie, een radeloos draaien om de eigen
(misschien wel vermeende) as. Want ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat dit
alles onecht is, opgeschroefd, een zich laten drijven op de stroom van ontbindende
krachten, die van de persoonlijkheid niets overlaat, alle genuanceerdheid vernietigt
en de scheppingsdrift verlamt. Men kan in zijn wanhoop ook het hoofd koel houden,
haar doorlopen als een scholing in wat ontbreekt. De enkele ‘positieve’ momenten
zijn van een even jammerlijke onmacht. Men moet de diepzinnigheden over de
werkwoorden zijn en hebben maar eens lezen, die volgens de woorden van de dichter
op school op het bord stonden geschreven. Daar stonden zij tenminste zwart op wit,
bruikbaar, al viel soms de vervoeging niet mee. In Hoorniks gedicht is de paraphrase
uit de derde hand, zo banaal dat men er geen raad mee weet.
Aan de andere kant heerst er een behagen in de wanhoop, een laatste trieste
coquetterie die zich met een machteloze glimlach tot
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de eigen verlatenheid richt. Het Menselijk Bestaan heeft Hoornik deze verantwoording
van een menselijk en dichterlijk échec genoemd. Het Dichterlijk Bestaan zou een
betere titel zijn geweest. Het zijn de nadagen van een dichterschap, de
pensioengerechtigde leeftijd van de inspiratie. Het is Amsterdamse existentiefilosofie.
Ik herinner mij de uitspraak van Marsman en Greshoff, dat men een dichter moet
beoordelen naar zijn beste uitingen. Van een nietactueel standpunt bezien lijkt mij
die opvatting juist. Voor een toekomstige lezer is zeker alleen van belang wat er van
een dichtwerk overblijft. Meestal is dat niet veel. Maar behalve deze Olympische
taak heeft de dichter ook een tijdelijke betekenis. Hij is een factor in het spel der
litteraire politiek, hoe vervelend hij en wij dat vinden mogen. Hij oefent invloed uit,
veroorzaakt hebbelijkheden; als criticus en tijdschriftleider propageert hij een bepaalde
poëzie, werkt hij mee aan het ontstaan van een bepaalde smaak, bevordert hij het
doordruppelen van een nieuwe rhetoriek. In die dikwijls onbewuste, soms zeer gewilde
activiteit is hij actueel. De vooroordelen van een litteraire school kunnen tot de
bloemlezingen en de litteratuurgeschiedenis doordringen om daar te worden bijgezet.
In die voor het nageslacht gewettigde vorm kunnen zij het onderwijs in de litteratuur
bepalen en zelfs de toekomstige lezer beïnvloeden. Zij houden bet grote misverstand
levendig, dat ons uit de litterair-historische werken tegemoet komt en dat de
belangstelling voor litteratuur dikwijls op een zware proef stelt. Ik werd van het lezen
van boeken, die voor mij van werkelijk belang waren, die bepaalde behoeften
bevredigden en mij vooruithielpen, afgehouden door de zeer schoolse bewondering
die ik voor andere publicaties meende te bezitten. Die schoolse bewondering
veroorzaakte bij mij leesmoeheid, verveling, apathie. Uit een paedagogisch motief
alleen reeds is het verzet tegen een bepaalde vorm van litteratuur gerechtvaardigd.
Er zijn andere, minder altruïstische redenen: behoefte aan speelruimte voor zichzelf,
strijdlust, solidariteit met de eigen speelgenoten.
Hoornik is een dichter die niet uitsluitend naar zijn beste verzen, maar wel degelijk
naar zijn mislukkingen, zijn werkelijke en vermeende aspiraties, dient te worden
beoordeeld. Hij is een dichter van de actualiteit. Zeer bewust speelde hij een actieve
rol in het verband van de jongere Nederlandse litteratuur. Ook al is zijn gezag op het
ogenblik misschien niet groot en schijnt zijn feitelijke invloed op dichterlijke
gebruiken en opvattingen gering, het aanzien dat hij
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geniet is stellig nog altijd belangrijk. Dat aanzien bepaalt mede de smaak van het
publiek en vormt de verlangens die men van dichtkunst koestert. Daarom is het nodig
dat men aantoont hoe verward, banaal en hoogdravend een zeer groot deel van zijn
werk is. Het is ook noodzakelijk voor hemzelf. Kritiek is altijd paedagogisch. Zij
schenkt nieuwe ogen.
Het is moeilijk te voorspellen op welke wijze en in welke richting Hoorniks talent
zich ontwikkelen kan. Ik sprak, naar aanleiding van Het Menselijk Bestaan, van
stagnatie. Die stagnatie is, zoals ik meen te hebben aangeduid, niet van de laatste
tijd. Eigenlijk was Hoornik bij het uitbreken van de oorlog uitgepraat, ook al schreef
hij daarna enkele van zijn beste gedichten. Hoornik is een van die dichters die het
best gedijen in een atmosfeer van voorgevoelens, schrijvers die een maatschappelijke,
culturele of religieuze autorisatie nodig hebben. Zijn inspiratie werkte als een
wichelroede, een verlengstuk dat los in de hand ligt, of als de witte stok van een
blinde die tegen de trottoirrand tikt. (Hij heeft het ergens, met het pathos dat hem
eigen is, over de gedichten van Rilke die altijd op de bladzijde van Der Blinde
openvallen.) Dichterlijk gesproken ging Hoornik lange tijd met een geleidehond
rond. Men ziet hem nu zonder stok en zonder hond, in een toestand die definitief
schijnt en geen voorgevoelens meer toestaat.
Hoorniks poëzie leefde van een echo, een wand die zijn stem weerkaatste. Die
wand was vroeger de actualiteit, zoals hij haar zag, een scherm met verwarde beelden,
brokstukken onverteerde ontwikkeling, journalistiek sentiment, resten van een
Christelijk geloof waarvoor hij in zijn sociale poëzie een bestemming zocht. Van dat
alles is, als bron van inspiratie, weinig meer overgebleven, een gevolg stellig ook
van de oorlog, die vrijwel alle vormen van idealisme, van gesystematiseerde
voorgevoelens, vernietigde. Aangewezen op een werkelijkheid die haar verschrikking
bewezen heeft, bleef van Hoorniks wand niets over en werd hij voor de leegte
geplaatst, waarmee, overigens, iedere bewustwording begint. In Het Menselijk Bestaan
ziet men hem halverwege terugkeren tot zijn oorsprong: het Christelijke geloof, met
zijn illusie van zekerheid, zijn systeem van begrippen, zijn bol van symbolen, een
beproefde wand die reeds zoveel dichterstemmen heeft weerkaatst. Misschien gaat
het Onze Vader, dat hij in een van zijn laatste gedichten telkens opnieuw bidt, nog
eens in een Weesgegroetje over.
Aan Hoorniks ontvankelijkheid ontbreekt de helderheid die hem tot een origineel
dichter, een zuivere verbeelder zou kunnen maken.
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Zijn talent heeft weinig weerbarstigheid. Hoornik bezit een luiheid die hem niet tot
nadenken, tot de bewogen rust van een recapitulatie dringt, maar die hem doet
afglijden naar allerlei imitatie-toestanden, waarvan die van de poète maudit altijd
een van de verleidelijkste was. In sommige van zijn gedichten is hij er in geslaagd
aan die poète maudit zijn eigen trekken te geven. Men ziet hem dan door Amsterdam
dwalen, een authentieke, eenzame figuur, niet groot, maar tenminste zonder de
pretentie van grootheid, van een metaphysische gekweldheid die in zijn laatste bundel
zo hinderlijk is. Zijn verlangen naar het billardspel, dat hij in het hierboven
aangehaalde gedicht uit, zijn kijken naar het weggaan van de treinen, is de bekentenis
van een gemis waarvoor hij, vrees ik, een ‘luie’ vervulling zal zoeken. Ik ben er wel
nieuwsgierig naar welke keu Hoornik tenslotte uit het rek zal nemen en van welk
perron hij zal vertrekken op een dodelijke reis.
Adriaan Morriën
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Partijgenoot van Caesar
Alles ben ik geweest en het is doelloos.
Gajus Julius Caesar
Vriend die dit leest, ik ben er vandaag beter aan toe dan een paar dagen geleden.
Want toen, bij de Hades! was ik er zo slecht aan toe, dat ik, wanneer ik mijn gezicht
in mijn helm bekeek, en het mij, tot een soort varkenssnuit verwrongen, aanstaarde,
dacht: en dat is nu mijn ware gezicht; ja, dat is je ware snuit, varken dat je bent, alleen
tot vermaak van mensen en goden door de demonen van de spot vermomd als man.
Want, bij Hercules, vriend die dit leest, mijn domheid was groot en mijn spijt over
die grote domheid was enorm.
Ik hoor thuis in de vlakte van Mantua, waar mijn vader een kleine boerderij bezit.
Het is daar mooi langs de Mincio. Olijven groeien aan zijn oevers; witte zwanen
drijven loom op het water en in de weiden grazen de schapen, die zoveel gras niet
in een lange zomerdag kunnen afscheren of de korte nacht doet het weer aangroeien,
glinsterend in de morgendauw. Wanneer het te warm wordt, vindt men koele schaduw
onder de breedgetakte beuken. Daar kan men de avond afwachten, luisterend naar
het ruisen van een bron en het zoemen der bijen in de wilgenbosjes. Tot dat de
heuvels, die vanaf de einder zacht neerglooien naar de rivier, langere schaduwen
werpen en de rook begint op te stijgen van de daken der boerenhoeven.
Zo mooi is het daar; en in al die schoonheid stond ik mij de hele dag, dag in dag
uit, te verdoen met mijn hak en spa, wroetend in de grond, gebogen naar de grond,
toegroeiend naar de grond, of ik reeds een kuil aan het delven was voor mijn eigen
as. Ik haatte dit zware, zweterige en ondankbare werk. En op een gezegende en
vervloekte morgen kwam daar een jongen uit ons dorp, die officier geworden was
bij de grote Caesar in dat andere Gallië, over de Alpen. Wat hij mij vertelde, vriend
die dit leest... nu, oordeel zelf.
‘Caesar was geen mens, maar een halfgod, misschien wel een god. In zijn altijd
overwinnend leger kon iedereen een plaats vinden als soldaat en ieder van zijn
soldaten kon generaal worden. Dat was een leven met vrolijke kameraden, een echt
mannenleven met
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gevechten en feesten! Ha - de gevechten; die trotse voldoening zo'n schurk van een
Galliër het zwaard tussen de ribben te stoten en hem te zien neerstorten door Romeinse
kracht en dapperheid; en dan de tweede en dan de derde; en dan als zij vluchtten, de
lafaards, en men kon inhouwen op hun ruggen en kniepezen tot men rode handen
had van het dampende bloed! En dan hun vrouwen gegrepen in die bebloede handen
en, met brekende ogen, háár dood stervend, in afschuw en passie voor de Romeinse
held. En dan het slagveld de volgende morgen, een goudmijn onder de eerste
zonnestralen: alles hadden die Galliërs van goud: ringen, kettingen, armbanden,
zwaarden; het lag daar voor het graaien.’
Vriend, die dit leest, misschien zijt gij reeds een oud man van dertig of misschien al
veertig jaar, en zegt dus op dit droombeeld: poeh, poeh; ofschoon ik nog negentien
moet worden, zou ik het u thans van harte nazeggen, maar op de dag, dat ik het
hoorde, was ik betoverd en 's nachts sloop ik het huis uit om met Caesar's officier
over de Alpen te trekken naar het wonderland van bloed, vrouwen en goud. Onderweg
sloten zich nog wat rampzaligen bij ons aan en drie weken later arriveerden wij met
zijn tienen in het legerkamp van de halfgod en toen gingen mijn ogen open voor de
werkelijkheid. Bij de Hades!, als ik ooit een nat, koud, verkouden, snotterend,
rochelend, hoestend, snuivend, snuffend, kankerend, zenuwachtig, stinkend zootje
door alle goden verlaten ellendelingen bij elkaar heb gezien, dan was het daar. Ik zal
niet uitweiden over de smerige en tochtige gelegenheden waar wij niet konden slapen
van het ongedierte; niet over het exerceren onder commando van stompzinnige
individuen, die niets kunnen dan schreeuwen, ranselen en soldij inhouden; niet over
de honger, de dorst, de vermoeidheid, de verveling - ik zal u alleen vertellen, dat ik
nog geen uur in dat trotse leger was, of ik kreeg een schop in mijn handen en ik stond
te graven. Want luister nu in wat voor een situatie het militaire genie van de grote
Caesar ons had gebracht.
Terwijl deze nazaat van de gouden Venus zich naar ons eigen Gallië had begeven,
in de mening dat zijn nieuwe Gallië keurig was onderworpen, kwam dit nieuwe Gallië
buitengemeen slordig in opstand onder leiding van de lafaard Vercingetorix. Hij liet
Caesar achter zich aanwandelen tot de stad Alesia, waarin hij zich vervolgens veilig
opsloot met 70.000 man. Onze leider wist niet beters te doen dan rustig voor die stad
te gaan liggen en daar het enigszins
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rustverstorende bericht af te wachten dat 250.000 man infanterie en 8000 man
cavallerie naar ons op weg waren. Ten aanzien van het interessante vooruitzicht te
worden fijngeknepen in een tang van 70.000 + 260.000 Galliërs, betoonde de
goddelijke Caesar toen de genealiteit van het duinkonijn: hij besloot dat wij ons
moesten ingraven. Dit alles had juist zijn beslag gekregen, voordat ik aankwam; en
dat waren de dagen dat ik mijzelf vervloekte, toen ik, die van huis was weggelopen
omdat ik geen hak meer zien kon, in regen en wind stond te ploeteren aan die dubbele
linie, waarvan de binnenste, met het front naar de stad, al minstens elf mijl lang was.
Maar die dagen zijn voorbij, vriend die dit leest, want zie, wat gebeurde:
Op een mof gen waren wij met het volgende heldenwerk bezig. Er werden vijf
greppels evenwijdig aan elkaar gegraven. In deze greppels werden boomstronken en
grote takken gestoken, die aan de onderkant met lange latten aan elkaar getimmerd
moesten worden. Dat bleek nu een geweldig gepruts te geven; het was haast niet te
doen om daar in de diepte, terwijl de natte aarde telkens instortte, een spijker
behoorlijk in te slaan. Zo kwam ik op het idee om de stronken en takken eerst aan
die latten vast te maken en dan zo'n heel geval in een greppel te werken. En omdat
onze centurio juist afwezig was om voor onze soldij een der oudste vellen van Alesia,
die van pure miserie naar de heroën was gevlucht, ‘met brekende ogen te laten sterven
in afschuw en passie voor de Romeinse held’, kon ik mijn eenvoudige idee uitvoeren
ook. Op die manier hadden wij minder stukgeslagen vingers en schoten wij vlugger
op dan de andere groepen.
Toen kwam Caesar voorbij. Het was voor het eerst dat ik hem zag. Heb ik al verteld
dat het regende? Het had de hele nacht gegoten en het goot nog en Caesar was
onmeedogend nat. Hij zat op een paard met lange haren en dat paard was nat - bij
Hercules, wat was dat paard nat. En Caesar zelf. Hij droeg een grauwe mantel met
een soort capuchon over zijn hoofd en het kletsnatte gezicht dat onder die capuchon
uitkwam, leek meer op het gezicht van een oud wijf dan het gezicht van enig oud
wijf uit ons dorp. Waarachtig hij glom van de regen en hij keek, of hij er heel in het
bijzonder genoeg van had. Precies voor onze groep hield hij zijn paard in en hij keek
naar ons en al die lui keken naar ons. En toen zei hij wat tegen een van die kerels
achter hem en die kwam op ons af en vroeg: Wat doen jullie daar?
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Ik wilde antwoorden, maar onze centurio was blijkbaar gewaarschuwd, dat Caesar
de linie inspecteerde, en een beetje buiten adem van het harde lopen stond hij
plotseling naast mij. Met één oogopslag overzag hij de situatie en zijn eerste reactie
was natuurlijk om zijn stok omhoog te zwaaien met de bedoeling die op mijn
schouders te laten neerkomen. De ander hield hem echter met een gebaar daarvan
terug en zei: Heeft u hier het bevel?
‘Ik heb hier het bevel, Lucius Albinus, decimus hastatus posterior, derde legioen.’
Het klonk trots, maar het is de laagste officiersrang in het hele leger.
‘Wat gebeurt hier?’
‘Het is zeker de schuld van dat stuk ongeluk’ - hij wees op mij - ‘hij heeft altijd
wat anders. Ik moest mij melden op het bureau van de quaestor en van mijn
afwezigheid hebben ze blijkbaar gebruik gemaakt om hier aan het prutsen te slaan.’
‘Ben jij hiervoor verantwoordelijk, man?’ vroeg de kerel mij.
‘Het was mijn idee,’ zei ik.
‘Hoe is je naam?’
‘Marcus Valerius, hastatus posterior van het tiende cohort, derde legioen.’
‘Lucius Albinus,’ zei de kerel toen, ‘laat die mannen doorwerken zoals ze bezig
zijn. En jij, Marcus Valerius, meld je vanavond na de eerste vigilia bij Caesar.’
Daarop draaide hij zijn paard bruusk om, zodat de modder om onze oren spatte,
en galoppeerde Caesar en zijn gevolg, die al doorgereden waren, haastig achterna.
Het is niet zo gemakkelijk, vriend die dit leest, om als Romeins soldaat tot ons aller
lieveling Caesar door te dringen; hij beschermt zich tegen onze liefde met een cordon
van schildwachten en lijfwachten, wier stompzinnigheid slechts geëvenaard wordt
door hun angst een domheid te begaan ten koste van hun eigen nek. Zij hebben zich
van Caesar's populariteit het idee gevormd, dat iedereen die hem te spreken vraagt
eigenlijk een dolk in zijn edele borst wil stoten en het is hun moeilijk aan het verstand
te brengen, dat men is, wie men is en niet een Galliër als Romein vermomd, of een
handlanger van Cato als soldaat vermomd, of een jaloerse vrouw als man vermomd,
of een jaloerse man als normaal persoon vermomd, of zo maar een of andere demon
uit de Hades als mens vermomd. Maar eindelijk stond ik dan nog levend en wel in
het vertrek, waar Caesar zich bevond en mijn eerste gedachte was, dat enkele lui zich
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in de algemene miserie toch altijd weer aardig weten in te richten. Want onze god
had zich daar in de stinkende modder, midden tussen onze luizenbarakken, geen
onwaardige tempel laten bouwen. Ik stond in een zaal van hout, dat is waar: van
hout; maar het was een zaal en aan de muren hingen Perzische tapijten en de grond
was bedekt - en dit verbaasde mij het meest - met een prachtige mozaïekvloer. Hier
en daar zag ik grote comforen gevuld met brandende houtskool en op kostbare tafels
van marmer en citroenhout verspreidden gouden lampen voldoende licht door de
hele ruimte. Aan een van die tafels zaten een paar jonge mannen te dobbelen en wijn
te drinken en naast een klein tafeltje zat Caesar zelf. Zo nat als hij die morgen geweest
was, zo droog leek hij nu. Bij Hercules, wat leek die man droog en leerachtig, zoals
hij daar zat in een wijde, witte mantel en zijn magere handen warmde boven de
gloeiende kolen in het comfoor naast hem. Ik kon het niet precies zien, maar ik geloof
zeker dat hij onder zijn witte japon een Gallische broek aan had. Op het kleine tafeltje
stond een beker limonade met geroosterde gerstekorrels erin. Zo nu en dan nam hij
daar een slokje van en ook de man, die achter dat tafeltje zat met zijn beide ellebogen
op het blad gesteund, had zo'n beker met die oudewijvendrank voor zich. Men hoefde
overigens niet te vragen, wat voor een type dàt was. Elke trek van zijn oude gezicht,
elke vieze grijze haar om zijn kale schedeltop riep het uit: Ik ben een Griek en een
philosoof en ik veracht jullie.
De centurio die mij ten slotte bij Caesar had binnengebracht, meldde mij en
verdween. De nazaat van de gouden Venus wenkte mij om dichterbij te komen en
hoe het kwam en waarom weet ik niet, maar ik knielde voor hem neer en fluisterde:
‘Hier ben ik, heer.’
‘Marcus Valerius, hastatus posterior van het tiende cohort, derde legioen?’
‘Ja, heer.’
‘Een Romeins soldaat knielt niet voor zijn bevelhebber. Sta op man, en noem mij
zoals ik heet; je bent toch geen slaaf.’
Ik stond op en keek op Caesar neer, terwijl deze het volgende zei, enigszins op de
toon van een schoolmeester.
‘Vriend, ik wil je een voorstel doen. Ik sta hier aan het hoofd van 40.000 man en
8000 generaals, stafofficieren en centurio's. Van deze 50.000 mannen hebben er 196
iets anders onder hun schedeldak dan zemelen. Toen ik vanmorgen langs de linie
reed en zag, hoe jij de enige was van zoveel duizend soldaten, officieren
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en ingenieurs, die gezien had, hoe men op een eenvoudige manier het werk daar
tegelijkertijd kon verlichten en bespoedigen, kwam de gedachte bij mij op, dat jij
misschien de 197ste zou kunnen zijn. Begrijp mij goed. Het is niet de bedoeling je
generaal te maken. Intelligente generaals heb ik niet nodig: dat is mijn taak. Maar ik
moet overal, op alle posten en in alle rangen, een paar verstandige mensen hebben,
om de moeilijkheden op elk gebied, die ik niet overzien kan, op te lossen. Zo heb ik
tien intelligente bagage-knechts, honderd intelligente soldaten, twintig intelligente
centurio's - neen, lach maar niet, Albinus hoort er niet bij; zoals ik je al zei, intelligente
generaals heb ik niet, maar wel drie intelligente vrouwen in het legerbordeel. Geen
van deze intelligente medewerkers wordt ooit gepromoveerd - ik heb ze juist nodig
op de plaats waar ze staan, maar ze krijgen allemaal tien duizend sestertiën per maand,
uitbetaald in goud. Natuurlijk is dit alles geheim; wie ook maar één woord hierover
zou zeggen, zou zijn intelligente hoofd verliezen. Dit weten zij en zij leven nog
allemaal. Mijn voorstel is nu dit: blijf jij soldaat bij mijn genietroepen, afdeling
grondwerk; blijf bij je schop en je hak; maar neem daarvoor, van nu af aan,
tienduizend sestertiën per maand in ontvangst. Wat zal je taak zijn? Gewoon
meewerken met de anderen, maar als je een idee krijgt zoals vanmorgen, dat aan mij
rapporteren. Je hoeft niet je kameraden te bespionneren; mijn politie is weer iets
anders - het gaat alleen om het werk.’
Vriend die dit leest, één maal in mijn leven ben ik geschrokken en dat was na het
aanhoren van Caesar's voorstel. Terwijl hij zijn laatste woorden sprak, leek het mij
al toe, dat ik niet meer op de mozaïek-schouders van een godin stond, wat ik deed,
maar in de modder buiten en dat die modder tegen mij opkroop, terwijl ik daar in
wegzoog, en dat het slijk mij voor de lippen kwam en in mijn neusgaten binnenliep
en door mijn oren. Ik voelde het bloed naar mijn hoofd stijgen, mijn hart begon te
hameren en ik zweette. Nauwelijks wetend wat ik deed stortte ik mij voor Caesar op
de knieën en bijna gillend - denk ik achteraf - stootte ik er uit: ‘Neen, Caesar, neen
heer, neen goddelijke Caesar; dat niet, dat nooit. Laat mij voor u vechten, laat mij
voor u sterven, laat mij voor u doden. Ik ben jong, sterk, moedig. Ik wil mijn zwaard
tussen de ribben van uw vijanden stoten, ik wil hun bloed over mijn handen voelen
stromen, ik wil met hun wijn uw gezondheid drinken, ik wil hun vrouwen tot uw
glorie verkrachten, hun goud opgraaien in de
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morgen als de eerste zonnestralen het slagveld verlichten, ik wil alles, alles doen
voor uw roem, grote Caesar, maar laat mij niet graven - niet graven - o Hades, niet
graven!’
Wat ik in mijn ontzetting nog meer zei, weet ik niet, maar eindelijk zweeg ik en,
nog steeds geknield, keek ik eerst lange tijd naar de blauwe ogen van de godin op
wier schouders ik had gestaan en daarna, toen Caesar bleef zwijgen, tersluiks naar
hem. Hij hield zijn handen weer boven de gloeiende houtskool in het comfoor naast
hem en staarde met een afwezige blik naar iets dat híj alleen scheen te zien.
Toen hoorde ik hem zachtjes zeggen: ‘En over dat crapuul heb ik willen heersen.’
‘Vader,’ hij richtte zich nu tot de oude man, die in eigen gedachten verdiept onze
woorden had aangehoord - of niet gehoord - en dromerig of wel haast dromend, nu
en dan een slokje limonade nam, ‘Vader, wat zegt Plato toch ook al weer over het
tragische van de tyran?’
De Griek keek hem aandachtig aan en zei toen langzaam: ‘Plato meent, dat de
grote ellende van een tyran hieruit voortkomt, dat hij gedwongen wordt alle
fatsoenlijke, edele en verstandige mensen uit zijn omgeving te weren; deze haten
hem immers van nature en zullen zijn leven onveilig maken. Om in het leven te
blijven moet een tyran zich omringen met het uitschot van de mensheid en daarmee
verkeren, de lafste, minderwaardigste burgers, vreemde huurlingen, slaven.’
‘Men kan wel zien,’ zei Caesar, nog steeds fluisterend en in de verte starend, ‘dat
de Goddelijke Schrijver maar een theoreticus was en nooit werkelijk heeft geheerst.
Is deze jongen hier een minderwaardige burger, een lafaard? Is er één vreemde
huurling in mijn legioenen, één slaaf? Allen zijn het vrije mannen, dappere mannen,
de beste mannen van Italië - en toch zijn zij waardeloos. Men moet hen eerst
commanderen, om te begrijpen, hoe verachtelijk zij zijn.’
‘Het is veeleer zo,’ zei de oude Griek, ‘dat wie met de mensen alleen maar in
contact komt, doordat hij over ze heerst, ook alleen maar hun verachtelijke
eigenschappen leert kennen.’
‘Men is Caesar,’ zei onze imperator, ‘en men denkt: ik ben een mens; over die
mensen wil ik heersen. Men bezoedelt zichzelf en men loopt alle gevaren ter wereld
òm te heersen en dan ziet men dat er maar één Caesar is, die beter de dichter had
kunnen blijven die hij was.’
‘Het is veeleer zo,’ zei de oude, ‘dat de werkelijke mensen zich
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niet laten beheersen; wie hèn wil leren kennen, moet hen liefhebben; wie heersen
wil, is aangewezen op de slavenzielen.’
Vriend die dit leest, begrijp goed, dat dit hele gesprek in het Grieks werd gevoerd
en dat degenen die het voerden er geen idee van hadden, dat ik hen kon verstaan.
Maar de goden hebben mij gezegend met een Griekse moeder; ik ben, Apollo zij
gedankt, slechts een halve Romein en ik miste geen woord.
‘Liefhebben!’, hernam Caesar, en zijn starende ogen begonnen te glanzen, ‘Die
bezoedeling?! Kijk naar dit kind en naar al zijn kameraden daarbuiten in de modder;
het zijn geen monsters - ze zijn alleen maar ongeduldig en vooral bang, niet als
lafaards voor de dood en voor pijn, maar voor de waarheid van hun leven. Het betekent
iets een mens te zijn: die paar jaren tussen geboorte en dood bestaan, een fragment
van de kosmos; in die gedachtenloze harmonie het enige wezen, dat denkt, dat haar
onmeedogende schoonheid begrijpt, haar goddelijkheid, dat wil zeggen haar
fundamentele doelloosheid. Vaag vermoeden zij zo iets en het wordt hun koud om
het hart en terwijl zij schreeuwen om vrede, veiligheid, geluk, vervelen zij zich al.
Als ik vrede zou brengen over de aarde en welstand en veiligheid voor allen, als ik
de blinddoek van de miserie voor hun ogen wegnam en zij hun werkelijk lot moesten
aanzien - nu, wàt verder, mijn wijze Griek? - zouden zij niet krankzinnig worden
van angst? Met geduldig graven kunnen zij deze oorlog winnen bijna zonder
bloedvergieten en zonder eigen verliezen; het begint hen al onrustig te maken. Zij
hebben nu al te veel tijd om te denken; hoe zou het zijn als zij gelukkig waren? Zij
zouden mij vermoorden om hun geluk te kunnen vernietigen en de miserie terug te
winnen, die hen doet vergeten hoe groot en sterk een gelukkig mens moet zijn. Janken
willen zij, als honden die bang worden in de stilte. En ook mijn stilte zouden zij
willen verstoren met hun gejammer en gejuich, mijn leegte bezoedelen met hun
drukke aanwezigheid. Maar ik zal het niet dulden!’
Hij was nu harder gaan spreken en zijn ogen fonkelden; hij zat onbewegelijk met
zijn handen geklemd om de leuningen van zijn stoel; en hij keek recht voor zich uit,
zo scherp en gespannen, of hij wat hij zei, daar werkelijk voor zich zag.
‘Mijn intuïtie heeft mij niet bedrogen: ik heb begrepen waarom ik wilde heersen.
Ik wil alléén zijn. Als ik mij uit deze modderpoel heb gewerkt, ligt de wereld voor
mij open: Italië, Spanje, Afrika, Macedonië, Griekenland, Azië. Ik zal naar Azië gaan
en de Parthen
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onderwerpen; ik zal Alexander volgen en doordringen in het land van de vijf rivieren.
En vandaar zal ik door Arabië trekken en verder naar Afrika tot voorbij de bronnen
van de Nijl. Aan de bronnen van de Nijl zal ik mijn legioenen opstellen tussen mij
en dat zwetsende, laffe, ongeduldige, huichelachtige, zenuwachtige soort dat zich
mens noemt. En ik zal de woestijn intrekken, alléén - zoals ik altijd alléén was en
ben - om daar in de stilte van zand en zon mijzelven te ontmoeten, het enige
gezelschap dat mij waardig is: Caesar ...’
Terwijl onze imperator sprak, was hij hoe langer hoe harder gaan schreeuwen en
hij zat ook niet meer onbewegelijk in zijn stoel, maar hij kwam wankelend overeind;
hij zwaaide heen en weer en een glimlach vertrok zijn lippen, waarop plotseling
schuim stond - zijn ogen draaiden in hun kassen, zodat men alleen nog maar het wit
kon zien - ‘Crapuul! Crapuul! Crapuul!’ gilde hij driemaal en toen viel hij neer.
Gelukkig lag ik daar nog steeds op mijn knieën, zodat ik hem in mijn armen kon
opvangen en rustig hield ik zijn schokkend hoofd, met de krijtwitte ogen en de
krampachtig trekkende, schuimende mond, aan mijn borst. De jonge dobbelaars
waren ook al toegesneld; zij namen de halfgod van mij over en brachten hem naar
een zijvertrek.
Ik bleef achter met de oude Griek. Hij dronk nog wat van zijn limonade en keek
mij met een vermoeide grijnslach aan.
‘Vader,’ zei ik in het Grieks, ‘breng mij morgen in herinnering bij deze
barbarenkoning.’
‘Ben je een Griek?’ vroeg hij, in het minst niet verbaasd.
‘Mijn moeder is een Griekse,’ antwoordde ik.
‘Ga nu heen,’ zei hij, ‘zwijg en wacht. Wij Grieken moeten elkaar helpen, wanneer
wij samen onder de barbaren leven.’
Ik knielde voor hem neer, kuste zijn hand en maakte dat ik weg kwam.
Ach vriend, ach vriend, deze Caesar... Wat moet men van hem denken? Misschien
is hij inderdaad geen mens, maar een demon door de vertoornde goden op de aarde
losgelaten tot straf voor onze zonden. Misschien is hij ook maar eenvoudigweg een
gek die geluk heeft. Het lijkt mij eigenlijk niet onmogelijk, dat híj nu, in levende
lijve, zo'n grote man is, waarvan wij op school leerden, ik bedoel zo'n Darius van
Perzië of zo'n Alexander van Macedonië. Om u de waarheid te zeggen: het is mij
allemaal hetzelfde; want één ding heb ik in elk geval heel goed begrepen: hij is
iemand,
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waarvan een werkelijk verstandig iemand veel plezier kan hebben. Ik geloof wel te
mogen veronderstellen, dat ik al een beetje tot zijn omgeving behoor: ik heb zijn
schuimbekkend hoofd aan mijn hart gekoesterd; ik ken daar een oude Plato-lezer,
een Griek, die mij een aardige jongen vindt - Bij Hercules, vriend die dit leest, begrijpt
ge thans mijn uitstekende stemming?
Een landgoed, een stad, een provincie ... met alles ben ik tevreden en niets is mij
te veel.
Jan van Gelder

M. Vasalis
Naar aanleiding van Atonaal
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Karl Shapiro
Jongere Amerikaanse dichters
De dichterlijke vitaliteit van ons tijdperk blijkt o.a. uit het feit, dat onze oudere
dichters nu in hun latere jaren veel van hun beste werk produceren; bijvoorbeeld
Eliot, Pound, Stevens en Williams. Deze dichters en hun tijdgenoten zijn nog steeds
toonaangevend. Toch is het opvallend dat het werk van deze groep - de ongeveer
twaalf dichters die ik al eerder besprak - niet essentieel verschillend is geworden van
wat het was in 1910 of 1920. Het is vreemd mensen uit de generatie van onze vaders
nog als avant-garde te zien optreden, en niet minder vreemd hun zonen - de dichters
van mijn generatie - zich op een conservatieve dichtkunst te zien toeleggen. En het
is op zijn zachtst gezegd paradoxaal de huidige generatie toch weer niet Eliot en
Pound, of Williams of Cummings of Frost te zien volgen, maar W.H. Auden, een
romantische Engelse dichter, wiens ontwikkeling precies tegengesteld aan die van
zijn onmiddellijke voorgangers verliep. Maar in de ogen der dichters onder de veertig
bestaat er geen tegenstelling tussen de nieuwe romantiek en het nieuwe klassicisme.
Het door Eliot en Pound gedane wordt aanvaard, er valt niet meer aan te tornen, en
de jongere dichters tonen zich vol waardering voor wat zij tot stand brachten. Maar
zij voelen het niet langer in hun bloed; het is iets uit de leerboeken, bijna zo oud als
Matthew Arnold. Het lijkt alweer lang geleden.
De thans behandelde groep van Amerikaanse dichters is die welke tussen de twee
oorlogen valt, en opgroeide gedurende de depressie van de dertiger jaren, de opkomst
van het fascisme, de Spaanse oorlog, en de Grote oorlog, die geen naam heeft maar
een nummer, als een hoofdstuk uit een boek. Bijna alle jonge dichters van die periode
werden gedreven tot sociaal-historisch denken of zelfs tot politieke actie. Zij wisten
dat zij binnen afzienbare tijd soldaten zouden zijn en waren doortrokken van politiek,
wetenschap en het nationalisme dat steeds naar boven komt in tijden van spanning.
Toonaangevend was een groep jonge Engelsen, wier leider, Auden, Amerikaan werd
toen de oorlog uitbrak. Auden had op mijn generatie de uitwerking die Eliot op de
zijne had. Niet dat zijn ideeën bizonder nieuw of treffend waren, of dat Amerikaanse
dichters ze niet reeds in hun werk naar voren hadden gebracht. Macleish was een
bekend Amerikaans dichter van de rhetorische soort, met een zelfde politieke instelling
als de humanitaire linkse
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Engelse schrijvers, maar als dichter hoort hij eerder tot Eliot's generatie, ook in
technisch opzicht. Een van de belangrijkste dichtergroepen werd gevormd door de
avant-garde uit het Zuiden, mensen met een sterk ontwikkeld moreel en politiek
verantwoordelijkheidsgevoel, en de enige conservatieve groepering van betekenis
in de Amerikaanse literaire wereld; dichters als Allen Tate, Robert Penn Warren,
John Crowe Ransom blijven tot de beste behoren die wij hebben voortgebracht. Ook
zij maken echter deel uit van de oudere generatie of van die van Hart Crane. Zij
waren het ook die ‘the new criticism’ tot bloei brachten en de leermeesters waren
van de dichtergeneratie die nu tot rijpheid komt.
Auden, de enige duurzame invloed op de jongere dichters, was dáárom voor hen
van zoveel belang, omdat hij, in tegenstelling tot Pound en Eliot, poëzie gebruikte
voor een van dag tot dag noteren van ervaringen. Hij maakte anecdotische, directe,
persoonlijke, politieke, komische, dramatische, didactische en gelegenheidsverzen,
al naar het uitkwam; evenals Pound, maar op een andere manier, maakte hij liever
van oude vormen gebruik dan nieuwe te scheppen en ontleende aan de Engelse
dichters van alle tijden ieder mogelijk middel en structuurschema - oppervlakkig of
meer organisch - dat hem maar beviel. In één woord, hij maakte poëzie schrijfbaar
(als dat een woord is). Niet meer het moeizame proces, dat Pound een jaar lang naar
een beeld deed zoeken; niet meer de fijnzinnig geconstrueerde zijdelingse
zinspelingen, in de tekst bedolven, met slechts één facet van het symbool zichtbaar;
geen vertalingen meer van Cavalcanti, en Propertius en Dante - maar van Rilke en
Lorca; en een herleving van de belangstelling voor economie, techniek, journalistiek,
reclame, sociaal werk, Marxisme - alle paraphernalia van de twintigste-eeuwse
propagandist. De frisheid van Auden's vroege gedichten met hun Skelton-achtige
vlotte versificatie en halfrijmen, hun vinnige uitvallen tegen de bourgeoisie; zijn
gebruik van elk dichterlijk wapen dat hem in handen kwam, enzovoort, fascineerde
de jonge Amerikaanse dichters die even ver van Eliot waren komen te staan als van
Dr. Johnson en voor wie Pound de logische afsluiting van de moderne richting
betekende. Ik geloof niet dat mijn generatiegenoten Pound en Eliot werkelijk
begrepen; zij tolereerden hen voor het werk dat zij eenmaal hadden gedaan maar zij
konden het clericalisme van de een niet verkroppen noch de rare economische
theorieën en polemieken van de ander. De terugkeer naar Pound en Eliot kwam eerst
na de ineenstorting van het Marxistisch-intellectuele bolwerk en de
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daaropvolgende zwenking naar 't clericalisme van Auden zelf. Maar poëzie-technisch
had Auden de zaak aan het rollen gebracht. Van de dichters die omstreeks het
uitbreken van de laatste oorlog begonnen te publiceren is er nauwelijks één die in
technisch opzicht niet van Auden afstamt, en nauwelijks één die zich dat nu herinnert.
Zij zijn geen discipelen in de gewone betekenis: Auden is geen groepsleider in
Engeland of Amerika; hij is zelfs tamelijk onpopulair geworden, zoals een oude
revolutionnair die men een beetje hinderlijk is gaan vinden. De schuld aan hem valt
echter niet te ontkennen. Ik kan mij niet voorstellen hoe de poëzie van na 1930 er
zonder Auden uit zou hebben gezien.
Zo groeiden dan de Amerikaanse dichters van onder de veertig op als polemisten
en oorlogsdichters. Van Auden erfden zij een nieuwe wijze van compositie: de oude.
Zij konden een stelling poneren en ontwikkelen op de manier van een negentiende
of achttiende-eeuwse schrijver (met een paar van de zeventiende-eeuwse
metaphysische maniertjes die Eliot had gepopulariseerd) en dat alles met een vuurwerk
besluiten. Veel goede gedichten van de veertiger jaren zouden door Byron of Dryden
begrepen en gewaardeerd kunnen worden, wat met die van de twintiger jaren niet
het geval is. Een Auden-gedicht van het soort dat van belang is voor de techniek van
de dichters waar ik het over heb is bijvoorbeeld zijn ‘Voltaire at Ferney’; men
vergelijke daarmee het gedicht dat ik hier laat volgen van een jonge man geboren in
1921, Richard Wilbur, die misschien niet eens beseft hoezeer dictie, beweging, toon
en de verdere karaktertrekken van zijn gedicht aan Auden verwant zijn:

Grace
So active they seem passive, little sheep
Please, and Nijinsky's out-the-window leap
A marvelous midair pause please too
A taste for blithe brute reflex; flesh made word
Is grace's revenue.
One is tickled, again, by the dining-car waiter's absurd
Acrobacy - tipfingered tray like a wind-besting bird
Plumblines his swinging shoes, the sole things sure
In the shaken train; but this is all done for food,
Is habitude, if not pure
Hebetude. It is a graph of a theme that flings
The dancer kneeling on nothing into the wings,
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And Nijinsky hadn't the words to make the laws
For learning to loiter in air; he ‘merely’ said,
‘I merely leap and pause.’
Lambs are constrained to bound. Consider instead
The intricate neural grace in Hamlet's head;
A grace not barbarous implies a choice
Of courses, not in a lingo of leaps-in-air
But in such a waiting voice
As one would expect to hear in the talk of Flaubert.
Piety makes for awkwardness, and where
Balance is not urgent, what one utters
May be puzzled and perfect, and we respect
Some scholar's stutters.
Even fraction-of-a-second action is not wrecked
By a graceful still reserve. To be unchecked
Is needful then: choose, challenge, jump, poise, run ...
Nevertheless, the praiseful, graceful soldier
Shouldn't be fired by his gun.

Ik zie dit soort romantiek als een winst voor de hedendaagse poëzie, zelfs al moet
men het als een tactische terugtocht beschouwen. Ik bedoel hiermee dat de nieuwe
dichters allen pogen het gedicht weer tot het subject terug te brengen en van het
object los te maken. Zij hebben geen vaste beginselen, maar wat zij doen wijst in de
richting van een poëzie van de directe persoonlijke ervaring. Auden's gedicht over
Voltaire is de grootste stap in de richting van een persoonlijker poëzie; het is
eenvoudig van ‘He (Voltaire) was very great’ te komen tot ‘I sit in one of the dives
in 52nd street’. Wilbur's halve ironie in zijn gedicht over ‘Grace’ is hem een middel
om iets te zeggen, het geeft hem een punt van waarneming en het verschil met het
objectieve gedicht bestaat in de aanwezigheid van de waarnemer, die voelt wat hij
ziet. Anders is het bijvoorbeeld bij Williams, die een stuk papier over straat ziet
rollen op een manier die aan een menselijk lichaam doet denken - en er over heen
rijdt. Geen gevoel wordt daar gedoogd. Zelfs in de ‘Pisan Cantos’, geschreven onder
de wreedste omstandigheden, is het persoonlijk gevoel afwezig, de discipline beheerst
de toon; het gedicht staat los van de schrijver.
Ik zal gaandeweg een overzicht geven van een verzameling korte essays, waarin
dichters van de veertiger jaren het over zichzelf hebben, om een duidelijk idee te
geven van wat de huidige generatie
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wil en niet wil. Eerst Wilbur. Het gedicht, zegt Wilbur, wordt geschreven niet voor
iemand in het bizonder maar voor de Muze. Het moet begrepen kunnen worden als
het een goed stuk werk is. Het hoeft als tekst niet moeilijk te zijn en wie begrijpelijke
gedichten schrijft begaat geen zonde tegen de ‘Zeitgeist’. Wilbur heeft een afkeer
van de grote beter gesitueerde middenklasse. Over dictie zegt hij: ‘De school van
Auden uit de dertiger jaren, die aan de dichterlijke taal een verfrissende bijmenging
van “slang” en technische terminologie gaf, is nu voldoende nageaapt. In een tijd
van afscheiding en specialisatie kunnen dichters de algemene sensibiliteit bevorderen
door voortdurend nieuwe combinaties te maken uit al onze vele wijzen van spreken,
door onophoudelijk te trachten de indruk te geven dat er een algemene taal bestaat.(...)
Ironie en paradox moeten bij voorkeur gebruikt worden. Zij zijn vaak een bron van
rijkdom en eerlijkheid en helpen om het materiaal te “polariseren”. Poëzie moet elk
onderwerp kunnen behandelen. Het is een zwakte te veel op beelden te steunen; er
moet ruimte blijven voor directe mededeling. Het rijm is een onschatbaar middel.
Het nut van een strenge poëtische vorm is te vergelijken met dat van het inlijsten
van schilderijen: het geeft de grens van het werk aan en doet de noodzakelijke
kunstmatigheid ervan uitkomen. Een norm is nodig: begrenzing geeft kracht.’
Dit is geen vreselijk doctrinaire beginselverklaring - als het er al een is. Ik beschouw
het alleen als een modus operandi. Zonder zich bepaalde regels voor dichtkunst te
stellen is Wilbur niettemin in staat voortreffelijke lyriek voort te brengen en rustig
het ‘visioen’ af te wachten.
Peter Viereck (1916) vertegenwoordigt de poëzie die het dichtste staat bij het
jargon van de kranten en politieke manifesten. Hij is de zoon van een bekende Duitse
journalist en geheime agent, Sylvester Viereck, eveneens dichter, en Peter reageerde
tegen de politieke activiteit van zijn vader door een fanatiek democraat te worden.
Hij verlangt een frontale aanval op het duistere dichten en een terugkeer naar de
achttiende-eeuwse helderheid. Hij is tegen wat hij noemt de vage sentimentalisten
van de romantische vóór-Eliot periode en tegen de exclusieve subtiliteiten van Eliot's
versie van het neo-classicisme. Hij wil plezier en menselijk gevoel in de poëzie en
is een vijand van de ‘high-brow Babbit-baiting Babbitt’ waarvan hij zelf helaas vaak
een voorbeeld schijnt. Strenge, traditioneel-conservatieve vorm is vereist; geen
rijmloos vers. Viereck gelooft dat hij, tenminste in poëtisch opzicht, het meest door
Yeats
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is beïnvloed. ‘Mijn typische gedicht, zegt Viereck, is middelmatig lang, in gerijmde
jambische pentameters, waarin lyrische emoties en filosofische ideeën gelijkelijk
aanwezig en tot een eenheid versmolten zijn door de ideeën uit te drukken in
metaforen die tot de zintuigen spreken.’ En: ‘Mijn poëzie is er een van ideeën. De
ideeën worden zintuigelijk, niet droogweg voorgedragen.’ Viereck heeft een afkeer
van de critische élite, beheerst door Eliot en anderen, naar hij zegt, en hij voelt weinig
voor de New Criticism. Zelf is hij een pover criticus, gekant tegen van alles en met
iets filister-achtigs. Zijn poëzie is ongelijk, en is nu eens in krantenidioom, dan weer
in een vrij gepolijste neo-classicistische stijl geschreven. Hier volgt een voorbeeld
van een van zijn geslaagde gedichten in de meer gedragen trant:
You are all static; I alone am moving.
Racing beyond each planted Pullman wheel,
I pity you and long to reel
You through my thousand outstretched ways of loving.
Are you alive at all? Can non-trees feel?
Run while I may, for at my pith gnaws Night.
The winds - these are great stacks of anchored air;
I thresh them with my hard-pronged hair;
I jump right through them, roaring my delight.
Live while I may - run, run, no matter where.
How marvelous - if you but knew - is speed!
You all must wait; I am your overtaker.
Striding to green from yellow acre.
I toss you Spring. Each dawn, my tendrils knead
Stars into pancake-suns like a tall baker.
Trudging towards snowtime, I could weep for hour
To think of birds, the birds I leave behind.
Why did the God who keeps you blind,
Instead give sight and sentience to my flowers?
Black questions in my sap outwear my rind.
Humans (I almost envy you your peace)
Are free of this gnarled urge for Absolutes
Which sweetens and saddens all my fruits,
Dragging my twigs down when I'd fly towards bliss While bugs and diamonds agonize my roots.

De satire is knap in de strenge vorm gehouden en Viereck's originaliteit bestaat erin
dat hij de paradox in het moderne stanza-
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schema weet te vangen. De wijze waarop hij zijn eigen methodes aanvalt geeft blijk
van de verwarde gevoelsinstelling van iemand, die als een bezetene naar een principe
zoekt.
Theodore Roethke publiceert al sinds een jaar of twintig verzen in de kleine bladen
van het betere soort, maar pas in de laatste vijf jaar is zijn naam algemeen bekend
geworden - althans onder schrijvers. Hij heeft overal in de Verenigde Staten
aspirant-schrijvers onderwezen maar heeft zelden als beroepscriticus willen optreden.
Zijn rijpere werk is van een heel eigen karakter; het is een poëzie, die haast van het
onderbewuste is, een opzettelijke terugkeer tot het infantiele, tot Moeder de Gans
(met een zweem van het pathologische) en, zoals Roethke zelf zegt, naar Duitse en
Engelse folkloristische literatuur, het Elisabethaanse drama, de Bijbel, Blake,
Traherne, Dürer. De methode is natuurlijk de dissociatieve. De kracht van zulke
poëzie ligt in objectieve bekentenissen, van het soort waar de psychiater op uit is.
Roethke's gedichten in deze trant behoren tot het beste in de nieuwere dichtkunst,
ook al is het poëzie die niets te maken heeft met de traditie of welke traditie dan ook.
De zin ervan, zegt Roethke, kwam als een dramatische openbaring. Kortom, het is
de poëzie van het collectieve onbewustzijn, met al het griezelige en ziekelijke van
dat niveau. Een goed voorbeeld is The Shape of Fire, uit ‘The Lost Son’. Uitleg ervan
zou onmogelijk zijn, en waardeloos; het is een heksenbrouwsel; geen persoonlijke
symboliek, maar oer-poëzie. Anders is het korte gedicht dat hier volgt:

My Papa's Waltz
The whiskey on your breath
Could make a small boy dizzy;
But I hung on like death:
Such waltzing was not easy.
We romped until the pans
Slid from the kitchen shelf;
My mother's countenance
Could not unfrown itself.
The hand that held my wrist
Was battered on one knuckle;
At every step you missed
My right ear scraped a buckle.
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You beat time on my head
With a palm caked by dirt,
Then waltzed me off to bed
Still clinging to your shirt.

Robert Lowell is een der begaafdste dichters die Amerika op het ogenblik heeft. Hij
komt uit de Nieuw-Engelse familie, die grote leiders heeft voortgebracht op
staatkundig, opvoedkundig en letterkundig gebied. Lowell zelf is een tijdlang Rooms
Katholiek geweest en was dienstweigeraar tijdens de oorlog. Hij bracht een jaar in
de gevangenis door als gevolg van zijn besluit geen wapens te dragen. Zijn
Katholicisme was kennelijk van een persoonlijk en verbeeldingrijk soort: het
dramatisch conflict in zijn gedichten is dat van de verpersoonlijkte Wet (alles wat
verstard is, de stasis, het geslotene, het kwaad, etc.) tegenover de Genade (belichaamd
in groei, leven, openheid, vrijheid, etc). Hij geeft zijn poëzie als regel een of andere
dramatische vorm, sinds kort zelfs helemaal die van een dramatisch-verhalend gedicht;
symbolen en achtergrond zijn ontleend aan de familiegeschiedenis van New England
en aan de katholieke historie. Zijn stijl is doorwrocht en, in Eliot's betekenis,
traditioneel, maar traditioneel ook in die zin dat hij niets heeft uit te staan met vers
libre of techniek als-doel-in-zichzelf. Hij is au fond een profeet en donderaar van het
Miltonse type en herinnert aan de vroegste New England-puriteinen. Eigenlijk heeft
hij weinig met enige secte of doctrine uit te staan, maar de theologie zit hem
klaarblijkelijk in het bloed. Ik geef hier een karakteristiek gedicht:

The Drunken Fisherman
Wallowing in this bloody sty,
I cast for fish that pleased my eye
(Truly Jehovah's bow suspends
No pots of gold to weight its end);
Only the blood-mouthed rainbow trout
Rose to my bait. They flopped about
My canvas creel until the moth
Corrupted its unstable cloth.
A calendar to tell the day;
A handkerchief to wave away
The gnats; a couch unstuffed with storm
Pouching a bottle in one arm;
A whiskey bottle full of worms;
And bedroom slacks: are these fit terms
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To mete the worm whose molten rage
Boils in the belly of old age?
Once fishing was a rabbit's foot O wind blow cold, O wind blow hot,
Let suns stay in or suns step out:
Life danced a jig on the sperm-whale's spout The fisher's fluent and obscene
Catches kept his conscience clean.
Children, the raging memory drools
Over the glory of past pools.
Now the hot river, ebbing, hauls
Its bloody waters into holes;
A grain of sand inside my show
Mimics the moon that might undo
Man and Creation too; remorse
Stinking, has puddled up its source;
Here tantrums thrash to a whale's rage.
This is the pot-hole of old age.
Is there no way to cast my hook
Out of its dynamited brook?
The Fisher's sons must cast about
When shallow waters peter out.
I will catch Christ with a greased worm,
And when the Prince of Darkness stalks
My bloodstream to its Stygian term ...
On water the Man-Fisher walks.

Lowell's vormgebruik lijkt mij afkomstig van dichters als Ransom en Eliot, maar er
is geen duidelijke afstammingslijn. Als de stijl van zijn verzen op die van enig ander
lijkt dan is dat op die van Melville. Dat doet er weinig toe, maar hoogst
belangwekkend is het dat er een nieuwe dichter kan opstaan, volledig uitgerust met
de rhetorische wapens van de oude predikers van New England, plus het symbolisme
van de Roomse kerk, plus de conventionele metriek van Auden en andere moderne
dichters van na Eliot. Hij is een volkomen op zichzelf staande figuur.
Randall Jarrel is een dichter die gedurende de oorlogsjaren naar voren is gekomen;
veel van zijn werk is gebaseerd op zijn ervaringen als Amerikaans soldaat. Zelf zegt
hij over zijn gedichten dat zij dramatisch zijn en bedoeld om hardop te lezen;
complex-heid van onderwerp is niet iets waar hij veel belang aan hecht; het hangt
van de intelligentie en kennis van een dichter af in welke mate hij zijn gedicht zal
compliceren. Zijn onderwerp is: la condition hu-
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maine. Hij geeft de voorkeur aan onregelmatige rijm, onregelmatige regels etc., en
praat niet graag over zijn eigen werkwijze. Jarrell's eerste werk was duidelijk en
openlijk Audenesque, en het was via zijn meesterschap in het colloquiale en qua
vorm conservatieve gedicht dat hij een eigen trant vond. Als poëzie-criticus is hij
befaamd geworden. Hij is een criticus met zuiver onderscheidingsvermogen en
scherpe, bijtende intelligentie, dikwijls meedogenloos, als in zijn critieken of Marianne
Moore, Cummings en Auden, waarin hij gangbare reputaties negerend
quasi-onschuldig aankomt met zijn eigen oordeel over oude favorieten.
Sinds de oorlog is Jarrell's poëzie gerijpt tot een stijl die in het logische verlengde
van het vroegere werk ligt, gedeeltelijk satirisch en met een meesterlijke ironie van
de ‘understatement’. Een nieuwe bundel genaamd ‘The Seven League Crutches’
bevat een groep van deze gedichten, die qualiteiten bezitten welke zover ik zien kan
nieuw zijn in de Amerikaanse poëzie. Toch is er, ondanks de grootst mogelijke
verschillen in versificatie en toon, tussen wat Jarrell doet en wat Lowell doet een
verband: het toetsen van de moderne waarden-scala door middel van concrete
karakterisering. Bij Jarrell zijn de precisie van denken en de schijnbaar gemakkelijke
wijze van uitdrukken even dodelijk raak als bij Lowell; de beide dichters lijken mij
elkanders complement. Ik citeer hier een van Jarrell's recente gedichten:

A Girl in a Library
An object among dreams, you sit here with your shoes off
And curl your legs up under you; your eyes
Close for a moment, your face moves towards sleep ...
You are very human.
But my mind, gone out in tenderness,
Shrinks from its object with a thoughtful sigh.
This is a waist the spirit breaks its arm on.
The gods themselves, against you, struggle in vain.
This broad low strong-boned brow; these heavy eyes;
These calves, grown muscular with certainties;
This nose, three medium-sized pink strawberries
- But I exaggerate. In a little you will leave:
I'll hear, half squeal, half shriek, your laugh of greeting Then, decrescendo, bars of that strange speech
In which each sound sets out to seek the other,
Murders its own father, marries its own mother,
And ends as one grand transcendental vowel.
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(Yet for all I know, the Egyptian Helen spoke so.)
As I look, the world contracts around you:
I see Brunnhilde had brown braids and glasses
She used for studying; Salome straight brown bangs,
A calf's brown eyes, and sturdy light-brown limbs
Dusted with cinnamon, an apple-dumpling's.
Many a beast has gnawn a leg off, and got free,
Many a dolphin curved up from Necessity The trap has closed about you, and you sleep.
If someone questioned you, What doest thou here?
You'd knit your brows like an orangoutang
(But not so sadly; not so thoughtfully)
And answer with a pure heart, guilelessly:
I'm studying ...
If only you were not!
Assignments,
recipes,
the Official Rulebook
Of Basketball - ah, let them go; you needn't mind.
The soul has no assignments, neither cooks
Nor referees: it wastes its time.
It wastes its time.
Here in this enclave there are centuries
For you to waste: the short and narrow stream
Of Life meanders into a thousand valleys
Of all that was, or might have been, or is to be.
The books, just leafed through, whisper endlessly ...
Yet it is hard. One sees in your blurred eyes
The ‘uneasy half-soul’ Kipling saw in dogs'.
One sees it, in the glass, in one's own eyes.
In rooms alone, in galleries, in libraries,
In tears, in searchings of the heart, in staggering joys
We memorize once more our old creation,
Humanity: with what yawns the unwilling
Flesh puts on its spirit, O my sister!
So many dreams! And not one troubles
Your sleep of life? no self stares shadowily
From these worn hexahedrons, beckoning
With false smiles, tears? ...
Meanwhile Tatyana
Larina (gray eyes nickel with the moonlight
That falls through the willows onto Lensky's tomb;
Now young and shy, now old and cold and sure)
Asks, smiling: ‘But what is she dreaming of, fat thing?’
I answer: She's not fat. She isn't dreaming.
She purrs or laps or runs, all in her sleep;
Believes, awake, that she is beautiful;
She never dreams.
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Those sunrise-colored clouds
Around man's head - that inconceivable enchantment
From which, at sunset, we come back to life
To find our graves dug, families dead, selves dying:
Of all this, Tanya, she is innocent.
For nineteen years she's faced reality:
They look alike already.
They say, man wouldn't be
The best thing in the world - and isn't he? If he were not too good for it. But she
- She's good enough for it.
And yet sometimes
Her sturdy form, in its pink strapless formal,
Is as if bathed in moonlight - modulated
Into a form of joy, a Lydian mode;
This wooden Mean's a kind, furred animal
That speaks, in the Wild of things, delighting riddles
To the soul that listens, trusting ...
Poor senseless Life:
When, in the last sleep of dawn, the messenger
Comes with his message, you will not awake.
He'll give his feathery whistle, shake you hard,
You'll look with wide eyes at the dewy yard
And dream, with calm slow factuality:
‘Today's Commencement. My bachelor's degree
In Home Ec., my doctorate of philosophy
In Phys. Ed.
(Tanya, they won't even scan)
Are waiting for me ...’
Oh, Tatyana,
The Angel comes: better to squawk like a chicken
Than to say with truth, ‘But I'm a good girl’,
And Meet his Challenge with a last firm strange
Uncomprehending smile; and - then, then! - see
The blind date that has stood you up: your life.
(For all this, if it isn't, perhaps, life,
Has yet, at least, a language of its own
Different from the books'; worse than the books'.)
And yet, the ways we miss our lives are life.
Yet ... Yet ...
to have one's life add up to yet!
You sigh a shuddering sigh. Tatyana murmurs,
‘Don't cry, little peasant’; leaves us with a swift
‘Goodbye, goodbye ... Ah, don't think ill of me ...’
Your eyes open: you sit here thoughtlessly.
I love you - and yet - and yet - I love you.
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Don't cry, little peasant. Sit and dream.
One comes, a finger's width beneath your skin,
To the braided maidens singing as they spin;
There sound the shepherd's pipe, the watchman's rattle
Across the short dark distance of the years.
I am a thought of yours: and yet, you do not think ...
The firelight of a long, blind, dreaming story
Lingers upon your lips; and I have seen
Firm, fixed forever in your closing eyes
The Corn King beckoning to his Spring Queen.

Jarrell heeft dunkt mij veel geleerd van het vernuft van dichters als Laforgue en
Rilke. In de benadering van zijn onderwerp beweegt hij zich tussen eindeloze
zachtmoedigheid en moordende scherpte. Zijn jongste werk is van zulk een hoge
orde dat het naar mijn mening het hele beeld der moderne Amerikaanse poëzie
verandert.
Richard Eberhart is een ouder lid van de nieuwe dichtergroep; hij is achter in de
veertig, maar zijn werk werd bekend tijdens de oorlogsjaren. Hij woont tegenwoordig
in New England en legt zich meer dan enig ander Amerikaans dichter toe op een
rhetorisch gebruik der poëzie, dat bij hem niet precieus of paradoxaal maar didactisch
is. Hij legt verklaringen af en houdt redevoeringen in hooggestemde sonore perioden.
Men twijfelt nooit aan zijn oprechtheid, zelfs wanneer men verdoofd wordt door zijn
luide kreten. Hij zegt van zijn eigen poëzie: ‘Doel van het schrijven is het opheffen
van een gevoel van tekort in zich zelf, en dit leidt tot die overmaat van energie welke
de kunstenaar eigen is.(...) Wanneer men zich slechts van harmonie bewust was zou
er geen noodzaak tot schrijven bestaan.(...) De dichter streeft een wereld van
suggesties na.(...) Het gedicht richt zich op uit primitieve troebelheden,
verwikkelingen, bindingen.(...) Het oogmerk van de lezer van poëzie zou moeten
zijn een onophoudelijk levenslang onderzoek van waarden, en het belichamen in zijn
karakter (of althans het zich voor de geest houden) van de beste poëzie die geschreven
is ... Zijn rhythme wordt de dichter door zijn wezen voorgeschreven, het weerspiegelt
zijn bizondere aard.(...) Tot op zekere hoogte vergroot dubbelzinnigheid het
poëzie-genot’, etc.
Eberhart's eigen stijl is een vreemd mengsel van elementen, die naar hun structuur
verband houden met dichters als Emily Dickinson, Hopkins, Melville en Robert
Lowell. Maar hij is niet wat in navolging van Dr. Johnson ‘metaphysisch’ genoemd
wordt -
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behalve dat hij door de kracht van zijn stijl die explosieve fusie tot stand weet te
brengen die ontspringt aan hevige ‘metaphysische’ gedrongenheid. Dit is niet zonder
meer een compliment - vaak geeft dat alleen maar geraas. Maar hij is een van de
levendigste moderne dichters, hoewel hem een centraal thema, dat orde aan zijn werk
zou kunnen geven, ontbreekt. Hier volgt dan een typisch Eberhart-gedicht, genaamd
On shooting particles beyond the world:
On this day man's disgust is known
Incipient before but now full blown
With minor wars of major consequence,
Duly building empirical delusions.
Now this little creature in a rage
Like new-born infant screaming complete angler
Objects to the whole globe itself
And with a vicious lunge he throws
Metal particles beyond the orbit of mankind.
Beethoven shaking his fist at death,
A giant dignity in human terms,
Is nothing to this imbecile metal fury.
The world is too much for him. The green
Of earth is not enough, love's deities,
Peaceful intercourse, happiness of nations,
The wild animal dazzled on the desert.
If the maniac would only realize
The comforts of his padded cell
He would have penetrated the
Impenetrability of the spiritual.
It is not intelligent to go too far.
How he frets that he can't go too!
But his particles would maim a star,
His free-floating bombards rock the moon.
Good Boy! We pat the baby to eructate,
We pat him then for eructation.
Good Boy Man! Your innards are put out,
From now all space will be your vomitorium.
The atom bomb accepted this world,
Its hatred of man blew death in his face.
But not content, he'll send slugs beyond,
His particles of intellect will spit on the sun.
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Not God he'll catch, in the mystery of space.
He flaunts his own out-cast state
As he throws his imperfections outward bound,
And his shout that gives a hissing sound.

Delmore Schwartz toont een ander stylistisch facet der jongere generatie: hij is tegelijk
directer en begrijpelijker dan de meeste dichters die ik genoemd heb, maar ook
wranger. Hij is er in geslaagd in zijn gedichten een ‘persona’ te creëren, het type van
een intellectueel die glimlachend en ongelukkig rondloopt in de hel der moderne
stad - kortom de clown, die in de moderne kunst zo dikwijls optreedt. Schwartz is
in wezen een dichter van de wereld, niet van de verbeelding, maar hij is een te
conscientieus schrijver om een boodschap te willen brengen. Wat hij probeert is
situaties symbolisch uit te drukken: hij is eigenlijk een allegorist, iemand die steeds
sprookjes en fabels vertelt, in critieken en verhalen zowel als in poëzie. Als dichter
is hij zwak in prosodie, of liever, hij permitteert zich te weinig poëzie-technische
fantasie in zijn streven een uiterste oprechtheid van toon te bewaren. Maar een sterker
formalisme zou hem misschien remmen. Schwartz heeft een aantal toneelstukken in
dichtvorm geschreven die tot de beste experimenten in dit genre behoren, en zijn
korte verhalen zijn dikwijls meesterstukjes van fantasie en symboliek. Hier volgt
een karakteristiek gedicht, geïnspireerd op een formule van Whitehead, ‘the withness
of the body’:

The Heavy Bear
The heavy bear who goes with me,
A manifold honey to smear his face,
Clumsy and lumbering here and there,
The central ton of every place,
The hungry beating brutish one
In love with candy, anger, and sleep,
Crazy factotum, dishevelling all,
Climbs the building, kicks the football,
Boxes his brother in the hate-ridden city.
Breathing at my side, that heavy animal,
That heavy bear who sleeps with me,
Howls in his sleep for a world of sugar,
A sweetness intimate as the water's clasp,
Howls in his sleep because the tight-rope
Trembles and shows the darkness beneath.
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- The strutting show-off is terrified,
Dressed in his dress-suit, bulging his pants,
Trembles to think that his quivering meat
Must finally wince to nothing at all.
That inescapable animal walks with me,
Has followed me since the black womb held,
Moves where I move, distorting my gesture,
A caricature, a swollen shadow,
A stupid clown of the spirit's motive,
Perplexes and affronts with his own darkness,
The secret life of belly and bone,
Opaque, too near, my private, yet unknown,
Stretches to embrace the very dear
With whom I would walk without him near,
Touches her grossly, although a word
Would bare my heart and make me clear,
Stumbles, flounders, and strives to be fed
Dragging me with him in his mouthing care,
Amid the hundred million of his kind,
The scrimmage of appetite everywhere.

Als innerlijk portret lijkt mij dit (op een kleinere schaal) even geslaagd als Prufrock.
Het is een onbarmhartig en eerlijk gedicht van het ego, opmerkelijk door ontbreken
van zelfbeklag zowel als door de sjokkerige, ongelikte-beerachtige voordracht. Als
groot bewonderaar van Eliot bewaart Schwartz zoveel mogelijk de proza-structuur
van de versregel en gebruikt clichés e.d. om een indruk van het authentieke gesproken
woord te geven.
De laatste dichter van de groep die ik wil noemen is Elizabeth Bishop. Haar eerste
bundel verscheen in 1942 en baarde, althans onder dichters, nogal opzien. Men kan
nauwelijks de antecedenten van deze dichteres nagaan, zo origineel is zij - maar
enkele punten van gelijkenis zijn toch zichtbaar: een zekere processionele toon à la
Marianne Moore, en nu en dan een Auden-achtige lyriek. Voor de rest is zij haar
eigen leermeesteres. In haar beeldgebruik heeft zij een soort techniek overgenomen
als die van de vroege di Chirico, moedwillig een schitterend dood landschap
opbouwend waarin iets ontzettends gebeuren moet - of iets volkomen onbeduidends,
dat in zijn onbeduidendheid ontzetting genoeg bergt. In het gedicht dat ik zal citeren
neemt zij een drukfout uit een krant - het woord ‘mammoth’ gespeld als ‘manmoth’
- en komt zo op de conceptie van een man-moth, een fantasieschepsel dat de verborgen
verschrikking van de drukfout belichaamt, en waaraan zij net zo lang vasthoudt
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tot het gaat leven. In haar vermogen met zulk een droomlogica om te gaan overtreft
zij iedere andere dichter die ik ken; het doet denken aan Kafka. En het meest perfecte
beeldgebruik van de Imagisten zelf was niet exacter dan het hare. Haar beste verzen
zijn in deze of soortgelijke trant, waarin een super-realiteit wordt opgeroepen. Maar
haar werk is geen product van knap en bewust vakmanschap, als dat van Marianne
Moore; het is organisch met de fantasie verbonden. Dit is dan

The Man-Moth
Here above,
cracks in the buildings are filled with battered moonlight.
The whole shadow of Man is only as big as his hat.
It lies at his feet like a circle for a doll to stand on,
and he makes an inverted pin, the point magnetized on the moon.
He does not see the moon; he observes only her vast properties,
feeling the queer light on his hands, neither warm nor cold,
of a temperature impossible to record in thermometers.
But when the Man-Moth
pays his rare, although occasional, visits to the surface,
the moon looks rather different to him. He emerges
from an opening under the edge of one of the sidewalks
and nervously begins to scale the faces of the buildings.
He thinks the moon is a small hole at the top of the sky,
proving the sky quite useless for protection.
He trembles, but must investigate as high as he can climb.
Up the facades,
his shadow dragging like a photographer's cloth behind him,
he clibs fearfully, thinking that this time he will manage
to push his small head through that round clean opening
and be forced through, as from a tube, in black scrolls on the light.
(Man, standing below him, has no illusions.)
But what the Man-Moth fears most he must do, although
he fails, of course, and falls back scared but quite unhurt.
Then he returns
to the pale subways of cement he calls his home. He flits,
he flutters, and cannot get aboard the silent trains
fast enough to suit him. The doors close swiftly.
The Man-Moth always seats himself facing the wrong way
and the train starts at once at its full, terrible speed,
without a shift in gears or a gradation of any sort.
He cannot tell the rate at which he travels backwards.
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Each night he must
be carried through artificial tunnels and dream recurrent dreams.
Just as the ties recur beneath his train, these underlie
his rushing brain. He does not dare look out the window,
for the third rail, the unbroken draught of poison,
runs there beside him. He regards it as disease
he has inherited susceptibility to. He has to keep
his hands in pockets, as others must wear mufflers.
If you catch him,
hold up a flashlight to his eye. It's all dark pupil,
and entire night itself, whose haired horizon tightens
as he stares back, and closes up the eye. Then from the lids
one tear, his only possession, like the bee's sting, slips.
Slyly he palms it, and if you're not paying attention
he'll swallow it. However, if you watch, he'll hand it over
cool as from underground springs and pure enough to drink.

Er is nog geen noemenswaardige critiek over Elizabeth Bishop verschenen, en zij
publiceert nu eerst haar tweede bundel. Zonder enige twijfel is zij een van de
begaafdste en belangwekkendste dichters die sedert de oorlog te voorschijn zijn
gekomen.
Als men vraagt wat Richard Wilbur, Peter Viereck, Theodore Roethke, Robert
Lowell, Randall Jarrell, Richard Eberhart, Delmore Schwartz en Elizabeth Bishop
gemeen hebben, is het antwoord: practisch niets. Dit is merkwaardig, wanneer men
in aanmerking neemt dat al deze schrijvers - tenminste wat hun publicaties betreft van één tijdperk zijn; maar niet alleen vormen zij geen school, er is geen enkele
clique onder hen. Misschien zijn zij te oud voor programma's en manifesten of een
révolte op het theoretische plan. Klaarblijkelijk hebben zij geen behoefte om tegen
een voorafgaande cénacle of autoriteit in verzet te komen. Zij zijn tegelijkertijd te
ver van Eliot en te dicht bij Auden om nog neiging te hebben heilige huisjes omver
te werpen. Bijna al deze dichters staan in een of andere betrekking tot universiteiten
en voelen geen grote vijandschap jegens de academische geest. Er is een element
van romantiek in de groep te vinden, een zweempje filisterdom, wat poëzie van het
onbewuste, wat religieuze motieven, wat humanistisch socialisme, gesublimeerde
lyriek, surrealisme, etc., maar men vindt geen duidelijk patroon. Of de aan de
versificatie ten grondslag liggende voorbeelden van Auden of Eliot of Williams of
Marianne Moore komen, stylistisch is er eenzelfde verscheidenheid, gepaard met
betrekkelijke aanvaarding van elkaars doelstellingen.
Ik weet niet of dit gunstige of ongunstige symptomen zijn, maar
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ik ben geneigd te geloven dat er niets verkeerds insteekt. Wij zijn op het ogenblik
aan het eind van één van de bloeiendste perioden der Amerikaanse dichtkunst, het
tijdperk dat begint omstreeks negentienhonderd en tot rijpheid komt met de publicatie
van ‘The Four Quartets’, de ‘Pisan Cantos’, en ‘The Age of Anxiety’. De oudere
schrijvers zijn de pioniers en leermeesters, de jongeren hebben alles in zich
opgenomen wat zij onderwezen en zijn bezig de tweede fase van het tijdperk in te
luiden. Eliot stelt een periode van uitwerking der muzikale mogelijkheden van de
taal aan de orde, en dat betekent (aangenomen dat hij nog genoeg gezag heeft om
orders te geven) een algemene formalisering van taal en thema's. Hiervan zijn
ongetwijfeld symptomen te bespeuren, maar de formalisten zijn juist de zwakste
leden van de groep. Mij schijnt het toe, dat wat er nu gebeuren moet niet in maar
buiten de poëzie moet gebeuren, om haar tot bloei te doen komen en niet slechts tot
kristallisatie. Ik bedoel dat het probleem weer op intellectueel gebied is komen te
liggen: de dichters moeten kennis en ervaring van buiten af her-definiëren voor er
een algemene verandering van enige betekenis in de dichtkunst zelf kan optreden.
In iedere literaire periode, opzichzelf beschouwd, lijkt het altijd weer alsof alles
reeds werd gedaan en verdere ontwikkeling onmogelijk is. Dan gebeurt er iets in de
wereld der feiten of der denkbeelden, dat een nieuwe visie teweegbrengt. Gedurende
meer dan een halve eeuw hebben dichters en romanschrijvers het onderwerp van de
taal tot hoofdthema van hun belangrijkste werk gemaakt. Die mijn is uitgeput.
Het lijkt mij niet waarschijnlijk, dat wij spoedig aan een Skakespeare of Dante toe
zijn. Intussen staan wij, gelijk Yeats zei, midden in een grote tijd voor kleinere poëzie.
(Vert. W.F. van Leeuwen)
NOOT VAN DE VERTALER: Het hierboven afgedrukte artikel is de laatste van een
aantal lezingen welke door Karl Shapiro in Januari in het ‘Salzburg Seminar of
American Studies’ gehouden zijn. Het beeld dat hij hier geeft van de jongere
Amerikaanse dichtergeneratie pretendeert niet anders dan een vluchtig overzicht te
geven; andere figuren, als John Berryman zouden er nog aan toegevoegd kunnen
worden, maar een van de voornaamste leemtes is wel het ontbreken van Shapiro zelf,
die tot de beste dichters van zijn generatie hoort. Hij maakte snel naam met zijn
eerste bundel; terugkomend uit de oorlog vond hij zich plotseling beroemd. Person,
Place and Thing en de volgende bundel V-Letter tonen dadelijk
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grote taalbeheersing, en een combinatie van ‘wit’ en pathos, urbaniteit en een soort
kinderlijke observatiescherpte, die soms aan Yeats en soms aan Auden doet denken,
maar in een originele en levendige poëzie resulteert. De latere bundels missen de
barokke fantasie en taalfinesse van de eerste twee; Essay on Rhyme is een
verhandeling over prosodie in dichtvorm, een weinig geslaagd experiment; in Trial
of a Poet maakt hij zijn bewust streven een voor de leek toegankelijke poëzie te
schrijven (in reactie op te grote obscuriteit en praeoccupatie met de taal) tot thema
van de bundel, maar het resultaat lijkt geen sterk bewijsstuk voor wat erin wordt
bepleit. Het is nog niet te zeggen in welke richting Shapiro's verdere ontwikkeling
zal gaan verlopen.
Om redenen van plaatsruimte werd Auden's in de tekst genoemde ‘Voltaire at
Ferney’ door ons niet afgedrukt, en Roethke's lange en chaotische ‘The Shapes of
Fire’ vervangen door ‘My Papa's Waltz’. Ter completering echter van Shapiro's
kleine bloemlezing laten wij hieronder het titelgedicht volgen van zijn bundel V-Letter.
I love you first because your face is fair,
Because your eyes Jewish and blue,
Set sweetly with the touch of foreignness
Above the cheekbones, stare rather than dream.
Often your countenance recalls a boy
Blue-eyed and small, whose silent mischief
Tortured his parents and compelled my hate
To wish his ugly death.
Because of this reminder, my soul's trouble,
And for your face, so often beautiful,
I love you, wish you life.
I love you first because you wait, because
For your own sake, I cannot write
Beyond these words. I love you for these words
That sting and creep like insects and leave filth.
I love you for the poverty you cry
And I bend down with tears of steel
That melt your hand like wax, not for this war
The droplets shattering
Those candle-glowing fingers of my joy,
But for your name of agony, my love,
Than cakes my mouth with salt.
And all your imperfections and perfections
And all your magnitude of grace
And all this love explained and unexplained
Is just a breath. I see you woman-size
And this looms larger and more goddess-like
Than silver goddesses on screens.
I see you in the ugliness of light,
Yet you are beautiful,

Libertinage. Jaargang 5

138
And in the dark of absence your full length
Is such as meets my body to the full
Though I am starved and huge.
You turn me from these days as from a scene
Out of an open window far
Where lies the foreign city and the war.
You are my home and in your spacious love
I dream to march as under flaring flags
Until the door is gently shut.
Give me the tearless lesson of your pride,
Teach me to live and die
As one deserving anonymity,
The mere devotion of a house to keep
A woman and a man.
Give me the free and poor inheritance
Of our own kind, not furniture
Of education, nor the prophet's pose,
The general cause of words, the hero' stance,
The ambitions incommensurable with flesh,
But the drab makings of a room
Where sometimes in the afternoon of thought
The brief and blinding flash
May light the enormous chambers of your will
And show the gracious Parthenon that time
Is ever measured by.
As groceries in a pantry gleam and smile
Because they are important weights
Bought with the metal minutes of your pay,
So do these hours stand in solid rows,
The dowry for a use in common life.
I love you first because your years
Lead to my matter-of-fact and simple death
Or to our open marriage,
And I pray nothing for my safety back,
Not even luck, because our love is whole
Whether I live or fail.
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De Overtreffende Trap in Mexico?
Vanuit de lucht gezien lijkt Mexico-City op een tafelblad te liggen waarvan de lage
opstaande randen gevormd worden door vulkanenreeksen; daarachter de leuningen
van een paar hoge stoelen, de met sneeuw bedekte toppen van de uitgedoofde vulkanen
Popocatepetl en Ixtaccihuatl. Deze stad van ongeveer 2 1/2 millioen inwoners ligt
een heel eind boven de zeespiegel, bijna 2600 meter en na de warmte overdag waren
de avonden er in de tijd dat ik er was, November, zeer koel. Dat was niet overal het
geval; in Acapulco aan de Westkust bijvoorbeeld, behoorde de loodzware vochtige
warmte met het dreunende krekelkoor en de kleine hagedissen die in de kamer
rondliepen tot de voornaamste belagers van m'n slaap. Toen ik de historische
toegangsweg tot de hoofdstad in de richting van Vera Cruz afreed, begon het tot me
door te dringen tot wat voor een volslagen krankzinnige onderneming Hernan Cortès
zich in 1519 had laten verleiden: de verovering van het hooggelegen Tenochtitlan,
de hoofdstad van de krijgshaftige Azteken, nu Mexico-City, met een troepje van 400
armzalige avonturiers. Een daad als van een kind dat in de hoop de schatten op tafel
te pakken te krijgen het tafelkleed naar beneden trekt en ongedeerd tussen de scherven
op de grond blijkt te zitten. Met de scherven zit Mexico nog steeds; de tegenstelling
tussen spanjaarden en indios is er door de eeuwen niet minder op geworden en de
Picasso van dit land, Diego Rivera, achtte het geraden Cortès op zijn laatste
muurschildering in het Palacio Nacional in de hoofdstad, zogenaamd op grond van
recente onderzoekingen van diens schedel, af te beelden als een kobold. In de eerste
taferelen is Cortés nog de edele held in een Karel de Vijfdepakje. De versaliteit van
deze doorgewinterde oude communist leek mij maar matig te bewonderen; de taferelen
uit de geschiedenis van Mexico waren vrij bombastisch en conventioneel en de
schildering van de euvelen van het kapitalisme een soort schooljongensnachtmerrie
van strafwerk en boze leraren. Weinig inhoud, maar wel een mooie vlakverdeling
en sprekende kleuren; meer inhoud heeft, lijkt me Rivera's collega Orozco, die in
een rauwe muurschildering in het paleis van Chapultepec Benito Juarez verheerlijkt.
Met Rivera en Orozco werd de kunst van het muurschilderingen maken in Mexico
echter op een niveau gebracht als thans nog weinig bereikt wordt in de rest van de
wereld.
Het landschap, waar de Spanjaarden op hun eerste tocht naar het binnenland door
heen trokken, is waarschijnlijk niet veel veranderd in de loop der tijden. Eerst de
tropische hitte van Vera Cruz; daarna een subtropisch gebied met grote plantages,
o.a. van president Alemán; Jalapa, een stad temidden van tuinen en vervolgens een
gematigde zône met pijnbomen en een soort alpenweiden. Wanneer we verder
klimmen komen we in het gebied van de vulkanenreeksen, ongelofelijk verlaten, met
hier een hardgroen kratermeer en een eind verder roestrode rotsen die geleidelijk
overgaan in de hoogvlakte van Mexico, een vrij kaal en zandig plateau waaruit de
kegels van uitgedoofde vulkaantjes abrupt tot vlak bij de hoofdstad oprijzen. Langs
de wegen de stoffige aanplantingen van de agave, het enige dat ook in de droge tijd
- 's winters -, nog een beetje wil groeien en waaruit de mexicaanse nationale drank,
de melkachtige pulque, een zeer
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krachtige borrel, bereid wordt. Tenslotte Mexico-City, de stad die oorspronkelijk
gebouwd werd op een aantal meren die nu grotendeels uitgedroogd zijn. Nu, na een
aantal eeuwen experimenteren, begint Mexico-City bewoonbaar te worden, al zakken
sommige grote gebouwen nog langzaam in de opdrogende bodem weg en staat een
gedeelte van de stad soms blank in de regentijd. Misschien is in geen enkel land
buiten onze grenzen Waterstaat zo belangrijk, niet alleen voor de hoofdstad zelf
waarvoor de waterwerken bij Lerma nu overvloedig water, zelfs in de droge tijd,
verschaffen, maar ook voor de rest van het land. Mexico-City heeft een aantal zeer
mooie moderne wolkenkrabbers die veel speelser van stijl zijn dan hun stijve
amerikaanse collega's; o.a. zag ik er één waarbij de gevel tot aan de top een
binnenwaartse ronding vertoonde. Als de mexicaan eenmaal bezeten raakt door de
moderne bouwkunst en techniek, durft hij veel meer dan de amerikaan. Getuige
daarvan sommige onwaarschijnlijke wolkenkrabbers en een waanzinnige autorace
die ik dwars door de straten van Mexico-City voorbij zag gaan: vóórop voor hun
leven racende politie-agenten op motorfietsen met sirenes, - alles heeft hier sirenes
en voor luchtalarm zal men tot de tom-tom moeten terugkeren -, en daarachter de
race-auto's; wat niet uit de weg kon komen zal wel onherroepelijk overreden zijn,
hoewel er in deze stad, waar het verkeer levensgevaarlijk heet, weinig ongelukken
gebeuren. In het midden van de stad troont de kathedraal op dezelfde plaats waar de
hoofdtempel van de Azteken stond. Het is een kolossaal laag en log gebouw, symbool
van het katholicisme in dit land, dat triomfantelijk op de veroverde gebieden ging
zitten. Alleen de gevel van de Sagrario naast de kathedraal heeft een zekere barokke
sierlijkheid.
Oorspronkelijk was het land verdeeld over een aantal hacienda's, elk met een eigen
bevloeiingssysteem, een grootgrondbezit dat een behoorlijke bron van inkomsten
voor een handjevol spanjaarden betekende. Tengevolge van de haat die
grootgrondbezitters waar ook ter wereld, blijkbaar niet na kunnen laten op te wekken,
- Ramón uit D.H. Lawrence's The plumed serpent lijkt me een vriendelijke illusie -,
werd het grootste gedeelte van de hacienda's in de verschillende revoluties verwoest,
maar pas na 1934 onder president Cardenas kwam er iets terecht van de landverdeling
onder de indios. De hervormingsijver van Cardenas, zelf een indio, vormt, nu de
wind weer meer naar rechts aan het draaien is, het onderwerp van een aantal spijtige
verhalen zoals wij die hier ook kennen. De president kwam eens in een dorp om het
land te verdelen en terwijl hij daarmee bezig was riep een man hem toe dat hij hem
zijn zuster aanbood. Officieel schonk de president geen aandacht aan deze uitroep,
maar officieus liet hij na afloop de man bij zich komen en vroeg hem hoe hij dat
eigenlijk bedoeld had. Tussen haken: Pancho Villa, de befaamde bandietengeneraal
en rokkenjager, leeft blijkbaar nog steeds in de gedachten van de rechtsen. Vriend,
zei de president, je kunt toch niet over je zuster beschikken? Kunt u dan soms over
het land van anderen beschikken?, luidde het snedige antwoord, dat de man misschien
een nette plaats bezorgd heeft in zijn dorpskerk, nu alom weer vrij de mis wordt
opgedragen en men zelfs praat over hervatting van de betrekkingen met het Vaticaan,
hoewel de tegenwoordige president een vrijmetselaar is.
Voor een goed begrip van de toestanden in dit land moet men zich in de
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eerste plaats realiseren dat Mexico nog een overwegend agrarisch land is. De
revoluties die zich hier hebben afgespeeld zijn voornamelijk uitgevochten in de
agrarische sector. Door het uiteenvallen van het grootgrondbezit ontstond er een
vacuum aangezien het land vaak in kleine stukken werd verdeeld zonder dat de
noodzakelijke economische eenheid behouden bleef. In een land met een over het
algemeen schrale en moeilijk te bewerken bodem bleek dit funest te zijn en in bepaalde
streken levert de landbouw dan ook voor de indios net genoeg op om niet dood te
gaan, maar ook niet meer. In sommige dorpen is zelfs bij vluchtige aanschouwing
een ongelofelijke armoede te zien. De kleine indios die vóór het inrijhek van de
Hacienda Vista Hermosa bij Cuernavaca gedeeltelijk naakt tussen de varkens in het
stof ronddartelden schenen zich daar echter niet veel om te bekommeren. Deze
hacienda, waarvan alleen de muren, gedeelten van het aquaduct en de klokketoren
na de verwoesting waren blijven staan, werd kort geleden herbouwd als hotel; een
groot, koel, wit gebouw in een prachtige tropische tuin met een zwembad dat door
een warme bron gevoed werd. Zware gewelven, grote bruine tegels op de grond en
in de kamers zware donkere houten stoelen, spaanse koloniale stijl, die een typische
illustratie vormde van de onzekerheid van de westerling die zich in de tropen zoveel
mogelijk ‘vastigheid’ wil verschaffen. Buiten de poort van dit massieve paradijs
woonden de indios in leemhutten. Misschien waren ze er een beetje beter aan toe
omdat het economische centrum van hun bestaan, zij het opnieuw in een voor hen
weinig aanvaardbare vorm, hersteld werd. De enige werkelijke oplossing voor de
indios moet echter, geloof ik, gezocht worden in de richting van coöperaties zoals
president Cardenas die voor de katoenbouw in de provincie Sonora invoerde, waarbij
evenwel niet vergeten mag worden dat het nog zeer lang kan duren voordat de nog
grotendeels analfabete indios zelf verantwoordelijkheid zullen kunnen dragen. Dat
de regering dit beseft, bewijst het ambitieuze scholenbouwprogramma van president
Alemán en aangezien er sinds 1934 politieke rust heerst in Mexico, zijn de bestaande
schoolgebouwen ook niet meer zo nodig voor het opsluiten van politieke tegenstanders
als vroeger.
Het aandeel van de industrie dat thans op 25 à 30% van het nationale inkomen
van Mexico wordt geschat groeit nog steeds, een ontwikkeling die eigenlijk pas
dateert van ná 1940, toen president Camacho aan het bewind kwam en in tegenstelling
tot zijn voorganger Cardenas bewust begon te streven naar een uitbreiding van de
industrie. Behalve de mijnbouw, die o.a. door monniksorden direct na de komst van
de spanjaarden ter hand werd genomen en de aardoliewinning die dateert uit het
einde van de vorige eeuw, is de rest van de industrieën van zeer recente datum. In
de omgeving van Mexico-City vallen de grote industriële vestigingen direct op. Het
landschap ziet er uit als een woestijn met hier en daar een reusachtige cactus, en de
lage hallen en loodsen rijen zich soms kilometers lang aaneen.
Met de vestiging van nieuwe industrieën wordt Mexico echter voor het probleem
van een sociale politiek ten opzichte van de fabrieksarbeiders geplaatst. Het stelsel
van sociale voorzieningen is nog weinig ontwikkeld en was tot 1940 eigenlijk alleen
urgent in de olie-industrie. In 1937 werd de gehele olie-industrie wegens de
buitengewoon slechte toestanden onder de arbeiders genationaliseerd. Evenals zijn
ambtgenoot in Perzië in deze da-
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gen, haalde Cardenas zich daarmee onverdiend een slechte naam in de gehele wereld
op de hals. De Petroleos Mexicanos, de nationale olie-onderneming, deed echter
weinig aan researchwerk en men vond het, toen ik er was, blijkbaar nog een zeer
belangrijk probleem dat de gevel van het gebouw waarin eerst de engelsen zaten en
nu de Pemex, geheel vervangen werd door een nieuwe gevel teneinde de voorbijangers
op de Avenida Juarez in Mexico-City geen aanstoot meer te geven. Op het ogenblik
is er ook voor het eerst weer een gemengd mexicaans-amerikaanse maatschappij op
zoek naar nieuwe oliebronnen, maar nu achter een echtmexicaanse gevel.
Mexico staat op de drempel van een industriële ontwikkeling, die gezien de zeer
grote natuurlijke hulpbronnen van het land een grote vlucht kan nemen. Europese
maatstaven zijn echter in dit land van contrasten moeilijk aan te leggen; enerzijds
geven de landverdeling en de vorming van coöperaties, de nationalisaties en de
syndicaten in verschillende bedrijfstakken de indruk dat het tijdperk van een
kapitalistische maatschappij-orde voorbij is, anderzijds is de tegenstelling tussen rijk
en arm er nog zeer groot en staat de industrie nog in de kinderschoenen, zodat Mexico
eerder onder de jong-kapitalistische landen gerangschikt zou moeten worden. Ondanks
de minder rooskleurige toestanden onder de indios en het stadsproletariaat van de
hoofdstad, waarvan de film Los Olvidados een buitengewoon goed beeld geeft, heeft
het communisme er weinig voet aan de grond gekregen omdat de mexicaan niet
gediend is van een straffe partij-discipline. Een mexicaanse parade geeft ook meer
de indruk van een optocht van een ‘volksleger’ dan van een straf gedisciplineerde
stoottroep van loden soldaten, waarvan speciaal nazi's en communisten het geheim
schijnen te bezitten. Daarmee hangt samen dat het begrip generaal in Mexico niet
verbonden is met bureaucratische ijzervreter maar meer met condottiere. Ideologisch
vormt het anarchisme er een factor doordat het als een zuurdesem gewerkt heeft in
de opvattingen van de mexicanen omtrent staat en politiek.
Of de politieke ontwikkeling van het land zich helemaal zo geruisloos zal
voltrekken als de regeringspartij de P.R.I. zich dat voorstelt is een vraag. In dit jaar
worden er presidentsverkiezingen gehouden. De naam van de regeringscandidaat,
Ruiz Cortines, is op alle muren gekalkt, de namen van de andere candidaten al of
niet versierd met het woordje ‘traidor’ op vele muren, maar het staat vast dat president
Alemán opgevolgd zal worden door zijn stadgenoot uit Vera Cruz. Hoe betrekkelijk
het begrip dictatuur kan zijn voor latijns-amerikaanse landen bewijst ook Mexico,
waar andere partijen naast de regeringspartij bestaan en niet alleen als ornament. De
candidaten van de andere partijen voor het presidentschap worden voortdurend
besproken in de grote bladen, maar uiteindelijk zal de verkiezingsmachine van de
P.R.I. het pad wel effenen voor Cortines, die gezegd heeft dat hij de politiek van
Alemán zal voortzetten, o.a. dus meer industrialisatie.
Met de religieuze toestanden en opvattingen is het in Mexico enigszins eigenaardig
gesteld. Het katholicisme is de godsdienst van bijna 95% van de bevolking, maar
het anti-clericalisme is er nog steeds zeer sterk, al is het minder geworden dan
gedurende de regering van president Calles omstreeks 1927. Evenals de haciendero's
met wie men vaak gemene zaak
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maakte, heeft de priesterstand zich in het verleden in Mexico grondig gehaat gemaakt.
Niet alle priesters waren echter de conservatieven toegedaan; Hidalgo, een
dorpspriester uit Dolores, wordt beschouwd als de vader van de mexicaanse
onafhankelijkheid. In 1810 hief hij de kreet aan die nu nog steeds op de
onafhankelijkheidsdag vanaf het balcon van het Palacio Nacional door de president
herhaald moet worden: ‘Lang leve onze Heilige Moeder van Guadalupe! Lang leve
America! De dood aan de slechte regering!’ De Virgen de Guadalupe is de patrones
van de indios en de progressieven zoals de Virgen de los Remedios dat is van de
spanjaarden en de conservatieven. In het verleden hebben de beide Heilige Maagden
enkele malen op het slagveld tegenover elkaar gestaan.
Van het begin af aan schijnt het katholicisme zich in Mexico gekenmerkt te hebben
door een sterke bigotterie en een toenemende verstarring. Als oningewijde schrikt
men enigszins wanneer men in de geheel verlaten kathedraal in Mexico-City plotseling
een gemurmel achter zich hoort en een hele familie op de knieën naar het hoofdaltaar
ziet kruipen. Een ander voorbeeld zag ik in het kerkmuseum dat de regering heeft
laten inrichten in het klooster van Santa Monica in Puebla dat pas in 1934 ‘ontdekt’
werd en daarna als zodanig werd gesloten. Kloosters zijn al sinds lang verboden in
Mexico. IJzeren doornenkronen, geselroeden met spijkers, loodzware houten kruizen,
harten en tongen op sterk water met de naam van de donateur op de fles, een hele
santekraam van de meest groteske voorwerpen waarmee de nonnen hun dag
aangenaam plachten door te brengen, was in dit clandestiene klooster dat alleen via
een ingenieus stelsel geheime deuren te bereiken was, bijeengebracht. Mijn gids
trachtte uit te vinden hoe ik over dit alles dacht en tenslotte kreeg ik een papiertje
van hem waarop stond dat alle mensen gelijk waren en in de grond van de zaak van
goeden wille en dat degene die dit papiertje gaf een goed mens was. Ik ben er nog
niet achter of hij een vrijmetselaar was of zo maar een goed mens.
Tegen de achtergrond van een dergelijk klooster stierf de priester uit Graham
Greene's The power and the glory eigenlijk. Dit boek speelt in 1927 in één van de
zuidelijkste en achterlijkste staten van Mexico, in Tabasco, midden in de strijd die
president Calles op grond van de constitutie van 1917 tegen de kerk voerde. Volgens
het bekende recept wordt Greene's priester als een groot zondaar voorgesteld om
hem daarna des te triomfantelijker te kunnen redden toen hij eenmaal zijn lot voor
het vuurpeloton gelovig wist te aanvaarden nadat de politie van de gouveneur, die
jacht maakte op voortvluchtige priesters, hem te pakken had gekregen. Theoretisch
is Greene's opzet niet onaardig, maar hij laat zijn roman nu eenmaal in Mexico spelen
en voor een mexicaan denkt en handelt deze priester wel erg westers lijkt me, terwijl
de luitenant die hem gevangen neemt zijn tegenlesje van Greene wel mag opzeggen,
maar natuurlijk niet de gelegenheid krijgt om de olievlek van achterlijkheid die het
katholicisme in Mexico eigenlijk was, geheel te belichten. Na een bezoek aan Mexico
en een nadere beschouwing van de periode rond 1927 in de mexicaanse geschiedenis
kan ik Greene's boek alleen nog waarderen als een knap propagandapamflet voor de
kerk en dan ook nog maar matig.
Behalve Greene vond ook D.H. Lawrence in Mexico inspiratie voor een roman.
Groter tegenstelling dan tussen The power and the glory en The
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plumed serpent is er echter niet denkbaar. Lawrence ging naar Mexico in het geloof
dat hij daar een natuurreligie zou vinden die een remedie zou geven voor alle
ziekteverschijnselen van deze tijd. Anders dan Greene kwam hij terstond tot de
conclusie dat het katholicisme de meest onnatuurlijke religie in Mexico was en
verdiepte zich in de overleveringen van Azteken en Maya's met hun fraai klinkende
godennamen Quetzalcoatl en Huitzilo-pochtli. Bij Lawrence, omgekeerd als bij
Greene, een te waarderen bedoeling maar een onmogelijke vorm: The plumed serpent
is practisch onleesbaar. Veel van de oude symbolen en overleveringen die Lawrence
tot in het groteske overdreef leven echter inderdaad nog voor de bevolking; een
vriend van mij vertelde me dat hij eens per ongeluk een heilige slang die door de
indios werd gevoed, gedood had. De gevederde slangen in de Ciudadela van San
Juan Teotihuacan en de geweldige pyramiden daar, de ruïnes van de tempelsteden
bij Oaxaca en in Yucatan oefenen nog steeds een magische werking uit op het leven
van de bevolking. Mexico is bezaaid met archeologische resten en de oude
versieringen worden nog voortdurend bij het weven van de sarapes - een soort plaids
om om te slaan met een gat er in voor het hoofd - gebruikt. De mensenoffers en
moordpartijen van de Azteken moeten ook nog ergens leven in het onderbewustzijn
van de mexicanen. Ze komen alleen niet naar boven in de gestyleerde vorm die
Lawrence daaraan gaf, maar in de telkens weer uitbrekende bloedveten en in de
verwoedheid waarmee de partijen elkaar in de verschillende revoluties te lijf gingen.
Evenals voor de katholieke spanjaarden was het bloedvergieten voor de heidense
indios een sacrament. Veel van wat Lawrence in zijn boek beschrijft is ongetwijfeld
in het mexicaanse volkskarakter aanwezig, al is er bij de indios weinig te merken
van de ingehouden oerkracht die Lawrence hun toedicht, maar meer van de
geresigneerdheid van een volk dat eeuwenlang onderdrukt werd en de natuurlijke
gesteldheid van het land tegen zich had.
De mexicaan is over het algemeen niet groot en beweegt zich langzaam, steeds
opvallend rechtop alsof hij pas had leren lopen. Die traagheid kan echter plotseling
overgaan in een verbazingwekkende beweeglijkheid zoals die vaak op de markt ten
beste gegeven wordt. De huidskleur van de indios is donkerbruin tot heel matbruin
wanneer zij veel spaans bloed hebben, maar een duidelijke onderscheiding zoals
tussen indonesiërs, indo's en europeanen is er tussen indios, halfbloeds en Spanjaarden
niet. De indio heeft hoge jukbeenderen, sluik zwart haar en een over het algemeen
rond gezicht. Wanneer men een mexicaan ziet is men geneigd Atlantis terstond naar
het rijk der fabelen te verwijzen omdat de verwantschap met mongolen, chinezen en
koreanen veel opvallender is dan met enig ras in het oude werelddeel of in Afrika.
Het meest opvallend in Mexico zijn de grote breedgerande strohoeden die door
alle mannen van jong tot oud gedragen worden, de sarapes en de donkere kleding en
zwarte hoofddoeken van de vrouwen die scherp afsteken tegen de witte kleren van
de mannen.
De indios zijn zeer gereserveerd en gesloten tegenover vreemdelingen als hoedanig
zij ook de volbloed spanjaarden nog min of meer beschouwen. Mexico's nationale
held is Cuauthemoc, de laatste Aztekenkeizer, die Tenochtitlan verdedigde tegen
Cortés en bij wiens standbeeld op de Paseo
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de la Reforma in Mexico-City ieder jaar een herdenkingsplechtigheid wordt gehouden
door zijn nakomelingen. Na de Spanjaarden en fransen, - het mexicaanse avontuur
van Napoleon III - kwamen de amerikanen naar Mexico, eerst de oliemaatschappijen,
later om in Mexico in de opkomende industrieën te investeren en tenslotte de
reusachtige stroom van amerikaanse toeristen. Tegenover hun noorderburen nemen
de mexicanen een zeer gereserveerde houding aan, o.a. werd de M.S.A. hulp onlangs
verworpen in het mexicaanse parlement. Men beschouwt de yankee's als parvenu's,
beroept zich op Mexico's zeer oude culturen en praat graag over de veel grotere
intellectuele belangstelling van de mexicanen tegenover de magazine-honger van de
gemiddelde noord-amerikaan. Mexico-City heeft veel meer boekwinkels dan een
amerikaanse stad en men beschouwt de boekhandel in dit land niet als een bijzaakje
van de grote warenhuizen zoals in de U.S.A. het geval is. Tegenover de
luidruchtigheid van de opdringerige noord-amerikaan stelt de mexicaan zijn
hoffelijkheid, die zo ver gaat dat hij zijn gast de meest kostbare zaken zal aanbieden
die de gast echter niet verondersteld wordt te accepteren; doet hij dat toch dan wordt
dat als een bewijs van lompheid beschouwd. Ik wist dit niet en had bijna een verblijf
in een luxueuze flat met drie dienstboden en een huisknecht aanvaard van een
mexicaan die zelf op reis ging. Bij besprekingen met mexicanen wordt een groot
deel van de tijd besteed aan accolades en plichtplegingen. De mexicaan heeft nu
eenmaal de tijd en de boeren zitten het grootste gedeelte van de dag naast hun ezeltje
in de schaduw van een boom te praten of liggen te slapen.
De sfeer in dit grote land - ongeveer 1/4 van de oppervlakte van de Verenigde
Staten - met 22 millioen inwoners heeft een zeer eigen karakter. In November wordt
één van de grote revoluties herdacht, ik geloof de omverwerping van de dictatuur
van Porfirio Diaz in 1911. Onder de reusachtige oude bomen van het bos van
Chapultepec bij de hoofdstad krioelde het die dag van de rondslenterende mexicanen.
Aan kleine stalletjes werden de meest ongelofelijke gerechten opgedist, o.a. tortilla's,
kleine pannekoeken met een scherpe rode saus en het hele bos was vervuld van de
etenslucht. Kleine kinderen met sarapes over hun schouders en kolossale roze
ballonnen gesponnen suiker liepen braaf aan de hand mee en op de vijvers verdrongen
de indiaanse kano's elkaar. Of een ander beeld: bij het uitgaan van een volkstheater
waar de populaire Agustin Lara de scepter zwaaide over een soort revue en de
nieuwste liedjes gelanceerd werden; een onbeschrijfelijk gedrang, bedelaars met
staatsloterijbriefjes, blinden en gebrekkigen die gebruik trachtten te maken van de
milde stemming waarin de toeschouwers het theater verlieten. Typische vormen van
mexicaanse volksmuziek zijn de mariachi en marimba, waarvan de eerste van de
indios afkomstig is en waarbij de nadruk valt op strijk- en fluitinstrumenten, terwijl
de marimba meer een importmuziek uit het bekken van de Caraïbische Zee is die
sterk onder negerinvloed staat. Vooral de marimba wordt dikwijls onherkenbaar
gestyleerd en is dan eigenlijk alleen nog jazz. Ook Lara maakte zich hieraan nogal
schuldig maar in ieder geval bleven de klanken zeer opwindend.
Het is moeilijk te zeggen welke richting Mexico in de toekomst zal opgaan nu het
land sinds 1940 een nieuwe fase in zijn economische ontwikkeling is
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ingegaan. Ogenschijnlijk is alles rustig en komen er weinig arbeidsconflicten voor,
maar de snel aangroeiende bevolking en de toenemende industrialisatie plaatsen de
regering nu al voor grote problemen. Of een meer rechtse koers of zelfs een
middenkoers op den duur in staat zal zijn het land stabiel te houden is een open vraag.
Het is te hopen dat het land voor de tragedie van een nieuwe revolutie, die
ongetwijfeld een veel ernstiger karakter dan de revoluties in het verleden zou
aannemen, gespaard zal blijven. In de eerste jaren lijkt bij een verstandig beleid en
een inperking van de corruptie weinig kans op een verandering.
Het mexicaanse landschap is groots, grootser nog dan het landschap in Spanje dat
er veel op lijkt. Voordat de over het algemeen smakeloze barokkerken gebouwd
werden, hadden de indios hun pyramiden en tempelsteden in dit landschap neergezet.
Hun bouwwijze kenmerkt zich door een prachtig gebruik van de mogelijkheden die
trappen bieden en door een groot meesterschap bij het scheppen van ruimtewerking
binnen hun tempelplaatsen. De Ciudadela, de tempel van Quetzalcoatl in San Juan
Teotihuacan is daar een goed voorbeeld van. De grote trappyramide van de Zon bij
het zelfde dorp is zo gebouwd dat iemand die de trappen opklimt het volgende lichaam
van de pyramide niet kan zien dat pas op de omgang geheel zichtbaar is. Mexico
staat op het ogenblik op zo'n omgang en ziet een nieuwe opgang vóór zich. De
pyramidebouwers van wie men graag de wonderlijkste dingen veronderstelt, hebben
op de grote pyramide van de Zon echter óók een kleine trap aangebracht waar men
achteruit naar beneden moet klimmen omdat de treden te smal zijn.
L.J. Pieters
November 1951.
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Barricade
De Groene, politiek en taalkundig
Het Parool heeft de euvele moed gehad om de Groene Amsterdammer te becritiseren
op een moment dat dit blad zich dacht te kunnen verheugen in het 75-jaar oude bezit
van een mooie ziel. Het Parool noemde de politieke voorlichting van de Groene ‘te
intelligent om zich als communistisch te onthullen’ en was van oordeel dat het
zegevieren van de politiek die op de eerste bladzij van de Groene wordt voorgestaan
‘de doodsteek zou betekenen voor die vrije, maatschappelijke en culturele ontplooiing
waarvoor op de verdere bladzijden ... het pleit wordt gevoerd’. De Redactieraad van
de Groene kwam in beweging, noemde het Parool simpel, beschuldigde het van
insinuaties, constateerde dat het geen enkel argument voor zijn stellingen aanvoerde
en slaagde er in om in 3 kolommen een tegenargument naar voren te brengen: het
standpunt van de Groene wordt gedeeld door ‘millioenen en millioenen mensen in
Europa en Amerika, niet minder principiële anti-communisten dan het Parool’.
Wanneer men met millioenen werkt, kijkt men niet op de kleintjes - dat is duidelijk;
en daar het in dit geschil juist om de kleintjes gaat, laten wij de Redactieraad van de
Groene hier even met haar edele verontwaardiging alleen.
Het artikel van het Parool is mij alleen uit de citaten in de Groene bekend, maar
uit deze citaten kan men al afleiden dat ook het Parool niet, of althans niet voldoende,
op de kleintjes gekeken heeft. Had de Paroolschrijver de Groene nauwkeuriger
gelezen dan had hij geweten dat dit blad nog onlangs het Russische Blok aanduidde
met: ‘de socialistische sector der wereld’; een formule waaruit ik meen te mogen
concluderen dat de Groene onder ‘communistisch’ alleen ‘communistisch partijlid’
of ‘communistische partij’ verstaat. Het Parool had de Groene dus eigenlijk van
‘socialisme’ moeten beschuldigen; iets waarvan het, had het dit überhaupt overwogen,
om begrijpelijke redenen zou hebben afgezien. Bovendien had de Groene in dat geval
onder ‘socialisme’ waarschijnlijk verstaan: ‘partijlid van de P.v.d.A.’, waardoor
wederom een uitbarsting van edele verontwaardiging mogelijk was gemaakt. Men
ziet: het probleem van de Groene is niet alleen een politiek, het is ook een taalkundig
probleem.
Welnu, er zou geen politiek probleem van de Groene bestaan, wanneer
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dit blad inderdaad zo communistisch was als het Parool schijnt te denken; of wanneer
de Groene inderdaad zo ‘traditioneel’ onafhankelijk was als zij zelf rondbazuint. Er
bestaat een probleem van de Groene omdat zij niet één, maar meer tradities, niet één
groepsbelang, maar de belangen van minstens 3 groepen vertegenwoordigt. En
corresponderend met deze 3 groepen, bestaan er dan ook minstens 3 soorten
Groene-schrijvers, die ik bij deze voorstel als volgt te benoemen: enkele Halfzachte
Idealisten (bij afkorting: HI), een paar Aardige Realisten (AR) en één of twee
Uitgekookte Communisanten (UC). Het Parool verontachtzaamt deze drievuldigheid
op ontoelaatbare wijze, wanneer zij de politiek van de Groene domweg communistisch
noemt; maar hoewel ontoelaatbaar, is deze onachtzaamheid haar te vergeven, daar
de Groene in staat is haar drievuldigheid voortdurend verborgen te houden met behulp
van een bindmiddel dat de 3 groepen, oppervlakkig gezien, tot een eenheid maakt.
Dit bindmiddel heet Vrede en met dit bindmiddel begint het taalkundig probleem.
De 3 groepen, HI, AR en UC, hebben namelijk ieder voor zich niet alleen een
verschillend belang bij de Vrede, de Vrede heeft voor een ieder van hen ook een
andere betekenis. Voor de HI is de Vrede een soort voorstadium van de min of meer
Christelijke heilsstaat, die hen nog steeds voor de vaak wat betraande ogen zweeft
en zij stellen zich de Vrede daarom voor als een omhelzing, zonder erotische
bedoelingen, van allen door allen. Men kan deze gevoelswereld niet alleen bij binnenen buitenlandse dominees bestuderen, lieden van wier schrijverij de Groene van tijd
tot tijd gaarne gebruik maakt, maar bijvoorbeeld ook in de Amerikaanse Caprafilms,
hoe aardig deze in andere opzichten ook mogen zijn. Het enthousiasme van velen
over de ‘boodschap’ van deze films staat er borg voor dat de Redactieraad van de
Groene geen ongelijk heeft, wanneer zij zich beroept op de adhaesie van ‘millioenen’.
Voor de AR, de tweede, groep, is de Vrede wat men zou kunnen noemen: de beste
mogelijkheid voor het verwerkelijken van het eigenbelang van het grootst mogelijke
aantal. Zij achten dit aantal echter niet alleenzaligmakend, zoals sommige HI, maar
zijn voortdurend bereid te erkennen dat het eigenbelang van een minderheid van
meer belang kan zijn dan dat van het grootste aantal - zoals dat bijvoorbeeld het geval
was met de Belgische Koningskwestie. Voor de UC tenslotte, is de Vrede wat zij
voor de Stalinisten betekent (een woord dat in de Groene zelden of nooit wordt
gebruikt), d.i.: de politiek die op het moment wordt voorgeschreven door het
Politbureau en blijkbaar dus de tactiek waarmee het belang van het Stalinistisch
Communisme op het moment het beste wordt gediend. Het is deze groep die de
Paroolschrijver wilde treffen en die hij door zijn wat overhaaste aanval heeft gemist.
Daar de politieke eenheid van de Groene afhankelijk is van een woord met drie
verschillende betekenissen, loopt deze eenheid elk ogenblik gevaar zich als een
drievuldigheid te onthullen. Juist door dit gevaar nu, wordt verklaard waarom dit
woord zo'n bijzondere betekenis heeft voor de Groene, wordt verklaard waarom de
Vrede het pièce de résistance vormt van de Groene-politiek. Waar dit woord zich
maar voordoet, in het betoog van een Amerikaanse Senator, in de rede van een
Russisch Com-
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missaris of in het manifest van een Vredesbeweging in Stockholm of elders, de
Groene is steeds bereid het voor zoete koek te slikken, is bij voorbaat overtuigd van
de werkelijke vredelievendheid van een Vredesbeweging en weigert systematisch
diverse mentaliteiten en belangen te onderscheiden. De Vrede is haar heilig en wordt
dus niet aan critiek onderworpen, want critiek zou de begripsverschillen releveren
waardoor niet alleen de eenheid van de Vredesbeweging in kwestie, maar ook haar
eigen, in wezen drievoudige, eenheid zou worden bedreigd.
De Vrede is de Groene dermate heilig, dat dit blad eigenlijk pas critisch wordt
wanneer het om het tegendeel van de Vrede gaat: om de oorlog. Voor iedereen die
enigszins met de Groene-politiek vertrouwd is, sprak het dan ook vanzelf dat de heer
Dijkstra, die de verdere verdediging van de Redactieraad heeft overgenomen, van
de vragen die het Parool de Groene heeft gesteld, juist en alleen de vragen over de
oorlog uitkoos. En het sprak eigenlijk ook vanzelf dat de heer Dijkstra deze vragen
niet met ja of nee beantwoordde, daar een zekere onuitgesprokenheid nu eenmaal de
voorwaarde is voor het bestaan van de Groene zonder meer. De heer Dijkstra
antwoordde met citaten, citaten waarin dezelfde onuitgesprokenheid zich eindeloos
voortplant en waarvan de zin te herleiden is tot enkele eenvoudige formules.
Waar-Twee-Kijven-Twee-Schuld, zegt de Groene nu eens, en zij verkondigt daarmee
een opvatting die vooral de meer Christelijke HI, overtuigd als zij zijn van de eeuwige
schuldigheid van de mens, als muziek in de oren moet klinken.
Waar-Twee-Kijven-Geen-Schuld, zegt de Groene dan weer, en daarmee houdt zij
ook de UC te vriend, overtuigd als zij zijn dat Vader Stalin onschuldig is als een
pasgeboren kind; terwijl zij met beide opvattingen de AR althans aan het denken
houdt.
Heeft men eenmaal ingezien dat de politieke eenheid van de Groene bijzonder
precair is, dan wordt het tenslotte ook begrijpelijk dat de politieke artikelen in de
Groene slechts bij uitzondering en dan meestal alleen door de AR-schrijvers, worden
ondertekend. De lezer die het niet zonder meer met de Groene eens is, wordt daardoor
voor de vaak onmogelijke taak gesteld, zelf uit te maken of hij niet een HI of een
UC te doen heeft, of mogelijk ook met een AR die een wat al te aardige redenering
verkondigt. In deze anonymiteit schuilt misschien wel de grootste kracht van de
Groene: zij is het haar van een Simson die, wanneer zijn UC-hormonen aan het werk
zijn op een soms al even domme wijze als de beroemde Richter, zijn Russische Delila
het hof maakt. Dom, maar krachtig, zolang hij zijn geheim niet verraadt. Ik ben mij
dan ook bewust het onmogelijke te eisen, wanneer ik de Groene vraag, mij al is het
ook maar de kracht van één haar te offeren, en ik zou dan bijvoorbeeld willen weten:
wie schreef in de Groene van 8 September 1951 het stukje ‘Belgrado Koers West’?
Het moet een auteur zijn met wie niet alleen ik, maar waarschijnlijk ook de
Paroolschrijver, graag nog wat zou converseren.
J.A. Emmens
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Besprekingen
Pietje Bell leest de krant
W.F. Hermans, Ik heb altijd gelijk, G.A. van Oorschot, A'dam 1951.
Het kind werd in de wieg gesmoord
Met honderd el gordijnekoord.

Ik heb het niet met Hermans getroffen en hij niet met mij. Zijn jongste roman met
de, een bepaalde vaderlandse atmosfeer oproepende, titel las ik tussen de lectuur
door van het speciale, aan Gide gewijde, N.R.F.-nummer en van Léautaud's
‘Entretiens’ met Robert Mallet, als ook van diens, opnieuw in enkele Franse
tijdschriften gepubliceerde, dagboekfragmenten. Natuurlijk zou het onbillijk zijn
daarom gerijpte auteurs als Gide en Léautaud, wier figuur men kan overzien, te gaan
vergelijken met iemand die de aankomende generatie vertegenwoordigd, zo dit om
andere redenen al niet onzinnig zou zijn. Maar deze samenloop van lectuur bracht
me eens te meer op een verschil in houding, dat voor mijn appréciatie van Hermans
als romancier doorslaggevend is.
Gide en Léautaud: beiden non-conformisten. Ik laat betekenis en literaire
kwaliteiten van hun werk voor wat ze zijn. Dat van de eerste had een brede uitstraling,
dat van de tweede vond een kleine kring van genieters, die het moeilijk kunnen zetten
dat de venijnige stijfkop door zijn radio-acteurschap in het voetlicht van een al te
ruim podium is gekomen en nu door een bepaald soort publiek als de zonderlinge
pias wordt geaccepteerd, wie men alles wel vergeeft. Beiden, hoe tegengesteld van
aard en ambitie ook, hebben veel boosheid gewekt en al maakt zowel de ouderdom
van een schrijver als ook de veroudering van een problematiek, die aan zijn kritisch
verweer uitgangs- en aangrijpingspunt opleverde, hem meer en meer onschadelijk,
uit bepaalde reacties bij Gide's dood bleek toch dat de boosheid nog niet was
uitgewerkt. ‘On me combat, donc je suis’, zei Gide en in zover is hij er nog steeds.
Wat echter uit de bovengenoemde documenten vol tekenende en ook een klimaat
oproepende détails naar voren komt en wat me de beide figuren altijd sympathiek
doet blijven, ook als ik het met bepaalde opvattingen of reacties flagrant oneens ben,
is de complete menselijkheid waarmee ze in het leven staan of hebben gestaan. Ik
bedoel daarmee niet het lauwe broe-

Libertinage. Jaargang 5

151
derschaps- of gemeenschapsgevoel dat velen een klont kritiek alleen doet slikken
als het in ‘the milk of human kindness’ zwemt, naar de compleetheid, die tegelijk
attentie voor en distantie van het kleine kan opleveren, die instinctief de proporties
doet verschuiven al naar het gewicht van het moment, die zichzelf zo ernstig doet
nemen als vriend of tegenstander het waard is. Deze, door zo weinig mogelijk
preoccupaties bezielde, menselijkheid is wel bij uitstek een eigenschap van de Fransen
en ook nergens dan bij Franse auteurs boeit mij zozeer de figuur, die ik door de
onthulling van hun levensomstandigheden, door anecdotes of wat ook, beter wens
te kennen. Aanval en verweer, het uiten van afschuw en bewondering, de neerslag
van een fundamenteel ‘désaccord avec son temps’ - wat Gide voor de kunstenaar
zijn reden van bestaan noemde - staan bij dergelijke figuren dan ook in onmiddellijke
relatie met hun motieven en wie deze kent, zal desnoods wel eens de mate van felheid,
venijnigheid of ook pathetiek niet kunnen waarderen, de uiting als zodanig zal hem
niet onverschillig laten.
Bij de lezing van Hermans' boek is het me net omgekeerd gegaan. Hermans is ook
non-conformist. Hij vindt dat er in de maatschappij veel aan de kaak te stellen is en
in ons lieve landje extra-veel. Hij wil de beschrijver zijn van een door de
oorlogsgebeurtenissen en door een waanzinnige opvoeding uitgeholde en weerloos
gemaakte na-oorlogsgeneratie. Hij wekt boosheid en wordt voor het gerecht gedaagd,
omdat hij volgens de termen van de wet een bevolkingsgroep zou hebben beledigd,
die van het buitenwettelijk beledigen van de mens in het algemeen en van
medemensen - de heidenen! - in het bizonder, een dagelijks en met raffinement
bedreven werk maakt. Voor mij allemaal redenen om aan zijn kant te staan en de
man te prijzen die blijkbaar met romanciersmiddelen ergens raak wist te schieten.
Toch heeft Hermans' hele geruchtmakende verhaal me onverschillig gelaten of
hoogstens kortstondig geërgerd. Natuurlijk niet geërgerd zoals bij sommige
moraalbehoeders het geval zal zijn geweest en ook niet zoals Hermans wenst dat het
zou ergeren, maar geërgerd omdat het zo schrikbarend onder de maat is gebleven,
omdat het even polderplat is als zoveel wat Hermans op de hak wil nemen. Het is
voor zinnige mensen uiteraard geen probleem of de schrijver nu wel verantwoordelijk
is voor de barre dingen die hij zijn figuren laat zeggen. Hij is verantwoordelijk voor
elk woord dat hij geschreven heeft, maar dit is een verantwoordelijkheid die de justitie
niet aangaat.
Om die barre dingen op zichzelf - de schelderij, wat vieze woorden en onkiese
beschrijvingen - gaat het me ook niet. Als er nog eens school-edities worden getrokken
uit de klassieke werken, die Apollinaire en enkele anderen hebben uitgegeven in de
boeiende collectie ‘Les Maîtres de l'Amour’, aan te vullen met Henry Miller, Jean
Genêt e.d., dan is dit niet erg meer en dan zal wel blijken dat Hermans maar een
leerjongen in deze bezigheid is. Maar wat me wel hindert is de miezerigheid waarmee
dit alles is uitgepeuterd en de kinderachtigheid waaruit deze aanklacht - het boek is
toch kennelijk als zodanig bedoeld - is geschreven.
De ontwrichting en ontreddering van een oorlogsgeneratie zijn tragisch genoeg
en ik heb tegen een opzettelijke vertekening van een beeld geen bezwaar als de
wezenlijke karakteristiek er des te indringender door wordt.
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Maar de hoofdpersoon Lodewijk Stegman - nota bene een man die enige jaren aan
een universiteit heeft gestudeerd - blijft hier zo in het platte vlak van het geduldige
papier dat nauwelijks enige reactie geloofwaardig is en dat hij alleen af en toe is te
waarderen als geprojecteerde kapstok, waaraan de schrijver zijn ideeën kwijt kan.
Er zou voor een kritisch schrijver heel wat te maken zijn van de belevenissen van
Nederlandse militairen in Indonesië vóór en na de oorlog. Ik heb er zo het een en
ander mee te maken gehad, maar een dergelijk bête geredeneer als bij Hermans'
ontgoochelde militairen kwam onder de domste dorpsjongens nog niet voor. Al dat
gezeur over het kleine land waar je niets bereiken kunt, over de vraag hoe je rijk en
machtig kunt worden, die hele beschrijving van de oprichting van een politieke partij
‘om de Nederlandse staat te liquideren’ en van het blad ‘Voetbal-Europa’, het is zo
verzonnen en zo buiten elke functie met een reële situatie en een reële problematiek,
dat ik het alleen maar lachwekkend kan vinden en een testimonium paupertatis van
de auteur zelf. Er gaat niet de minste suggestie van uit, die de ontreddering, eventueel
ook de hulpeloosheid, onnozelheid, zelfs domheid van dergelijke jongeren als een
tragische gesteldheid opdringt. Vandaar dat de schildering ook niet werkt en het
geheel me deed denken aan de boeken over Pietje Bell. Je kon daar als kind door
geamuseerd zijn, maar je besefte heel goed dat al dat erge en ondeugende toch maar
verzinsel was en dat je die ‘realistische’ familie Bell nergens hoefde te gaan zoeken.
Bij Hermans zijn we zover dat Pietje Bell de krant leest, scheldt en aan politiek doet,
maar ik heb ook dan geen behoefte om ergens te zoeken. Overgeplaatst naar een
genre dat Hermans meer past, zou ik ook de vergelijking willen maken met de Franse
schilder Dubuffet - korte tijd modeverschijnsel - die zich uitputte in opzettelijk
geïmiteerde kinderkrabbels en ‘voor het effect’ af en toe excrementen op zijn doeken
smeerde. Daar eveneens kinderachtigheid en loze opzettelijkheid, die soms bij deze
Fransman zelfs nog speels kan zijn.
Hermans, deze nazaat van Luther, die voor de rechtbank zijn ‘hier sta ik, ik kan
niet anders’ declameert - we blijven toch zo sérieus in de Nederlandse letteren - had,
als hij al dat ‘erge’ wat hij wil spuien niet had opgestapeld op de wijze waarop in de
fameuze ‘Moord van Raamsdonk’ vreselijkheden met een averechtse - en dan als
zodanig bedoelde - uitwerking worden gedebiteerd, een leesbaar boek kunnen
schrijven. Hij heeft romancierskwaliteiten, sommige passages van het boek en speciaal
het slot getuigen ervan. Hij heeft elders ook blijk gegeven niet onintelligent te zijn
en zodanig de buitenlandse literatuur te kennen dat hij tot een afwegen van artistieke
middelen in staat zou kunnen zijn. Daarom is het mij een raadsel dat hij zozeer het
gevoel voor dosering mist en zo weinig die, het afstandsvermogen van de auteur
verradende, dimensie weet aan te brengen, waardoor ook het platte of scabreuze het
reliëf van de dwingende noodzaak krijgt. In dit naturalistische gepeuter met de
eeuwige sigarettenopstekerij en de manipulaties met lucifers, borrels of wat ook we krijgen hier zelfs nog een extra-nummer knagen aan bierviltjes -, met de ‘dacht
hij's’ en ‘zei hij's’ en zoveel echt-hollandse functieloze ‘Kleinmalerei’ en
Kleinklatsch’, zie ik Hermans nergens als de meester van de situatie en ook niet als
het slachtoffer daarvan, die zich alleen maar uitspreekt en daarom de aandacht waard
is. Voorzien van talent, maar gespeend van dat compleet-
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menselijke gevoel voor proporties, waarop ik in het begin doelde, mist hij het formaat
om aanklager te zijn van veel, waarvan hij terecht beseft dat het aangeklaagd dient
te worden. Aangeklaagd, juist in ons angstig-starre Vroom en Dreesland, waar zoveel
smalle gemeenten al te lang ‘het gelijk’ met ‘altijd’ hebben verbonden.
J.H.W. Veenstra

E.M. Forster, Two Cheers for Democracy, Edward Arnold & Co., Londen
1951.
Het liefst zou ik hier iets schrijven over de romans van Forster, juist omdat zij in
sfeer en kwaliteit nogal verschillen van zijn essayistisch werk, dat in Abinger Harvest
(1936) en in deze bundel verzameld is. Een zekere verlegenheid, gemaskeerd door
een urbane omgangstoon, schijnt hem te verhinderen om zich in een essay even
intelligent en genuanceerd van gevoel te uiten als in fiction - iets wat men bij meer
Engelse schrijvers kan waarnemen. Hier komt bij dat in het bijzonder Howards End
en A Passage to India allerlei impliciet tot uiting brengen dat op geen enkele manier
expliciet kan worden gezegd.
Een zekere teleurstelling geeft dit werk dus wel, voor een deel doordat het ook
intellectueel meestal niet zo diep gaat. Deze teleurstelling komt echter slechts voort
uit een grote appreciatie voor de persoon van Forster, zoals ik die uit de andere boeken
ken. Was dat niet het geval, dan zou ik geen onvriendelijk woord over deze bundel
willen zeggen. Er zitten bijzonder veel aardige dingen in die het lezen bijna overal
de tijd waard maken. Het minst in de eerste zestig bladzijden, waar onder het hoofd
‘The Second Darkness’ politieke onderwerpen worden besproken: dit moet immers
voornamelijk gaan over dat waar hij tegen is, wij zijn het daar wel mee eens, en hij
blijft te algemeen om nieuwe gezichtspunten te openen. Sympathiek is hij ook hier.
Forster's voorkeuren leren wij kennen in het tweede deel, ‘What I Believe’. In het
titel-essay gaat hij uit, als laatste zekerheid, van persoonlijke verhoudingen. (Dat zij
op een ander plan de laatste onzekerheid zijn, ziet men weer duidelijker in de twee
romans die ik noemde.) Hij gelooft niet in Grote Mannen (‘They produce a desert
of uniformity around them, and often a pool of blood too’) of collectivistische idealen;
ook niet in het Christendom als macht om de wereld te verbeteren (‘I cannot believe
that Christianity will ever cope with the present world-wide mess, and I think that
such influence as it retains in modern society is due to the money behind it, rather
than to its spiritual appeal.’) Wel gelooft hij in een aristocratie van ‘the sensitive,
considerate and plucky’. ‘With this type of person knocking about, and constantly
crossing one's path if one has eyes to see or hands to feel, the experiment of life
cannot be dismissed as a failure.’ Deze nauwelijks zichtbare aristocratie is de enige
die ooit de wereld zou kunnen ‘redden’ - wat dan ook geen waarschijnlijke gebeurtenis
is.
Dit essay is, zoals Forster zegt, de sleutel tot het boek; op dezelfde manier menselijk
is ook zijn geloof in kunst, in literatuur. Het is ook in de eerste plaats om Forster's
visie op de mensen die door de literatuur ‘cross one's
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path’ dat men de in het tweede deel verzamelde opstellen zal appreciëren. Er zijn er
een vijftigtal; ik noem bijvoorbeeld die over Skelton, William Arnold, Erewhon,
Proust, Cavafy, Iqbal, Mrs. Miniver, Virginia Woolf. De meeste zijn slechts enkele
bladzijden lang en beperken zich tot grote lijnen of een paar détails (uitzondering is
onder meer het laatstgenoemde). Zij zijn in de eerste plaats bestemd voor hen die
weinig litteraire kennis meebrengen en veel daarvan zal men bij de lectuur dan ook
niet opdoen, maar is dat soms het enige wat wij zoeken?
J.O. Kalff

George F. Kennan, American Dipomacy 1900-1950, University of Chicago
Press 1951, en Secker & Warburg, Londen 1952.
Dit eerste boek van Kennan heeft zeer de aandacht getrokken en om begrijpelijke
redenen. Hij is het eerste hoofd geweest van de Policy Planning Division van het
State Department in Washington, heeft de durf gehad om zich, zoals eertijds
Zarathustra in de woestijn, enige jaren terug te trekken in het Institute for Advanced
Study in Princeton en is zo juist benoemd tot Amerikaans ambassadeur in Moskou.
Het gemak, waarmee de Russen deze scherpe criticus van de toestanden in de
Sovjet-Unie als ambassadeur hebben aanvaard, heeft sommigen in de Westelijke
wereld verbaasd, waarschijnlijk ten onrechte. De precieze, aarzelende, altijd ook het
standpunt van de tegenstander begrijpende Kennan zou voor het Kremlin wel eens
een aantrekkelijker onderhandelingspartner kunnen zijn dan bv. een wat grover
besnaarde vakbewegingsleider, getraind in de harde leerschool van het ‘tough
bargaining’.
Een boek vormen deze zes te Chicago gehouden lezingen nauwelijks. Kennan zelf
was onthutst toen hij vernam, dat zij niet alleen zouden moeten worden uitgesproken,
maar ook in druk zouden moeten verschijnen. Zijn uitgever heeft er twee artikelen
uit Foreign Affairs aan toegevoegd, het befaamde onder het pseudoniem X verschenen
artikel over ‘The Sources of Soviet Conduct’ en een meer recente bijdrage over
‘America and the Russian Future’. Zo lijkt het een boek, terwijl het in het wezen van
de zaak meer een pamflet is.
Kennan richt zich tegen de legalistisch-moralistische opvatting van de buitenlandse
politiek, die naar zijn gevoel de laatste halve eeuw van Amerikaanse diplomatie heeft
overheerst. Revolutionnaire kracht heeft zijn betoog tegenover de haast religieuze
verering, welke vele Amerikanen hebben voor de al te gemakkelijke fantasieën over
een wereldregering. Zo een wereldregering wordt aaneengepast als een bridge-puzzle
van Culbertson, die dan ook, mirabele dictu, een soortgelijk stelsel heeft ontworpen.
In de mode zijn even goed bedoelde en gigantische als zotte en gevaarlijke pogingen
om een wereld te construeren, die op een wat verbleekte maar onmiskenbare wijze
lijkt op de Verenigde Staten of op het cliché-beeld van de Verenigde Staten, dat de
meeste Amerikanen in hun hoofd hebben.
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De grote verdiensten van Kennans boek zijn twee kritische opmerkingen, die hij bij
het huidige internationaalpolitieke bedrijf plaatst, te weten de harde les, dat men niet
ongestraft een wereldpolitiek van eigen provinciale veronderstellingen uit kan
construeren, en de waarschuwing tegen al te grandioze plannen, die alleen maar tot
mislukking gedoemd zijn.
Men heeft hem wel eens verweten, dat hij als beroepsdiplomaat te weinig oog
heeft voor de natuurlijke moeilijkheden van de binnenlandse politiek in een
democratische samenleving. Het verwijt lijkt mij onjuist, omdat Kennan het probleem
wel ziet en geen enkele goedkope oplossing naar voren brengt noch ook de democratie
op zichzelf aanvalt.
Van onomstotelijke juistheid zijn uitspraken als de volgende: ‘History does not
forgive us our national mistakes because they are explicable in terms of domestic
politics’, en ‘A nation which excuses its own failures by the sacred untouchableness
of its own habits can excuse itself into complete disaster’. Het zijn uitspraken, welke
de gezapige beroepspolitici, wier horizon van professionele begrensdheid is, zich
diep mogen inprenten vóór dat een mogelijke katastrofale wending in de
wereldpolitiek niet alleen hun democratische cliché's maar de ganse democratie
wegvaagt.
Twijfelachtiger lijkt mij Kennans nadruk op het nationale eigenbelang als veilig
richtsnoer, als een soort realistische vluchtterp voor wie de woelige baren van
internationaalpolitieke fantasieën wil verlaten. Inderdaad, vele nobele fantasieën zijn
slechts het schijnheilig gewaad voor sinistere politici en andere zijn, ook waar zij
eerlijk bedoeld zijn, van onberekenbaar gevaar voor een wereld, die hardnekkig
weerstand biedt aan schone plannen van merendeels dilettantische plannenmakers.
Noch legalisme noch moralisme zijn op zichzelf in staat een vaste basis voor de
internationale politiek te leveren.
Doch waar brengt ons dat? Misschien zijn wij Europeanen wat te sceptisch voor de
gemiddelde Amerikaan, maar Kennnan maakt de indruk zo verbijsterd te zijn door
de illusies over ‘world government’, welke hij als weinigen in zijn land doorziet, dat
hij, omgekeerd, geheel in de fouten van een Realpolitik dreigt te vervallen. Let wel:
zo dom is hij natuurlijk niet en het bewonderenswaardige van zijn boekje is, dat hij
zich nergens overgeeft aan de vergrovende tendenties, die het betoog van de
voornaamste apostel van de school van ‘national interest’, Hans Morgenthau, zo
vaak ontsieren. Hij spreekt van een andere functie naast het national eigenbelang:
‘the function of the gentle civilizer of national selfinterest in which they (d.w.z.
international law and morality) find their true value’. Doch dit is het begin en niet
het einde van het probleem. Tot hoever gaat de basis van het nationale eigenbelang
en waar beginnen wij met dit nationale eigenbelang ‘op zachte wijze te civiliseren’?
Kennan heeft het probleem gesteld, maar het allerminst opgelost.
Zijn lezingen vormen merkwaardige lectuur, omdat de schrijver, die kennelijk meer
de aarzelende intellectueel van de jaren '30 is dan een ‘hardboiled’ cynicus, zijn best
doet om vooral de ‘Real-politiker’ te
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spelen. Vóórdat hij een oordeel uitspreekt over de situatie in het Verre Oosten, betoogt
hij, dat het niet alleen logisch was dat Mantsjoerije in de Russische invloedssfeer
kwam te liggen, maar ook logisch, dat Korea aan Japan verviel. Amerika's deelneming
aan de eerste wereldoorlog beschouwt hij als een grootscheepse vergissing, behalve
in zoverre een dergelijke interventie aan het einde van de oorlog noodzakelijk zou
zijn geweest om Engeland als grote mogendheid niet helemaal af te laten takelen.
Er zitten in dit alles misschien kernen van waarheid, maar Kennans soberheid en
nederigheid van toon verbergen tevens een onzekerheid van oordeel en een
diepgevoeld pessimisme, die men ook zonder ordinair optimisme waarlijk niet als
het heilig evangelie hoeft op te vatten. Hij heeft, wat men bij vele Amerikanen
aantreft, een sterke, soms zelfs masochistisch aandoende neiging om de Amerikaanse
politiek te bekritiseren en de lucht uit het ventiel van de morele opwinding te laten
lopen. Tot op zekere hoogte zijn dat nuttige eigenschappen, maar waartoe leiden zij
in de praktijk?
Soms, er is geen twijfel aan, tot ‘wishful thinking’. Hij zegt, dat wij in de
tegenwoordige tijd blij zouden zijn als wij een stabiel en betrekkelijk aannemelijk
verschijnsel als het Duitsland van 1914 terug zouden kunnen krijgen. Inderdaad was
het Duitsland van Wilhelm II een aantrekkelijker verschijnsel dan dat van Hitler en
misschien zelfs dan het verscheurde Duitsland van dit ogenblik. Maar wat bewijst
dat? Zo ongeveer niets. In de eerste plaats is het een zinloze vergelijking, omdat de
wereld, of wij het nu prettig vinden of niet, inmiddels 37 jaar verder is geëvolueerd
en de klok in geen enkel opzicht meer terug te zetten is; in de tweede plaats omdat
een redenering als deze, wanneer men haar tot haar bij Kennan verzwegen maar
duidelijk bedoelde consequenties doordenkt, tot een volstrekt défaitisme leidt.
In de visie van Kennan zou de rebellie van Thomas Masaryk tegen de
Oostenrijk-Hongaarse monarchie eigenlijk een zinloos bedrijf zijn, omdat die
monarchie, met alle feilen die er aan kleefden, tenslotte nog heilig was vergeleken
bij de latere situatie in Midden-Europa. Als wij dit soort opmerkingen overwegen,
mogen wij nooit vergeten, dat een intelligent Brits diplomaat in de jaren vóór de
eerste wereldoorlog, toen Masaryks streven een zinloos professoren-Donquichottisme
leek, hem medelijdend afdeed als de man, die van de politieke realiteit toch nooit
veel begrijpen zou. Enkele jaren later was Masaryk de eerste president van de nieuwe
Tsjecho-Slowaakse Republiek.
Men kan de wreedheid nog verder drijven en concluderen, dat die Republiek in feite
nog geen dertig jaren bestaan heeft. Dit zijn wijsheden, die naar mijn gevoel de grens
van het politieke realisme overschrijden, maar aan de andere kant ook nauwelijks
voor rationale bestrijding vatbaar zijn. Misschien had Masarijk er verstandiger aan
gedaan om maar rustig thuis te blijven toen de politieke kansen alleen maar tegen
hem leken te zijn; misschien hadden de democratische krachten in het Duitsland van
Wilhelm II reeds vóór 1914 de wijsheid-achteraf van Kennan moeten bezitten
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en Wilhelm II accepteren als de mogelijkheid, die toch net nog iets acceptabeler was
dan veel wat er nadien over hun vaderland en over de wereld kwam.
Het probleem is in wezen doodsimpel. Sommige mensen hebben de fut om voor een
zaak te strijden, ook als die een verloren zaak lijkt of is; anderen zijn ‘realist’.
Het verdient overigens opmerking, dat Kennans realisme, waar hij zijn politieke
ideeën ten aanzien van de Sovjet-Unie nader uiteenzet, hier en daar - en op uiterst
reële gronden! - bedenkelijk aan het vervluchtigen is. Van hem stamt de politiek van
de ‘containment’, d.w.z. van het bedwingen van de Sovjet-Unie binnen het gebied
dat zij nu eenmaal inneemt, in de vrome, vage of ijdele hoop, dat Stalins bewind nog
eens van binnenuit verslijten zal; Kennan gebruikt daarvoor het woord ‘erosie’. In
het negatieve is zijn betoog ook hier sterk genuanceerd en uiterst vakkundig. Hij laat
uitvoerig zien hoe weinig zin het heeft om aan een te gelegener tijd overwonnen en
of bevrijde Sovjet-Unie, die dan weer Rusland zal heten, een Amerikaans- of zelfs
een Westers democratisch patroon op te leggen. Maar hij maakt niet duidelijk hoe
het Westen de innerlijke ontwikkeling in de Sovjet-Unie kan beïnvloeden, althans
zijn opwekking om ‘een voorbeeld te zijn voor de Russen’ klinkt weinig sterk.
Misschien dat politieke invloed in andere delen van de wereld de situatie zó kan
beïnvloeden, dat ook interne ontwikkelingen in Rusland daarvan het gevolg zijn.
Misschien dat wij de afsluitingstendenties in de Sovjet-Unie zelf, die natuurlijk
bestaan, onderschatten, zodat er meer hoop is dan wij denken. Maar voor het ogenblik
ziet het er niet naar uit, dat het Sovjetbewind over Rusland zonder een gewapend
conflict met de buitenwereld aan zijn eind zal komen. De enige redenen, waarom
een gewapend conflict niet van het Westen uit kan worden ondernomen, liggen in
de onzekerheid van al dergelijke politieke voorspellingen en in de geringe, maar
altijd bestaande kans, dat een oplossing langs andere weg mocht mogelijk blijken.
Van dit alles bevat Kennans boek, hoe donker van toon ook, te weinig, maar het
munt uit door een bijzonder treffende karakteristiek van de behandelde aspecten van
de Amerikaanse diplomatie en door een vakkundigheid, die hier en daar het volmaakte
nadert.
J. Barents

De nostalgie van Robinson
Jean Cassou, Situation de l'art Moderne, Les Editions de Minuit, Parijs
1950.
Jean Cassou is een veelzijdig man en men zou mogen verwachten dat in een boek
met de hierboven vermelde titel, dat is verschenen in de reeks ‘L'Homme et la
Machine’, alle moderne uitingen van de kunst tegen hun maatschappelijke achtergrond
zouden worden bezien. Maar de Conservator
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van het Parijse Museum voor de Moderne Kunst heeft hier toch de letterkundige op
het achterplan gehouden en het is voornamelijk een analyse van de beeldende kunst
en van de tussen deze kunst en het publiek ontstane ‘divorce’, die de schrijver heeft
ondernomen.
Voor Cassou, die zich evenzeer een maatschappelijk man als een kenner en
bewonderaar van de moderne stromingen in de beeldende kunst heeft betoond, is die
‘divorce’ een betreurenswaardig feit en zijn betoog is dan eigenlijk ook een, in
optimistische slotaccoorden eindigend, pleidooi voor de moderne kunst, die hij als
de onbegrepen onschuldige maagd in al haar blankheid op zijn conserverende handen
het kortzichtige publiek voorhoudt. Eigenlijk moet dat publiek maar rustig wachten
op de terugkeer van de nu zo gemiste ‘communications sentimentales’ en zich tevreden
stellen met een, door Cassou met gedempte stem voorgezongen, lof der pudeur ten
gunste van de maagd: ‘L'art moderne est un hommage rendu à cette divinité suprême
et cachée et de qui, elle aussi, on ne doit parler qu'à voix basse: la Pudeur’.
Dit soort apologieën, waarbij de schuldige altijd aan één kant wordt gezocht en
men bang is het eigen standje eens met de bezem te bewerken, maken me meestal
wat huiverig. Er steekt ook een goed stuk naieveteit in de verwachting dat ‘het’
publiek of ‘de’ maatschappij met een dosis voorlichting de kunst wel met open armen
zal ontvangen en dat te rechter en te idealer tijd de leeuw en het lam zich zij aan zij
zullen neervlijen. Ook het stellen van de vraag of hetzij nu, hetzij altijd, een kloof
tussen kunst en publiek noodzakelijk en gewenst is, acht ik in dit verband - buiten
het fijnproeversargument om - evenzeer op zijn plaats.
Hiermee wil niet gezegd zijn dat Cassou's beschouwing op zichzelf naief of
oppervlakkig is. Het is integendeel een zeer genuanceerd betoog met
behartenswaardige opmerkingen en scherp geformuleerde karakteristieken, die
ruimheid van blik en begrip verraden. Hij ziet in de moderne kunst een revolutie van
een socratische of cartesiaanse allure. Het schijnt dat de poëzie, de schilderkunst en
de muziek in de moderne tijd zijn uitgevonden, zegt hij, en de onmaatschappelijke
positie van de kunstenaar is ontstaan doordat hij naar een andere taal zoekt dan die
der officiële conventies. Ook schijnen twee wezenlijke elementen in de moderne
kunst te zijn verdwenen, een realiteit en een ethos, en er dreigt een formalisering van
de kunst, waarbij alleen overblijft ‘un faire qui produit un fait’. Die afwezigheid van
realiteit en ethos is niettemin maar tijdelijk en misschien ook zullen ze later in de
moderne kunst toch wel degelijk worden herkend, is Cassou's troost aan kunstenaar
en publiek, de van tafel en wand gescheiden echtelieden.
Zijn verklaring van dit verschijnsel is een uitwerking van een reeds terloops
geplaatste opmerking in zijn inleiding bij een Picasso-album, waar hij het verdwijnen
van de menselijke figuur in de schilderkunst toeschrijft juist aan die diepe kloof, die
er, hetzij onbewust, hetzij meer bewust, sinds het begin van de 19e eeuw is ontstaan
tussen de kunstenaar en de maatschappij waarin hij leeft. Na Ingres, die de gezichten
van zijn tijdgenoten nog met ‘noblesse’ kon weergeven, beeldt de schilder nog slechts
vrienden of gelijkgezinden uit. De rest van de maatschappij ‘lust’ hij niet meer. Hij
heeft thans een protest-houding tegen de bourgeois-samenleving
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en als de bourgeois in de moderne schilderkunst geen realiteit herkent, komt dit
doordat hij de bourgeois-stijl er niet meer in terugvindt.
Cassou merkt dus terecht op dat de kunstenaar op zoek is gegaan naar een nieuwe
taal, zonder echter de reden hiervan dieper te analyseren dan op het maatschappelijke
vlak. De kunstenaar drukt zich in nieuwe tekens uit, die een autonoom leven krijgen,
maar zich op de duur met een verstaanbare inhoud zullen verbinden. Eens zal die
taal dan ook even nieuw en compleet voor de dag komen als het met die der Romaanse
symboliek of der Chinese beschaving het geval is geweest. De scheiding tussen
kunstenaar en maatschappij is daarom tijdelijk en Cassou meent dat de kunstenaar
zelf ten gevolge hiervan een nostalgie ondervindt, een nostalgie naar een andere
maatschappij en ook een ‘nostalgie du métier’, omdat in de van techniek vervulde
samenleving voor hem de artistieke creatie nauwelijks meer ‘werk’ is. Hier raakt
Cassou de kern van het vraagstuk, maar zijn oplossing is toch weer het gangbare
pleidooi voor een inschakeling van de kunstenaar in de architectuur, voor
overheidsopdrachten of reservering van een percentage der bouwcredieten voor
kunstenaars (dit laatste is onlangs in het Belgische Parlement voorgesteld), voor een
herleving van de toegepaste kunsten, voor bevordering van de Zondagsschilderij en
erkenning van ‘l'art naif’ naast ‘l'art pensé’ enz. enz. Ook de ontwikkeling van de
film als bij uitstek de realistische kunst van onze tijd - al te gemakkelijk brengt hij
de film en alle soorten toegepaste kunst onder de rubriek ‘kunst’ - acht Cassou
hoopgevend en hij ziet een groot proces van democratisering van het kunstwerk aan
de gang, waar op de duur een universele familiariteit met de kunst uit zal ontstaan.
Cassou ziet dus Robinson eigenlijk al de boot bespreken voor een terugkeer naar
het vertrouwde vasteland en hij bereidt het hartelijk welkom met veel toewijding
voor. Ik geloof echter niet in dit soort, nog op Fortschritts-optimisme gebaseerde,
reïntegratie van kunstenaar en maatschappij, waarbij tenslotte altijd nog de functie
van ‘het schone’ als bindend element wordt gezien. Ook de Engelse essayiste Storm
Jameson heeft onlangs in een beschouwing over de Engelse letterkunde het
Robinson-motief gebruikt. De armoede der literatuur en het ontbreken van grote
figuren schreef zij toe aan het feit dat wij ons allen op een eiland van angst
Robinson-schipbreukelingen voelen en dat het wachten is op de auteur, die beroep
kan doen op een nieuwe vorm van energie om ons te helpen bezit te nemen van de
uitwendige en inwendige wereld.
Ik geloof dat hier al dieper wordt gepeild en ik kan alleen een nieuwe integratie
van kunst en maatschappij zien - zoals ik onlangs heb trachten uiteen te zetten in het
artikel ‘L'art contre l'art’ - als de kunst er zich toe zet werkelijk ‘energie’ vrij te
maken en weer middel wordt, zoals ze vroeger middel is geweest. Traditioneel en
bijna zonder werking meer is ze het nog in de religieuze kunst, die met versleten
symbolen hoogstens nog een naieve massa kan beroeren. Een banaal restant is ook
nog de pornografie, waar bepaalde ‘kunst’grepen nog ‘werken’ en waarin tenminste
de mogelijke functie van kunst nog kan worden herkend. Kunst als op psychologisch
inzicht gebaseerde bedrijvigheid, als ‘métier’ dat psychische energie in en aan vormen
doet ontladen en richten, als symbolisch transpositiemiddel van zielstoestanden,
kortom kunst letterlijk als nood-
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zaak, zie ik als de enige wezenlijke functie die ‘de’ kunst in ons tijdsbestek nog kan
hebben. Zoals ook de wetenschap een wezenlijke maatschappelijke functie heeft
zolang ze middel is om een wereld te veroveren en te ontdekken en juist de pretentie
van het kennen de, ook weer noodzakelijke, kloof met de in traditionele voegen
hangende maatschappij veroorzaakt, kan ook de kunst weer een functie hebben als
er een - noem het een uitwendige en inwendige - wereld mee wordt veroverd, waarbij
de pretentie van de schoonheid een even noodzakelijke, maar ook weer bijkomstige,
breuk met de maatschappij teweeg brengt. Dat tenslotte ‘het’ kennen en ‘de’
schoonheid voortdurend worden gerelativeerd is al evenmin tragisch als het feit dat
er samenlevingen met een geocentrisch en met een heliocentrisch wereldbeeld
mogelijk zijn. In beide kan men even goed leven zolang die uitwendige en inwendige
‘wereld’ elkaar grotendeels dekken.
J.H.W. Veenstra

3 Mei-Juni 1952
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[Jan van Nijlen: gedichten]
In een Park
Een van die parken, in de week verlaten,
In een reeds zacht, maar duister voorjaarsweer.
Daarin een bank, waarop twee mensen zaten,
Een vogel riep en toen de stilte weer.
De vrouw was jong, de man leek heel wat ouder,
Zij spraken niet, maar toen de vogel floot
Gleed zacht haar hoofd liefkozend aan zijn schouder.
Ik dacht aan mij, ik dacht ook aan de dood.
Een stem: ‘zou jij die man nog willen zijn,
Jij die bemint, maar nimmer hebt geloofd
Aan liefde en zou je nu niet zalig zijn
Door het gebaar van dit verliefde hoofd?
Huichel niet langer met jezelf, beken
dat je voor zulk moment alles zou geven,
Met inbegrip van je verloren leven,
Om eigenlijk te zijn wat je toch bent:
Een argloos kind... En zelfs al heb je al lang
Alleen de liefde lief die vriendschap heet,
Al was je hart gerust, nog kan de zang
Van een onnozel vogeltje het leed
Vergeten doen van zoveel loze jaren
Eenzaamheid, waarin je verlangd hebt zonder
Te weten wat en zonder te bedaren...
Geloofde je dan niet meer aan het wonder?
Je staat daar nu, beproefde humorist,
In een stil park waar je niets hebt te maken.
Zou je niet denken dat je je vergist
Hebt met je dwaas, je nutteloos verzaken
Aan 't enige wat je nog redden kon:
Het lokgeroep van de verliefde winden,
Van 't geurend gras en van de prille zon
Ook in jouw hart? - ‘Ik kon geen antwoord vinden.’
Jan van Nijlen
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Feestdag
Ik zie de beuken in de wind bewegen
Lichtbruin voor 't venster, in de voorjaarszon,
En voel een zwaarte, een weemoed op mij wegen,
Alsof, voor mij, opnieuw de jeugd begon.
De mensen lopen vrolijk langs de wegen,
Het lijkt wel kermis met dit carillon
Dat speelt, dit warme licht, en er hangt tegen
De blauwe lucht een gele feestballon.
'k Had in mijn jeugd de pest aan zulk vertoon.
Nu voel ik mij tot tranen toe bewogen,
En ben ik jong, als was ik zelf mijn zoon.
'k Beleef in werklijkheid mijn liefste dromen,
Niets is meer waar, het schemert mij voor de ogen:
Ik weet dat mij, straks, alles wordt ontnomen.
Jan van Nijlen
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Wennen aan vrijheid1)
Het was niet helemaal waar. Ik had aan boord wel degelijk onderscheid gevoeld.
Onschuld is ook afwezigheid van elke richtlijn. Daardoor was ik heen en weer
geslingerd, maar zonder te kiezen, boven de partijen uit, alleen waarnemend,
aanvaardend wat ik kon gebruiken zonder ooit verband te leggen. Dat is mij nu pas
duidelijk geworden. Ik hoor hen weer door de afstand van de tijd met zware
brouwgeluiden elkaar in het Engels aanspreken, bewust hun moedertaal verloochenend
om dan af en toe met gedempte stem toch in het Duits terug te vallen. Ik zie hen weer
aan het begin van hun lange tocht naar de vrijheid, geduldig opschuivend naar hun
beurt in de tochtige paspoortkantoren. Uren hadden zij gezeten in de koude gangen
te Parijs, Londen, Luxemburg, Antwerpen, Rotterdam, de ogen gericht op het loket,
glimlachend, buigend, dank mompelend als zij weg gingen. Er werd verteld over
stadjes in neutrale landen waar zulke goede vluchtelingenkampen waren. Kleine
kinderen spraken Duits, Engels, Frans door elkaar, zij hadden al met Duitsland
afgerekend.
Een schip topzwaar van uitgestotenen, waar de vluchtelingen met alle
neerbuigendheid van Hollanders die een rijk en onafhankelijk land achter zich wisten,
door de stewards werden bediend. Zij stalden bij de maaltijden grote stukken vlees
uit voor een oude vrouw met een haviksneus en verschrikt dichtgeknepen ogen. Velen
liepen tijdens het eten weg, anderen bleven dagen in hun hut. De saus, het vet, de
kip, het vlees, voor de welgedane Hollander een achtergrond voor zijn dikke sigaar,
deden hen in elkaar krimpen. De schoolmeester met halve brillenglazen en een
bescheiden kuif van gladgestreken dof haar, Duits gebleven tot in zijn bevelende
kraakstem die men alleen per vergissing nog een enkele keer hoorde uitschieten,
lachte schuldig tegen de bediende over zijn gebrek aan eetlust. En de jongen, die de
eerste dagen aan tafel verscheen met zijn jas aan en zijn ronde hoedje op, alsof hij
elk ogenblik met een homp brood in zijn hand wilde wegrennen, hield het hoedje,
dat de hofmeester hem verontwaardigd van het hoofd had gerukt, nu verborgen op
zijn knieën. 's Avonds overhoorden zij elkaar uit Englisch in Tausend Worten en zij
luisterden met sentimenteel gesloten ogen naar iemand aan de piano die alle Duitse
liedjes van Rhein und Wein zong. Maar toen een steward een ogenblik het

1) Fragment uit de roman Het wilde feest.
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Horst Wessellied liet klinken, bestormden zij de radio en mokten uren in een hoek
na.
Eerst hield ik mij afzijdig, mij voorzichtig wennend aan de vrijheid, die ik in de
beslotenheid van het schip van uur tot uur proefde. Ik wijdde geen ogenblik aandacht
aan het verleden, dat opgeheven scheen, evenmin aan de toekomst, maar genoot van
het moment, dat ik toch nog door een waas onderging, zodat toen bij de Engelse kust
een vliegtuig plotseling laag overvloog en de mensen ontsteld wegdoken, ik alleen
maar, zittend in de zon, mijn ogen een ogenblik dichtkneep, luisterend naar het gegons
dat in de verte verdween. Misschien was het ook de behoefte om een reactie te
verbergen, zoals wanneer vlak achter me een vaas of bord in stukken viel. In dit geval
was het een subtiel protest tegen de te naakte schrik met gillen en hard hollen, van
de bevolking aan boord. Die eerste tijd zat ik vaak in de bar, iets nieuws voor me
met de leren krukjes en de witgejaste man achter de tapkast. Ik luisterde er naar de
gesprekken van het groepje Amerikanen, meestal zakenmensen uit Berlijn of Oost
Europa, norse halfgoden, door iedereen gevreesd en bewonderd. Zij spraken over de
Duitsers en het terugkeren naar Amerika, wat hun geen van allen aan scheen te staan.
En na enkele uren met veel drank over het thema van het vertrek, zei een van hen
met zijn onverschillig zwaar Amerikaans: ‘You get annoyed with yourself’ en ik
stelde mij voor hoe ik in een gewichtig decadente toekomst overal met mijzelf
verveeld zou raken, om dan te proberen dat gevoel van étappe tot étappe weg te
drinken. Later waagden zich ook af en toe enkele van de emigranten in de bar, losheid
en zelfverzekerdheid simulerend; zij praatten er druk en keken zijdelings naar de
Amerikanen, die er gemelijk op hun krukjes zaten te drinken en te zwijgen. Zij
schenen nooit te merken dat er buiten hun eigen groep nog iemand anders aan boord
was. Een van hen maakte hierop een uitzondering. Hij was nog jong, maar al met
grijsblond sluik haar, een verweerd, doorgroefd gezicht en lichte harde ogen, waarmee
hij, altijd alleen langs het dek wandelende, strak voor zich uit blikte. Mij groette hij
af en toe. Een paar keer liepen wij samen op en hij bleef mijn held, ook toen ik hem,
na mijn contacten met de emigranten, had verloren. Hoe ik hem ook bewonderde om
zijn afzijdigheid, zijn splendid isolation, en daarin opgenomen had willen worden,
ik was te nieuwsgierig en te gevoelig voor alle toenadering om de wenken dat ik
ontvangen kon worden in het woelige bootleven lang te kunnen weerstaan.
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Er was een mager meisje met zwierende rokken, altijd druk aan de arm van
vriendinnen, die met haar grote schuchtere ogen tersluiks naar mij keek en de hele
reis door steeds ergens op de achtergrond was, lopend, draaiend, dansend, onverwacht
achter deuren of om de hoek van gangen opduikend. Het magere lijfje fladderde en
de handen bracht zij theatraal tezamen, het hoofd geheven en de mond geopend in
een geschandaliseerd oooh..., als zij mij op een nieuwe lichtzinnigheid had betrapt.
Naast de intiem donkere meisjes viel zij op, haar Duits was melodieus, en in haar
banaalste zinnen drong haar intense verbazing nog door over het vreemde leven,
wantrouwde mij heel erg, sinds zij mij - en geschrokken had zij met haar handen
haar mond bedekt - het mollige meisje achter de hut van de marconist had zien zoenen.
Als zij mij zag aankomen, was haar lichaam een ogenblik verstard in echte en half
gespeelde ontsteltenis en dan in een oogwenk fladderde zij weg, een hoek om. Ik
had haar graag willen vangen om met mijn armen om haar heen naar haar wild
kloppende hart te luisteren.
Zij was eerder mijn droombeeld dan het korte mollige meisje, dat met haar broertje
al een paar jaar in Engeland had gewoond en nu op weg was naar haar oom, die in
San Francisco een warenhuis had. Maar met haar ging het vanzelf en zij probeerde
alles voor mij te beslissen. Zij ging's avonds, wanneer wij dachten dat niemand ons
zag, mee naar mijn hut, zij heel zeker en een beetje kortademig voor mij uit lopend.
En wanneer wij binnen stonden, kneep zij haar ogen dicht, kreunde en sloeg haar
armen om mij heen. Dat was haar oorlogskreet. Op een keer toen zij weer stevig haar
ogen dicht had, meer alsof zij een explosie dan een kus verwachtte, barstte ik in
lachen uit. Zij sperde haar ogen beduusd open, maar was niet kwaad. Ik was op de
rand van mijn bed gaan zitten en zij viel voor mij neer en begon mij in de maag te
stompen. ‘Je bent een ongevoelige ijsklomp. Je weet niets, poor boy! Je weet niet
eens wat passie is’ en zij stootte met haar hoofd tegen mijn maag, zodat ik naar adem
snakte en achterover viel. Zij kon met een heel beslist gebaar haar hoofd schudden,
diep ademen, mijn hand vast houden en mij dan met haar bruine ogen die braken en
smolten, blijven aanstaren. Ik had twee bedden boven elkaar, maar ze waren veel te
nauw voor ons tweeën. Nadat zij mij had geleerd wat passie was, strekte ik mij
benauwd in het donker naast haar uit, met wijd open mond trachtend zoveel mogelijk
lucht binnen te halen. Zij lag half over mij heen, haar hand liefkozend op mijn keel
en soms viel zij in slaap en begon heel zacht te blazen en

Libertinage. Jaargang 5

166
te snorren. Ik luisterde naar haar en naar het kraken en zuchten van het hout in de
traag deinende hut.
Overdag lachte zij mij steeds uit en protegeerde mij bedillerig als haar domme
vriend, die niet beter wist. Zij kon hartelijk lachen en slim vertellen over Engeland
en haar toekomst in Amerika. Geboeid keek ik naar het rose tongpuntje, dat af en
toe door haar tanden verscheen wanneer zij heel tevreden leek over zichzelf. Over
Duitsland wilde zij nooit spreken. Ongeduldig schudde zij haar hoofd. ‘Dat is toch
voorbij. Zand erover.’ Later hoorde ik van iemand, dat haar vader, die in Berlijn een
grote bontzaak had gehad, er bij de vervolgingen halfdood was geslagen. Hij woonde
nog ergens in Engeland, maar de schok had zijn gezondheid gebroken.
We waren nu vrienden en zaten in de bioscoopzaal trouw naast elkaar, met op de
achtergrond heimwee naar mijn Amerikaanse held, die mij niet meer wilde zien en
het fladderende meisje. Ik trachtte tegelijk toch enige vrijheid als toeschouwer te
behouden. 's Middags ontvluchtte ik haar in de schrijfzaal; ik maakte haar wijs dat
ik er moest werken. Zij bleef om uitleg vragen en toen ik iets verzonnen had over
een roman, raakte zij opgewonden van plezier en bood mij aan allerlei belangrijke
stof te leveren. Zij bracht mij tot aan de deur en nu en dan zag ik haar naar binnen
kijken en wanneer ik voor mij uit zat te staren, maakte zij aanmoedigend met haar
hand een schrijvende beweging. Zij hield niet van doelloos zitten. Ook 's avonds in
de gezelschapszaal kon ik haar als er gedanst werd af en toe ontwijken. Ik danste er
vaak met een Weens meisje, dat er altijd wat afzijdig, iedere avond met haar moeder
zat. Zij was heel licht en gracieus en zij had blond haar en grote wat wegkijkende
ogen. Haar moeder lachte en knikte wanneer ik haar dochter weghaalde en ik merkte
hoe zij ons volgde, tevreden haar hoofd buigend, neuriënd wanneer er op de piano
walsen werden gespeeld. De Weense had een licht tinkelende stem en er was een
intrigerende, voorname distantie in haar gratie en minzaamheid. Zij sprak over Wenen
alsof zij er even afscheid van had genomen voor een zeereisje en ik streefde er naar
haar elegantie te benaderen en een bevallig vormenspel te maken van de dans, waar
wij het vrolijk gelach en de klokken van het nu niet meer bestaande Wenen achter
schenen te horen. Zij zat na het dansen heel stil en afwezig in haar stoel, haar kin
rustend op haar hand. Soms bleef ik aan hun tafeltje zitten en haar moeder dankte
mij voor de aandacht die ik voor haar dochter toonde. ‘De zeelucht heeft Thérèse al
zoveel goed gedaan,’ zei ze en dan fluisterde zij
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mij toe: ‘Het arme kind was zo overspannen.’ Ik glimlachte verlegen en zei dat ik
het een eer vond om met haar te dansen. Overdag was Thérèse zelden te zien, maar
van mijn plaats aan de schrijftafel praatte ik weleens met haar moeder, de verwijtende
blikken van mijn bootvriendin negérend. Zij zat tegenover mij met haar handwerk,
het hoofd even gebogen en vroeg mij bezorgd wat ik in dat grote Amerika zou gaan
doen. Toen ik haar luchtig zei dat ik kranten ging verkopen, schudde zij verontrust
het hoofd. Zij wist niet waar de wereld heen ging met die jonge mensen die zulke
grote reizen maakten. Over zichzelf praatte zij niet en ik durfde niets te vragen. En
dan even voor de thee stond zij op, zuchtend en zei: ‘Kom, ik ga Thérèse haar drankje
geven.’ En met haar hand op mijn arm, even naar mij overgebogen: ‘Dans jij vanavond
maar weer met haar, jongen, dat doet haar goed.’ Ik kleurde en wist niet wat ik zeggen
moest. Het dansen met de Weense was geen opoffering, maar in de magische kring
om haar heen een betoverende metamorphose, die ik waardig moest blijven.
Ik voelde mij op mijn gemak in de volledige vereenzelviging met de bootbevolking,
die toch - en zelfs daar dacht ik niet over na - niet de minste consequenties had. Als
de stewards in de eetzaal soms tegenover mij, hun soortgenoot, knipogend hun
schampere critiek over de vreemde emigranten te kennen gaven, dan schonk ik hun
de blik van verstandhouding waar zij om vroegen, maar in werkelijkheid dacht ik er
noch het een noch het ander over: mij met de mensen inlaten was niet meer dan een
gebaar, het boeide mij wel, maar bond mij niet. Voorzover ik erover nadacht, vond
ik de Joden helemaal niet vreemd of om over te knipogen, maar ik was wel bereid,
en evenzeer zonder gevolgen, ze een ogenblik door de ogen van de afkeurende
anderen te zien. Ik hing - en het klinkt te gewichtig - tussen twee werelden en dong
naar de gunst van beide, maar ik had toch mijn eigen maatstaven. Al trok ik mij het
oordeel van de anderen aan, het zelfs vrezend, toch geloofde ik er voor mijzelf niet
in. Vandaar mijn gemakkelijk aanpassingsvermogen, dat niets betekende, al heeft
het de grijnzende man, die een geheim plezier had in mijn verhouding met het mollige
meisje, op het idee van zijn spel gebracht. Het moet hem en wie weet ook anderen
gesuggereerd hebben, dat ik een Duits-Joodse afkomst verborg en dat tegelijk verried.
Ook hij beschouwde mij, en ik liet met mij doen, een beetje als zijn eigendom. Zo
kwam hij er toe mij aan iedereen voor te stellen. Hij bracht mij ook bij de man wiens
zware gewichtige stem men overal hoorde en die langs het dek
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stapte in een jas met bontkraag als teken van vergane glorie. Hij vertelde mij
onmiddellijk, dat hij jaren politiek redacteur bij de Deutsche Allgemeine Zeitung
was geweest en met nadruk maakte hij mij duidelijk, dat er journalisten en journalisten
waren. Er was ook een plechtig hoffelijke Weense doctor, die de gelegenheid niet
liet voorbijgaan om over zijn vroegere bijzonder hoge regeringsbaan te spreken.
Door middel van mij waren zij reeds bezig het onbekende Amerika dat zij veroveren
moesten, te imponeren. Beleefd knikkend bekeek ik aanbevelingspapieren en hielp
soms bij de vertaling van die recommandaties van het hoogdravende Duits in een
eenvoudiger Engels, dat zij met trieste, niet begrijpende ogen bekeken: in de vreemde
taal leek hun glorierijke levensloop zo naakt en koud. De vertaling scheen hun angst
aan te jagen, alsof ik daardoor de veroverende magie had verbroken.
Twee dagen voor we in New York zouden aankomen, zou er 's avonds een groot
feest worden gegeven. Er heerste de hele dag een opgewonden stemming aan boord.
Omdat de zaal versierd moest worden, werd er een half uur vroeger gegeten. Mijn
meisje had ik 's middags naar de kapper gebracht en tegen theetijd werd ik door haar
broertje van de schrijftafel weggehaald en naar haar hut gebracht. Zij zat er in haar
onderjurk, zorgvuldig haar geverfde nagels voor zich uit houdend. Trots liet zij mij
haar feestjurk bekijken die over een stoel hing. Zij was benieuwd naar mijn oordeel
maar schold mij even later weer uit, omdat ik er toch geen verstand van had; toen
stuurde zij mij weg. Zij zou niet komen eten zei ze heldhaftig, maar zich aan een
beauty sleep wijden.
Om acht uur kwam ik naar boven, aangetrokken door het wild gedruis van stemmen.
De rotonde was al vol met feestelijk geklede mensen, alleen de Amerikanen ontbraken.
Voor de nog gesloten deuren van de zaal stonden de mensen tegen elkaar
aangedrongen. De kapitein was binnen met de hofmeester en de bedienden nog aan
de versieringen bezig. Ik leunde tegen de trap aan en wuifde naar mijn grijnzende
satelliet, die met hoog rode koontjes in de voorste rijen stond. Hoe het plotseling
omsloeg is niet na te gaan. Misschien bonsde iemand schertsend of ongeduldig op
de deuren. De luide stemmen waren wellicht nog vrolijk. Maar toen werd er geroepen:
‘Ze laten ons er niet in!’ Er werd harder geduwd en ik herkende de verhitte gezichten
niet meer. Een vrouw gilde snerpend. Dof klonk het zware stompen op de deur. ‘Het
is een schandaal!’ hoorde ik en ik herkende de stem van de gewichtige journalist. Er
ontstond in de eerste rijen ruzie. Hard en onheilspellend
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klonk het kelerige Duits. Zwaar en zweterig schoven de op elkaar geperste mensen
naar de deur, de balustrade om de trap kraakte. De ogen om mij heen waren wild; er
werd naar vrouw en kinderen gezocht, alsof zij zich een weg naar de reddingsboten
vochten. De vrouwenstem, tragisch buiten alle verhouding, krijste weer: ‘Help ons,
we mogen niet binnen. Ze laten ons niet toe!’ Achter mij werd venijnig geschopt en
gevloekt, een elleboog trof me in het oog en nijdig sloeg ik terug, al half verdoofd
en meegesleept. Misschien hadden de stewards de deuren niet moeten openen. Zij
schrokken toen zij de dringende passagiers voor zich zagen, de kapitein moet nog
geprobeerd hebben om de mensen te kalmeren, maar het gevecht was al begonnen.
Later is gezegd dat de stewards er het eerst op hadden losgeslagen. Zij hielden elkaar
stevig vast en stootten de eerste rijen terug. En toen opeens zag ik, half boven aan
de trap, de Weense en haar moeder, die voor haar stond en haar probeerde te
beschermen. Ik rukte mezelf los en wrong me naar hen toe. De Weense keek naar
boven, en haar ogen schenen een ander schrikbeeld te zien: ‘Was ist denn los?’ hoorde
ik haar zacht zeggen. En daarna, met een beschuldigend uitgestoken hand: ‘Die Leute
werden doch geprügeld.’ Ik hoorde nu de stem van de kapitein bulderen. Samen met
haar moeder hielp ik het meisje naar beneden en haar ondersteunend liepen we naar
haar hut. Ze was begonnen te huilen, een zacht kermend intiem geluid. Een licht
beven, toen zij angstig tegen de trapleuning stond gedrukt, had zich voor we haar
hut bereikten ontstellend gewijzigd in een schokken door haar hele lichaam. Ik
herkende het gezicht van de moeder niet meer, star, strak en bijna vijandig zei ze:
‘Laat ons nu maar’ en sloot haastig de deur.
Terwijl ik terug liep kwam mijn meisje de hoek om. Zij holde naar mij toe in haar
feestjurk, de ogen nog opgezet van de slaap. ‘Ik heb mij verslapen. Wat is er aan de
hand? Wat is al dat lawaai toch?’ En zij greep mij angstig vast en drukte zich
huiverend, nog niet helemaal wakker, tegen mij aan. Met mijn arm om haar heen
liepen wij naar buiten en stonden tegenover de zee. Het tumult was verzwakt en na
een donderende waarschuwing van de kapitein is het feest later toch doorgegaan.
Namens een inderhaast gevormd comité van de nu schaapachtig stille schepelingen
waren hem plechtig verontschuldigingen aangeboden. De Weense was niet meer
verschenen. Zij had er in haar witte baljapon licht en sierlijk uitgezien, een bloem
elegant in het haar.
Adriaan van der Veen

Libertinage. Jaargang 5

170

[Adriaan Morriën: gedichten]
Recapitulatie
Wij zagen neer op onze schone handen,
Onze eindelijk voltooide nagels, onze te vrouwelijke pols.
In de spiegel stemden wij onze glimlach af
Op het belang van de avond, hel uiteenvallen van de nacht,
De komende ochtendschemer, met of zonder taxi,
Misschien dronken, zeker ontrouw, hongerig met klokkende magen,
En met de pijn van onze voeten omhooggestegen.
Dromers met bijziende ogen, hardhorende componisten, meisjes in
baljapons,
Die onder een lantaren in haar tas naar geld zoeken,
De poederdoos aanraken, de huissleutel betasten, een
dubbelgevouwen brief.
Liefde werkt snel als vergif, of vriendelijker als aspirine.
De begeleidende hoofdpijn zal zeker verdwijnen,
De hongerige ingewanden komen tot rust, de voortplantingsdrift
Resigneert, verandert in monologue intérieure, in gevoeligheid
Van de vingers, de tong bij het kussen, in verhoogde reukzin,
Afkeer te gaan slapen, vaderliefde, trek in sinaasappelsap.
De bakkersknechts, die naar hun werk gaan, nemen er iets van mee,
De schoonmaaksters weten er raad mee met bezem en dweil.
De huizen brengen hoogte en diepte in onze gevoelens.
Het water, de wind, het beginnende licht restaureren de rest.
Adriaan Morriën
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Toenadering
De schoonheid van een vrouw, wanneer wij haar niet kennen,
't Vermoeden wat zij zijn kan, de lectuur van handen, ogen en gezicht.
Haar voeten dragen schoenen, tot mijn spijt, want tenen,
Wreef, hiel en zolen zijn aandoenlijker dan tranen,
Beschamender dan vingernagels die te kort zijn of te breed.
't Is goed, dat vrouwen kleren dragen: 't zou te koud zijn,
Maar ook te triest haar naaktheid dadelijk te overzien.
Ik houd niet van een lichaam dat geen fouten heeft te bieden.
Voor mij zijn grote, kleine borsten beter dan volmaakte.
Make-up heeft zin door wat er onder ligt begraven
En bloot komt na een kus, een nacht van liefde of van slaap:
De eigen lippen onder lippenrood als van een dode,
De bleke wangen met hun vlekken van vergelding,
Een reddend puistje op een verder smetteloze kin.
Adriaan Morriën
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Pastorale
De paarden mogen blijven leven
Een aarde zonder mensen maar met hengsten merries veulens
De boerderij verlaten maar de weide vol met vee
Het bos weerklinkt van 't esperanto van de dieren
De lanen en de paden worden overwoekerd
Bloemen verdringen zich als engelen om een dode
Geen leunstoel bij het raam geen fles met medicijnen
Een wereld die haar hemd heeft uitgetrokken
De tijd ligt als een veulen in het gras
De koe vergeet de schaamte om haar uiers
Het varken wordt weer mager als een filmster
De kippen zoeken vaders voor hun kuikens
De slakken huizen nu voor goed in alle keukens
Het zout verdroogde of smolt weg tot tranen
Een kudde olifanten snuffelt aan de dakgoot
Een zebra raakt verdwaald in vroegere villawijken
Een geit verandert zienderogen voor de spiegel
De liefde is een samenscholing op de pleinen
En God niet meer verstrooid door onze vaders
Verandert zijn drievuldigheid in paarden
Een merrie om zijn nederdaling te ontvangen
Een hengst voor verre tochten op de aarde
Een veulen voor de zondeval der slangen
Een ezel voor de al te hete dagen
Het leven keert terug naar oude wouden
De kikkers kwaken in de late avond
Er is geen voorkeur meer voor nachtegalen
En ook de hazen halen ruimer adem
De nacht verzamelt paarden en geluiden
De wind verplaatst zijn grote schone handen
Adriaan Morriën
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John O. McCormick
Hemingway en de Traditie
Over geen modern schrijver is zoveel onzin beweerd als over Ernest Hemingway.
Er is ons van alles meegedeeld over zijn prestaties als amateur-bokser, visser,
groot-wild jager, soldaat, reporter en minnaar, maar niet erg veel over Hemingway
in zijn eerste en voornaamste functie, die van schrijver. Indertijd, in de dertiger jaren,
vóór zijn recente canonisatie door de Nobel-prijs commissie, werd er ook over
Faulkner heel wat nonsens beweerd, maar dat is nu anders geworden en Faulkner
werd intussen door ‘nieuwe’, oude, en in het vak versleten critici stevig ingepalmd.
Als een kennelijke poging tot rehabilitatie van Hemingway gaf John K.M.
McCaffery in 1950 een critisch symposium uit, dat de jaren van 1932 tot '50 bestreek.
Het is opmerkelijk, dat twaalf van de éénentwintig opgenomen artikelen openlijk
vijandig of onverschillig zijn en enkele zelfs gewoon grof, zoals Max Eastman's stuk
‘Bull in the Afternoon’, waarvan de titel voor zichzelf spreekt. Andere critici, als
Malcolm Cowley, die naar eigen zeggen Hemingway welgezind zijn, hebben vreemde
inzinkingen als zij over hem schrijven en vergasten ons op détails als de omvang van
zijn biceps. Sinds de publicatie van McCaffery's verzamelbundel zijn andere critici
alweer voortgegaan neerbuigende en patroniserende artikelen over Hemingway te
schrijven, gelijk Prof. Harry Levin's stuk in een recente Kenyon Review,
‘Observations on the Style of Ernest Hemingway’, waarin we een onwillige
bewondering aantreffen voor Hemingway's dictie, die volgens Prof. Levin nagenoeg
verdrinkt in een simplistische, onvolwassen filosofie, een groot schrijver onwaardig.
Wordt het niet eens tijd duidelijk te verklaren, dat Hemingway, alles welbeschouwd,
een groot schrijver is, en dat wat ons interesseert niet is de omvang van zijn biceps,
maar de aard van zijn schrijverschap? En rekenschap te geven van het feit - dat
trouwens door hen die hem kleineren niet ontkend wordt - dat hij meer invloed heeft
uitgeoefend op de moderne literatuur dan enig ander levend schrijver?
Ik wil mij niet in de eerste plaats bezig houden met die kant van Hemingway's
werk die zich het gemakkelijkst laat exporteren, zijn
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stijl. Tal van critici, Prof. Levin voorop, hebben hem in dit opzicht voldoende recht
doen wedervaren. Wat mij hier interesseert is eerder dat moeilijk te definiëren
randgebied in het werk van een schrijver, dat wel grenst aan zijn stijl, zijn onderwerp,
zijn filosofie en zijn psychologisch inzicht, maar waarvoor geen van deze termen
adequaat is. Het is, laat ons zeggen, het vermogen van een goed schrijver om te
spreken voor meer mensen dan zichzelf alleen, om de realiteit te dramatiseren en
vorm te geven zoals zij ervaren wordt in één segment der ruimte en op één tijdstip
der historie. Ik geef toe dat dit in gaat tegen de uitspraak van Mark Schorer, de beste
beoefenaar van ‘the New Criticism’ op het gebied van de roman als hij zegt: ‘Wanneer
wij over techniek spreken, spreken we over vrijwel alles.’ Want, anders dan de poëzie,
kan de roman zich niet losmaken van de realiteit, van de intellectuele en politieke
geschiedenis, van het voortschrijden onzer dagen. Alleen de dichter kan de realiteit
transcenderen om een nieuwe te creëren; wanneer de romancier de werkelijkheid der
poëzie tracht te bereiken, zoals bijv. Thomas Wolfe wel eens doet, valt hij alleen
maar terug in een bastaardvorm die noch poëzie noch proza is. Wanneer we Le Rouge
et le Noir lezen zonder de ideeën van Jean Jacques Rousseau in aanmerking te nemen,
kunnen we ons geen volledige rekenschap geven van Stendhal's bedoelingen. Zelfs
Joyce schrijft in Ulysses over personages die men niet kan losmaken van één bepaalde
geografische plek: Dublin, en van één tijdssegment: het begin der twintigste eeuw.
Ik betwijfel of het mogelijk is vast te stellen wat Hemingway bereikt heeft zonder
hem te plaatsen in de geschiedenis; niet in de literatuurgeschiedenis (een kleinere en
vanzelfsprekende taak) maar in de geschiedenis der moderne levenservaring.
De oorlog van 1914-1918 was het absolute eind van een maatschappijvorm, die
namelijk welke ontstond met de Franse Revolutie, die 1830, 1848 en 1870 overleefde,
om in 1914 ineen te storten. Na 1914 kon een romancier zelfs niet meer de schijn
van een stabiliteit der maatschappelijke instellingen en menselijke verhoudingen
ophouden. Hij kon er niet langer van uitgaan, dat grote delen der bevolking eenzelfde
religie aanhingen, zoals Jane Austen dat kon; hij kon niet langer voor een ontwikkelde
élite schrijven of zelfs het bestaan van een élite, ontwikkeld of wat dan ook, als
vanzelfsprekend aannemen. Voor iedereen geldige waarden en uitgangspunten waren
er niet meer, de oude maatstaven waren uit hun voegen geraakt, de oude onbreekbare
regels gebro-
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ken en in scherven. Alle belangrijke schrijvers in het Westen, vooral in Europa, zagen
1914 als de centrale gebeurtenis in de twintigste-eeuwse wereld-ervaring. Men
vergelijke de vroege en latere Hesse. Peter Camenzind en Gertrud, die verschenen
tussen 1900 en 1910, waren talentvolle, maar vermoeide en conventionele
manifestaties van de povere resten der Duitse romantiek. In Demian, van 1919, en
Der Steppenwolf van 1925 echter komt een Jungiaanse psychologie in de plaats van
de individualistische waardenscala der vroegere boeken; het onderwerp van Der
Steppenwolf is de ineenstorting der oude maatschappij, terwijl naar de vorm Hesse
van de conventionele verhaaltrant overgaat naar expressionistische experimenten.
De schok van de oorlog revitaliseerde hem als kunstenaar, zelfs al zijn in termen van
geschiedschrijving zijn na-oorlogse romans eerder epitafen van een vóóroorlogse
samenleving. Een dergelijk verschil is ook duidelijk waar te nemen tussen de eerste
en laatste delen van A la Recherche du Temps Perdu. Terwijl de aristocratie der
eerdere delen snel aan 't vervallen is, vertegenwoordigt zij toch nog zinvolle vormen,
die uit een vroegere tijd overgeërfd werden. Maar de Baron de Charlus uit het laatste
deel is zieltogend; hij heeft de kringen waarin hij eens verkeerde verlaten en is zelfs
van de sekse waartoe hij behoort onzeker. In Der Zauberberg van Thomas Mann, in
Die Schlafwandler van Hermann Broch, in Malraux's recente roman Les Noyers de
l'Altenburg - de lijst kan tot vervelens toe worden uitgebreid - is de uitwerking van
de oorlogsschok op de samenleving het alles doordringende thema, en de romanfiguren
die we ons herinneren zijn die, welke de verandering belichamen: Charlus en Castorp,
Hesse's Haller en Broch's Esch.
Europese schrijvers konden de oorlog direct behandelen, als een thema dat voor
iedere Europese lezer diepe betekenis had, maar Amerikaanse romanciers waren wel
gedwongen er op een andere manier over te schrijven, omdat voor het merendeel der
Amerikanen de oorlog een veraf, vreemd, buiten hun gezinskring vallend verschijnsel
is gebleven. Eén gevolg van deze omstandigheid was, dat toen Amerikaanse schrijvers
naar een bezielend thema uitzagen zij zich vanzelf tot dat der initiatie wendden. Want
voor veel Amerikanen betekende de Eerste Wereldoorlog een zich afwenden van
een wereld van ongerepte onschuld tot een van laagheid en bederf. Het stokoude
Amerikaanse vooroordeel tegen het betrokken raken in Europese aangelegenheden
was geschonden; een wereld die vanouds het ideaal had nagestreefd binnen de eigen
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grenzen te leven zag zich eensklaps gesteld tegenover een wereld met volstrekt andere
idealen
Men hoeft maar te denken aan romans als Dos Passos' Three Soldiers, E.E.
Cummings' The Enormous Room, of Hemingway's Farewell to Arms. In alle drie
ontwikkelen zich de personnages van de onschuld weg, in de niet onder woorden
gebrachte, maar onder de gespannen oppervlakte steeds aanwezige overtuiging dat
zij bedrogen zijn en hun idealen besmeurd in het Europese slijk.
Three Soldiers is een groot opgezette poging om de houding van een aantal
uiteenlopende Amerikanen weer te geven die in het leger dienden. Fuselli uit San
Francisco vertegenwoordigt de kleine burgerij; Chrisfield is een boerenknecht uit
Indiana, Andrews een student van de Oostkust. Elk van hen heeft de afweerreactie
die overeenkomt met zijn klasse, smaak en opvoeding.
Andrews, wiens gevoeligheid het meest ontwikkeld is en die duidelijk voor de
schrijver spreekt, staat in het brandpunt van de roman. Hij komt in opstand tegen de
oorlog, maar vooral tegen het leger zelf; hij verlaat zijn legeronderdeel en is een
tijdlang vrij tot zijn roeping als componist terug te keren. In de slotscènes van het
boek zien wij hem tenslotte opgebracht worden door de Militaire Politie, terwijl de
bladen van zijn compositie door de wind worden meegenomen.
Een dergelijke luide noot van individualistisch aestheticisme wordt ook aangeslagen
Cummings' Enormous Room. In de inleiding van de Modern Library editie van 1932
zei Cummings: ‘Toen dit boek zichzelf schreef sloeg ik een te verwaarlozen onderdeel
gade van iets ongelofelijk veel verderafs dan iedere zon; iets meer onvoorstelbaar
reusachtigs dan het meest ontzaglijke van alle heelallen... het individu’. De verteller
en een vriend van hem zijn ambulance chauffeurs en worden verdacht van
verraderlijke correspondentie, wat uitloopt op hun opsluiting in een concentratiekamp
naar het Eerste Wereldoorlogmodel. Ook hier is de toon weer die van diepe
gegriefdheid: dat kan een Amerikaan niet worden aangedaan. En toch gebeurt het
en het initiatie ritueel wordt voltrokken. De jongemannen worden nooit meer
dezelfden, hun visie op de wereld kan nooit meer fris en argeloos worden.
A Farewell to Arms is een voortreffelijke behandeling van het initiatie-thema; er
is vaak op gewezen dat Luitenant Henry's vaarwel een vaarwel is aan de wereld van
georganiseerde oorlog en corruptie, een individualistische vlucht naar neutraal terrein,
Zwitserland, waar althans één bepaald kwaad niet doordringt.

Libertinage. Jaargang 5

177
Evenals in Three Soldiers vormt desertie uit het leger de voornaamste episode. Maar
het ligt niet in mijn bedoeling deze veelbehandelde roman opnieuw te behandelen;
veel nuttiger lijkt het mij Hemingway's algemeen bewonderde maar slechts
oppervlakkig geanalyseerde roman The Sun also Rises te bezien, die drie jaar ouder
is (1926). Het is niet voldoende wat te zinspelen op de ‘lost generation’, te zeggen
dat Lady Brett Ashley inderdaad ‘verloren’ is en dat Jake Barnes' impotentie de
na-oorlogse wereld symboliseert. The Sun also Rises is in zeker opzicht nog eerder
een oorlogsboek dan A Farewell to Arms of Three Soldiers, omdat het zich bezig
houdt met de uitwerking van de oorlog, op afzonderlijke individuen niet alleen, maar
bij implicatie - hoewel zonder te generaliseren - op de gehele samenleving.
Hemingway bedient zich niet van de methodes van de sociale analyticus; in
tegenstelling tot Farrell of Dos Passos vervelen hem de formele schema's van de
samenleving die hij beschrijft. Economie bestaat niet in zijn romans, terwijl de
reverberaties der geschiedenis - van de Russische revoluties bijvoorbeeld - er maar
vage echo's in zijn. Met de onbekommerdheid van zijn generatie gelooft Hemingway
dat hij de politiek in de gangbare zin van het woord kan negeren en ontlopen. Maar
vanuit een ander gezichtspunt bezien is The Sun also Rises zeker even politiek als
Dos Passos U.S.A. en dikwijls geslaagder, want het toont ons met grote scherpte
tekening, kleur, licht en schaduw van een bepaalde naoorlogse samenleving, in
tegenstelling tot de lange vlakke passages uit Dos Passos' werk.
Wanneer we Hemingway alleen om zijn stijl lezen, zonder te letten op het feit dat
hij een groot verteller is, en het motto van het boek aanvaarden, Gertrude Stein's
uitlating: ‘You are all a lost generation’, doen we Hemingway en onszelf tekort. Over
Gertrude Stein, die ongehuwde moeder van één stroming in het Amerikaanse proza,
een kort woord. Men dient niet te vergeten dat zij zelf maar een klein schrijfstertje
was, en dat terwijl zij Sherwood Anderson en Hemingway een dienst bewees door
hen aan te moedigen in de tijd dat zij dit dringend nodig hadden, zij Anderson ook
opscheepte met een misbakken literaire theorie, die verantwoordelijk was voor zijn
vroegtijdig opdrogen als schrijver, terwijl veel dat onecht en leeg is in Hemingway's
werk eveneens op haar rekening geschreven moet worden. Hemingway was zo
verstandig met haar te breken en zijn eigen weg te gaan, hoewel haar invloed tot op
de huidige dag merkbaar is gebleven in zijn dialogen en in
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de befaamde soberheid van zijn stijl, een soberheid die vaak eerder gierigheid
genoemd mag worden.
Het succes, dat The Sun also Rises in 1926 bij verschijning te beurt viel, en de
duurzaamheid ervan, zijn niet enkel toe te schrijven aan een nieuwe stem en een
nieuwe stijl. Het is waarschijnlijk veeleer te danken aan het feit, dat Hemingway een
zinvolle politieke houding aangaf (politiek aldoor in de ruimste betekenis genomen),
dat hij op de meest effectieve wijze het blijvende trauma van de Eerste Wereldoorlog
registreerde, en dat hij in zijn proza traditionele thema's, houdingen en stijlen
vermengde. Als Jake's vriend, Bill, van de buiten hun land levende Amerikanen zegt:
‘You're an expatriate. You've lost touch with the soil. You get precious. Fake
European standards have ruined you. You drink yourself to death. You become
obsessed by sex. You spend all your time talking, not working. You are an expatriate,
see? You hang around cafes’, geeft hij een belangrijk thema in de Amerikaanse
literatuur aan: de situatie van de Amerikaan die in den vreemde leeft, of door hem
vreemde landschappen reist in een vruchteloze poging het totaal van zijn ervaring
te verrijken. Dit soort vrijwillige ballingschap is zowel een hoofd-thema als een
ervaringsfeit geweest voor veel literaire generaties in Amerika. Van James Fenimore
Cooper tot Henry James, Ezra Pound en T.S. Eliot kwamen Amerikanen naar Europa
voor periodes variërend van de tijd nodig voor een rondreis, tot het grootste deel van
een leven. Het beleven van Europa, en de beschrijving van die pressies in 't
Amerikaanse leven waardoor schrijvers naar het buitenland gedreven werden, vormen
een gewichtig element in hun literaire productie. Hemingway's Amerikanen in The
Sun also Rises bestaan uit drie verschillende typen: een reizende burgerfamilie, die
Jake en Bill in de trein tussen Parijs en San Sebastian ontmoeten, vader, moeder en
nog niet volwassen zoon, die beschreven worden op scherp caricaturale wijze à la
Sinclair Lewis. Het hoofd der familie noemt zijn vrouw ‘moeder’ en heeft zijn
Europese tournée tien jaar uitgesteld uit trouw aan de slogan ‘See America First’.
Jake vermijdt ook in Parijs de plaatsen waar hij veel landgenoten treft, zoals hij
uitlegt aan de patronne van zijn favoriete restaurant; evenals de andere ‘expatriates’
heeft hij een hekel aan de amateur-reizigers, die weer terugkomen zodra zij van de
bezienswaardigheden genoeg hebben.
Dit soort satire is verouderd en oppervlakkig; het neemt in dit boek niet veel plaats
in en in de latere romans vermijdt hij het.
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Het is het toegeven aan de minachting van de ingewijde voor de oningewijde, niet
vrij van rancune en tamelijk kinderachtig.
In de tweede en belangrijker plaats zijn er uitgewekenen als Robert Cohn, die uit
vertwijfeling in Europa blijven; en tenslotte zij die als Jake zelf voorgoed in Europa
zijn gaan wonen en er in hun onderhoud voorzien. Robert Cohn moet aldoor gezien
worden in contrast met Jake Barnes, de ontmande maar ‘normaal’ schijnende man.
Cohn is een jood, heeft veel geld, heeft Princeton bezocht waar hij een goed
amateur-bokser was, en nu verbeeldt hij zich een schrijver te zijn. Hij heeft één roman
gepubliceerd en tracht nu vergeefs zich een tweede maal uit te persen. Hij is een
quasi-intellectueel, beklagenswaardig om zijn isolement en zijn misvormde
denkbeelden omtrent zichzelf en de wereld rondom hem. Hij zit vast aan een wrak
van een vrouw, van wie hij niet houdt, maar die hij uit besluiteloosheid niet verlaat.
Hij wordt steeds meer aangetrokken door Jake, die kalm en tolerant is en zijn
eenzaamheid opvult. Jake van zijn kant heeft medelijden met Cohn, is zeer op hem
gesteld, en veracht hem om zijn zwakheid en zijn seksuele vermogens, die contrasteren
met zijn eigen impotentie.
Bewust of onbewust op de Amerikaanse literaire traditie steunend, is voor
Hemingway Cohn's geïsoleerdheid, en zijn lijden daaronder, zijn voornaamste aspect.
Op een neerslachtig moment zegt hij tegen Jake: ‘Don't you ever get the feeling that
all your life is going by and you're not taking adventage of it? Do you realize you've
lived nearly half the time you have to live already?... Do you know that in about
thirty-five years more we'll be dead?’ Dezelfde woorden, in andere kleren gestoken
en in andere maat gezegd, hebben we gehoord van de personages van James, van
Sherwood Anderson, van Dos Passos, van Thomas Wolfe; we horen ze opnieuw van
Paul Bowles. Het is een typisch Amerikaans verschijnsel te geloven, dat men het
leven mist terwijl het voorbij gaat; Emerson besefte dit en ruimde in zijn filosofie
uitdrukkelijk een plaats in voor de Amerikaanse noodzaak zich aan harde en tastbare
realiteit te houden. Geen andere beschaving is zo door de werkelijkheid bezeten
geweest. Zijn bijna hysterische preoccupatie met het opdoen van ervaring drijft Cohn
uit de armen van zijn maîtresse naar de verlokkelijkheden van Brett; de behoefte het
leven bij de keel te grijpen en er een uiteindelijk heil uit te wurgen motiveert zijn
gedragingen in de hele roman.
Jake Barnes, verminkt en gekwetst als hij is, doet naast hem normaal en gezond
aan. Er wordt ons niet met zoveel woorden
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verteld waarom Jake niet in zijn eigen land woont, en het hoort tot Hemingway's
schrijfkunst dat hij het niet zegt, maar ons indirect te verstaan geeft dat Jake het leven
in de Verenigde Staten kaal en onwerkelijk vindt na de spanning en kameraadschap
van het oorlogsleven en dat element daarin, dat een menselijke samenleving mogelijk
lijkt te maken. Jake is verwant aan een figuur uit het oudere verhaal ‘Soldier's Home’,
Krebs, die het leven in zijn geboorteplaats in Oklahoma, waarheen hij na de oorlog
terugkeert, ook armzalig en oninteressant vindt; Krebs kan niet meer met iemand
praten. De meisjes trekken hem wel aan, maar zij horen tot een andere wereld en hij
kan zich niet meer ophouden met het uitvoerig ritueel der verleiding.
Jake beweegt zich in een kring van Engelse en Amerikaanse ‘ex-patriates’, die
een hekel hebben aan outsiders en oppervlakkig gelukkig zijn zolang ze vrijelijk
door Parijs circuleren, veel drinkend, pratend in hun privé-Hemingway-taaltje,
afgesneden van het verleden en iedere impuls ontlopend om over de toekomst te
denken.
Ook in een ander opzicht is Hemingway traditioneel in The Sun also Rises. In zijn
voortreffelijk boek over Cooper schrijft James Grossman over ‘de steeds terugkerende
Amerikaanse sage van de man, die plotseling de lasten der beschaving afschudt,
gewoonlijk zijn vrouw, en er alleen van door gaat. De bevrijding wordt soms gezocht
door zelf ruw in te grijpen, als in Hawthorne's Wakefield, of komt op elegante wijze
vanzelf, als voor Rip van Winkle.’ Hemingway maakt in zijn hele werk, maar vooral
in deze eerste roman, gebruik van de emotionele bijklanken die deze sage met zich
brengt. Ik denk b.v. aan de idyllische tocht van Jake en Bill, die gaan vissen in
Noord-Spanje, in een streek waar geen vrouwen als storend element optreden, waar
na de speciale manier van beschrijven zelfs het landschap tot iets onwerkelijks
transformeert; het is het landschap dat men ook vindt in dat merkwaardige verhaal
‘Big, Two-Hearted River’, waarin niets gebeurt dan dat een man forellen gaat vissen,
alleen, in een rivier die hij als jongen heeft gekend. In de ongewone mannen-wereld
die Hemingway maakt komen geen Lady Bretts de emotionele situatie compliceren.
De mannen zijn openhartig tegenover elkaar; zij bewonderen eenvoudige deugden
als uithoudingsvermogen, moed, vriendelijkheid; het is een vereenvoudigde wereld
en in hun hart weten zij beiden wel dat dit leven, onwezenlijk is. Deze wetenschap
geeft een scherper relief aan hun ondervindingen. In het land van
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de ‘Big Two-Hearted River’ in 't Noorden van Spanje zijn zij bevrijd van hun behoefte
om behoefte aan vrouwen te hebben; hun genoegens zijn niet specifiek homosexueel
en het is ook niet Hemingway's bedoeling homosexualiteit te suggereren. Vrouwen
zijn een charmant en noodzakelijk kwaad, de tijdelijke ontsnapping daaraan is een
noodzakelijk genoegen. En op een nog dieper niveau drukt Hemingway in zijn
natuur-idyllen zijn onbevredigdheid uit met de geïndustrialiseerde maatschappij.
Fabrieken komen in Hemingway's werk niet voor; het lukt hem altijd, zoals Malcolm
Cowley schrijft, een landschap uit de kindertijd op te roepen waarin bossen, en de
daarbij passende deugden, een veel grotere rol spelen dan steden.
Een van de redenen waarom The Sun also Rises niet alleen de kroniek is van een
‘verloren generatie’, is dat Hemingway verder gaat dan de traditie in zijn herschepping
van de Amerikaanse mythe van de ontsnapping aan de beschaving, aan de complicaties
van huwelijk, vrouwen en broodwinning, en tot een nieuw en oorspronkelijk symbool
komt waarin hij zijn diepere visie op de samenleving die hij beschrijft kan uitdrukken.
Hij gebruikt de wereld van de stierenvechter, een primitieve wereld van primitieve
gevoelens, van vertrouwdheid met de dood en gestyleerde moed om de waardevolle
maar verloren oorlogsondervindingen te symboliseren en tegelijk de na-oorlogse tijd
te belichten. Alleen het primitieve kon hiervoor volstaan; de oorlog was voorbij, een
dood-vervulder tijd dan enige andere in de nieuwere geschiedenis en alleen de
primitieve gewelddadigheid van het stierengevecht kon in zijn behoefte voorzien de
speciale sfeer en toon van zijn tijd weer te geven. Het is precies goed dat de
stierengevecht-episodes volgen op het idyllisch tussenspel van Jake's vis-tocht; wij
worden zodoende voorbereid op het waardenstelsel dat Hemingway in de persoon
van de stierenvechter Pedro Romero naar voren zal brengen.
Jake en zijn vrienden spreken weinig over de oorlog als zodanig, al zijn zij er nog
steeds van vervuld. Jake's gevoelens hierover zijn gecompliceerd; de oorlog is
aansprakelijk voor zijn physieke en emotionele verminking; toch was het niet alleen
een slechte tijd. Van een maaltijd gedurende de ‘fiesta’ zegt hij: ‘It was like certain
dinners I remember from the war. There was much wine, an ignored tension, and a
feeling of things coming that you could not prevent happening. Under the wine I lost
the disgusted feeling and was happy. Is seemed they were all such nice people.’ De
ge-
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welddadigheid is een aspect van de oorlog, dat in critische beschouwingen over
Hemingway dikwijls overdreven is; belangrijker is het feit dat de oorlog voorzag in
een mogelijke en bruikbare waardenscala: warmte en kameraadschap, moed en
loyaliteit waren in oorlogstijd levensnoodzaak. En voor Jake is het ritueel van het
stierengevecht, de toewijding van de ‘aficionados’ aan de sport, een gestyleerde
vervanging van de gunstige kanten van de oorlog. Wie voor deze overdrachtelijke
bedoeling van het stieren-vechten in Hemingway's werk geen oog heeft moet ernstig
misverstaan waar hij het over heeft. Door zijn onderwerp van de oorlog, naturalistisch
en rauw beschreven, over te brengen naar de stierenarena is Hemingway in staat
emoties te projecteren en te beschrijven op een manier die in de gewone oorlogsroman
niet mogelijk is. Alleen door 't stierengevecht zo op te vatten komt Hemingway's
werkelijke thema te voorschijn: dat der verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid
is het hoofdmotief, niet slechts van dit boek, maar van haast al zijn werk. Het is het
thema van A Farewell to Arms, van To Have and Have Not, van For whom the Bell
tolls. Jake voelt zich verantwoordelijk voor Cohn, voor Brett, en zelfs - zo ver gaat
zijn bezorgdheid - voor Brett's behandeling van Romero, de stierenvechter. Brett's
verlaten van Romero is een daad van verantwoordelijkheid, en zoals gezegd, het
enige goede dat zij doet in de hele roman.
Hemingway's projectie van de oorlogs-emotie in het stierengevecht is zo volledig
geslaagd en met zulk een knapheid volbracht, dat het begrijpelijk is dat veel lezers
de implicaties hebben gemist van het stierenvechten als metafoor. Eerst bereidt
Hemingway ons voor op de aanvaarding van Jake's emoties over 't stierenvechten
door hem ons in een kerk te tonen, biddend. Jake is wel vatbaar voor religieuze
verwondering, maar door zijn emotionele beschadiging spreekt religie hem niet direct
aan: ‘I knelt and started to pray and prayed for everbody I thought of, Brett and Mike
and Robert Cohn and myself, and all the bull-fighters, separately for the ones I liked,
and while I was praying for myself I found I was getting sleepy, so I prayed that the
bull-fights would be good,... I was a little ashamed, and regretted that I was such a
rotten Catholic, but realized there was nothing I could do about it, at least for a while,
and maybe never, but that anyway it was a grand religion, and I only wished I felt
religious and maybe I would the next time...’ Vervolgens, in het gedeelte dat over
stierengevechten gaat, beschrijft Hemingway ons de bijzonderheden van de sport
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als een ritueel, vanaf het ontladen van de stieren en hun ontzagwekkende draf door
de straten naar de arena-stallen, en zijn beschrijving van Pedro Romero zich kledend
voor het gevecht, formeel als een Grieks of Romeins epos in vervelende
gedétailleerdheid, tot aan de feitelijke beschrijvingen van de stierengevechten zelf.
Zo is hij in staat de meest primitieve en fundamentele thema's te behandelen: religie,
initiatie, oorlog, dood en al hun bijbehorende rituelen. Dit is kennelijk meer dan een
voorliefde voor het geweld als zodanig; eerder is het een zeer bewust en kundig
gebruik van een metafoor, die het de schrijver mogelijk maakt uit gevoelsbronnen
te putten die de beschaving bedekt heeft, en waartoe de conventie schrijvers de
toegang heeft ontzegd.
Daardoor komt het dat The Sun also Rises als kunstwerk geslaagder is dan de
regelrechte oorlogsromans A Farewell to Arms en For whom the Bell tolls. In deze
boeken moet hij zich beperken tot de magerder middelen van het naturalisme, en
zich, door het monumentale van de oorlog zelf als literair onderwerp, de hulp van
metaforen ontzeggen.
Afgezien van dit metafoorgebruik is Hemingway's stylistische techniek in The
Sun also Rises ook een mengsel van traditionele en niet-traditionele elementen. Onder
de door Gertrude Stein aangemoedigde herhalingen en gekunstelde eenvoud ligt een
gevoel voor situaties dat teruggaat naar een schrijver met wie Hemingway op het
eerste gezicht weinig gemeen heeft: Henry James. Hemingway gebruikt Jake Barnes
als verteller, precies zoals James in The Ambassadors Strether gebruikt, om een
concentratie van gezichtspunt te bereiken, niet alleen in de technische zin van het
oplossen der voor de hand liggende problemen van tijdsverloop en achtergrond, maar
om zijn verhaal een moreel centrum te geven, een constante maatstaf.
Hemingway heeft het misschien niet van James, maar zijn gebruik van Jake als
verteller krijgt gezag door James' precedent; dat is tenslotte wat we met traditie
bedoelen. Een ander, onbelangrijk, maar zeer typisch voorbeeld van James' invloed
vindt men in de rivaliteit tussen Jake en Cohn over Brett. Brett en haar verzopen
verloofde, Mike Campbell, onderbreken, van Parijs komend, hun reis voor zij zich
bij de anderen voegen; zij hebben afgesproken Jake daarvan op de hoogte te stellen.
Voor het verwachte telegram aankomt, maar op de dag dat Jake en Cohn denken dat
Brett wel in aantocht zal zijn, ziet Jake Cohn fris geschoren en geknipt uit een
kapperszaak te voorschijn komen. Cohn zegt tegen Jake dat
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hij denkt dat Brett nu ongeveer komen moet, zinspelend op zijn recente intimiteit
met haar. Jake is boos, en als het telegram aankomt leest hij het niet hardop voor,
hoewel hij dat anders gedaan zou hebben; hij realiseert zich opeens dat hij Cohn haat
om zijn ‘spell of authority’. Van dergelijke scènes zou men er bij James talloze
kunnen vinden.
In een ander verband hebben wij Hemingway's hartstocht voor feiten, voor realiteit,
geconstateerd. Deze hartstocht vindt men natuurlijk weerspiegeld in zijn schrijfwijze
zelf, in zijn gebruik van concrete substantiva en werkwoorden, in tegenstelling tot
abstracte substantiva, of adjectiva die alleen maar emoties beschrijven. Zie
bijvoorbeeld de volgende passage uit het stuk over de vis-tour:
‘Bill put the trout in the bag and started for the river, swinging the open bag. He
was wet from the waist down and I knew he must have been wading in the stream.
‘I walked up the road and got out the two bottles of wine. They were cold. Moisture
beaded on the bottles as I walked back to the trees. I spread the lunch on a newspaper,
and uncorked one of the bottles and leaned the other against a tree. Bill came up
drying his hands, his bag plump with ferns.’
Deze passage suggereert, onder andere, een zeker geographisch genieten, dat
Hemingway steeds in staat is op te roepen wanneer hij door zijn idylles wordt
meegesleept. Ironischerwijze heeft deze schrijftrant, die zo onmiddellijk het concrete
oproept, geholpen het metaforische karakter van Hemingway's visie op de menselijke
ervaring over het hoofd te doen zien.
Die metaforische grondslag wordt ook overschaduwd door het ene volledig
on-traditionele element in Hemingway's techniek, het oproepen van emoties door
middel van concrete zelfstandige naamwoorden en werkwoorden eerder dan door
traditionele beschrijvingswijzen van de gevoelens van de schrijver of zijn personages.
Hemingway's methode is ons de kale ‘objectieve’ feiten van een bepaalde gebeurtenis
te geven en ons er zo toe te brengen onze eigen reacties en gevoelens in het geval te
leggen.
‘There were so many people running ahead of the bulls that the mass thickened
and slowed up going through the gate into the ring, and as the bulls passed, galloping
together, heavy, muddy-sided, horns swinging, one shot ahead, caught a man in the
running crowd in the back and lifted him in the air. Both the man's arms were by his
sides, his head went back as the horn went in, and the bull lifted him and then dropped
him.’
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Jake slaat het tafereel gade, maar we krijgen geen aanwijzing omtrent zijn eigen
reacties. De klinische observatie van de langs zijn zij hangende armen van de man
en zijn achterovergebogen hoofd stelt ons niet alleen in staat de scène volledig voor
ons te zien, wat ook een voorwaarde is bij dit soort schrijftrant, maar uiteindelijk
brengt het juist, bijna in weerwil van de schrijver, zijn menselijkheid en zachtheid
over. Jake's waarneming van de gewelddaad is die van een man in uiterste spanning,
van iemand die verdrinkt of aan een groot gevaar blootstaat, wanneer de tijd heel
langzaam voorbijgaat en de zintuigen tot het onwaarschijnlijke gescherpt zijn. Dit
geldt ook voor Hemingway's befaamde voorkeur voor geweld: het komt niet uit een
afwijking van de persoonlijkheid voort, maar uit een verhoogde bewustheid. Door
zich met extreme situaties bezig te houden kan hij zijn visie op de sociale en politieke
wereld waarin hij leeft tot uitdrukking brengen, tegelijk met zijn menselijkheid en
zijn gevoel voor 't lijden van anderen.
Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat Hemingway behoort tot de meer bewuste
sociologen onder de moderne romanschrijvers. Wij leven in een tijd van geweld;
Hemingway beschrijft het geweld om ons preciezer en met meer perspectief aan
onszelf te tonen. Zijn hoofdthema in The Sun also Rises zowel als in zijn later werk
is dat der verantwoordelijkheid. Hij is een moralist en zijn helden zijn morele figuren.
Jake Barnes gaat in tegenstelling tot Brett, Cohn en de rest niet te gronde maar wordt
gered door zijn menselijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Een van de redenen waarom Hemingway zijn critici zo heeft geprikkeld is
misschien dat zijn werk geen nette ontwikkelingslijn vertoont, al is er wel een
ontwikkeling waarneembaar. Hij experimenteert veel, en als ieder experimentator
in de kunst kent hij mislukkingen. Het totaal van zijn werk is een bergketen, gezien
vanuit de vlakte; er is geen klaarblijkelijke reden voor de speciale opeenvolging van
de afzonderlijke bergen; de ene is hoger dan de andere en dalen openen zich waar
de symmetrie een berg zou vragen. Maar de groepering is er nu eenmaal en men kan
er niet aan voorbijzien. Hemingway's subtiel gevoel voor historie en het gebruik dat
hij gemaakt heeft van de Amerikaanse literaire traditie zijn eveneens redenen om
hem in de eerste plaats te zien als een kunstenaar, en niet als een gespierde athleet,
die het op de een of andere wijze heeft klaargespeeld een paar leesbare maar irritante
boeken te schrijven.
(Vert. W.F.v.L.)
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Dusphues
Dusphues wilde juist een straathoek omslaan, toen een vreemdeling hem aansprak
en vroeg:
‘Mijnheer, wilt U geen vaduw van mij hebben?’
Enigszins verwonderd door deze woorden stond Dusphues stil en zei:
‘Mijnheer, ik kan aan U het uiterlijk van de straatventer niet geheel herkennen,
noch zie ik welke koopwaar U bij U hebt.’
‘Datgene, wat U belieft mijn koopwaar te noemen, draag ik niet zichtbaar bij mij,’
zei de onbekende, ‘uit vrees, kan ik wel zeggen, dat het alleen maar voor koopwaar
aangezien zal worden. Maar het is iets anders. Ik voel een roeping en wil die slechts
aan sommigen laten blijken. Uw voorkomen van denkend mens heeft mij ertoe
gebracht U dit aanbod te doen.’
‘Uw woorden,’ zei Dusphues, ‘hebben bij mij zo al geen appreciatie dan toch
nieuwsgierigheid opgewekt en ik zou gaarne horen, waaruit Uw aanbod bestaat.’
‘Indien U met mij een eindje op zou willen lopen, mijnheer,’ zei de onbekende,
‘dan zal ik U gaarne vertellen wat ik meen te weten.’
Dusphues stemde toe en de vreemde begon:
‘Er is een kruid in Cappadocië, mijnheer, dat, indien het tijdens de
midzomerzonnewende door een vrouw die het naar de wijze der vrouwen vergaat,
geplukt wordt, daarna gedurende elf maanden en twaalf dagen gedroogd en met
zilveren stampers tot poeder gestampt, de eigenschap heeft, zegt men, op te dwarrelen
en een wolk te vormen, die die gestalte aanneemt, waaraan men op dat ogenblik
denkt. Hierop heb ik mijn onderzoekingen gefundeerd en ik ben tot de conclusie
gekomen dat, wil dit effect werkelijk plaats vinden, deze gestalte wel het hele
bewustzijn doordringen moet. Nu is het mij gebleken, dat een ieder, in moeilijke
omstandigheden verkerend, plotseling met overgrote duidelijkheid het beeld van zijn
vader voor zich ziet. Immers, naar deze vormt hij zichzelf. Hij heeft de wens te
handelen, zoals zijn vader in dezelfde situatie gehandeld zou hebben. Voor al dezen
heb ik in doosjes het poeder van dit kruid, opdat, wanneer zij het doosje openen, zij
inderdaad de schaduw van hun vader voor zich zullen hebben, wat hun tot een grote
steun zal zijn.’
Dusphues antwoordde hierop als volgt:
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‘Hoewel er in Australië een worm is, dik als een mansarm en zeker een vadem lang,
bedoel ik deze toch niet als ik spreek van de vadempier. Hoewel de vader zijn kinderen
ter wereld brengt, brengt hij hen zelden meer dan henzelf. Hoe menig kind ziet niet
het beeld van zijn vader slechts met angst, of om de deprimerende berispingen die
zij van hem ontvingen of om de onbereikbaarheid der voorbeelden die hun gesteld
zijn. Nee, velen zijn verlamd in geestkracht, wanneer zij zich hun vader voor ogen
halen en daarom zou ik de vader eerder de vampier willen noemen, die het levensbloed
van zijn kinderen zuigt. In deze zin kan men spreken van de vadempier. Evenwel
boezemt Uw streven mij een bijzonder belang in en ik wil U gaarne op enigerlei
wijze steunen om het voort te zetten.’
De man antwoordde hem:
‘Mijnheer, waar gij op zo welgemanierde wijze Uw laatste gedachten aan mij
kenbaar maakte, staan de goede vormen mij nauwelijks toe mij beledigd te voelen.
Maar dit verheugt mij, daar Uw voorafgaande woorden mij leerden dat gij een persoon
zijt van ontwikkeld denkvermogen, dat gij door persoonlijk vernuft zo weet aan te
wenden, dat het een ieder tot lering en vorming moet strekken met U te kunnen
omgaan. Indien gij op het ogenblik de tijd aan Uzelf hebt, zou ik niet met nederigheid,
maar toch met bescheidenheid willen verzoeken mij naar mijn woning te vergezellen
of anders een tijd af te spreken, waarop wij elkaar andermaal kunnen ontmoeten om
ons aangenaam en profijtelijk bezig te houden met het verder ontvouwen onzer
gedachten.’
Dusphues nam het aanbod gaarne in zijn oorspronkelijke vorm aan en maakte zijn
naam bekend. Hij vernam dat zijn nieuwe kennis Kaanslo heette. Samen begaven zij
zich op weg.
‘Bij mij thuis, Dusphues,’ zei Kaanslo onderweg, ‘zult gij zowel mensen ontmoeten
die het voor personen als wij ook nog een voorrecht is te kennen, als lieden waarover
wij ons kunnen bedroeven, ofwel ons verheugen dat wij niet zo zijn. Maar zij zijn
van die aard dat zij Uw geest zullen verbazen en bezighouden, terwijl gij daarvan
misschien nog enige lering trekken kunt.’
Na enige tijd bereikten zij een vrij brede steeg met lage huizen, die doodliep tegen
een hoge zwarte gevel, even breed als de straat. In het midden van de gevel waren
een raam en een deur, vlak naast elkaar. Boven raam zowel als deur waren drie ramen
in een rij boven elkaar, zodat alle openingen aan de voorzijde van het huis zich in
een smalle baan boven de gevel bevonden. Kaanslo opende
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de deur, en zij liepen een donkere gang in, bezet met oud-Hollandse tegels. Een paar
stappen de gang in kwam hun een vreemde figuur tegemoet. Hij was heel klein, had
een rood kaal hoofd, een grote hangsnor en een dikke nek, die bijna geen schouders
liet zien. Hij was blootsvoets, maar droeg een donkerbruin pak met over zijn vest
een dikke horlogeketting. Hij was nat, het pak was volkomen doorweekt en hij liet
een spoor van vocht achter.
‘Hier ziet gij Waqwaq,’ zei Kaanslo, ‘die aan elkeen wonderbaarlijke dingen
vertellen kan, die de geest van zijn beteren enige tijd aangenaam bezig kunnen
houden.’
Hierna wendde hij zich tot Waqwaq en vroeg:
‘Zijn de andere heren ook thuis?’
‘Voor zover ik weet, allen,’ zei Waqwaq, ‘maar ik heb alleen de heer Baiuut gezien,
die mij ondervraagd heeft tot mijn vel droog werd en onaangenaam strak ging staan.’
‘Heeft hij je gevraagd naar het geheim van je geboorte?’ vroeg Kaanslo.
‘Het gelieft mijnheer Kaanslo te schertsen,’ zei Waqwaq. ‘Hij weet evengoed als
ik dat mijn geboorte geen geheim is.’
‘Je vergeet Waqwaq, dat je geboorte voor onze gast nog wel een geheim is en dat
het hem ongetwijfeld zal interesseren het verhaal ervan te horen.’
‘Indien dit zo is, zou ik U willen verzoeken U een ogenblik in mijn vertrek te
begeven, opdat ik het U in rust en concentratie kan vertellen.’
Waqwaq ging hen voor naar een deur en opende deze. Er achter was een trap die
naar beneden leidde.
‘Ik hoop dat Ulieden mij zult verschonen dat ik mij ditmaal als eerste naar binnen
begeef,’ zei hij.
‘Gezien de aard van je vertrek,’ antwoordde Kaanslo, ‘zullen wij het ons zelf tot
profijt achten je hier slechts te volgen.’
Ook de trap was donker en toen Waqwaq naar beneden was gegaan, hoorde
Dusphues geklots van water. Kaanslo daalde ook de trap af en Dusphues volgde hem.
Zij kwamen niet geheel beneden, want de laatste trede stond onder water, maar zij
konden zien waar zij waren. Het was in een kleine kelder waar zich de kachel van
de centrale verwarming bevond. De vloer stond onder water en op de kachel stond
een teil. Waqwaq was juist bezig om er in te klimmen. Balancerend op de rand richtte
hij zich tot Kaanslo en Dusphues.
‘Het spijt mij heren, dat ik U geen zitplaats kan aanbieden. Wat
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U betreft mijnheer, als U niet dezelfde verlangens hebt als Kaanslo zult U zien dat
hier voldoende water is, zo U denkt als hij, moet ik U helaas teleurstellen.’
Met een zichtbaar welbehagen liet hij zich naar binnen glijden en daar het discrete
gekletter van zijn horlogeketting door watergeklots overstemd werd, was het duidelijk
dat de teil met water gevuld was.
‘Wij zullen ons op de traptreden zetten en met vreugde je verhaal aanhoren,’ zei
Kaanslo. Hij en Dusphues zetten zich neer.
‘U moet dan weten, heren,’ zei Waqwaq, ‘dat mijn ouders, die ik nimmer gekend
heb, emigreerden naar een ander werelddeel. Daar zij geringe lieden in nederige
omstandigheden waren, reisden zij met vele anderen in een kleine ruimte tussendeks.
Daar werd ik geboren. Gij zult wel begrijpen dat een klein kind in een kleine ruimte
geen algemeen gewenste indruk maakt op hen die die ruimte met hem delen. Na
herhaalde klachten werd ik dus voor het grootste deel van de dag op het dek
gehuisvest. Dit leek mijn bezorgde moeder gevaarlijk en zij was dan ook meestal in
mijn buurt. Evenwel, er kwam een storm. Iedereen werd zeeziek, ook mijn moeder.
Daardoor werd zij verschillende malen lichamelijk gedwongen zich van mij te
verwijderen en in een van die fatale perioden werd mijn wieg over boord gespoeld.
Alleen de lege wieg werd teruggevonden. Men kan zich de geestestoestand van mijn
moeder voorstellen. Maar nadat mijn wieg was omgeslagen en mij had uitgeworpen,
was ik er niet zo slecht aan toe. Als men, zoals ik toen, de schoot zijner moeder nog
maar zeer kortelings verlaten heeft, verwelkomt men een leven van drijven als een
onverwachte terugkeer. Ik dreef en werd door de golven op en neer gewiegd tot ik
honger kreeg. Ongetwijfeld had het openen van mijn mond, dat mijn krijten
veroorzaakt zou hebben, zeker mijn dood door verdrinking ten gevolge gehad, als
niet vreemde dieren om mij heen waren komen zwemmen. Ik weet nu dat het een
zeekoe met jongen was. De moeder zeekoe trok zich mijn lot aan en een van haar
tepels werd mijn redding.
Vroeger dan andere kinderen, daar ik er immers niet aan hoefde te wennen mijn
eigen gewicht overeind te houden, leerde ik mijn ledematen te gebruiken. Zo zwom
ik al spoedig met de zeekoeien mee. Ik groeide op met de dieren en was jarenlang
gelukkig. Maar er kwam een jaar waarin ik opmerkte dat ik in de paringstijd steeds
alleen moest zwemmen en geen van mijn vriendjes tijd voor mij scheen te hebben.
Zo leerde ik langzamerhand het verschil tussen
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hen en mij beseffen. Daardoor ging ik meer letten op de dingen die zich aan mij
voordeden. Zo had ik met mijn vrienden dikwijls in de zon gelegen op die verhogingen
van de zeebodem, die op vele plaatsen voorkomen en waarop palmen groeien en
dieren lopen die geluid maken. Somtijds deed een nadering van wezens de hele kudde
in paniek weer zee kiezen en ik ging altijd blindelings mee. Stelt U zich mijn
gevoelens voor toen ik bij een van deze gelegenheden merkte, dat de wezens, die
onze angst veroorzaakten, veel gelijkenis vertoonden met mij, behalve dat zij zich
snel voortbewogen op hun achterste ledematen. De volgende nacht verliet ik de
kudden en zocht een strand. Ik kroop uit het water en probeerde mij ook op mijn
achterste ledematen te verheffen. Maar ik viel terug. Ik kon mij maar langzaam en
kruipend voortbewegen. Ik was diepbedroefd, hier hoorde ik niet thuis. Vele stranden
zocht ik af, tot ik er eindelijk een vond waar ik weer wezens zag die op mij leken,
maar in een heel andere toestand. Zij hingen met hun hoofden naar beneden in trossen
aan de boomtakken. Zij konden alleen heen en weer schommelen en hun armen
bewegen. Hier dacht ik dat ik thuis hoorde. Ik riep. Zij stootten elkaar aan zodat zij
hevig heen en weer zwaaiden en riepen ‘Waqwaq, Waqwaq.’ Ik sleepte mij naar een
boom in de verwachting dat die mij vanzelf zou opnemen. Maar helaas, ik was
machtelozer dan ooit. Alleen met mijn handen kon ik een houvast aan de stammen
vinden. Mijn benen kon ik zelfs niet van de grond krijgen. In diepe droefheid dook
ik de zee weer in. Kort daarna zag ik een schip met mensen erop en misschien was
het een herinnering die mij ertoe dreef er langs te zwemmen en te roepen. Ik werd
aan boord gehaald. Men vroeg mij vele dingen, maar ik kon niets zeggen dan
‘Waqwaq.’ De rest begrijpt U, ik wil U alleen nog zeggen dat ik niet dan met grote
moeite heb kunnen wennen aan het leven op het droge land. Maar het water waarin
ik zo gaarne uitrust, is voor mij in deze streken zeer koud. Daarom heb ik dit gunstige
vertrek zo ingericht als U hier ziet.’
Waqwaq zweeg en Kaanslo bedankte hem. Ook namens Dusphues. Zij begaven
zich weer naar boven en het toch zo vage licht in de gang verblindde en verbijsterde
Dusphues en hij luisterde geduldig naar Kaanslo die weer sprak:
‘Onmogelijkerwijs mijnheer, kan U de onmogelijkheid van dit verhaal ontgaan
zijn. Want zo het al niet onmogelijk zou zijn dat deze dingen gebeurd zijn, dan is het
toch onmogelijk dat Waqwaq het zich herinnert, daar hij, toen het gebeurde, slechts
een zo prille
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leeftijd bereikt had. Het is dan ook mijn mening dat zijn gering verstand geen
weerstand heeft kunnen bieden aan de vreemde verhalen die de heer Baiuut hem
verteld heeft. Maar gij zult ongetwijfeld gaarne in Uw eigen geest een oordeel vormen
en daarom wil ik U gaarne bij de heer Baiuut introduceren.’
Toen Dusphues op deze woorden geen antwoord gaf, liep Kaanslo door en besteeg
een trap. Dusphues volgde hem. Op de eerste verdieping opende Kaanslo een deur
voor hem en Dusphues hoorde hem vele woorden spreken tot iemand achter een
tafel. Daarna werd hij naar voren geschoven en voorgesteld aan iemand, die
onverwacht genoeg bleek een jonge man te zijn en een gebruind gezicht te hebben.
Deze drukte hem de hand en wees hem een gemakkelijke stoel aan, waarvoor
Dusphues hem dankbaar was. Kaanslo stond midden in de kamer en sprak:
‘Mijnheer Baiuut, deze heer, die vandaag onze gast is, heeft zojuist kennis gemaakt
met Waqwaq die hem zijn onnozele doch verbazingwekkende geschiedenis verteld
heeft, die U ongetwijfeld van hem gehoord zult hebben. Ik meende daarom dat het
nuttig was deze heer bij U te brengen opdat hij zelf zien kon hoeveel in het verwarde
brein van Waqwaq is blijven hangen van de dingen die hij hier gehoord en gezien
heeft.’
Theophilus Baiuut, want dat was zijn naam, wendde zich rechtstreeks tot Dusphues
en vroeg:
‘Zo, dus U hebt Waqwaq al gezien? Een merkwaardig type vindt U niet?’
‘Zo merkwaardig,’ antwoordde Dusphues, ‘dat ik mijn oren moeilijk geloven kon
en mijn ogen eigenlijk ook niet, en sindsdien voel ik mij nog niet gewoon.’
‘Ik begrijp het,’ zei Baiuut, ‘zo voelde ik me ook ongeveer toen ik het hele verhaal
voor de eerste keer hoorde en dat was nog in mijn eigen kamer en niet in zijn natte
hol. Tussen haakjes, hebt U een pijp bij U, als U wilt stoppen?’
Een houten tabakspot werd over de tafel naar Dusphues geschoven. Rondom deze
tabakspot waren grof de twaalf tekens ingesneden en het deksel werd gevormd door
een klein model van een ouderwets zeilschip op een schijf met ingekraste golfjes.
Hij stopte een pijp en voelde zich bijna op zijn gemak, behalve dat Kaanslo hem
hinderde, die nog steeds in redenaarshouding midden in de kamer stond. Baiuut
volgde Dusphues' blik.
‘Kom Kaanslo, waarom ga je niet zitten? Hier is de tabak.’
De tabakspot werd over de gehele lengte van de tafel terugge-
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schoven en Kaanslo begon met een ontevreden gezicht een pijp te stoppen.
‘Toen ik hier kwam wonen en zijn naam hoorde, was ik ook al zo verwonderd. Ik
weet niet of de naam U wat zegt?’
‘Hij kwam me vaag bekend voor,’ zei Dusphues, ‘maar ik weet niet waaraan hij
me doet denken.’
‘In alle geval, zijn verhaal kwam los toen hij deze kaart op mijn tafel zag liggen.’
Baiuut stak Dusphues een perkament toe. Het was een oude wereldkaart, vol met
namen, geschreven in Arabische letters.
Baiuut stond op en ging achter Dusphues' stoel staan, wees met zijn pijp en zei:
‘Dat is het wat hem ineens aan het spreken bracht.’
Op de kaart stond een eiland. Er was een palmboom ingetekend waaraan vruchten
hingen die de vorm van een mensenlichaam benaderden. Ernaast stond geschreven
‘Waqwaq’.
‘Maar natuurlijk,’ zei Dusphues, ‘dit komt voor in de Perzische Alexanderlegende.’
‘Ja,’ zei Baiuut, en straalde, ‘het is aardig dat U dat weet, dat maakt het spreken
gemakkelijker.’
‘Maar denkt U, dat Waqwaq die gelezen heeft?’ vroeg Duspues.
‘Neen,’ zei Baiuut, ‘maar dat is juist het merkwaardige. Ik geloof namelijk dat hij,
onder welke omstandigheden dan ook, werkelijk op het eiland Waqwaq geweest is
en zich dit vaag herinnert.’
Dusphues trok hard aan zijn pijp en ging zo gemakkelijk mogelijk zitten.
‘Hoe kan dat?’ vroeg hij.
‘Ik zou U willen verzekeren, mijnheer,’ zei Kaanslo, die plotseling weer opdook
en begon te gesticuleren, ‘dat gij in dit huis alleen dingen te horen zult krijgen, die
aan het volk in het algemeen niet bekend zijn. Ik voel mij wel overtuigd, dat deze
dingen Uw oren en geest niet dan aangenaam kunnen zijn wanneer gij ze hoort van
mensen zoals wij. Daarom smeek ik U de onbehouwen voordracht en vertelling van
Waqwaq niet als maatstaf van Uw waardering te nemen, aangezien gij van de heer
Baiuut iets beters en leerzamers zult horen.’
‘Ik geloof niet dat je mijnheer Dusphues zo hoeft te waarschuwen, Kaanslo,’ zei
Baiuut, ‘hij kent blijkbaar de Alexanderlegende en wat ik hem vertel, zal dus niet
nieuw voor hem zijn. Stop nog een pijp.’
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Tot Dusphues vervolgde hij:
‘U kent toch het verhaal, dat Alexander zijn filosofen Plato en Aristoteles per schip
uitstuurde om te onderzoeken of er nog meer landen bestonden die hij kon veroveren?’
‘Ja,’ zei Dusphues.
‘Nu, uit dat verhaal kun je gemakkelijk van allerlei schrappen zoals Plato en
Aristoteles. Plato was bekendelijk al lang dood en Aristoteles zou niet meegegaan
zijn. Maar U herinnert zich natuurlijk de climax.’
‘Zij kwamen een ander schip tegen, waarvan de opvarenden beweerden dat zij
uitgestuurd waren door een koning Alexander die zocht naar meer werelden om te
veroveren,’ zei Dusphues.
‘Ja,’ zei Baiuut, ‘zulke dingen gebeuren af en toe. Ik zoek er naar. Daarom hoop
ik dat het geval van Waqwaq er ook zo een is.’
Voor Dusphues iets had kunnen vragen, begon Kaanslo weer te spreken, nadat hij
zich naar hem toe bewogen had in zijn stoel alsof die een invalidewagentje was.
‘Het zal de heer Dusphues na deze woorden niet zonder meer duidelijk zijn waarop
de heer Baiuut doelt. Na een lange studie van de geografie der ouden zowel als der
modernen is het hem onomstotelijk duidelijk geworden dat de aarde niet, zoals men
tegenwoordig generaallijk gelooft, een bol is, doch een plat vlak.’
Baiuut begon te lachen:
‘Als men Kaanslo hoort spreken, zou men geloven dat ik een tweede Paul Kruger
was,’ zei hij.
‘Het verwondert me,’ zei Dusphues, ‘gelooft U dan niet dat men op dezelfde plaats
komt wanneer men lang genoeg in eenzelfde richting reist?’
‘Inderdaad,’ zei Baiuut en ging rechtop zitten, ‘deze schijn is bedriegelijk maar
juist een van de logische indicaties van de werkelijkheid. Het is toch een
allervreemdste speculatie dat boven niet altijd boven zou zijn en onder niet altijd
onder. Waarom niet met het evidentste begonnen, namelijk dat alles in één vlak ligt?’
‘Dat begrijp ik niet,’ zei Dusphues, ‘dat het terugkomen op dezelfde plaats daarvan
een indicatie is.’
‘Daar kwam ik nu juist aan toe,’ zei Baiuut, ‘zoals in het Alexanderverhaal liggen
er een groot aantal werelden bij elkaar in dat vlak, en in al die werelden gebeurt
hetzelfde. Dit is niet nieuw, in de natuur kent men toch allang de cellen van de
organismen die naast elkaar liggen en alle eender ingericht zijn met eenzelfde functie.’
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‘Wacht even,’ zei Dusphues, ‘als ik U dus wel begrijp, houden wij dit gesprek ook
in alle werelden ten noorden, ten zuiden, ten westen en ten oosten.’
‘Natuurlijk!’ zei de ander tevreden.
‘Maar als wij onszelf nu eens een bezoek gingen brengen,’ vervolgde Dusphues,
die door de discussie weer geheel wakker geworden was.
‘Dan zouden wij parallel met onszelf weer een wereld verder zijn gegaan en de
omgeving zou ons als teruggekomen verwelkomen.’
‘En ook deze omgeving is natuurlijk geheel dezelfde,’ zei Dusphues lachend.
‘Ja,’ zei Baiuut, ‘U kunt natuurlijk nog honderd vragen stellen en ik geloof ook
wel dat ik ze goed kan beantwoorden, maar dat is maar gepraat. Ik heb ook werkelijke
plannen. Ik heb een flinke kotter en daarmee hoop ik binnenkort te vertrekken op
wat men bij de tegenwoordige opvatting een reis om de wereld noemt, maar dan niet
eenmaal, maar volgens mij steeds verder rechtuit. En dan wil ik zien, of er niet eens
stoornissen komen, dat de lichamen in twee werelden niet in dezelfde richting werken,
of dat in een ander deel van het organisme, dat deze twee werelden bij elkaar
ongetwijfeld vormen, de geaardheid van de bestanddelen niet eens verandert, zoals
in het geval van Waqwaq.’
‘De heer Baiuut,’ zei Kaansloo, die zij geheel vergeten waren plotseling, ‘zal dan
ongetwijfeld de route langs de zuidpool volgen. Die is immers volgens de
tegenwoordige opvattingen de kortste en zal hem dus het snelst de mogelijke resultaten
opleveren.’
‘Neen,’ riep Dusphues, verrast over zichzelf, ‘want dan zou hij steeds om dat
ijseiland heen varen en dus op dezelfde plaats blijven.’
Baiuut begon te lachen: ‘Dat is prachtig,’ riep hij, ‘nog nooit heeft iemand het zo
vlug begrepen. Zeilt U eigenlijk zelf?’
Dusphues bekende dit op bescheiden schaal vaak gedaan te hebben.
‘Weet U wat,’ zei Baiuut, ‘komt U dan morgenochtend eens mee naar de kotter
kijken. Ik vlei me er mee dat het een boot is die U wel interesseren zal en misschien
kunt U nog enige verbeteringen suggereren. Een niet-eigenaar is altijd minder blind
voor de feilen van een boot.’
‘Ik zou het graag doen,’ zei Dusphues, ‘maar het is al laat en ik woon vrij ver
weg.’
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‘Indien de heer Dusphues zulks verkiest,’ zei Kaanslo, ‘zal onze logeerkamer hem
allicht niet teleurstellen. Ik wil hem dus voorstellen de nacht onder ons dak door te
brengen.’
‘Dat is een uitstekend idee,’ zei Baiuut en wendde zich enthousiast tot Dusphues.
‘Die kamer is werkelijk heel goed, we hebben hier alles schoon. U hebt natuurlijk
niets bij U, maar wij zijn ongeveer even groot en ik kan je wel alles lenen wat je
nodig hebt, behalve een tandenborstel.’
‘Indien dit Ulieden goed dunkt,’ zei Kaanslo, ‘zal ik nu de heer Dusphues zijn
kamer wijzen.’
‘Doe dat Kaanslo,’ zei Baiuut, ‘kom dan dadelijk nog even terug Dusphues. Dan
kunnen we misschien nog wat praten en in alle geval kan ik je geven wat je nodig
hebt.’
Dusphues dankte hem en volgde Kaanslo. Ze gingen weer een trap op. Op de gang
daarboven ging een deur open en een opzichtig gekleed, tenger meisje, met helrood
geverfde lippen en verwarde lichtblonde krullen rende hen tegemoet.
‘O ben je daar eindelijk,’ riep ze, ‘o, en je hebt nog iemand bij je ook! Jullie moeten
direct binnen komen. Jan heeft zo'n prachtige verklaring voor de erfzonde
uitgevonden. Jullie moeten onmiddellijk binnenkomen.’
Zij rende weer terug en Kaanslo volgde langzaam. Schetterend kwam haar stem
door de deur naar buiten:
‘Jan, daar komt Kaanslo en hij heeft een nieuwe jongen bij zich, wees lief en lees
hun je nieuwe verklaring even voor.’
‘Liefje,’ begon Jan. Inmiddels had Dusphues de drempel bereikt en keek in een
half duistere kamer, waarvan de eerste indruk was dat zij op alle mogelijke manieren
Gothisch was gemaakt, voornamelijk met triplex. Voor Jan zijn zin had kunnen
afmaken, maakte het meisje zich weer van hem los en fladderde naar Kaanslo, zodat
de kaarsvlammen die zij voorbijkwam, wapperden en de schaduwen geagiteerd vooren achteruit renden.
Zij sleepte hem mee naar Jan, die uit zijn hoge, met snijwerk versierde en uiterst
oncomfortabele middeleeuwse stoel opstond. Kaanslo stelde hem voor als de heer
Curtamant en het meisje als juffrouw Merlijn, waarop zij niet reageerde. Daarna liep
Curtamant naar een ouderwetse hoge lessenaar, waaraan men staan moest. Nu zag
Dusphues dat hij een monnikspij droeg. Curtamant sloeg een dik perkamenten
manuscript open en zei:
‘Je weet, Kaanslo, dat ik jou graag voorlees, maar ik weet niet of deze dingen onze
gast ook zullen interesseren.’
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‘Ik mocht zojuist getuige zijn,’ antwoordde Kaanslo, ‘van een gesprek tussen de heer
Dusphues en de heer Baiuut. Daaruit vermocht ik op te maken, dat zijn kennis van
de kunst en wetenschap van vroeger eeuwen zo groot is, dat ongetwijfeld Uw filosofie
en theologie hem ook zal interesseren.’
Dusphues kwam in een stoel te zitten, waarin hij zich in een ondiepe nis tegen de
achtergrond moest drukken. En met een sonore stem hoorde hij de volgende woorden
declameren.
‘Iterumque iterumque quaeritur, quomodo fieri potest, ut peccet ille qui non tantum
nihil eorum, quae non solum vulgus sed etiam philosophus mala esse dicit, facit, sed
etiam totam per vitam omnino omni se actione abstinit. Sed dico vobis vanam esse
quaestionem eam, veritatem esse eternamadagium illud: ‘Nemo sine peccato est, si
non est homo inimaginabili modo deformatus.’
Ipsa in natura iacet eterna causa peccati eterni. Actiones omnes omnis hominis
utillitate, elegantia, gratia iustificatae sunt praeter unam, quae est eiaculatio seminis.
‘Quid’ dicitis, clamatis onnes. ‘Num habuerit nullam iustificationem illa actio, qui
solus est modus, quo possibilis fiet propagatio perpetuatioque generis humani?’ Et
ego respondebo: ‘sine dubio, sed quis audaverit confirmare omne semen eiaculatum
in receptaculum naturale destinatumque perventurum esse?’
Etiam eius seminis in immo gremio penetrati, nonne est infimissima fractio quae
ad aedificandum novum hominem collaboret? Et ei gui semper omni se copulatione
aut polutione cuiusvis generis abstinent, minime poterunt dicere nunquam se minimam
guttam seminis perdidisse. Multae naturales, inevitabiles, quotidianae causae sd
obscuram et partialem eiaculationem pertinent. Et omnis singula gutta seminis, quae
haud dat originem novae creaturae, signum immobile et constans est peccati.
De stem zweeg zeer onverwacht en onmiddellijk daarop zei het meisje
triomphantelijk:
‘Is het niet enig? Kunnen jullie er iets tegenin brengen? O, hij is toch zo knap.’
En zij sloeg haar armen om de hals van Curtamant, die zich het rustig liet
welgevallen.
‘Ik meen dat ik er iets tegen zeggen kan,’ zei Dusphues. ‘Iets zo zeer zonder
intentie, zo geheel bepaald door de ongewilde gesteldheid van het lichaam kan toch
moeilijk een zonde zijn.’
Het meisje maakte zich los van Curtamant, ging op de tafel zitten en schommelde
met haar benen.
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‘Komt dat er dan iets op aan?’ vroeg zij.
‘Inderdaad, in het geval van de erfzonde niet. Adam heeft de zonde al voor ons
allen gepleegd,’ zei Curtamant.
Dusphues wilde zich niet gewonnen geven:
‘Adam pleegde inderdaad die zonde, maar waarschijnlijk met meer actie dan de
persoon in het door U genoemde extreme geval.’
‘Maar die laat de zonde ook niet na,’ zei Curtamant, ‘en hij zou die wel nalaten
als Adam hem niet eerst gepleegd had.’
‘Ik ben geen theoloog,’ zei Dusphues, ‘en ik ben bang dat Uw redeneringen mij
volkomen vreemd zijn.’
‘Maar jij bent toch ook geen theoloog, Jan?’ vroeg het meisje vleiend.
‘In deze tijd, nu alleen uit onbegrepen beleefdheid de theologische faculteit aan
onze universiteiten regina facultatum is,’ zei Curtamant, ‘kan ik moeilijk een theoloog
zijn, daar ik het niet zou willen zijn. Maar in de tijden dat de vergulde daken van de
kerken de hoogste hemel konden zijn en de hemel het dak van een kerk, zou ik niets
anders hebben kunnen zijn dan theoloog.’
‘Was dat in de tijd van Heloïse en Abélard?’ vroeg het meisje.
‘Het was de tijd dat theologie nog geen avontuur kon zijn, omdat het het avontuur
van iedereen was,’ zei Curtamant en hij vervolgde haastig: ‘Ik zou nu iedereen willen
verzoeken stil te zijn of zich te verwijderen, want dit is het uur dat ik het avondgebed
verrichten zou, als ik een avondgebed deed.’
Dusphues en Kaanslo namen afscheid en op de gang liep Dusphues met opzet
langzaam, maar hij hoorde het meisje niet meer spreken.
Zij gingen weer een trap op en Kaanslo opende weer een deur op de gang
daarboven. Hij stak het licht aan en wees met een wijd gebaar naar binnen.
‘Ik koester de hoop dat deze kamer ondanks derzelfder gebrek aan weelde U alle
gewenste nachtrust zal kunnen verschaffen. Ik wens U deze ook van harte toe.’
Dusphues, die moe was geworden, keek de kamer rond en zag niets dat hem als
gunstig of ongunstig opviel. Op dit moment kwam Baiuut binnen met een pyama en
een kamerjas over zijn arm.
‘Ik hoorde dat jullie weer aan het praten geraakt waren,’ zei hij, ‘en ik vermoed
dat je wel moe bent, dus heb ik deze dingen maar vast meegebracht. Wel te rusten
en tot morgen.’ Dusphues bedankte hem en ontkleedde zich terwijl Kaanslo uit een
kast schone lakens haalde en die op het bed legde. Daarna ging hij
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liggen en keek zonder verwondering naar Kaanslo, die zich nog steeds in de kamer
bevond.
‘Ik voel mij nog gedrongen U te vertellen, dat de jonge dame, die U ontmoet hebt
bij de heer Curtamant, tot een van de voornaamste families in ons land behoort. Zij
heet Atalanta Merlijn en is een van de Merlijns van Schrevelen, niet van de Merlijns
van Korlaak, maar aan deze is zij toch zeer nauw verwant, aangezien wijlen de heer
Godebert Merlijn, de minister van Justitie in het ministerie Schrulks in het jaar...’
‘Ik dank U zeer voor deze mededelingen,’ zei Dusphues, ‘maar ik meen er U hier
op te kunnen wijzen, dat zij in dit speciale geval overbodig zijn. Ik ken de Merlijns
van Korlaak namelijk heel goed en weet wel haast alles van hun familieverhoudingen.’
Maar hij kende nauwelijks de naam.
Toen Dusphues wakker werd duurde het even voordat hij bemerkte, dat hij niet de
dingen zag, die hij verwachtte te zien. Hij herkende alles vrij spoedig behalve een
donkere hoop vodden in een leunstoel. Hij richtte zich op en bekeek die met aandacht,
waarop er onverwacht beweging in kwam. Er ontstond een spleet in de vodden en
daaruit kwam een gezicht als uit een mansgat van een riool. De vodden bewezen
hierdoor hoofd- en omslagdoek te zijn. Een vrouw stond op uit de stoel. Zij was
rijzig, maar in merkwaardige kledingstukken gestoken die in de modetermen van de
laatste eeuwen nauwelijks namen zouden kunnen vinden. Haar neus en haar kin
waren lang en zij probeerde haar mond in een grijns ook lang te maken, wat haar
niet goed gelukte. Dusphues was niet zeer verwonderd, doch benieuwd naar haar
plannen en vrij gerust over haar goede bedoelingen. Hij vergiste zich niet, want zij
sprak tegen hem met een schelle stem terwijl zij af en toe de woorden rekte als een
zangeres in een sentimentele aria.
‘Goede morgen, jongeheer,’ zei zij. ‘Ik hoop dat U ondanks Uw eenzaamheid in
bed een aangename nacht gehad mocht hebben. U zult mij ongetwijfeld excuseren
dat ik U zo vroeg in de morgen opzoek. O, ik heb U niet wakker gemaakt, ik ben stil
binnengekomen, dat leer je wel. Maar moet ik niet alle mensen ontmoeten als zij het
meest alleen zijn? O, ik hoop niet dat U denkt dat ik denk dat U altijd de nacht alleen
doorbrengt. En als ik vanmorgen wat anders gezien had, dan was ik weggeslopen en
dan had U me ook niet nodig gehad, en ik zou blij geweest zijn, want ik zie de jonge
mensen graag gelukkig, ze kunnen nog zo veel ellende mee-
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maken als ze zo oud zijn als ik. Maar het zou me toch gespeten hebben, als ik dan
niet met U kennis had gemaakt. Ik ben vroeg, en misschien te vroeg, maar moeten
we de boze tongen niet om de tuin leiden? O, de jongeheren zijn wel eens boos op
de oude Lena, maar ze blijven het nooit lang, want ze weten wel, de jongeheren, wat
de oude Lena heeft aan te bieden.’
‘Maar Lena,’ zei Dusphues, ‘ik weet helemaal niet wat je aan te bieden hebt.’
Onder de kleren waren ook benen want Lena sprong een paar keer op en neer,
daarbij kraaiend van plezier.
‘Wat aardig,’ riep zij, ‘Lena en dan zo vriendelijk gezegd. Ja, ik ben Lena, stenen
zullen ze over mijn graf gooien en wensen dat de aarde zwaar voor me zijn zal. Maar
wij zullen goede vrienden worden! En je zult het ook zien, Lena weet wat je prettig
vindt en ik merk dat je haar waard bent.’
‘U bent heel vriendelijk,’ zei Dusphues, ‘maar over wie hebt U het eigenlijk?’
‘Over wie ik het heb? Ach, wat ben je nog een aardige, onschuldige jongen, ik
mag je toch wel tutoyeren, hè? Over wie ik het heb? Maar over haar van wie je
gedroomd hebt. Want een jongeman ligt toch niet 's nacht alleen in een bed zonder
van iemand te dromen. En als je van wat anders gedroomd hebt, en je ziet haar, dan
zul je merken dat het dromen tijdverlies is geweest. Een Thaïs, een Phryne is ze, en
een Sappho wat haar geest betreft.’
Misschien door invloed van de gesprekken van de vorige avond begon Dusphues
een taalkundig verband met zijn schooljaren te leggen.
‘O,’ zei hij, ‘U heet dus niet Lena, maar U bent Lena.’
‘Maar natuurlijk, mijnheer,’ antwoordde Lena op een helle toon.
‘Waarom dacht U anders dat een lelijk oud wijf als ik op Uw slaapkamer kwam?
Het leven is moeilijk en ik moet leven. Wordt U nu niet boos op een oude vrouw.
Ja, als U me 60 jaar geleden gekend had en als U wist wat sommige heren die nu
over de tachtig zijn en oud en beverig en niets meer waard, weten, dan zoudt U ze
toch nog benijden. Maar natuurlijk, ik ben de Lena en iedereen heeft me nodig, maar
niemand heeft een goed woord voor me. En wat doe ik anders dan iedereen gelukkig
maken, ten minste ik probeer het steeds, en als de mensen niet gelukkig worden dan
ligt het vast aan henzelf. Zij willen de natuur niet volgen en ik wijs iedereen op de
natuurlijkheid van de natuur. Maar o die boze
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tongen, ze krioelen overal, ze kronkelen overal door en overal omheen.’
‘Om de tuin bijvoorbeeld,’ zei Dusphues, die enig ongeduld begon te gevoelen.
Lena maakte weer een sprongetje en lachte zo luid en schel, dat Dusphues er van
schrok.
‘Ha, mijnheer houdt van een grapje,’ riep zij, ‘dat hoor ik graag, dat voorspelt alle
goeds. Die van een grapje houden gunnen ook anderen hun plezier, ook de oude
Lena. Ha, ze zal plezier van U hebben.’
Dusphues ging rechtop in bed zitten en zei: ‘Toch zou ik graag weten wie dat is,
over wie U het steeds hebt. Ik kan me niet voorstellen, dat er één vrouw zo op me
gesteld is, dat ze iemand als liefdesbode zou willen sturen.’
‘Maar mijnheer, wat denkt U nu toch weer van mij?’ zei Lena. ‘Dacht U dat ik
jonge vrouwen zonder schaamte of bescheidenheid aan U zou willen voorstellen?
Dat zou een smet op de eer van mijn beroep zijn. Wat zeg ik, mijn beroep? Neen,
mijn roeping! Verdienen niet de vrouwen die door schroom en deugdzaamheid gesierd
zijn het geluk het meest? Smachten ook naar hen niet het meest de gezonde
jongemannen? Is het niet heerlijk om voor de besten van beide geslachten het pad
naar het geluk te mogen effenen? En ik durf zeggen dat ik dat kan. U bent de man,
U moet vragen, U moet aandringen. En als U haar zelf voor U had zou smeken
misschien niet helpen. Maar zegt U maar een woord tegen de oude Lena, of knikt U
de oude Lena maar eens veelbetekenend toe, dan loopt zij voor U en brengt haar
mee, waar en wanneer U maar wilt.’
‘Goed,’ zei Dusphues, ‘brengt U haar vanavond maar mee.’
‘Mijnheer zegt het niet als iemand die overtuigd is,’ begon Lena weer, ‘want U
zegt het zonder de vreugde die U zoudt voelen als U de oude Lena geloofde. Maar
U zult het zien, dat ik niet opschep over wat ik kan. Vanavond zult U het zien.
Vanavond om acht uur, schikt U dat?’
‘Het schikt mij uitstekend,’ zei Dusphues vermoeid.
Tot zijn grote verbazing, maar haast evengrote vreugde, slofte de oude Lena nu
werkelijk met opmerkelijke haast naar buiten. Dusphues stond op en waste en kleedde
zich. Nog voor hij er geheel mee klaar was, werd er op de deur geklopt.
‘Wie is daar?’ vroeg hij angstig.
‘Ik ben het,’ zei Baiuut buiten.
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‘Kom binnen,’ riep Dusphues en hij verheugde zich erop dat hij weer eens met een
normaal mens kon praten, waaruit blijkt dat hij zich van het model van de aarde
weinig aantrok.
‘Goede morgen,’ zei Baiuut, ‘heb je goed geslapen, en heb je nog zin? Probeer
dan eens of deze je passen.’
Een paar oude tennisschoenen plofte voor Dusphues neer en paste.
‘Dan is er wat mij betreft niets in de weg,’ zei Baiuut. ‘Kom mee naar mijn kamer,
dan kunnen wij ontbijten.’
Een half uur later was het voor Dusphues alsof hij nooit in het huis met de
scheelkijkende ramen geweest was. Hij liep langs de straten met een nieuwe vriend,
wiens vreemde intenties met het aardoppervlak aan niets te merken waren. Zij liepen
langs een schuine plank naar de jachthaven van de stijger. De botenknecht wenste
hun een goede morgen, wat zij beantwoordden. De man keek daarop naar de lucht
en zei dat het goed zeilweer was. Baiuut verklaarde zich hiermede eens en nam de
gelegenheid waar om te betreuren dat hij deze dag geen tijd genoeg had om
buitengaats te gaan. Waarop de man nogmaals naar de lucht keek, een bedenkelijk
gezicht trok en zei dat het buitengaats nog wel spoken kon.
Baiuut toonde Dusphues zijn boot. Dusphues bewonderde die zeer en maakte enige
zeer technische opmerkingen. Hoewel hij zich nu in een normale omgeving bevond,
waar hij zich op zijn gemak voelde, vond hij het nu weer moeilijker met Baiuut te
spreken dan in het scheelziende huis. Hij vroeg zich af waarom terwijl hij de witte
zeildoeken-kappen van de koekoeken op de kajuit afhaalde. Baiuut's ideeën over het
model van de aarde waren hier een kwellend raadsel en hij voelde een zekere vrees
om er mee geconfronteerd te worden. Maar er gebeurde de hele dag niets. Zij voeren
de rivier af tot aan de mond, zagen de schuimkoppen buiten de hoofden en betreurden
dat zij deze dag niet voorbereid en bevoorraad waren om de zee op te gaan. Zij
maakten plannen voor een volgende keer en voeren terug.
Zij kwamen aan het eind van de middag weer in de haven terug. Baiuut
introduceerde Dusphues in het paviljoen. Toen zij daar binnenkwamen werd er heftig
naar hen gewuifd vanaf een tafeltje. Baiuut ging er zonder aarzelen naar toe en ze
vonden Atalanta, die alleen zat.
‘Wat leuk dat jullie er vandaag zijn,’ zei ze, ‘ik was bang dat er niemand zou
komen, ik heb Jan proberen mee te krijgen, maar hij wilde niet overgehaald worden.
Hij vindt het niet goed om hier te vaak te komen.’

Libertinage. Jaargang 5

202
Dusphues en Baiuut gingen zitten. Ze hoefden niets te zeggen, alleen te luisteren.
De eerste maal dat Atalanta niet sprak, riep Baiuut de kellner en toen zij de tweede
keer zweeg, riep hij de kellner voor een tweede glas en onderdrukte de protesten van
Dusphues met het argument dat hij een introducé was en daardoor zijn gast. Hij vroeg
Atalanta wat zij wilde.
‘O, een gin-and-orange,’ zei Atalanta, alsof zij uit een droom gewekt werd. ‘Het
is hier gezellig niet, ik heb jou hier nog nooit gezien. Je zou misschien wel lid kunnen
worden. Zij hebben eens in de maand een feestje, Jan gaat er altijd heen, hij protesteert
eerst altijd wel, maar je moest hem aan de gang zien als hij er eenmaal is, hij danst
als een gek en spreekt met iedereen. Hij hoeft er zelfs niets voor te drinken, het is
ongelofelijk maar het is bijna gênant.’
Dusphues was verrukt over dit démasqué der ascese. Hij bedacht dat als hij wat
meer gedronken had, hij luid lachen zou. Hij was nu niet dronken, maar hij wilde
het zijn, wat al het halve werk was. Maar hij dronk nog een glas en de hele wereld
ruiste.
‘O, nu heb ik nog een gin gedronken en ik moet chaufferen,’ hoorde hij Atalanta
verrukt roepen.
‘Dan ga je eerst met ons eten,’ besliste hij.
Ze gingen naar buiten. Baiuut liep zonder aarzelen op een grijze twoseater af en
stopte Dusphues in de dickyseat met Atalanta, die onmiddellijk tegen hem aan ging
hangen. Dusphues sloeg zijn arm om haar heen en Baiuut startte.
‘O, ik hoop dat hij naar King Long gaat of naar Chong Lam So,’ zei Atalanta, ‘of
ken jij die andere, die is wel griezelig, hoe heet die ook weer, je zit er in een kelder
met ratten en het is net of je elk ogenblik vermoord of gekidnapt zult worden. Of
hou jij niet van Chinees eten?’
Baiuut stopte en zij stapten uit en gingen een trap af naar de kelder. Zij aten met
hun bord op hun knieën en werden niet vermoord noch gekidnapt.
‘Je blijft toch wonen in ons huis, Dusphues?’ vroeg Atalanta.
‘Ik weet het nog niet,’ zei Dusphues, ‘ik heb nog een andere kamer maar daaraan
ben ik niet gebonden. Maar ik zou ook niet weten waarom ik bij Baiuut en Jan in
huis zou gaan wonen?’
‘Maar Kaanslo heeft je er toch ingehaald?’ vroeg Atalanta.
‘Ja,’ zei Dusphues, ‘maar ik weet nog niet onder welke voorwaarden.’
‘Dat komt wel in orde,’ zei Baiuut, ‘Kaanslo verwacht waar-
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schijnlijk dat je iets bijzonders doet, daar zal hij wel eens met je over komen spreken.’
‘Ik doe alles,’ zei Dusphues ironisch.
‘In alle geval,’ zei Baiuut, ‘ben je er vanavond. Zeg Atie, kom jij vanavond bij
Jan? Zo ja, dan zouden wij eerst even langs de vroegere kamer van Dusphues kunnen
rijden, dan kan hij halen wat hij nodig heeft.’
Dusphues had weinig gedronken en sindsdien gegeten. De invloed van de drank
was practisch voorbij, maar met een weemoedige herinnering aan de gemakkelijke
manier waarop hij nog maar een half uur geleden de weg van de minste weerstand
volgde, zei hij niets. Maar hij bleef vooral denken over wat Kaanslo wel zou kunnen
wensen dat hij doen zou.
Ze dronken een kop koffie om geheel nuchter te zijn. Atalanta ging aan het stuur
zitten en Dusphues naast haar om de weg te wijzen. Bij zijn huis stapte hij uit en
zonder veel naar zijn kamer te kijken pakte hij een tandenborstel, handdoek en wat
kledingstukken in en liet zich weer naar de doodlopende steeg rijden. Toen hij in het
scheelkijkende huis zijn kamer binnenkwam, zat er een meisje in een stoel.
‘Philauta,’ zei Dusphues verbaasd.
‘Ja,’ zei Philauta, ‘je bent laat, had je je afspraak vergeten?’
De intelligente lezer zal hier opmerken dat hier een nieuwe persoon in dit verhaal
optreedt, die Dusphues reeds kent en die in wat vooraf gaat nog niet voorkwam.
Ongetwijfeld zal hij van deze dramatische herkenning de voorgeschiedenis willen
horen. De schrijver kan echter nog niet beloven dat hij deze nieuwsgierigheid zal
bevredigen, aangezien hij ook nog niet weet wat hij zijn personen moet laten beleefd
hebben. Het verleent ook altijd een bijzondere charme aan een goed gecomponeerd
verhaal als de schrijver even laat doorschemeren dat hij de figuren toch verzonnen
heeft en ze alleen doen wat hij wil.
‘Ik weet niet dat ik met jou een afspraak had,’ zei Dusphues, ‘ik begrijp niet hoe
je hier komt.’
‘Je enthousiasme voor de minder plechtige aspecten van de klassieken is blijkbaar
gezakt,’ zei Philauta, ‘je las vroeger nogal graag Herondes en Meleagros van Gadara.’
‘Van Grieks heb ik vandaag nog geen ondervindingen, maar vanmorgen kreeg ik
bezoek van een zeer vreemd oud wijf die haar conversatie lardeerde met vrije
vertalingen uit Ovidius en Propertius.’
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‘Je onderschat haar, ze is ook goed in haar Grieks, ze weet, voor zover ik er over kan
oordelen vrij veel van de nieuwe Attische comedie en dat doen er niet veel.’
‘Je wilt toch niet zeggen,’ vroeg Dusphues nogal nijdig, ‘dat jij die Lena hierheen
gestuurd hebt?’
‘Andersom,’ zei Philauta.
‘Dus jij komt me hier vertellen dat je naar mij toegekomen bent omdat een
excentrieke oude juffrouw je stuurde?’
‘Ik wist toen nog niet dat ik jou hier zou vinden,’ zei Philauta, ‘en misschien zul
je me ook niet geloven, als ik zeg dat dat een aanmerkelijke opluchting voor mij is.’
‘De redelijkheid van je argumenten is niet te ontkennen, vooral van het laatste,’
zei Dusphues, ‘en je mag gerust blij zijn dat de hoeveelheid sterke drank die ik
geconsumeerd heb mij dit gemakkelijk doet inzien, maar ik zou nu nog willen weten,
hoe deze Lena, zoals ze zich correct noemt, juist naar jou is gegaan.’
‘Daar kan ik je antwoord op geven,’ zei Philauta, ‘in het begin was ik er zelf
bijzonder verbaasd over, maar door verhalen die ik van gechoqueerde studiegenoten
gehoord heb, schijnt ze alle studenten in de klassieke talen afgewerkt te hebben in
de alfabetische volgorde zoals die aangeduid wordt door de almanakken.’
‘Aha, dus jij was haar eerste succes na vele mislukkingen?’
‘Juist, zij is door vele volksstammen behandeld en ik vrees slechter dan de
collectant voor het comité Halmaheira in Nood of Het Geldgebrek van onze Missie
op de Nicobaren. Het zou wel een grove hypocrisie van je zijn, als je me nu verweet,
dat ik haar amusant vond. Ik wou wel eens zien, met wie ze mij in contact bracht. Ik
wil je er ook wel bijvertellen, dat toen ze mij in deze kamer bracht, ze een hele
mise-en-scène wilde. Ze wou me eerst met niets aan in het bed leggen en toen ik dat
niet wou op de divan met een opgestroopte onderjurk.’
‘Ik kan niet ontkennen,’ zei Dusphues, ‘dat zij meer stijlgevoel heeft dan jij, maar
het soort meisjes dat zij wenst is blijkbaar uitgestorven. Ik klets maar en laat jou
kletsen, ik hoop dat je het me vergeeft.’
Ze zaten tegenover elkaar en wisten niets te zeggen. Na een tijd stond hij op en
ging naast haar staan.
‘Ik ben blij dat jij het was,’ zei hij.
‘Ik ook,’ zei Philauta.
Toen zij een uur later nog klaar wakker lagen in het brede bed dat de kamer
aantrekkelijk maakte, schoot Dusphues in een lach.
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‘Wat is er?’ vroeg Philauta.
‘Ik bedenk dat ik nu Lena eigenlijk betalen moet.’
‘Je verdiende dat ik bijzonder verontwaardigd werd over zo'n opmerking, maar
het raakt mij niet.’
‘Ik heb toch spijt dat ik het gezegd heb,’ zei Dusphues, ‘want het slaat enigszins
terug op mij. Ik moet eraan denken in wat voor een huis ik ben. Heb jij er niets
vreemds aan gemerkt?’
‘Het ziet er niet fraai uit en het ligt in een sombere buurt. Ik werd opengedaan
door een soort sjofele maar waardige huisknecht en ik kwam op de trap iemand tegen
die er uit zag als een nar in het zwart. Maar ik heb gekker huizen gezien.’
‘Ik zal het je wel eens in détail vertellen, maar voorlopig moet het voldoende zijn
dat ik niet weet waarom ik hier ben en dat dit huis bewoond wordt door gekken, van
wie ik niet weet of ze allemaal onschadelijk zijn.’
Ze lagen stil en luisterden. Een sloffende stap kwam door de gang en een regelmatig
getik van druppels. Dusphues begreep dat Waqwaq op zijn ronde was. Het geluid
stierf weer weg.
‘Wat was dat?’ vroeg Philauta.
Dusphues vertelde het haar in bondige bewoordingen.
‘Twee vragen,’ zei Philauta, ‘wat zouden de gekken zeggen als ze wisten dat ik
hier was?’
‘Ik denk niets, maar zeker weten doe ik ook niets.’
‘Goed, laten we dan niet teveel risico nemen, maar belangrijker is, wat doe jij
hier?’
‘De logica van de Cheshire Cat past hier precies op, maar het is niet de mijne,
want ik weet niet wat ik hier doe.’
‘Dat zou ik dan maar eens te weten zien te komen,’ zei Philauta streng en na enig
zwijgend, maar niet minder betekenend nakaarten met mond en andere lichaamsdelen
stond zij op.
Zij greep haar onderjurk en Dusphues keek naar haar.
‘Net als vroeger,’ zei hij.
Zij ging voor hem staan.
‘Dag borstjes,’ zei hij, en kuste de aldus aangesprokenen.
Zij gooide de onderjurk over haar hoofd maar liet die niet verder zakken dan haar
middel. Hij nam weer afscheid en kuste haar van voren en van achteren. Hij schoot
snel ook in enige kleren en groette haar schouders voor zij haar blouse aantrok.
‘Ik zal je naar huis brengen,’ zei hij.
Zij liepen met grinnikende gezichten stil de trap af en de gangen over. Zij liepen
door donkere stegen waar radio's speelden en
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kwamen bij de gracht waar Philauta's huis stond. Ze keek naar de reflexen van de
lantaarnpalen in het water.
‘Net als vroeger,’ zei Dusphues.
‘Is dat goed?’ vroeg Philauta.
‘Zelden, maar nu wel,’ antwoordde hij.
Ze namen afscheid voor haar deur.
‘Ik kom morgen beslist eens bij je horen of je al weet waarom je in dat huis woont,’
zei Philauta.
‘Graag,’ zei Dusphues.
P. Roos
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[Pearse Hutchinson: gedichten]
Concession to swans
Behind the maids and the coats of mail,
what is the swan doing?
Is it in silent rushes now pursuing
some timid image of rejected grail,
that waits upon the water,
and only swans can love?
Or is it fast asleep, having heard so often
this king who sits beneath a perfect tree
and lifts a resonant voice above
the patient audience that knows a fighter
and man of many words when it sees one?
Behind the shields and the fat golden tresses
and the fat nacre dresses,
what is the swan doing? as the baby-faced hero in silver storms
in the forest of women's arms and warriors' arms?
Is it rehearsing, in its solitude,
the legendary cargo it must bear,
heavy as Lohengrin, upon its back:
the weeping three in the north sea, the crude
sexual appetites of leading gods, the fear
of being itself transformed - man, god, or duck?
Or is the swan, behind the rows of extras,
engaged in prayer to poets of an isthmus
to break words over it so that tomorrow
it may become an owl, and shake the sorrow
of nineteen hundred scooped-out symbols
into forgotten water and watch them float
like empty ice-cream cartons toward the throat
of some clean-limbed anthologist, that gambles
on finding paste pearls at morning in diluted water?
Tho it is now perhaps too late
to call that Mexican very great.
But, at the end, surprisingly,
the chorus having backed away,
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the swan comes in, like certain kinds of music.
It must have left the scene - to have a quick one, make
a cygnet, be
fondled by some misguided stage-hand? Play
is something swans have never understood
with ease. Perhaps they would
if we had less admiringly
in squat ink-bottles, fanlights, and in parks
put swans - honors that we have not accorded sharks.
Vienna: February 1952
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Rubén Darío in the Paseo Sagrera
Searching, in patios and cloisters,
in patios owned by aristos
and cloisters owned by monks,
I, that would gladly be rich but
contemn pride of line,
that hate God and the tonsured doctors
who keep him lingering alive
in his iron lung,
but might not find it easy to refuse
if offered deification,
searching in patios and cloisters
for beauty like a tourist for things about which
to say to his wife: ‘C'est joli, ça!’
found, in the end, what I needed,
when from the flowers toward the palmtrees
I saw butting up
in squat white stone
the unsparing likeness of an ugly man.
Palma de Mallorca: 2 October 1951
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A grain of grass
At first (when he arose in that compact room,
full of us, packed with our set pet positions,
and said: ‘The thing is not to see’,
and, after the boredom of some, the not quite saving
indignation of others, and the dísgusted, dísbelieving
turning back of the rest to the set pet
common wisdom attitudes of the glass,
went on: ‘The thing, I said,
is rather - The thing, I said, is too not to see more than: it is to see:
a grain in a world of sand,
of books, punks, drinks, leaf, uranium, snow,
or sand. It is to see Heaven,
my sweet pleasure principals of smoky schools
of poker, thought, poetry, and serious drinking,
never in a wild flower
or in itself; never in a wild camelia, catastrophe, or caligula,
and never in a tame one, or in itself.
A grain was not good enough for him,
nor should it be for us; nor a world believed in.’),
at first, when he arose, we did not believe him.
Pearse Hutchinson
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An act of contrition
Forgive me, life, and everyone
these words enter deep and close like the sunlight
into a summer evening just before it sleeps,
and everyone they glint off giving casual pleasure,
like the white light of a roaring noon
on the broken bottles for foiling fun
along the wall of a skinflint orchard:
Forgive me for all nausea, distaste, revulsion
from human beings ugly with filth or distortion,
for all mind-wanting to pick them up,
like anything semen-soiled and like dead slugs,
between little finger and thumb, and flush
them down the john in the hall.
Small old women, thin-white-haired, insufficiently veiled,
noses cancer-cancelled; lead-poisoned mauve-skins;
people with jaundice, the dense color of their necks
an off-the-mark parody of the most wonderful, yellow;
children (fond of me) born with one hand
fingerless, a raw red mound of flesh, not even round;
club-footed clumpers, with no Byronic act;
prinked, primping, presumed prickless
petits mignons, witty with women in swoon-voices,
handing round patisserie and balancing die demi-tasse
with incredible skill, but roving over only
the golden go-boys with globe-eyed glances;
seedy, shabby, balding, unsuccesful,
slightly shamefaced and shifty perverts,
like the middle-aged moneyless one in the gods at the Gaiety,
that slid an unshone black shoe
genteelly gingerly around about in the dark;
the gawky ogánachs in their giggle-stupidity,
crass as the arse of Balaam's classic ass,
and as unaware of Mozart as they are of pain;
whores - like the one I caressed, an Easter Monday night,
with my drunken arms, the one whose prodigiously white
face looked soft enough to crumble away at a finger-flick white and soft like blancmange, marshmallow,
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the blob that grows on the mouth of a stout-bottle,
when, opened, it's left over-long unpoured;
the harmless idiot: the duine-le-Dia; paralytics especially those on the alert, when they catch
our snow-and-granite gaze - or is it worse with those
who never look at anyone, who take good care
to remain officially unaware
of the watchers they could so vindictively convict?
I write down my hope that they forgive me,
watching my own exquisite long soft hand,
supple and assured, cover the patient paper
with a script, for the elegance and legibility of which
I am, among friends and acquaintances, properly famous.
An increasingly ugly young man, with slovenly habits,
and less simple than a stallion in sex-matters,
I write down today my sorrow and shame.
Pearse Hutchinson

Leo Vroman
Brief uit Amerika
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Rhodos en Cyprus
Eilanden, overal eilanden. Sinds we Piraeus verlieten hebben we nauwelijks het
gezicht op een eiland verloren. Het zijn meest kale eilandjes; lage, rotsige bergen
schaars bedekt met groen en met steile rotswanden, zwarte gestalten 's nachts en
tegen de avond en morgen-lucht, blauwgrijze silhouetten in de verte. Nu zijn we in
Cos, tegenover een lijn van grijze en witte eenverdiepingsgebouwen op de kust;
daarnaast een hoge muur die een rechthoek van fortificaties vormt en een pas geverfde
witte kerk ... In het ruim zijn nog maar weinig van ons over om de reis te beëindigen:
een man met de kop van een verwonderde, nieuwsgierige, ongeremde Odysseus,
sterk en op zijn hoede; twee mannen met puntmutsen die urenlang zitten zonder iets
te zeggen; een jongen met een kaal geschoren hoofd; drie vrouwen die zwarte shawls,
zwarte kousen en de vormeloze kleren van een dorpsbazaar dragen; hun babies; de
bemanning; een koopman en een soldaat... Terzijde, het aantal soldaten, vliegeniers
en zeelieden in Griekenland was opmerkelijk. Maar natuurlijk... Wat een strijd hebben
de Grieken moeten voeren, en hoe hebben zij zich staande weten te houden mèt hun
eigenaardigheden, zij zijn noch Latijns, noch Slavisch, Arabisch of Turks geworden.
Een brochure vertelt me bijvoorbeeld dat de Dodecanesos 637 jaar onder vreemde
heerschappij hadden gestaan toen zij in 1947 aan Griekenland werden teruggegeven.
Toch bewaarden zij hun Griekse gewoonten, tradities en taal, en in recente tijden
hun Grieks nationaliteits-gevoel. Grieks is minder veranderd, geloof ik, in 3000 jaar
dan enige andere nog levende taal... Nog altijd onopgelost blijft de kwestie-Cyprus.
Ik weet al uit de kranten thuis dat de grote meerderheid van de Cyprioten, hoe ook
hun politieke opvattingen zijn, Enosis verlangen, de vereniging van hun eiland met
Griekenland. Met uitzondering van een Turkse minderheid die ongeveer een vijfde
van de bevolking omvat, zijn de Cyprioten Grieks - en voelen zich Grieks - door hun
taal, hun levenswijze en door hun overtuiging. Dat zij er misschien materiëel beter
aan toe zijn onder Brits bewind dan gedurende hun eerste tijd als Griekse ingezetenen
is natuurlijk niet het punt waar het om gaat. Wat betreft Engeland's strategische
belangen heeft de Griekse regering, als een bewijs van haar goede wil en goede
bedoelingen, in ruil voor Enosis niet alleen aangeboden de continuering van de
bestaande Britse bases op Cyprus toe te staan en te garanderen, maar ook nieuwe
bases op Creta en elders af te staan. In principe staat de zaak voor Enosis sterk, en
ongetwijfeld zal zij uiteindelijk werkelijkheid worden; maar het ogenblik lijkt nogal
inopportuun en Enosis in de onmiddellijke toekomst onwaarschijnlijk...
Vanmorgen, moe en ontoonbaar na een slapeloze nacht, zat ik alleen in een hoekje
van het eerste klas dek toen een grote man van omstreeks vijftig, helemaal het type
van de Griekse of Levantijnse zakenman of hogere ambtenaar, op me toe kwam en
naast me ging zitten. Na een opmerking over het uitzicht, vertelde hij me meteen, in
het Frans, dat hij aan een bank werkte. Dat is een van de dingen die men doen moet
in Griekenland. Zoals
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men ook in Spanje wel kan opmerken, als er een groot, nieuw, wit gebouw verrijst,
is het in de meeste gevallen een bank. Koele interieurs voor overvloedig personeel:
werken aan een bank staat in aanzien en is erg keurig. ‘Ik heb dertig jaar in Egypte
gewoond.’ Dat ontbrak er nog maar aan, dacht ik. Ik bekeek hem, gefascineerd,
ondanks de moeheid in mijn ogen. Hij scheen zo volmaakt het type te zijn, met zijn
vormelijke beleefdheid en zijn expressieloosheid, eigenlijk; zijn onpersoonlijk,
olijfkleurig gezicht; zijn wandelstok en goede suède schoenen; zijn cosmopolitische,
mediterrane, middle-class realisme dat waarde hecht aan ‘aanzien’ en geld.
‘Getrouwd? Wat is Uw beroep? Zal ik U mijn kaartje geven?’ Hij gaf mij dat en ik
schreef mijn adres op een stuk papier, me verontschuldigend door te zeggen dat de
mensen in Engeland niet veel om kaartjes gaven. Hij vond het niet erg... ‘Dat daar
is Turkije.’
‘O,’ zei ik, geïnteresseerd; en toen? nogal dom, alsof men zou spreken over een
trip naar het eiland Wight: ‘Komt U wel eens aan de overkant?’
‘Nooit... Of ja, één keer ben ik er geweest. Tijdens een storm moesten we aanleggen
in Marmaritza.’
‘Was het interessant? Hoe is het leven daar?’
Met een plotseling, onverwachte geïrriteerdheid zei hij, en het was bijna een snauw:
‘Ils vivent comme des chiens.’ Daarna werd hij weer, en ook zijn stem, vriendelijk,
gelijkmatig, beleefd. ‘U moet eens de andere kant opgaan, naar Rhodos. Rhodos,
daar kom ik vandaan. Het zal U bevallen ... Zei U dat U naar Israël ging? Bent U
Israëliet?
‘Ja... ja.’
‘Iphanidou. Een van de beste families van Rhodos. Israëlieten.’
‘O ja. Ze wonen in de stad, is het niet...’
‘Neen, neen. Omgebracht door de Duitsers. Vier of vijf duizend Joden in Rhodos.
Allemaal vermoord door de Duitsers.’
‘Op het eiland?’
‘Neen. Weggevoerd naar Duitsland. Allemaal, behalve twee of drie families. Zij
hadden de Turkse nationaliteit, geloof ik. Een buitenlandse nationaliteit... De Duitsers
kwamen pas in 1943. Bleven twee jaar. Zeshonderd Duitsers boven vijftig duizend
Italianen. In Griekenland is altijd oorlog. De oorlog van 1912, de wereldoorlog, de
oorlog tegen de Turken, burgeroorlog, oorlog tegen de Italianen, tegen de Duitsers,
en dan weer burgeroorlog. Ik werd onlangs gewond bij de troebelen in Athene. Stuk
uit m'n knie. Kijk maar.’ Hij schoof de pijp van zijn broek op om te laten zien hoe
zijn knie opgelapt was.
‘Cigaret? ... Cigaret? ... Cigaret?’ Hij hield zelf nooit langer dan voor een paar
minuten met roken op en stond mij geen langere onderbreking toe. We praatten bijna
twee uur met elkaar, op het laatst voornamelijk over de Dodecanesos, de Twaalf
Eilanden. Hij vertelde me bijvoorbeeld waarom Kalimnos lichtblauw geverfd is.
‘Kalimnos ziet er van aan boord aardig uit, hè? Dat is dan ook alles. Op het land zelf
is er niets meer aan. Het is niet altijd in die kleur geverfd geweest; pas in de laatste
jaren. Blauw stelt Griekenland voor, moet U weten, en was onder de Italianen
verboden. Je mocht niet eens een blauwe das dragen. Zodat, toen de Italianen
vertrokken, de mensen in Kalimnos alles blauw verfden. U zult hetzelfde zien in één
of twee dorpen op Rhodos...’

Libertinage. Jaargang 5

219
Geleidelijk aan vervluchtigde mijn eerste indruk van hem. Hij blééf volmaakt een
type, maar een ander. Ik zag hem, niet als een gepolijste Levantijnse cosmopoliet,
maar als een vaderlandslievende middle-class Griek - dat is te zeggen,
vaderlandslievend binnen streng en waarschijnlijk onverbiddelijk conservatieve
grenzen - die, als alle Grieken die ik was tegengekomen, blijk had gegeven van moed.
Op middelbare leeftijd had hij zich bij de eerste de beste gelegenheid opgegeven als
vrijwilliger voor een Griekse legergroep die bij de Britse strijdkrachten was ingedeeld,
en was gewond geraakt in de burgeroorlog. Hij was een plaatselijke patriarch, zacht
en mild op het oog, hard van binnen; trots op zijn familie, op zijn eiland, trots er op
voor een buitenlander zijn beste beentje voor te zetten; behulpzaam, beleefd,
familieziek, vormelijk en uiteindelijk iemand die geen vat op zich geeft.

Rhodos.
De Oude Stad: die heeft mij mijn ideeën wel een beetje doen herzien. Rhodos was
naar mijn eerste nogal dwaze indruk, rustig, tevreden, idyllisch. Nu zeg ik niet dat
de Oude Stad ontevreden of onrustig is; het is er fascinerend, maar zeker niet
idyllisch... Mijn eerste indruk van Rhodos kreeg ik van de kalme, kleine zeeboulevard,
met zijn openbare gebouwen en café-terrassen en begrensd door de stadsmuur en
oude versterkingen; van de haven en zijn felucca's met hun hoge masten tegen een
lichtblauwe hemel; van de buitenwijken - die, wanneer ze ontaarden in een achterland
van kleine villa's en verontreinigde stranden, niet zonder hun middelmatigheid zijn
- en de plezierige, smalle laantjes met huisjes met aardige tuintjes op hun binnenplaats,
soms versierd met een fragment van een oud beeld...
De Oude Stad roept onweerstaanbaar het Oosten op, fascinerend voor het oog en
gevaarlijk voor de maag... Het was mijn eigen schuld. Er zijn betere restaurants in
de Oude Stad dan waar ik het middagmaal gebruikte. Eigenlijk was het mijne
misschien het slechtste dat ik gekozen kon hebben. Ik kwam tot die ontdekking toen
het te laat was. De tafellakens waren drie maanden of langer niet gewassen. De
messen waren verkleurd, het aardewerk, op zijn minst gezegd, vuil. De soep was
waterig, vet en koud. Het vlees en de aardappelen, niet slecht bereid moet ik toegeven,
waren lauw en zagen er niet al te aanlokkelijk uit en veroorzaakten bange vermoedens.
Ik liet zo veel ik kon staan zonder een scène te verwekken en eindigde dankbaar met
een sinaasappel. De vliegen waren actief, zoals overal. Daartussenin bestond de vieze,
neerslachtige waard het om te proberen een gesprek te beginnen door te zeggen:
‘Geen bezoekers. De zaken gaan slapjes...’ Twee deuren verder, merkte ik later op,
zaten een troep arbeiders aan tafels met redelijk schone tafellakens te schransen van
menu's waarvan de gerechten normaal en gezond leken... Vanavond voel ik me
misselijk en een beetje vreemd. Ik kan er niet van op aan of het restaurant in de Oude
Stad hiervoor verantwoordelijk is; ik dacht dat ik niet genoeg gegeten had om mijzelf
kwaad te berokkenen. Hoe dan ook... we moeten het beste hopen.
Deze middag is het eiland werkelijk onuitsprekelijk mooi. De hemel is
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van een gek lichtblauw, licht en blauw als van een fijn aquarel. De witte torens van
kerken en minaretten schitteren in de zon... er is een hoofdstuk over Rhodos in
Thackeray's ‘Notes of a Journey from Cornhill to Grand Cairo’, waarin hij schrijft:
‘De wonderbaarlijke helderheid en lichtheid van de hemel waaronder het eiland zich
scheen te koesteren, trof mij als alles overtreffend dat ik tot dusver had gezien... De
bloemen en de bladeren van de klimops tegen de muren waren verblindend; de mensen
lagen op koele, schaduwrijke plekjes, gelukkig en lui, met knappe, ernstige gezichten;
niemand scheen aan het werk te zijn; ze praatten maar weinig, alsof luiheid en stilte
nu eenmaal moesten horen bij de verrukkelijk heldere atmosfeer waarin zij leefden...
Het leek er werkelijk op alsof iedereen tot een soort ingehouden opgewektheid
verplicht werd en zich in deze charmante omgeving moest overgeven aan luiheid.
Ik betrad de binnenplaats die vlak aan zee ligt (waarop lui een paar schepen lagen
zonder iemand aan boord) en merkte dat het de plaatselijke gevangenis was. De deur
stond even wijd open als die van Westminster Hall. Enige gevangenen, een of twee
soldaten en beambten, en enkele vrouwen van de gevangenen hingen bij een fontein
onder een arcade rond; andere misdadigers liepen hier en daar rond, waarbij hun
kettingen erg vrolijk klonken: en zij en de bewakers en beambten stonden stil wanneer
zij elkaar tegen kwamen om een heel vriendschappelijk praatje te maken ... Het enig
teken dat de gevangenis verried was een deur waarvoor een paar schildwachten
languit lagen te geeuwen; terwijl binnen een paar zo juist gevangen genomen zeerovers
lagen, de kettingen om hun benen. Ze hadden heel vroeger enkele moorden gepleegd
en wachtten op hun vonnis; maar hun vrouwen was het toegestaan vrijuit met hen te
spreken: en het leek mij dat, als een zestal vrienden hen zou bevrijden en zij zelf de
energie zouden opbrengen zich te bewegen, de schildwachten veel te lui zouden zijn
om ze achterna te gaan.
Misschien verklaart dit waarom ik zelf zo weinig ondernemend geweest ben, net
als enige van Thackeray's reisgenoten die ‘gevoelig voor de werkelijke sfeer van het
eiland, zeker geen stap zouden hebben verzet, zelfs als ons was verteld dat de Colossus
in eigen persoon een wandelingetje maakte een halve mijl verderop.’ Daarom heb
ik vrijwel niets gezien van het land, de dorpjes, het stadje Lindos, de oudheden, de
boeren, maar ben er tevreden mee geweest over hen te lezen... ‘Het leven onder de
boeren van Rhodos,’ schrijven de Booths, ‘brengt U terug in een eenvoudige en
vreedzamer tijd.’ Ik ben er zeker van dat er in de dorpen weinig veranderd is sinds
de Booths meer dan twintig jaar geleden hun boek schreven. Men zou er ongetwijfeld
dezelfde tradities van gastvrijheid vinden, oude verhalen, dansen, bijgeloof, gewoontes
en erfstukken. ‘De bus stopt als de chauffeur een praatje met vrienden wil maken de tijd is nu eenmaal zonder enig belang voor de bewoners van het eiland... Als U
één café binnengaat in een dorp bent U verplicht ze ook allemaal te bezoeken en in
elk een glas mastika te drinken, want anders zullen de andere caféhouders zich
gekrenkt voelen... Zelfs het dialect in het ene dorp verschilt weinig van dat in een
ander maar de verschillen zijn groot tussen de eilanden ... men ziet soms een oud
Rhodesiaans borduurwerk dienst doen als bedgordijn, en hoort met verbazing aan
dat de eigenaar er
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wel 1500 pond voor is geboden... Wat over de boeren vroeger is gezegd geldt ook
vandaag nog: vlijtig, spraakzaam, vriendelijk en behulpzaam tegenover
vreemdelingen, en eerlijk...’
Grieken, Romeinen, Perzen, Saracenen, Byzantijnen, Venetianen en Genuezen hadden
zich al op Rhodos gevestigd voordat het eiland bezet werd door de Johannieter ridders
in de veertiende eeuw. Een gedeelte van de versterkingen van de stad werd toegewezen
aan elke ‘langue’ van de orde. ‘Vandaar’, schrijven de Booths, ‘dat we vandaag het
bastion van de Engelse taal hebben, de muur van de Spaanse taal en de auberge van
de taal van Italië. Het aantal talen steeg op een zeker ogenblik tot acht, maar door
de afvalligheid van Hendrik VIII en zijn excommunicatie, werd de taal van Engeland
verboden...’ ‘De locale Griekse overlevering is niet erg vriendelijk tegenover de
ridders als bestuurders van het eiland Rhodos en zijn volk. Er wordt beweerd dat zij
even grote zeerovers waren als de Turken, en zelfs minder tolerant ten aanzien van
het orthodox Griekse geloof. Maar wat ook over hen in dit opzicht kan worden verteld,
hun werk was duurzaam en vandaag de dag, vier honderd jaar na hun vertrek, getuigt
hun ommuurde stad Rhodos van hun langdurige strijd tegen de opkomende vloed
van de Ottomaanse invasie...’
De laatste Grand Master was Philippe Villiers de l'Isle Adam die de stad in 1522,
na zijn heroïsch verzet, aan Suleiman de Prachtlievende overgaf. Rhodos bleef onder
Turks bewind tot 1912 toen Italië tegen het einde van haar oorlog met Turkije om
de verovering van Libye, de Dodekanesos bezette. ‘Het is buiten kijf dat het
Ottomaanse bewind over het geheel genomen er een was van onderdrukking.
Niettemin lijkt Suleiman, vanaf de eerste dagen van de bezetting, een grote mate van
vrijheid aan zijn onderdanen op de Dodecanesos te hebben geschonken. Keizerlijke
verordeningen van de opvolgers van Suleiman bevestigden en verrijkten die tot men
bijna kon zeggen dat het totaal van al die bijzondere privileges het recht gaven van
locale autonomie... Rhodos en Cos hadden Turkse gouverneurs met een zekere
contrôle op de locale administratie. De andere eilanden regelden hun eigen zaken,’
maar moesten een jaarlijkse belasting opbrengen. Nadat zij in 1821 hun Griekse
broeders bijgestaan hadden in de onafhankelijkheidsstrijd kwamen de Dodecanesos
in 1830 weer onder Turks bewind, boetten voor hun opstandigheid, verloren gedurende
enige tijd hun privileges, verkregen die weer in 1835. ‘De periode van 1835 tot 1912
vertoont een voortdurende strijd om deze privileges te behouden tegen de aanmatiging
en de onregelmatigheden van pasha's en gouverneurs... In 1900... schaften de nieuwe
heersers van Turkije alle privileges af en brachten de inwoners in een wanhopige
toestand.’
De Italianen werden eerst met vreugde door hen binnengehaald; maar toen de
fascisten aan de macht kwamen, namen Signor Mussolini's bestuursmethoden de
inheemse Griekse bevolking zo tegen hen in ‘dat de naam Italië gehaat is over de
gehele archipel.’ Toch ondernamen de Italianen de bouw van moderne gebouwen,
nieuwe buitenwijken en voortreffelijke wegen. De Duitsers hielden de eilanden bezet
tussen 1943 en 1945. Zij gaven zich over aan Britse strijdkrachten die het bestuur
uitoefenden tot 1947, toen de eilanden aan Griekenland werden overgedragen.
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Ik sprak een vreemdeling, een zakenman, die terug verlangde naar het Italiaanse
bestuur. ‘De Italianen,’ zei hij, ‘regeerden beter dan de Grieken. Zij deden iets. De
Grieken...’ Hij haalde zijn schouders op. ‘Nu nemen zij steeds maar weer woonruimte
in beslag voor overheidsinstellingen. Natuurlijk. Om alle extra stafleden onder te
kunnen brengen. Het postkantoor werkte heel goed met zeven man. Nu zijn er dertig.
Het ging hier vroeger best met twee of drie politieagenten. Nu zijn er, maar ik ben
een beetje de tel kwijt geraakt, twee-en-tachtig. Het waren de Italianen die de nieuwe
stad bouwden. Alles. De wegen, de moderne gebouwen, het nieuwe aanzicht dat
Rhodos gekregen heeft als men binnenvaart, de tuinen, de brede lanen in de
buitenwijken. Het waren fijne kerels, die Italianen. Serieus, je had er iets aan... Het
geduvel begint pas met het Griekse bestuur, waarvan de leden alleen maar denken
aan het spekken van de eigen zakken. En als ze dat gedaan hebben willen ze steeds
meer ondergeschikten aanstellen en nog meer uitgeven. Iemand moet dat betalen.
Maar het land kan dat niet opbrengen. Zal ik U eens wat zeggen, er zijn hier in Rhodos
een heleboel mensen die het diep in hun hart met mij eens zijn. Ze willen er niet
openlijk voor uit komen, maar we waren er beter aan toe onder de Italianen... Nu wil
Cyprus zich aansluiten bij Griekenland. Wat een waanzin! Nationalisme! Krankjorem!
Cyprus is er nu goed aan toe. Als het zich aansloot bij Griekenland zou het alles
verliezen.’ ... Natuurlijk, hij was een vreemdeling en hij had geen gevoel of begrip
voor de patriottische en locale gevoelens van de Grieken. Bovendien had hij als
cosmopolitische, Levantijnse zakenman weinig moeilijkheden met de fascisten gehad,
wier bestuur, vergeleken met andere, brutalere en meer totalitaire dictaturen
ongetwijfeld mild te noemen was. Ik heb een belangwekkende verklaring gehoord
voor het toenemen van het aantal ambtenaren. Het is een vorm van sociale
verzekering, een middel om de werkloosheid te bestrijden.
De kellner in mijn nieuwe restaurant zet het eten neer alsof het om
precisie-instrumenten ging, met op het laatst een kleine, fijne verschuiving hier en
daar - mmmp! Hij laat zijn ogen er nog eens snel over heen gaan; alles is in orde.
Hij gedraagt zich op een discrete manier, respectueus, bijna eerbiedig. Hij ziet er
knap uit op een manier die hem ergens anders ‘vreemd’ zou doen lijken. Maar hier,
‘l'amour grec’ van de oudheid ten spijt, gelooft men dat zijn perzikachtig-rode tint
van de zon komt, eerder dan van cosmetica... Twee impressies, in Athene, Piraeus,
en Rhodos, en bij het Griekse consulaat in Londen: Eén, van winkelhouders en
ambtenaren, onvriendelijk en kleinzielig bij een eerste kennismaking, verre van
royaal met ‘Alstublieft’ en ‘Dank u wel’, en de laatsten altijd uit hun humeur in het
begin; maar er waren heel beminnelijke uitzonderingen. De tweede, van charmante,
eenvoudige mensen, in het bijzonder kellners, vol persoonlijkheid en van een
onopdringerige bonhomie. Zij kennen trots en nemen een fooi met waardigheid aan
en accepteren het vergeten er van met een glimlach. In Rhodos ging ik op den duur
hun bonhomie bijna als iets vanzelfsprekends zien; maar ik zal het niet vergeten. Op
mijn laatste wandeling langs de zeeboulevard vanavond werd ik overal uitbundig
gegroet. ‘Goodnight’ in het Engels, ‘how are you?’ ‘Goedenacht’ in het
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Frans, ‘goedenacht’ in het Italiaans... ‘Vaarwel, Rothos’ (Grieks voor Rhodos).

Cyprus.
Nicosia. Ik zag vier of vijf mensen, mannen en vrouwen, die de hitte op het midden
van de dag weg sliepen, languit gestrekt op het trottoir... Voor de toerist lijkt Cyprus
een aantrekkelijk mengsel van zijn eigen Zuid-Griekse karakter, zijn Turkse
minderheid en zijn efficiënte, op paternalistische wijze geleide Engelse bestuur. Dat
dit bestuur de grote meerderheid van de mondige Cyprioten onwelkom is wordt al
duidelijk bij één nummer van de ‘Cyprus Mail’, dat tot de Beaverbrook-bladen blijkt
te behoren. Toch treft de reiziger hier veel rustige efficiency, hoofdwegen als uit
Sussex of Wiltshire, links verkeer, politie-agenten in khaki shorts met marine-blauw
en wit gestreepte banden om de arm, Engelse automobielen, een ‘Wegherstelling’
bord, een R.A.F.-kamp ... en dat alles op een Grieks eiland, waarvan de sfeer mild
en huiselijk is en op prettige wijze mediterraan.
Famagusta. Ik zit in een derde klas hotel dat minder dan 15 shillings per dag rekent
voor een kamer met vol pension. Ik heb een kamer alleen, zonder pension, voor vijf
shillings per dag. Het heet een tweepersoons-kamer te zijn, maar in werkelijkheid
telt het drie bedden die een ruime vloer er tussen open laten, bestaande uit grote
tegels van 30 cm in het vierkant, terwijl de hoogte van de kamer bijna zes meter is.
De gangen en trappenhuizen zijn van paleisachtige afmetingen en komen overal uit
op daken en balcons. Overal zijn op aangename wijze in gangen of onderaan trappen
dekstoelen, fauteuils en sofa's neer gezet, in afwachting van die gezellige kleine
bijeenkomsten die gelijkvloers al begonnen zijn. De gasten schijnen in het stadje
thuis te horen en er permanent te wonen, vaak en familie. Wijd geopende deuren
geven de huiselijkste toneeltjes te zien. Het leven zonder ‘privacy’ dat ik heb zien
toenemen in Frankrijk eerst, en later in Italië en in Griekenland heeft een nieuw
uiterste bereikt in Famagusta.
In Londen roept de reiziger de taxi aan; hier de taxi de reiziger. Als een vreemdeling
over straat loopt, mompelen jonge mannen en jongens uit winkeldeuren, kalm en
zonder nadruk, ‘Taxi, taxi, taxi...’
‘You are welcome, Sir, to Cyprus.’ Shakespeare, ‘Othello’. Aldus de brochure die
het eiland voor toeristen uitgeeft. Toen ik gisteravond op het strand wandelde, terwijl
de avond viel en de kust zachtjes gloeide door de gele lichtjes uit de paar eenvoudige
cafétjes die bijna tot op het water vol zaten met Famagustanen, hun kinderen en hun
honden, bedacht ik dat die brochure ook met recht kon hebben geciteerd:
‘Come unto these yellow sands
And then take hands...’

Nergens heb ik het zand rijker gezien of de zee zo melkachtig, de hemel zo fluwelig
en paars, noch een strand van zulk een onschuldige vrolijkheid, of een zachter en
warmer invitatie...
Nergens ook heb ik de lucht zo stralend gevoeld, zo zachtjes verliefd. Om weer
eens die brochure aan te halen: ‘De legende wil dat Venus, de
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Godin van de Liefde, op Cyprus geboren werd; er wordt gezegd dat zij oprees uit
het schuim voor de kust bij Paphos. En de legende kon nauwelijks een betere
geboorteplaats hebben uitgekozen...’ De nadruk wordt echter in Famagusta niet
gelegd op verliefdheid, alsof het het middel was, maar op vruchtbaarheid, het doel:
men ziet er een overvloed van in onverstoorbaarheid gedragen zwangerschappen.
Vanaf de meer voorname balcons komt het geluid van Engelse stemmen, en
kinderen met emmertjes en schoppen roepen elkaar toe met Lancashire en Middlesex
accenten. De gedachte aan Southport of Bognor leiden mijn gedachten voor een
ogenblik af van de Middellandse Zee...
De Britse soldaten, ambtenaren en toeristen zijn opmerkelijk bescheiden, onagressief
en welgemanierd. Niettemin voelt men beneden de oppervlakte van vriendschappelijke
betrekkingen een zekere reserve aan de zijde van de Cyprioten. De Engelsen kunnen
over het algemeen meer geld uitgeven dan zij en bovendien hebben zij, met hoeveel
kiesheid ook aangewend, meer politieke macht. Tegelijkertijd dringt hun cultuur en
hun sfeer langzaam door tot het inheemse leven te Famagusta - tot profijt natuurlijk
van de plaatselijke handelaren. Het ironische is dat, het zelfbewustzijn even buiten
beschouwing gelaten, de sfeer van de stad zo opgewekt is. Werkelijk, ik vraag mij
zelf af: Bestaat er, in het hele Middellandse Zee-gebied, een gelukkiger en, op een
rustige manier, vrolijker stad dan Famagusta? ... En ik sprak daarnet over reserve,
maar ik moet dat woord terugnemen, ofschoon het wel terecht gebruikt werd. Het is
waar, de kranten staan vol over Enosis: beroep op Griekenland, beroep op de V.N.,
beroep op de erkende principes van het Britse Gemenebest. Het is waar dat de
Cyprioten hun rancunes hebben. Maar in Famagusta in ieder geval leven ze veel te
gemakkelijk, hebben ze te veel om handen, voelen ze zich te veel als één grote familie
en te gelukkig om er zich veel van aan te trekken. De Tommies met verlof of in
uniform, nauwelijks ouder dan twintig, zijn even fatsoenlijk, bescheiden en vriendelijk,
alleen op een andere manier, als de Famagustanen zelf. De geest die hier leeft is er
vooral één van onschuld. Het is een stad uit een opgewekt verhaal of film, waar
iedereen, zelfs de schurk, beminnelijk is en warm; waar niemand veel geld heeft,
maar waar iedereen rond komt; waar niemand niets te doen heeft, maar waar iedereen
genoeg tijd over houdt; en waar een bedelaar te middernacht met een viool onder de
arm naar huis keert, luid zingend, maar voor zichzelf, omdat hij er zin in heeft...
Ik mag een kellner die op alles zegt: ‘Yes-please’.
‘Goeden avond’. ‘Yes-please?’
‘Wat is er vanavond?’ ‘Yes-please.’
We besluiten tenslotte vis en wat salade te nemen. Hij haalt eerst een dozijn kleine
schalen die op zichzelf een smakelijk maal bevatten van tomaten, komkommer,
gebakken aardappelen, olijven, stukken vlees, aardappelsalade, kaas, een zachte
onbekende groente en verschillende zuren. Ik maak met deze gerechten geen haast
omdat ik denk dat zij bij de vis horen die nog komen moet. Uiteindelijk, zonder veel
haast, wordt op een grote schaal de vis opgediend, temidden van nog meer gebakken
aardappelen, salade
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en groenten. Het dozijn schaaltjes wordt afgenomen en vervangen door een dozijn
andere schaaltjes die ook weer voornamelijk tomaten, komkommer,, olijven enz.
bevatten ... Om in Griekenland een ober aan te roepen klapt men in zijn handen. Dat
houdt niets vernederends in. Het is een goede manier om de aandacht te trekken en
het onderscheidt zich van de verschillende andere geluiden in een restaurant. Wanneer
ik in mijn handen klap komt ‘Yes-please’ in de looppas aan. Nee, sterker; hij holt
werkelijk. ‘Yes-please?’
‘Mag ik de rekening a.u.b.?’
‘Yes-please.’
Het restaurant ligt achter een grote kruidenierswinkel, beide zaken lopen in elkaar
over. De eigenaar is gezet en lichtelijk verlamd en ontvangt een hele rij vrienden met
wie wordt gespeeld op een bord naast de toonbank, één van die eenvoudige, kalme
spelletjes die geliefd zijn in Griekenland in de middag en laat op de avond.
‘Yes-please’ zal zijn zoon zijn...
Roland Camberton
(Vert. H.v.G.L.)
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Barricade
De Groene Oranje?
In Hannah Arendt's fascinerende beeld van de structuur van de totalitaire wereld,
gegeven in haar The origins of totalitarianism1), is de ‘Partij’, in de periode dat zij
nog niet over de absolute macht beschikt, omgeven door een stootkussen, gevormd
door sympathisanten die hun tenten onmiddellijk rond de uiterste vestingmuren van
de ‘Partij’ hebben opgeslagen. De schrijfster toont ook aan dat het stootkussen
inderdaad naar twee kanten werkt, waar wij, die geheel buiten het geheimzinnige
fort en de omringende wallen staan, geneigd zijn de functie van die armzalige
tentbewoners als eenzijdig te zien: om ons in het onzekere te brengen over de ware
aard van de kasteelheer en zijn clique en de vreemde practijken die men beoefent.
Zo nu en dan lekt er wel eens iets uit over wat zich afspeelt in de kelders van het
slot, of wij horen over de wonderlijke condities waarin een groot aantal ongelukkigen
zou worden gedwongen te werken in de groentetuintjes binnen de vestingmuren. De
tentbewoners echter geven zich alle mogelijke moeite om ons te doen geloven dat
het heus zo erg niet is binnen die muren - waar overigens geen vreemdeling zonder
geleide wordt toegelaten - en dat daar werkelijk niet de pure waanzin heerst. Zij
bezweren ons telkens weer de blik niet al te strak op de mysterieuze vesting gericht
te houden omdat wij daardoor zo gemakkelijk verblind kunnen raken; om vooral ook
eens voorbij de torens te kijken en, als dat niet helpen wil, tracht men ons zonnebrillen
aan de man te brengen, van welker vervaardiging trouwens een gedeelte van deze
tentbewoners in zijn onderhoud tracht te voorzien.
Het merkwaardige is echter dat zij hun, gewilde of ongewilde schatplichtigheid
aan de kasteelheer en zijn clique óók afdoen in de vorm van zonnebrillen, want op
het kasteel verdraagt men het daglicht slecht. Maar dank zij die brillen kan men
tenminste leven in de onontbeerlijke illusie dat de werkelijkheid volkomen
overeenstemt met het beeld dat de bruine of donkerrode glazen opleveren. En intussen
hoopt men op de dag dat het kasteel zozeer zal zijn uitgebreid en verbouwd dat het
daglicht nergens meer een kans krijgt naar binnen te schijnen ... waarna de
tentbewoners gewoonlijk

1) Harcourt, Brace & Co, New-York, 1951. In een Engelse uitgave verschenen bij Secker &
Warburg.
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vriendelijk worden beloond voor de bewezen diensten met een plaatsje in de zich
snel uitbreidende groentetuintjes.
Van alle brillenmakers in Nederland zijn ongetwijfeld die van De Groene
Amsterdammer de bekwaamste, niet in de laatste plaats ook als verkopers. Zij hebben
een publiek gekweekt dat onvoorwaardelijk in hun koopwaar gelooft, zoals anderen
in een bepaald merk auto of radiotoestel geloven; een publiek dat elke critische
faculteit heeft afgelegd ten opzichte van de door de Groene verschafte producten.
Zij zijn aan deze brillen verslaafd geraakt, en inderdaad maken de typische
Groene-lezers de indruk van mensen die te veel met verdovende middelen omgaan.
Men hoeft zo iemand maar eens te vertellen dat zijn weekblaadje geleid wordt door
mensen die een verstandhouding hebben met de C.P.N. en er volgt een uitbarsting
van morele verontwaardiging of een stilzwijgen vol superieure minachting; zegt men
echter diezelfde Groene-lezer dat Amerika, niet Sovjet-Rusland de grote
ordeverstoorder is, of dat de stalinisten ‘misschien geen vijfde colonne vormen’ zoals onlangs het grote warhoofd Suys geloofde - of dat de regering-Pinay de
democratie in Frankrijk misschien wel een slechte dienst bewees door de ‘bijzonder
intelligente’ Duclos achter slot en grendel te zetten (men zie de Groene van 7 Juni
'52), en men is bereid U met een ernstig gezicht aan te horen en U gelijk te geven,
althans een heel eind met U mee te gaan, minstens U met sympathie tegemoet te
treden bij zulke loffelijke pogingen tot ‘objectiviteit’, tot het ‘open houden van het
gesprek.’
Intussen heeft mr. Dijkstra's zevenstemmer-beweging laten zien dat de Groene
inderdaad die functie heeft tegenover de ‘Partij’, die Hannah Arendt alle
fellow-travellers toeschrijft. Gevraagd naar zijn mening omtrent mr. Dijkstra's actie
zag Paul de Groot hier nu eens niet de hand van Philips, Unilever, Krupp of Du Pont
de Nemours in, maar betoonde hij zich opeens een redelijk man. De Groene kon dan
ook niet nalaten een heel klein juichkreetje te laten horen. Paul de Groot is het niet
met ons eens (verjaagd zijn met één slag alle gedachten aan een onder één deken
liggen van de heren De Groot en Dijkstra) maar in tegenstelling tot Romme, Oud en
Het Vrije Volk geeft hij tenminste argumenten (wie zei daar dat een ‘gesprek’ met
stalinisten onmogelijk is?) schrijft de Groene ongeveer. Volgen de argumenten van
Paul de Groot die met enig recht stelt dat als men nu werkelijk zo veel tegen heeft
op het Atlantische pact en de Westerse herbewapening, men niet anders doen kan
dan stemmen op de enige partij die daar ‘principiëel’ tegen is, en dat is nu eenmaal,
ook volgens de Groene, de C.P.N. Maar opmerkelijker nog dan een sluitend betoog
is hier van Paul de Groot de toon, een toon namelijk vriendschappelijk en respectueus,
(Ik wil vooropstellen, dat wij uw overwegingen waarderen en een eerlijke peiling
als door u bedoeld zouden toejuichen) maar tegen het einde vaderlijk vermanend
(Ook hiermede zou de zaak van de vrede niet zijn gediend. Het spijt mij dus het door
u geopperde plan ten stelligste te moeten ontraden.) Geen woord in deze brief over
fascisten of kapitalisten - het is een epistel even verrassend als sommige tropische
eilanden (Cuba, Madagaskar); men verwacht er gifslangen en ze zijn er niet. Hier
spreekt geen man die zichzelf overschreeuwt - hier spreekt iemand tot geestverwanten,
tot vrienden, weliswaar nog niet vast genoeg in

Libertinage. Jaargang 5

228
de leer, maar die daartegenover de beschikking hebben over een publiciteitsorgaan
dat meer Nederlanders beïnvloeden kan dan door de ‘Partij’ rechtstreeks mogelijk
is. En bovenal, zolang de Groene bestaat is de buitenlucht voor Paul de Groot en de
zijnen in Nederland nog zo ijzig niet. Inderdaad, de dienst die de Groene de stalinisten
bewijst ligt niet zo zeer in het winnen van stemmen als wel in het scheppen van een
klimaat, waarbinnen het de C.P.N. mogelijk blijft zich te handhaven. Een klimaat
dat gemaakt wordt door werkelijke topprestaties soms op het stuk van hypocrisie,
draaierijen, halve waarheden, drogredenen en verdachtmakingen. Andere malen weer
ligt de schijnheiligheid er wat al te dik op en wat dan te zien komt ... maar men zie
de Groene van 3 Mei 1952 bijvoorbeeld. Het Parool namelijk wijdde enige critische
woorden aan de redevoeringen van de Koningin in de V.S. - een opgelegde kans dus
voor de Groene om 1) het Parool verdacht te maken en 2) zelf weer eens in het gevlei
te komen van het ‘weldenkende’ publiek. Het is de Koningin zelve, steekt de Groene
van wal, die zich nu, na de Groene en de Derde Weg, de toorn van de Parool-redactie
op de hals gehaald heeft. Men ziet, wie de Groene leest is in ieder geval in goed
gezelschap. Zij heeft gedurende haar Amerikaanse reis een aantal redevoeringen
gehouden en daarin over de internationale situatie en haar ontwikkeling dingen
gezegd, die, naar een vrijwel eenstemmig oordeel hier te lande en elders hoognodig
eens gezegd moesten worden, die door niemand beter en bij deze gelegenheid
bijzonder goed gezegd konden worden. Vanwaar dit plotseling beroep op een ‘vrijwel
eenstemmig oordeel’ van de zijde van een orgaan dat altijd zo prat gaat op zijn
‘onafhankelijke’ mening? Waar blijft nu het ‘tegengif’ tegen de
‘algemeen-gepropageerde visie’, om met de woorden van de Derde Weg te spreken?
De Groene gaat dan, na nog enige boosheden aan het adres van het Parool, verder
met te vertellen dat de buitenlandse politiek in dat blad bedreven wordt door ‘gewezen
communisten’, en zulke lieden zijn vaak alleen maar ‘balorig’, vindt de Groene, die
er dit maal alles op gezet heeft om een liedje te schrijven dat zonder bezwaar ook
voor de Avro gezongen zou kunnen worden. Maar dan het slot: Een beetje een raar
land, of liever een rare wereld, is het eigenlijk toch wel waar dergelijke heren de
kans krijgen in een zich als progressief en socialistisch aandienend blad zich zo vrij
en onverveerd uit te leven en iedere andersdenkende tot de Koningin toe te lijf te
gaan (sic!)1)
Ja, wat wonderlijk toch, roept dit groentje uit, dat mensen die critisch durven staan
tegenover leden van de Koninklijke familie, zich nog socialisten durven noemen!
Maar het meest verbazingwekkende vindt hij toch

1) Vijf weken later schreef de vroegere correspondent van ‘De Waarheid’, de heer Jan Brusse
naar aanleiding van de botsingen in Frankrijk een artikel, waarvan de strekking uitstekend
als volgt samengevat kan worden: Een beetje een raar land, of liever een rare wereld, is het
eigenlijk toch wel waar vredelievende heren niet eens de kans krijgen zich vrij en onverveerd
uit te leven met ploertendoders en scheermesjes.
Het is ongetwijfeld wijsheid uit de kan, maar ik blijf het maar een rare wijsheid vinden, of
liever een raar krantje, waar dergelijke de wijsheid in de kan hebbende heren de kans krijgen
zo vrij en onverveerd met twee maten te meten, dat het blad er scheel van ziet.
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wel dat zij hun critiek nog mogen publiceren ook! Klaarblijkelijk is deze
Groene-schrijver één van hen die nog niet zo lang geleden als de Parool-redacteuren,
laten we zeggen in 1948, van de C.P.N. werd losgemaakt, iemand derhalve die nog
zo zeer in de oude sfeer gevangen is, want ook zo weinig balorig, dat hij tegenover
critiek uitsluitend de gedachte aan een supprimering kan opbrengen.
H. van Galen Last
Juni '52
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Besprekingen
Gottfried Benn, dichter en diagnosticus
Gottfried Benn: ‘Frühe Prosa und Reden’. Limes-Verlag, Wiesbaden 1950.
Gottfried Benn: ‘Der Ptolemäer’. Limes-Verlag, Wiesbaden 1947.
Gottfried Benn: ‘Statische Gedichte’. Limes-Verlag, Wiesbaden 1947.
Gottfried Benn: ‘Fragmente’, Gedichte. Limes-Verlag, Wiesbaden 1951.
Het is nog niet heel lang geleden dat de dichter-essayst Gottfried Benn door de
re-education in Duitsland het recht ontzegd werd te publiceren, ook al had de
Reichsschriftkammer hem in 1937 het recht op spreken verboden. Het getij keerde
echter, en in 1951 kende de Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung de vijf
en zestig jarige arts-schrijver de Georg Büchner-prijs toe. In de verantwoording van
haar keuze maakte de commissie gewag van een ‘dichter van europees formaat’.
Het heeft er alle schijn van dat die uitspraak niet op overdrijving berust. Ook al
beoefent Benn de literatuur en marge van een artsenpractijk, de enkele boeken die
hij sinds het einde van de oorlog schreef voldoen wel als bewijs voor zijn europese
rang. Arts en schrijver staan elkaar trouwens niet in de weg; ook als dichter is Benn
diagnosticus.
Om Benn een beetje te leren kennen doet men het best de door hem ontworpen
arts Rönne te ontmoeten. In één van de eerste stukjes, waarin die Rönne optreedt,
kan men zijn gedachten als volgt samenvatten: het kapitaal aan cultureel optimisme,
dat sinds de achttiende eeuw de mens in staat had gesteld aan het verstand te geloven
als aan het grote orgaan, waarmee men het leven baas kon worden, is nu wel
opgeteerd. De Aufklärung wordt als een geloof doorzien, het geloof namelijk dat er
een diepste waarheid van het leven zou zijn en dat deze met behulp van de menselijke
geest ontdekt zou kunnen worden.
Benn's eerste taak was het, een Aufklärung te laten volgen op De Aufklärung. De
zijne stond ten opzichte van het wetenschappelijk wereldbeeld van de negentiende
eeuw in een verhouding gelijk aan die van de Verlichting tot het Godsbegrip. Zijn
scepticisme gold de negentiende eeuwse idee der ontwikkeling. Hij had het geloof
volkomen opgezegd aan de opvattingen dat de kosmos er zo'n beetje was om der
wille van de mens en dat het goed doen gedijen van de menselijke soort een
elementaire functie van het levensproces zou zijn. Het waren niet alleen de kleine
jongens uit
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de negentiende eeuw waartegen Benn aldus te velde trok. Hegel heeft geschreven:
‘Dass Vernunft ist in der Weltgeschichte, ist eine Wahrheit, die wir voraussetzen.’
Benn's révolte tegen een in het teken van het mechanische vooruitgangsbegrip
georganiseerde wereld begon met een aanval op de centrale positie van het brein als
enig orienteringsorgaan van de mens. Hij verzette zich tegen een leven dat naar zijn
mening steeds exclusiever tot materiaal voor het denken werd gereduceerd. Het enige
perspectief waaronder men nog in staat was, kosmische krachten te ervaren was dat
der utilitaristische toepassing. Alle verworven comfort ten spijt was de mens armer
geworden; hij leefde eigenlijk niet, tenzij sociaal of commercieel dat wil zeggen:
uiterst fragmentarisch. Hij had eigenlijk maar één, laatste, verlangen: alle rampen te
overleven, ten koste van alles. Belangrijk werd genoemd, wat het door geen enkele
geestelijke waarde bepaalde, animale leven zijn duur garandeerde. Het leven was
gereduceerd tot een commerciële reuzenonderneming, waarbij iedereen deels als
producent, deels als consument was betrokken.
Uit het inzicht dat het menselijk denken niet in staat is iets toe of af te doen aan
het irrationele en gewelddadige karakter van het leven trok Benn de radicaalste
consequentie. Hij zag sindsdien de hele europese existentie als een enorme misslag.
Een dwaling, onder andere berustend op de domheid van een intellectuele clique die
niet inzag dat de mens iets veel primitievers is dan zij meende. Een dwaling die hij
omschreef met de woorden ‘Diese Menschheit hatte Ordnung herstellen wollen in
etwas, das hätte Spiel bleiben sollen.’ Wat wel verbaast is, dat een man die zulke
inzichten heeft, zelf met zoveel ernst nieuwe spelregels voor dat leven gaat bedenken;
met een ernst die zelfs aan Klages-achtige Donquichotterie grenst.
Don Quichotte had trouwens zijn sympathie; hij was het type dat ‘nicht nur seine
Fleischlichkeit lebt’, de metaphysische gerichte mens, in tegenstelling tot de
‘descriptieve’ Sancho Pancha. Naar Benn's mening was de hele huidige civilisatie
gesneden naar de maat van Papagenus; Taminos rol in de wereld scheen uitgespeeld,
sinds deze civilisatie erop ingericht was de kosmos aan te bevelen als een
onuitputtelijk warenhuis. In zo'n platvloerse civilisatie geldt als hoogste waarheid
wat de existentie der tallozen garandeert. Men beroept zich daarbij op de heiligheid
van het menselijke leven, nog niet toegekomen aan de vraag van Kierkegaard: ‘Men
is als de anderen; ergo men is mens. God weet, of er iemand onder ons mens is?’
Rondom zich meende Benn te zien dat het leven ‘ohne grosses Gesetz’ zich begon
te desorganiseren. De grote vraag voor hem werd, waar nog een ‘grosses Gesetz’ te
vinden zou zijn. Het stond voor hem vast, dat alleen een biologisch absolutum nog
kans bood; in het bloed immers trof men nog de lagen aan die ‘die Geheimnisse
tragen’, de somatische ervaringen van een praelogische existentie.
De consequentie van die overtuiging werd de aanvaarding van het
nationaal-socialisme; het ras was daarin immers een ‘biologisch absolutum’, althans
in Benn's ogen. Pas jaren later kwam hij er achter dat het eveneens een bedenksel en nog wel armzalig - van de geest was, en
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niet minder onethisch dan welke ethiek ook. Voorlopig aanvaardde hij echter het
nationaal-socialisme als een ‘ueber das Soziale hinausgreifende Bestimmung der
Existenz’. Het bevredigde zijn ‘Hunger nach dem Unerreichlichen’.
Zijn gedichten uit die tijd waren een reeksgewijze belijdenis van de overtuiging
dat de mens een ontaard dier is, ziek geworden aan te veel hersens, tragisch door zijn
wetenschap van de dood, gelukkig enkel in ogenblikken waarop hij zich een kon
voelen met de levensstroom die het storend bewustzijn uitschakelt. Kenmerkend is
de regel, de mens betreffende: ‘ein armer Hirnhund, schwer mit Gott behangen. Ich
bin der Stirn so satt’.
‘Wie enthirne ich meine Sinne’ is de in zijn essays veelvormig herhaalde vraag.
Zijn taal droeg mede de sporen van die poging tot ‘Enthirnung’. Naar Benn's mening
was de taal tot ‘Hirnsprache’, ‘Begriffssprache’ geworden. ‘Mich sensationiert das
Wort ohne jede Rücksicht auf seinen beschreibenden Charakter rein als assoziatives
Motiv’. Zijn proza stroomde als een vloed van woorden, beelden en gedachten die
in geen enkel logisch verband tot elkaar staan.
Na 1938 zweeg Benn. Sinds de laatste oorlog publiceerde hij regelmatig. Zijn
gedichten zijn, mét zijn opvattingen over het gedicht, zeer veranderd. Hij definieert
het nu als een kunstproduct waarmee de gedachte aan bewustheid, critische contrôle
en opzettelijkheid strikt is verbonden. Voor de moderne lyricus acht hij de
gelijktijdigheid van de poëtische en de introspectief-critische werkzaamheid als
onafscheidelijk.
Kunst kenschetst hij als poging ‘innerhalb des allgemeinen Verfalls der Inhalte
sich selber als Inhalt zu erleben und aus diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden.
‘Die Form ist das Sein, der existentielle Auftrag des Künstlers’. Achter het woord
liggen nog genoeg ‘Seinsabgründe’ om de diepzinnigerds te bevredigen; in elke
fascinerende vorm gaan substanties van hartstocht en ervaring schuil.
Zijn eerste na-oorlogse roman ‘Der Ptolemäer’ is een meesterwerk van associatief
proza. Het bestaat uit een op het eerste gezicht onsamenhangend, complex van
gedachten en gevoelens, beelden en begrippen, geestrijke trouvailles en curieuze
vergelijkingen. Het geeft afwisselend stemmingen, oordelen, meningen, theorieën
en interpretaties, zonder aanwijsbaar rhythme geschreven maar toch met een gewogen
verdeling der accenten.
Wat ontstond bij die werktrant was een proza dat het midden houdt tussen novelle
en essay. Het eigenlijk zeer beperkte expressionistische proza groeide onder zijn
handen uit tot een middel waarmee alle, ook de subtielste gevoelens en gedachten
konden worden uitgedrukt.
De samenhang der regels, ook wat de zinsbouw betreft, kan niet deductief worden
begrepen. Wie iets van het lezen terecht wil brengen moet met een veranderde
conceptie van lezen beginnen. Er worden geen gevolgtrekkingen gemaakt, geen
implicaties gevormd. Het gaat niet om de samenhang tussen praemisses en conclusies.
Woord en woordverbinding komen associatief tot stand.
Max Bense spreekt in zijn poging Benn's proza te karakteriseren van

Libertinage. Jaargang 5

233
prismatische analyse: ‘sie zerstreut die Dinge van der Mitte der Subjektivität aus und
diese Zerstreuung ist prinzipiell ohne Grenze.’ Daardoor wordt de indruk gewekt
alsof Benn's teksten fragmenten zijn uit een eindeloze, onsamenhangende toespraak
die toch nergens ophoudt of afbreekt. Bense vergelijkt dit proza met een schilderij
van Picasso: ‘der natürliche Gegenstand, dessen Eigenschaft, real zu sein darin besteht
wiedergegeben, photografiert werden zu können, wird prismatisch zerstreut.’ Noch
het thema, noch de schrijver vormen het eigenlijke onderwerp van dit proza; de relatie
tussen beiden is het eigenlijke onderwerp.
Benn's gedichten zijn de enige Duitse verzen van vandaag die meer dan provinciale
allure hebben. De eerste bundel die na de oorlog uitkwam was ‘Statische Gedichte’;
de meeste verzen daarin zijn nog tamelijk klassiek van vorm. ‘Fragmente’ dat enkele
jaren later verscheen bevat goeddeels gedichten die een minder voor de hand liggende
structuur bezitten. Het gedicht ‘Satzbau’ uit de laatste bundel, hieronder afgedrukt,
voldoet om zowel Benn's conceptie van poëzie als ook zijn poëzie zelf te beoordelen.
Het voldoet in elk geval om aan te tonen dat tenminste één dichter in Duitsland zich
los heeft gemaakt van het nog in Rilke's teken staande romantisme.
Alle haben den Himmel, die Liebe und das Grab,
damit wollen wir uns nicht befassen,
das ist für den Kulturkreis besprochen und durchgearbeitet.
Was aber neu ist, ist die Frage nach dem Satzbau
und die ist dringend:
warum drücken wir etwas aus?
Warum reimen wir oder zeichnen ein Mädchen
direkt oder als Spiegelbild
oder stricheln auf eine Handbreit Büttenpapier
unzählige Pflanzen, Baumkronen, Mauern,
letztere als dicke Raupen mit Schildkrötenkopf
sich unheimlich niedrig hinziehend
in bestimmter Anordnung?
Ueberwältigend unbeantwortbar!
Honoraraussicht ist es nicht,
viele verhungern darüber. Nein,
es ist ein Antrieb in der Hand,
ferngesteuert, eine Gehirnlage,
vielleicht ein verspäteter Heilbringer oder Totemtier,
auf Kosten des Inhalts ein formaler Priapismus,
er wird vorübergehn,
aber heute ist der Satzbau
das Primäre.
‘Die Wenigen, die was davon erkannt’ - (Goethe) wovon eigentlich?
Ich nehme an: vom Satzbau.
Ch. Wentinck
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Nieuwe publicaties over Stefan George
Robert Boehringer: Mein Bild von Stefan George Helmut Küpper vormals
Georg Bondi, Berlin 1951
Stefan George is één der uitzonderlijke duitse dichters die tot dusverre is ontsnapt
aan de in Duitsland zeer in zwang zijnde zucht tot schrijven van biografieën. Twee
van zijn vrienden, behorende tot de ‘Kreis’ publiceerden nog bij zijn leven werken,
die voor de ‘Kreis’ zelf in een behoefte voorzagen. Het waren Gundolf, wiens
‘George’ in 1920 bij de ‘Verlag der Blätter für die Kunst’ verscheen, en Friedrich
Wolters, die een ‘Deutsche Geistesgeschichte seit 1890’ schreef, die als hoofdtitel
had ‘Stefan George und die Blätter für die Kunst’. Van Gundolf's studie kan gezegd
worden dat zij een goede introductie tot het werk van de dichter is, zij het dan enkel
voor degenen die zijn te breedsprakig proza aanvaarden kunnen. Wolter's boek bleef
bepaald tot een historische beschouwing over de ‘Blätter für die Kunst’ en de rol die
dit tijdschrift in Duitsland en elders heeft gespeeld; de figuur van George zelf vormt
niet het eigenlijke onderwerp. Bovendien gold als bezwaar der niet tot de ‘Kreis’
behorenden dat dit boek vooral als monument bedoeld was en dienovereenkomstig
de stof gekozen en ‘behouwen’ was. Objectiviteit was niet het doel van de auteur
geweest, en een objectief beeld van George zocht men er dus vergeefs in.
Het heeft tot 1951 geduurd eer twee kort na elkaar verschenen boeken met nieuwe
gegevens kwamen. Beide boeken zijn opnieuw geschreven door ‘Kreis’-figuren.
Voor anderen is geen enkele bron toegankelijk om een biografie te kunnen
ondernemen. Edgar Salin schreef zijn herinneringen neer in ‘Stefan George’, een
nogal levendig boek, dat een goed beeld geeft van het doen en laten in de ‘Kreis’
voor zover Salin daar zelf bij betrokken was. Robert Boehringer, de boedelbeheerder
van George's nalatenschap, publiceerde ‘Mein Bild von Stefan George’; een titel die
zeer letterlijk opgevat kan worden, want de helft van het boek bestaat uit foto's.
Beide figuren waren vrienden van George; nog steeds bleef deze dichter gespaard
voor het ‘Literaturbetrieb’ omdat de enigen die hem gekend hebben ook inderdaad
zijn naaste vrienden waren. Het is de verdienste van Boehringer's boek dat het zo
openhartig mogelijk is samengesteld. Al degenen, van wie Boehringer wist dat zij
de dichter hadden gekend, nodigde hij uit, een bijdrage te leveren. Zo ontstond een
boek, dat in het kruispunt der vaak tegengestelde meningen een veelzijdig beeld van
de dichter te zien geeft. Bijzonder boeiend is een gepubliceerde brief van Max
Kommerell, één van George's allernaaste vrienden en schrijver o.a. van de beste Jean
Paul-studie. In die brief treedt een probleem aan de dag dat representatief geacht kan
worden voor andere, in de ‘Kreis’ voorgekomen verwijderingen en vervreemdingen.
Kommerell verwijt in die brief de ‘Kreis’ dat daar het volgende gevaar niet meer
wordt gezien: ‘Das Banale in der Sprechweise höchster Salbung nicht mehr zu
erkennen, es gar für dichterisch zu halten, so dass Faustrecht im Geistigen, und
liturgische Pathetik im Dichterischen zusammentritt, die auch in dieser Umgebung
dem mittlern Format die Existenz zu sichern, dem grössern zu erschweren oder zu
verekeln. Für das reine Gedicht: das höhere Indi-
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viduelle das als solches Muster ist - hat fast niemand mehr Sinn: es muss Aufhöhung,
Pathos, Ethos, Ritual, Magie zu Hilfe kommen.’
Een dergelijk gevaar ontstaat inderdaad zodra de poëzie mede als middel tot
didactiek wordt gezien; criterium wordt dan de educatieve mogelijkheden die zij
biedt. Kommerell had in zo verre gelijk, dat veel der toen geschreven gedichten,
gepubliceerd in de ‘Blätter für die Kunst’, vandaag enkel nog gezien kunnen worden
als curieuze staaltjes van nogal valse rhetoriek.
Boehringer neemt die uitlating van Kommerell niet te baat om zich succesvol te
verdedigen. Hij beperkt zijn commentaar tot de opmerking en passant, dat het
Kommerell ontbrak aan ‘absichtlose Liebe’. Waarschijnlijk bedoelde hij daarmee
dat Kommerell te veel gelegen was aan een literaire carrière om zich geheel te kunnen
schikken naar de binnen de ‘Kreis’ geldende wetten.
In elk geval hééft de carrière van Kommerell bewezen dat hij een tamelijk bijzonder
man was, die voortreffelijke boeken kon schrijven. Boeken die George tot aan zijn
dood toe met instemming heeft gelezen. Men krijgt ueberhaupt de indruk dat George
wel geraakt werd door de wrijvingen binnen zijn ‘Kreis’, maar toch genoeg gevoel
voor onderscheid had om sympathie tot waardemeter te maken.
Boehringer was wel de geschikte man voor een boek als ‘Mein Bild von Stefan
George’; wie zijn ‘Ewiger Augenblick’ heeft gelezen - een boekje met opgetekende
gesprekken, door St. G. gevoerd - zal dit bevestigen.
Uit geen ander werk treedt de dichter menselijker en sympathieker naar voren.
Ongeveer zoals hij op de foto's uitziet, die in later jaren van hem zijn genomen. Niet
meer de duitse-jongelings-rechtzinnigheid, maar een gezicht met veel nuances, met
ironie en zin voor betrekkelijkheid.
Ch. Wentinck

Hernieuwde kennismaking met Bonger
Mr W.A. Bonger, Verspreide Geschriften, 2 delen, Arbeiderspers, Amsterdam.
Men kan niet zeggen dat deze verzameling van Bongers kleinere geschriften, in
belangrijke mate de aandacht getrokken heeft van het grotere publiek. In de
vaktijdschriften zal men er wel die aandacht aan hebben besteed die onder vakgenoten
gebruikelijk is, maar voor de rest krijg ik het onbehagelijk gevoel dat de volkomen
onhistorische geest die tegenwoordig in ons culturele en politieke leven de overhand
heeft, zich ook daardoor demonstreert, doordat men al niet meer weet wie Bonger
was en wat hij voor het Nederlandse geestesleven betekend heeft.
Onhistorisch is men in dien zin, dat men bij de beoordeling van culturele
problemen, hetzij met absolute religieuze of morele waarden werkt, hetzij
economisch-technische factoren (los van hun eigen ontwikkeling en los ook van al
de andere maatschappelijke krachten) als de enig belangrijke beschouwt, hetzij
tenslotte dat men zich van geen enkel probleem iets aantrekt en er op rekent dat de
bij de dag levende handige jongens, ons er wel door-
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heen zullen halen en dat het grote publiek altijd wel bereid zal zijn die jongens, die
meestal ouwe jongens zijn, hun steun te geven.
Bij een dergelijke geestesgesteldheid heeft men weinig verbinding met een
persoonlijkheid als die van Bonger, die, voor zover dat in onze tijden en bij zijn
bijzondere aanleg mogelijk was, altijd naar het encyclopedische streefde en die,
behalve het zoeken van de samenhang der gelijktijdig optredende maatschappelijke
verschijnselen, ook het wordings- en groeiproces dier verschijnselen onmisbaar achtte
om tot een goed begrip van het geheel te komen. En ofschoon Bongers: ‘Problemen
der Democratie’ een van die boeken is geworden die heel vaak genoemd worden of men het boek ook leest en of men het met enige hoofdzaken er uit eens is, blijft
voor mij voorlopig een open vraag - en zijn: ‘Inleiding tot de Criminologie’ blijkbaar
in de smaak blijft vallen, heb ik toch de indruk dat Bonger als geheel te weinig in
overeenstemming is met wat we dan maar ‘de tijdgeest’ zullen noemen, om werkelijk
gewaardeerd te worden.
Maar ‘de tijdgeest’ is nu eenmaal altijd een resultante van vele krachten, en al
overheersen op dit moment de irrationele krachten hierbij in sterke mate - wat dan
ook aan de resultaten van de maatschappelijke ontwikkeling duidelijk te bemerken
valt - er zijn tenslotte toch ook nog rationalistische krachten, en er moet dus bok een
milieu zijn waar waardering voor de grote en emotionele rationalist Bonger voor de
hand ligt.
In dat milieu zal men deze ‘Verspreide Geschriften’ met veel sympathie en
instemming lezen, ook al zal men zich daarbij wel eens afvragen waarom de
samenstellers nu juist deze keus hebben gedaan, en b.v. van een reeks, die met
‘Marxisme en Revisionisme’ begint, maar waartoe ook ‘Over de psychologie van
den goeden toon’ behoort en tenslotte ‘Twee tegen één’, alleen het begin-artikel
hebben opgenomen en dat dan nog zonder de noodzakelijke verklarende aantekeningen
die voor de tegenwoordige lezer onontbeerlijk zijn, wil hij iets begrijpen van wat
toen in de S.D.A.P. aan de hand was, en wat toch nog altijd voor ons van belang is.
Doch laten we deze delen aanvaarden zoals ze voor ons liggen. Om de ‘Korte
levensschets’ die zijn zoon voorin geeft, en waarin zij die, zoals ik, Bonger alleen
uit de verte gekend hebben, maar tegelijkertijd veel van z'n vrienden meer van nabij
hebben gekend, een aanvulling en een bevestiging vinden van het beeld dat zij van
Bonger hadden gevormd. Om de inleiding tot ‘Bongers Werken’ ook, die Prof.
Valkhoff geeft, al komt daarin wel sterk het verschil naar voren tussen de wijze
waarop Bonger zèlf schreef en die van zijn bewonderende leerling. Maar tenslotte
is het werk van Bonger zelf de hoofdzaak. En in het 1ste deel, dat een bloemlezing
uit het werk van Bonger op het terrein der Criminologie brengt, vindt men twee
artikelen die ook voor de gemiddelde lezer van groot belang zijn, een over ‘Geloof
en Misdaad’, dat voor de verheerlijkers van het geloof, die de stelling verkondigen:
‘zonder godsdienst geen moraliteit’ en ‘ongeloof voert tot misdaad’, harde noten om
te kraken bevat, en dat nog altijd actueel is, vooral in Nederland, en een art. ‘Misdaad
en Socialisme’ waarin de conservatieve ‘wetenschap’ die we ook nog altijd onder
ons hebben, een gedocumenteerde afrossing krijgt.
Het 2de deel brengt ons Bonger als socioloog en als schrijver over politiek. Bij
herlezing troffen mij, uit het sociologisch gedeelte, de beschou-
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wingen over de rol van de grote mannen in de geschiedenis, over de oorlog als
sociologisch probleems, en de grote studie over geloof en ongeloof in Nederland,
die van 1911 dateert en pionierswerk was.
In het politiek gedeelte, staat naast de reeds genoemde bijdrage over marxisme en
revisionisme, vooral het tweetal beschouwingen over de oorlog en de schuldvraag
(van 1917 en 1918), op de voorgrond, omdat daarin Bonger een poging doet om de
betekenis van alle factoren die tot het ontstaan van een oorlog leiden, in hun
onderlinge verhouding tot z'n recht te doen komen, juist tegenover het
kwasi-Marxisme der economie-fetisjisten.
Bonger was in de oude S.D.A.P. een merkwaardige figuur. Hij scheen vaak aan
de uiterste rechtervleugel der partij te staan, omdat hij de weg der evolutie, der
geleidelijke democratisch-parlementaire ontwikkeling, geen ogenblik wilde verlaten,
ook toen in die partij niemand minder dan Troelstra meende dat de omstandigheden
een ander optreden eisten. En toch was hij geen typisch reformist, omdat hij te veel
oog had voor de culturele en geestelijke kant van het leven, om genoegen te kunnen
nemen met een democratie, welke de gemiddelde kiezer en de gemiddelde
partij-bureaucraat vereert. Daarom was hij een tegenstander van iedere poging om
het socialisme tot ‘arbeiderisme’ te maken. En tegen de verheerlijkers van dat
arbeiderisme, of die nu uit de kring van de ‘revolutionnairen’ kwamen, als de
toenmalige H. Roland Holst of Van Ravesteyn, dan wel uit het milieu van de
vakbeweging, of uit het intellectuele partij-milieu rondom R. Kuyper, heeft hij met
kracht en sarcasme het gezag van de deskundigheid en van de veelzijdigheid
verdedigd. Maar door zijn altijd levende natuur, zijn inzicht in de gecompliceerdheid
der problemen was hij gevrijwaard voor die typische en overheersende eigenschap
van ‘rechts’, de zelfgenoegzaamheid van de tevreden kleinburger of arbeider die aan
de hand van wethouderlijke of ministeriële ‘vaders’ het socialisme meent binnen te
stappen. Zo kwam hij tenslotte in die S.D.A.P. nogal alleen te staan. Dat kwam vooral
tot uitdrukking in de wijze waarop zijn wetenschappelijk tijdschrift: ‘De Socialistische
Gids’ in 1939 in de grond werd geboord en vervangen door het (nog bestaande)
‘Socialisme en Democratie’. Dat in dit nieuwe tijdschrift inplaats van Bonger, Banning
de grote man werd - en is gebleven - was zeker geen triomf van een meer
wetenschappelijk socialisme, noch van een hogere moraal, al wil het
religieus-socialisme zowel de hogere moraal als de diepere wetenschap voorstellen!
Bonger was een ernstig wetenschappelijk werker, hij was een oprechte kerel met
veel temperament, met een oprechte liefde voor de mensen en met een oprechte liefde
voor de geestelijke dingen. Zij die de levende Bonger niet gekend hebben, zij het
dan slechts de Bonger die op congressen, op bijeenkomsten van socialistische
studie-verenigingen e.d. optrad en kon losbarsten, missen een van z'n interessante
aspecten, waarvan men in zijn geschriften heel weinig bespeurt. Zij zullen dus
genoegen moeten nemen met de schrijver Bonger, maar zij zullen merken dat het de
moeite waard is met een zo veelzijdige, zakelijke, gedocumenteerde, nuchtere en
tegelijk hartstochtelijk voor het beste in cultuur en maatschappij strijdende democraat
kennis te maken.
J. de Kadt
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Rapporten over de massa
Paul Reiwald, De geest der massa. Handboek der Massa-Psychologie. Vert.
Kruseman en Rispens. Uitgeverij F.K. Kroonder, Bussum.
Een bespreking van dit boek zou voor het overgrote deel neerkomen op een bespreking
van een reeks boekbesprekingen. Want Reiwald geeft ons een overzicht van wat er
zo al in de loop der tijden over massa-psychologie is geschreven. Die schrijvers deelt
hij in, in een aantal categorieën. Hij behandelt de ‘Biologen en Diersociologen’, dan
de ‘Psychologen’, vervolgens de ‘Sociologen’ en tenslotte de ‘Mannen der politiek’.
Daarna geeft hij een bespreking van een aantal aspecten die bij de tot dusver
behandelde schrijvers nog niet of onvoldoende tot uitdrukking kwamen. En tenslotte
als een soort aanhangsel, een groot aantal citaten uit bekende schrijvers, litteratoren,
dichters, filosofen, etc. die ook wel eens hun licht op de massa hebben laten schijnen.
Door de indeling in ‘rubrieken’ wordt misschien een zekere overzichtelijkheid
verkregen, doch aan de andere kant ontbreekt op deze wijze een gesloten overzicht
over de ontwikkeling van de wetenschap der massa-verschijnselen. In iedere rubriek
treft men volkomen verouderde schrijvers aan, b.v. in de eerste rubriek Espinas en
Alverdes, naast latere als Trotter of Bechterev, Pavlov, Tsjachotien.
Maar wat heeft men aan die latere en ten dele bruikbare opvattingen, als men de
verbinding van die opvattingen met die der psychologen, analytici, sociologen,
experimentele onderzoekers, en de practici der politiek, zelf maar moet proberen te
leggen, als men al die heren, later, in het boek tegenkomt. Op deze wijze is er noch
een geschiedenis, noch een overzichtelijk handboek ontstaan. Dat is te minder het
geval, omdat Reiwald wel zijn eigen opvattingen op een speciaal gebied
(massa-aggressie en arbeidspsychologie) duidelijk maakt, en ook wel herhaaldelijk
critiek levert op de behandelde schrijvers, maar niet met een behandeling van de
gehele stof naar voren komt.
We hebben dus een nogal brokkelig boek voor ons, dat men onmogelijk als
bijzonder geslaagd kan aanbevelen. Behalve misschien voor degenen die eens willen
grasduinen op het zo interessante en zo veel besproken - en nog meer bekletste gebied van de massa-psychologie en de andere massa-verschijnselen. Wie er wel
eens iets over wil lezen en geen tijd en lust heeft te studeren, kan door dit boek heel
wat te weten komen van wat er al zo allemaal over deze dingen is gezegd, en
misschien raakt hij dan zo onder de indruk van de veelzijdigheid van het onderwerp
dat hij voortaan niet meer met een paar stoplappen uit Freud of MacDougall, wat
Gustave Le Bon en een paar citaten uit Shakespeare en Goethe, de zaak meent te
kunnen afhandelen. Dat zou dan veel gewonnen zijn. En aangezien Reiwald
ongetwijfeld aanspoort tot een omvattender en gefundeerder oordeel, heb ik, ondanks
de aanvankelijk genoemde bezwaren, toch wel waardering voor de wijze waarop hij
de stof behandelt, en voor dit boek van 450 bladzijden, dat tevens het laatste werk
is van de inmiddels overleden auteur.
J. de Kadt

Libertinage. Jaargang 5

239

Correspondentie
's-Gravenhage, 29 April 1952.
Mijnheer de Redacteur,
Ik heb altijd veel voor de V.V.D. gevoeld omdat zij, in een tijd dat andere partijen
met het Beekje zwaaiden, het standpunt voorstond dat onze Indië-politiek gemaakt
moest worden door hen die inzake dat Indië het meest deskundig waren omdat zij
bij dat Indië het meeste belang hadden. Voor haar moedige verdediging van dat
standpunt in de afgelopen jaren blijf ik de V.V.D. dankbaar, maar des te meer treft
mij daarom een recente gebeurtenis. De afgevaardigde van de V.V.D., de heer
Wendelaar, heeft het tijdens een zitting van de Tweede Kamer nodig geoordeeld het
gedicht ‘Oote’ van J. Hanlo voor te dragen om vervolgens de rhetorische vragen te
stellen of het publiek met dit vers niet in het ootje genomen werd en of
regeringssubsidie aan een blad dat zo iets opnam niet onverantwoord was?
De vraag over de waarde van dat gedicht kan hier buiten beschouwing blijven:
waar het mij om gaat is dat een partij die zulke gezonde opvattingen huldigde over
ons Indië, diezelfde opvattingen laat schieten als het de cultuur betreft, een gebied
toch waar de Beelen al even oppermachtig als onwennig rondlopen als destijds in
het paleis te Batavia. Geen nobele principes hier, maar een meezingen in het koor
der dilettanten waarvan de stemmen nu eenmaal altijd overslaan als het over een
vorm van kunst gaat die niet onmiddellijk wordt begrepen. Matthew Arnold verklaarde
dat hij nauwelijks een regel van King Lear snapte zonder hem twee of drie maal te
hebben overgelezen, wat voor hem overigens geen reden was om te geloven dat
Shakespeare aan hem en het Engelse volle iets goed te maken had, maar Matthew
Arnold was dan ook een deskundige en bovendien geloofde men in die dagen nog
niet zo in de democratisering van kunst en literatuur, een lichtzinnigheid die meer
bij de socialisten past dan bij de V.V.D. Alleen al door zijn overtuiging dat een
gedicht waarvan hij niet onmiddellijk de ‘zin’ begrijpt, het werk van een literaire
Piet Bruyn moet zijn, ontbloot de heer Wendelaar op de meest schaamteloze wijze
zijn onmacht om in kwesties als deze zijn mannetje te staan. Een gewaagde ontbloting,
die bij velen de vraag zal hebben doen rijzen of de V.V.D. niet op weg is een partij
te worden met kou-gevatte principes.
Men begrijpe mij goed: ik verdedig hier niet door dik en dun de Nederlandse
schrijvers die zich bovendien dikwijls aan dezelfde vergrijpen schuldig maken als
de afgevaardigde van de V.V.D., daarmee de Wendelaars in hun opvattingen stijvend,
zoals nog onlangs werd gedemonstreerd door een auteur die, voor de rechtbank
gedaagd, verdacht van belediging van een Nederlandse bevolkingsgroep, de
smakeloosheid beging zich te beroepen op het voor zijn roman gunstige, maar
volmaakt ondeskundige en niets- (of misschien alles-) zeggende oordeel des heren
Meyer Ranneft. Nu is laatstgenoemde ongetwijfeld een kundig man inzake Indië,
maar in kwesties als deze met een briefje van hem zwaaien staat voor mijn gevoel
gelijk met het vragen van een oordeel over Zuid-Afrika aan die goeie Jan Greshoff.
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Evenmin bedoel ik te suggereren dat de V.V.D. de enige zondige is tussen de overige,
in dit opzicht brandschone politieke partijen. De andere partijen maken dezelfde
fouten, maar die maken ze tenminste op grond van hun toch al verkeerde
uitgangspunten. De katholieken, de A.R. en de C.H. hebben geen culturele
deskundigen nodig. Bloot is Fout, zeggen zij, waarop zij alleen maar hoeven zorgen
voor burgemeesters, bekwaam genoeg om in te zien wat bloot is en wat niet. Het
ministerie van O., K. en W. beschouwen zij daarom als een onproblematisch
gevalletje, iets waaraan men zich niet zo gauw zal vertillen als bijvoorbeeld aan een
ministerie van Financiën of Wederopbouw. Toen Evelyn Waugh in Egypte reisde,
merkte hij op, dat in de gevechten die zich tussen de kruiers om zijn bagage
ontsponnen, steeds de sterkste man er in slaagde om hem zijn krantje te ontfutselen,
terwijl de stoet dan onvermijdelijk sloot met het zwakste mannetje, gebogen onder
de zwaarste koffer. En tot nu toe zijn in Nederland vooral de socialisten de sukkeltjes
geweest die de zwaarste vrachtjes van de K.V.P. toegewezen kregen. Niets geeft
misschien duidelijker de krachtsverhouding tussen de K.V.P. en de P.v.d.A. aan dan
de vanzelfsprekendheid waarmee de socialisten het ministerie van O., K. en W. aan
de katholieken hebben gelaten. Aan de V.V.D. echter om duidelijk te maken dat dit
ministerie volstrekt niet het krantje is dat kruier Romme zo maar onder de arm kan
meenemen. Zodra de katholieken merken dat het ministerie van O., K. en W. een
ministerie wordt waarop reputaties worden gebroken, waarvan het bestaan van een
kabinet kan afhangen, waarop de pers haar aandacht richt, waarnaar de belangstelling
van een actief deel van het Nederlandse volk uitgaat, dan zullen zij er zich wel voor
wachten dit ministerie als hun vanzelfsprekend eigendom te beschouwen. Wij moeten
dus tegen de katholieken zeggen: ‘Jullie zijn cultureel het achterlijkste, meest
bekrompen, meest provinciale deel van het Nederlandse volk, jullie hebben het
grootste gebrek aan deskundigen op cultureel gebied, zoals het jullie ook ontbrak
aan deskundigen inzake Indië: jullie zijn dus niet geschikt om dat ministerie te beheren
en o Romme! wees toch verstandig en pas op, want je zult er zieltjes aan verliezen
en nieuwe spanningen zullen zich op den duur gaan voordoen in je eigen partij tussen
culturele Duynstee's en culturele De Bruyns!’ - en wij moeten ze dat blijven zeggen
tòt ze er in geloven, wat zo'n heksentoer niet is, omdat de katholieken met een heel
klein beetje verstand het nu al weten. Maar dat maakt het noodzakelijk dat de V.V.D.
trouw blijft aan haar traditionele principes! Moge zij daarom in de nieuwe Tweede
Kamer het voorbeeld geven door alle culturele aangelegenheden te laten behandelen
door iemand die deskundig is, omdat hij bij de cultuur belang heeft: een Ouborg of
een Lucebert, een Appel of een Schierbeek!
Met de beste wensen voor de toekomst van uw blad!
H.V.G.L. van Duynoord, belastingbetaler

4 Juli-Augustus 1952
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Verdediging der Middelmatigheid
Een dialoog over de verkiezingen, de kabinetsformatie en de
troonrede
Personen::
De Scepticus (S.), een politicus, die partij heeft gekozen, maar geen
partijgelovige is, doch er diep van doordrongen is dat alles nog veel
slechter zou kunnen zijn.
De Criticus (C.), een kiezer, behorend tot de groep van intellectuëlen en
kunstenaars, die terecht ontevreden zijn met de huidige situatie, doch die
te intelligent en te beschaafd zijn, om genoegen te nemen met de
oplossingen der onderworpenen en der rancuneuzen.
S.: Waarover beklaag je je eigenlijk? Je hebt ditmaal op de partij van de Arbeid
gestemd, en je hebt dus gebroken met je traditie om in het geheel niet naar het
stemlocaal te gaan, of je biljet blanco in de bus te doen. Je kunt toch moeilijk
verwachten dat iemand je prijzen zal voor dit teken van enig begrip voor je eigen
belang en de belangen van de groep waartoe je behoort. Ik zal je niet lastig vallen
met gepraat over je plichten als Nederlander, als Europeaan, als wereldburger, want
ik wil helemaal niet over plichten praten. Je hebt doodeenvoudig gedaan wat het
meest in je eigen belang was. Of geloof je misschien dat je de Partij van de Arbeid
een dienst hebt bewezen door op haar te stemmen, en dat je die Partij nu ter
verantwoording kunt roepen, nu het Ministerie dat na de verkiezingen is gevormd,
niet in je smaak valt?
C.: Je beweert een heleboel, maar zoals gewoonlijk, probeer je op de gemakkelijkste
manier van m'n bezwaren af te komen. Ik beklaag me helemaal niet. Ik constateer
eenvoudig dat ik ditmaal dan eens gestemd heb, dat ik me heb laten overtuigen dat
het enig nut kon hebben om op die P.v.d.A. te stemmen. Ik heb dat met genoegen
gedaan. En ik vond het heel prettig dat die partij een stevige overwinning behaalde.
Maar ik vraag me af: wat baat het? Want het eind van het liedje blijkt te zijn geweest
dat een Christelijk-Historisch mannetje een kabinet bij elkaar moest scharrelen,
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dat ons dan ten slotte als ‘Kabinet Drees’ is gepresenteerd, en dat, voor zover ik kan
zien, nergens sporen vertoont van die overwinning van de P.v.d.A. Zou het zoveel
anders geweest zijn als de P.v.d.A. had verloren? Waarom zou ik de volgende maal
weer gaan stemmen, en waarom op die partij die blijkbaar niet in staat is gebruik te
maken van haar overwinning?
S.: Er zijn dus twee kwesties. De ene is of een nederlaag van de P.v.d.A. ons nog
geen naarder Kabinet zou hebben bezorgd, dan het Ministerie Drees, dat blijkbaar
niet in je smaak valt. De andere is of de P.v.d.A. alles uit haar overwinning heeft
gehaald wat er in zat. Laten we ons even bezighouden met de veronderstelling dat
de P.v.d.A. deze verkiezingen zou hebben verloren, en met 26 of 25 zetels in de
Kamer zou zijn teruggekomen. Dacht je dat we dan een Kabinet Drees zouden hebben
gekregen? Ieder weet toch immers dat de heer Romme al maanden land rondstapte
als toekomstig kabinetsformateur, en dat hij, bij wijze van spreken, het dossier onder
de arm droeg waarin de namen van de ministers stonden, die in zijn Kabinet zouden
gaan zitten. En als de P.v.d.A. daar geen genoegen mee zou nemen, dan was er een
dossier voor een ministerie zonder de P.v.d.A. Ik moet aannemen dat je iets dergelijks
zag aankomen en dat je juist op de P.v.d.A. gestemd hebt om dat te verhinderen. In
zover heb je dus je zin gekregen. En nu...
C.: Nee, nee, ik heb mijn zin niet gekregen. Natuurlijk ik was blij dat die arrogante
en altijd draaiende Romme, met z'n welsprekendheid die herinnert aan de ‘poëzie’
van Schaepman, en met z'n talent om ook het eenvoudigste ingewikkeld te maken,
een gevoelige tik heeft gehad. Maar dat genoegen is van korte duur geweest. Want
ik geloof dat Romme wèl de verkiezingen heeft verloren, maar dat hij toch de
kabinetsformatie heeft gewonnen. En je moet dit niet minachtend opzij schuiven als
het oordeel van een leek. Ik lees weinig over dit soort dingen, maar in ‘Vrij Nederland’
zag ik een artikel van je partijgenoot Ir. H. Vos, die toch niet de eerste de beste is,
en die kwam tot een soortgelijke conclusie.
S.: Wie zou gedacht hebben dat je ‘Vrij Nederland’ las. Doe je dat iedere week? En
zonder noodlottige gevolgen! M'n complimenten voor zoveel uithoudingsvermogen.
Mijn kaakspieren zijn niet bestand tegen de geeuw-verwekkende invloed die uitgaat
van
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dit hoofdorgaan van het teem-grage Nederland. Ik zou je er haast van verdenken dat
je tot die onoverwinnelijke landgenoten behoort, die iedere week ‘Vrij Nederland’
lezen, en de ‘Groene’ en ‘Elsevier’ en de ‘Linie’ en zelfs, vanwege de objectiviteit,
het blad van Jacques en de andere Gansjes, de ‘Haagse Post’ ...
C.: Maak je maar niet ongerust. Ik kan m'n tijd heus wel beter gebruiken. En ik weet
drommels goed dat ‘Vrij Nederland’ bijna even glibberig is als de ‘Groene’, en zo
mogelijk nog wat dommer en nog wat vervelender. Maar daar moet jij je mond over
houden, want ik weet ook dat ‘Vrij Nederland’ het orgaan is van de intellectuele élite
van jouw Partij van de Arbeid; en dat Schermerhorn en Vos, Burger en Van der Goes,
Donkersloot en Banning, er hun politieke, culturele en andere wijsheden in
verkondigen. Je zult zeggen dat je daarvoor niet verantwoordelijk bent, maar
beantwoord dan maar m'n opmerkingen over de kabinetsformatie.
S.: Dat was ik juist van plan. Maar eigenlijk heb je zelf al voor een gedeelte het
antwoord gegeven, door je rake riposte inzake ‘Vrij Nederland’. Want waardoor
worden de grenzen van het denken en kunnen van mijn partij beter gekenmerkt, dan
door het feit dat tal van grote mannen van die partij ‘Vrij Nederland’ als een
intellectueel podium zien? Als je dàt weet, dan had je toch niet het recht te verwachten
dat de P.v.d.A. na de verkiezingen belangrijk anders zou optreden dan ze gedaan
heeft. Je wist dan toch dat je op een partij stemde wier onafhankelijke en oppositionele
geesten vrijwel nooit boven het niveau van ‘Vrij Nederland’ uitkomen. Wat kun je
dan verwachten van de eigenlijke machthebbers in die partij? En toch beweer ik dat
je er goed aan deed om op die partij te stemmen, en dat je het bij een volgende
gelegenheid weer moet doen.
C.: Dat wil dus zeggen: de rest is nog erger. Laat ik dat nu eens even aannemen, al
vind ik het een trieste redenering; maar heeft de P.v.d.A. haar kiezers niet zeer
teleurgesteld door met dit kabinet te komen, en zullen die kiezers, voor zover ze
ditmaal voor het eerst op de P.v.d.A. gestemd hebben om een verandering in de
Nederlandse politiek tot stand te brengen, de volgende keer weer niet terugkeren
naar Romme en Schouten en Tilanus, die ze nu ook weer als mede-makers van de
regering moeten aanvaarden? Het minste wat we toch mochten verwachten, was
toch, dat er drie weken na de verkiezingen een kabinet zou zijn, gevormd door
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Drees, en zonder de Anti-revolutionnairen, die al die jaren in de oppositie waren
geweest, die een vunze verkiezingscampagne juist tegen de socialisten hadden gevoerd
en die een duidelijke nederlaag hadden geleden. Ik blijf het eens met Vos: een
ministerie zonder de Anti's had de eerste eis moeten zijn van de overwinnende P.v.d.A.
En aan die eis had men vast moeten houden. Dan zou Romme wel in zijn schulp zijn
gekropen. En dan had men een regering kunnen maken met meer P.v.d.A.-mannen
er in, en verder een aantal vooruitstrevende K.V.P.-ers en C.H.-ers. Dàt mochten we
verwachten. En nu het niet zo gekomen is, krijgen we het gevoel dat het niets geeft
of we nu op de P.v.d.A. stemmen of niet.
S.: Werkelijk, bescheiden ben je niet. Je hebt niets anders gedaan dan het hokje rood
gemaakt dat voor de naam Drees stond. Je hebt niet deelgenomen aan de
verkiezingscampagne, je hebt vermoedelijk niemand bewogen om óók op Drees te
stemmen. Je hebt geen enkele andere steun gegeven aan de partij die het werk moest
doen, maar je wilt wel vaststellen hoe die partij na de verkiezingen moet optreden.
Je bent het eens met de opvattingen van Vos, maar als ik je voorstelde lid van de
P.v.d.A. te worden om daar die opvattingen te steunen, zou je direct antwoorden dat
je niet van plan bent je met dat partijgedoe te bemoeien.
C.: Heel juist. Mijn maximum bijdrage is mijn stem. En ik vind dat jullie die stem
en de stem van vele tienduizenden op een verkeerde wijze hebben gebruikt. Dus doe
ik de volgende maal niet meer mee. Want het blijkt me opnieuw dat de politiek een
geknoei is waar een behoorlijk mens maar buiten moet blijven. En spaar me je vraag
of het dan maar overgelaten moet worden aan onbehoorlijke mensen. Nee, eigenlijk
niet natuurlijk, maar zolang er geen partij is waarin je zelfs maar een minimum
vertrouwen kunt stellen, zie ik er geen gat in, in de hele politiek bedoel ik. En ik zal
me dus maar weer blijven beperken tot werken op mijn eigen gebied, daar weet ik
tenminste wat ik bereiken kan, terwijl men in de politiek blijkbaar altijd ergens anders
uitkomt dan men zich voorneemt. Overigens, geloof niet dat ik op Drees gestemd
heb. Het verveelde me stierlijk overal die vaderlijke glimlach te zien, met die slagzin
er onder ‘Drees vraagt Uw vertrouwen voor Lijst 2’. Drees zal wel beter zijn dan
een heleboel anderen, maar ik behoor niet tot de ouden van dagen, en wèl tot degenen
die zich de politionele acties nog herinneren. Ik heb dus mijn stem gegeven aan een
candidaat die niet verwend zou worden met voorkeurs-
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stemmen, dus ook al niet aan een nr. zeven. Maar blijkbaar vinden alle vooraanstaande
P.v.d.A.'ers, met uitzondering dan van Vos, dat alles op de beste wijze is behandeld.
Ik niet, en dus zal lijst 2, die nu wel lijst 1 geworden zal zijn, het de volgende maal
zonder mij doen.
S.: Dat is jammer, want de volgende maal zou jouw stem nu juist nodig zijn, met
heel veel nieuwe stemmen erbij, niet alleen om te voorkomen dat je te zien krijgt
wat er na een overwinning van Romme gaat gebeuren, maar ook om te bereiken dat
de dingen, die jij vandaag al hadt willen voltooien, over een paar jaar of nog wat
later tot stand komen. Jij meent dat het nu al was mogelijk geweest om een regering
te vormen met een zwaarder progressief accent. Maar Drees en de zijnen menen dat
ze nog niet sterk genoeg zijn om de overwinning zo te accentueren. Het is niet bij
voorbaat uitgesloten dat zij gelijk hebben. Is dit een toevals-overwinning geweest,
of is dit het begin van een ontwikkeling in progressieve richting in Nederland? Alleen
de resultaten van een groot aantal verkiezingen kunnen uitmaken of Juni 1952 een
incident was of meer.
C.: Dat is mogelijk, maar mij lijkt de beste kans op verdere overwinningen hierin te
liggen, dat men van de reeds behaalde overwinning het grootst mogelijk gebruik
maakt, inplaats van te verkondigen dat men eerst nog enige successen erbij moet
hebben vóór er wat merkbaars verandert. Is dat geen gevolg van de zwakke leiding
die jouw partij nu eenmaal heeft. En als dat zo is, bestaat er enige kans op een meer
energieke leiding? Ik zei al dat ik niet behoor tot de bewonderaars van Drees.
S.: Daarmee ben je dan een uitzondering in dit land. Vergeet niet dat het de P.v.d.A.
onder leiding van Drees, met Drees als aanvoerder in het hele land, is geweest die
de verkiezingsoverwinning heeft behaald. Dat Drees het vertrouwen heeft van de
overgrote meerderheid der stemmers op de P.v.d.A., staat zo vast als een muur. Dat
hij bovendien nog het respect heeft van een groot gedeelte van de kiezers der andere
partijen, valt al evenmin te betwijfelen. Zonder overdrijving kan dus gezegd worden,
dat de overwinning van 25 Juni 1952, nog veelmeer een Drees-overwinning is, dan
een overwinning van de P.v.d.A. En dat heeft zijn consequenties voor de verdere
gang van zaken. Het betekent niet alleen dat de positie van Drees in zijn eigen partij
onaantastbaar
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geworden is, dat hij een soort partijheilige is geworden wiens woord en
wenkbrauwfronsen wet zijn voor de overgrote meerderheid van de colleges die over
de belangrijke zaken beslissen: het Partijbestuur, de Partijraad, de Kamerfracties.
Het betekent ook dat deze ‘nationale figuur’, toen hij belast werd met de vorming
van een kabinet, dat geheel en al deed volgens zijn eigen inzichten. Zeker, hij heeft
toen in eerste instantie geen succes gehad, want de voormannen van de andere partijen
waren natuurlijk minder plooibaar dan de volgelingen van Drees, maar hij heeft al
direct aangegeven hoe de P.v.d.A. zich moest gedragen bij de strijd om de
kabinetsvorming, wat ze wèl en wat ze niet zou eisen, waarop ze de nadruk zou
leggen en wat ze van ondergeschikte betekenis zou vinden.
C.: Neem me niet kwalijk, maar dat lijkt wel op een dictatuur. Ik dacht dat de P.v.d.A.
een democratische partij was, maar wat je nu vertelt maakt op mij de indruk van een
beweging die door één man volkomen wordt beheerst. En ik zei je al dat ik niet onder
de indruk ben van jullie grote man. Dat is voor mij een reden te meer om de volgende
maal verstek te laten gaan.
S.: Nu ben je aan het doorslaan. Er is natuurlijk geen sprake van een dictatuur in de
P.v.d.A. Er zijn daar een aantal mensen, zelfs een aantal zeer vooraanstaande mensen
die de opvattingen van Drees niet delen. Ze geven dat bij herhaling te kennen, en ze
hebben alle mogelijkheden om dat te doen. Er is geen sprake van dat ze worden
belemmerd in hun oppositie, of dat ze in een hoek worden gedrongen. Maar voorlopig
heeft de gemiddelde P.v.d.A.-man, heeft het kader en het top-kader van die partij,
méér vertrouwen in het oordeel van Drees, dan in het oordeel van z'n tegenstanders.
Dat is pure democratie, met het gevaar dat aan de democratie vast zit: het gevaar van
domheidsmacht. Waarmee ik niet wil zeggen dat Drees dom is, en dat zijn
machtspositie de heerschappij der domheidsmacht zou zijn.
C.: Je bent dus van mening dat Drees het goed gedaan heeft, dat hij door de andere
partijen verhinderd werd een goede regering te vormen, en dat hij tenslotte genoegen
heeft moeten nemen met een minder goede regering. Waaruit dan weer volgt dat we
de volgende maal die andere partijen nog verder moeten terugdringen, om tenslotte
een regering te krijgen die volkomen naar het beeld van Drees is geschapen? Dat is
op z'n best een wissel op de toekomst.
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Maar wie zegt dat het proces op deze wijze zal verlopen? Is het ook niet mogelijk
dat we, door zo te handelen, een regering hebben gekregen die tekort zal schieten in
haar taak, een regering waarin de vijanden van de P.v.d.A. de overhand hebben, en
die tot zoveel ontevredenheid zal leiden, dat alleen de communisten en de reactie
ervan zullen profiteren? Had Drees niet beter in de oppositie kunnen gaan, toen hij
er niet in slaagde de regering te vormen die volgens zijn opvattingen nodig was?
S.: Dat is nu de zaak waar het om gaat. Zeker, de andere partijen hebben geprobeerd
de overwinning van de P.v.d.A. weer ongedaan te maken bij de kabinetsformatie.
En dus is het juist dat ze nog een paar nederlagen nodig hebben om zich in de
toekomst behoorlijker te gedragen. Maar dat betekent niet, dat ze er nù in geslaagd
zijn, de vorming van een dragelijke regering te verhinderen, en de P.v.d.A. tot hun
gevangene in de regering te maken. De regering die nu gevormd is, ligt beneden het
peil dat Drees wilde bereiken en nog meer beneden het peil dat b.v. Vos wilde
bereiken. Maar is die regering zo slecht dat het geoorloofd zou zijn er niet aan mee
te doen en in de oppositie te gaan?
C.: Ja, die redenering ken ik. Die loopt altijd hierop uit, dat men altijd beter in een
regering kan gaan zitten dan in de oppositie te gaan. De angst voor de oppositie, het
tot iedere prijs gouvernementeel willen zijn, is de geestestoestand die tot alle soorten
van capitulaties onder alle omstandigheden leidt. Dat is de politiek die Chamberlain
toepaste ten aanzien, van Hitler, die velen nu willen toepassen tegenover de Russen,
en die jullie in het binnenland huldigen ten opzichte van de Katholieke Volkspartij
en Romme.
S.: Tegen die redenering in haar algemeenheid valt weinig in te brengen. Een
capitulatie-politiek is altijd verderfelijk, en angst voor oppostie is, zoals iedere angst,
een slechte raadgeefster. Angst voor de verantwoordelijkheid is precies even
gevaarlijk. En even verderfelijk als een politiek van capitulatie, is een politiek van:
alles of niets. Met die algemeenheden komen we er dus niet. We moeten de concrete
situatie in Nederland onderzoeken en nagaan of de thans gevormde regering redelijke
kansen biedt voor de voortzetting van de politiek die Drees en de P.v.d.A. juist achten.
Je weet dat de verkiezingen gingen om de vraag of de politiek van de vorige regering,
waarin Drees en Lieftinck de toon aan-
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gaven, zou worden voortgezet. De oppositie-partijen, d.w.z. de A.R. en de V.V.D.,
zeiden: neen. Dat zeiden ook de communisten, om andere redenen natuurlijk. Over
de kleinere oppositie-groepen, Welter en zo, praten we maar niet. Maar als we naar
de toenmalige regeringspartijen kijken, dan zien we, dat de K.V.P. heel duidelijk
verkondigde dat er een eind moest komen aan de politiek van Drees en Lieftinck. Er
mocht nog wel iets van overblijven, zei de leider van de Katholieke middengroep,
Romme, maar de koers moest bepaald worden door de K.V.P. samen met de A.R.,
C.H. en V.V.D. En de rechtse Katholieken van Duynstee c.s. verkondigden dat de
P.v.d.A. uit de regering moest. In de C.H.U. werden dergelijke geluiden gehoord, en
ook wat meer gematigde, maar eigenlijk waren gematigden en rechtsen uit de kring
van die regeringspartners het er over eens: de P.v.d.A. moest gekortwiekt worden.
Dat is bij de verkiezingen niet gebeurd. Integendeel. Maar als het gebeurd was,
dan had de P.v.d.A. onder het juk dier partijen moeten doorgaan of ze had in de
oppositie moeten gaan.
C.: En geloof je echt dat de P.v.d.A. ooit in de oppositie zou zijn gegaan? Is dat niet
een van die dreigementen waaraan niemand meer gelooft, omdat men toch wel weet
dat de P.v.d.A. op het laatste moment altijd wel weer een redenering zal vinden die
haar in staat stelt tòch mee te doen? Ik geloof dat het de Nederlandse politiek gunstig
zou beínvloeden als de P.v.d.A. eens werkelijk in de oppositie ging. En ik geloof
ook dat ze daardoor een grotere aanhang zou winnen.
S.: Het bewijs dat de P.v.d.A. werkelijk bereid is in de oppositie te gaan, als dat
inderdaad nodig is, kan ik moeilijk leveren. Want na de oorlog, dus na de oprichting
van de P.v.d.A., is ze nog steeds regeringspartij geweest. Maar ik ben er van overtuigd
dat mensen als Drees niet over oppositie zouden spreken, als ze ook niet bereid waren,
wáár te maken wat ze zeggen. Natuurlijk beschouwen zij de oppositie als een
negatieve en weinig aantrekkelijke toestand. Dat is ze ook, want al wint de partij
wellicht een grotere aanhang doordat het kiezerscorps kan zien wat een conservatieve
regering uitspookt, zo'n conservatieve regering kan in korte tijd zoveel kapot maken
en zo'n chaos teweeg brengen dat niemand die het met Nederland goed meent,
gemakkelijk er toe zal komen de weg vrij te maken voor een conservatief bewind.
Je moet werkelijk niet vergeten, dat we hier in Nederland een toestand hebben
gekregen, die beter is dan de toestanden in vrijwel alle andere Europese landen.
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Maar die toestand is zeer labiel. Het kost de grootste moeite haar te behouden. Het
kost niet de minste moeite ongelukken te maken. Ik beweer helemaal niet, dat er in
de afgelopen jaren géén momenten zijn geweest, waarop er voor het in oppositie
gaan, meer te zeggen was dan voor het in de regering blijven. Maar ik beweer wèl
dat de afkeer van de oppositie, ook toen, me begrijpelijker en sympathieker is, dan
het geluid van die personen die voor alle moeilijkheden en in alle situaties altijd
hetzelfde heilmiddel gereed hebben: oppositie. Maar dat is allemaal historie. Waarmee
we nu te maken hebben, is de toestand direct na deze verkiezingen. En je wilt toch
niet beweren, dat de kiezers die de P.v.d.A. aan haar overwinning hebben geholpen,
dit gedaan hebben met de bedoeling dat die partij, anders dan in de alleruiterste
noodzaak, in de oppositie zou gaan?
C.: Natuurlijk, na de verkiezingen moest geprobeerd worden een regering te vormen.
En het lag voor de hand dat de P.v.d.A. in die regering zou gaan zitten en zelfs dat
ze er de leiding van zou hebben. Maar het lag niet voor de hand dat de
Antirevolutionnairen in die regering zouden zitten. Drees had meteen moeten
verklaren dat de V.V.D. en de A.R. buiten de deur moesten blijven. En als de K.V.P.
en C.H.U. dat afwezen, dan moesten zij maar proberen een regering van hun type te
maken. Maar ik geloof dat ze het niet zo gemakkelijk afgewezen zouden hebben, als
de P.v.d.A. haar eisen direct en zonder aarzelingen naar voren had gebracht. Door
dat gehannes met de Anti's, kregen de andere partijen het gevoel dat de P.v.d.A. tot
iedere prijs, of tenminste tot een hoge prijs, aan de regering wilde meedoen. En
daarom konden zij overgaan tot het terugdringen van de P.v.d.A. Dat dit zo is, blijkt
uit het geval met de V.V.D. Drees heeft die partij meteen buiten de onderhandelingen
gezet. En niemand heeft het daarna in zijn hoofd gekregen verder over het meedoen
van die V.V.D. te zeuren. Welnu, de Anti's waren nog erger dan de V.V.D. in de
verkiezingstijd. Men had ze dus op dezelfde manier moeten aanpakken.
S.: Je vergeet één ding. De V.V.D. is niet buitengesloten omdat ze in de verkiezingen
bepaalde eisen heeft gesteld, leuzen heeft verkondigd, of dingen heeft beweerd. Ik
zei al dat alle partijen tijdens de verkiezingsactie zich tegen de politiek van
Drees-Lieftinck hebben uitgesproken. Een aantal bekende K.V.P.'ers en een aantal
voormannen van de C.H.U. hebben dat óók gedaan, en ook op een manier die niet
veel fraaier was dan die van V.V.D. en A.R.
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In een land als Nederland, waar duidelijke meerderheden voorlopig nog niet mogelijk
zijn, moet men na de verkiezingen niet meer laten overheersen wat vóór of tijdens
de verkiezingen is gezegd. Doet men dàt, dan is iedere coalitie onmogelijk. De
maatstaf moet zijn, of men begrepen heeft wat de uitslag van de verkiezingen is, en
of men zich daarnaar wil richten. En het kenmerkende van de V.V.D. was, dat ze,
direct na de verkiezingen, verklaarde uit de uitslag de conclusie te trekken dat ze in
de oppositie moest gaan. Ze scheidde zich direct af van al de andere partijen, ook
van de A.R. en C.H. met wie ze tijdenlang geprobeerd had een ‘derde macht’ te
vormen. En ze verklaarde dat al die partijen, net als de K.V.P. en P.v.d.A., een
aanhangsel van de vakbeweging waren. Als de A.R. ook een dergelijke verklaring
hadden afgegeven, zou er geen mogelijkheid zijn geweest om met ze te spreken.
Maar ze deden het tegendeel. In ‘Trouw’, het A.R.-dagblad, werd duidelijk
uitgesproken, dat de A.R., door de uitslag van de verkiezingen, tot nadenken over
de nieuwe situatie moesten komen, en zich moesten distanciëren van de ‘reactie’.
De Anti's gedroegen zich dus als een partij die de verkiezingsuitslag aanvaardt.
Waarom zou men dan niet met de Anti's praten en wel met de K.V.P.? Is het niet in
de loop van de onderhandelingen duidelijk geworden dat Anti's en C.H. eigenlijk
nog méér bereid waren rekening te houden met die uitslag dan de K.V.P.?
C.: Je hebt misschien gelijk wat de C.H.U. betreft. Die heeft in het geheel geen
moeilijkheden gemaakt. Ze heeft genoegen genomen met het Departement van
Defensie, dat ze al bezette, en ze heeft Justitie geruild voor Overzeese Rijksdelen,
een nog al schamel departement, nu Indonesische Zaken voortaan door Buitenland
behandeld zullen worden, en het sociale stuk van dit departement voor een groot deel
onder het nieuwe ministerie van Maatschappelijke Zorg zal vallen. Bovendien heeft
de heer Staf, de C.H.-man voor Defensie, tenslotte heel netjes de in de war gelopen
boel weer op poten gesteld. Maar de Anti's hebben toch werkelijk nogal héél veel
gevraagd. Ze waren niet tevreden met de departementen die Drees ze aanbood, en
ze hebben tenslotte Economische Zaken gekregen, een van de sleuteldepartementen,
naar ik meen.
S.: Je zou er nog aan toe kunnen voegen, dat de Anti's de enigen waren die grote
bezwaren hebben gemaakt tegen het ontwerp-regeringsprogram, dat Drees opstelde
toen hij met de formatie belast werd. Maar misschien ben je van mening dat
programma's
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niet zo heel veel om het lijf hebben, zeker niet als ze in algemene termen zijn
opgesteld. Dan komt alles aan op de interpretatie die de diverse ministers aan die
vaagheden geven. En dan is dus van belang: wie die ministers zijn, en ook wie de
minister-president is, die tenslotte leiding geeft aan het geheel, en die ook de ministers
uitkiest voor de departementen. Het is dus wel van betekenis dat Drees tenslotte tòch
weer minister-president is geworden, en ook dat de keuze voor het grootste gedeelte
door hem en door Donker is gedaan. Of voor Economische Zaken een conservatieve
Anti wordt gekozen, zoals Beel van plan was, of een vooruitstrevende, zoals Donker
deed, dat is méér dan een nuance.
C.: Nu je het over dat program hebt: wat staat daar eigenlijk in? Dat is weer een van
die geheime dingen, die achter onze ruggen worden bepraat, en waarvan we maar
moeten aannemen dat de inhoud in overeenstemming is met de verkiezingsuitslag.
Wat de buitenstaander ervan hoort,is alleen, dat er een minderheid was in de
Anti-fractie die bezwaren had tegen een deel van dat program. En de kranten zeggen
dat dit met Nieuw-Guinea te maken had. De kranten zeggen óók, dat de heer Schouten,
de leider der Anti's, tot die minderheid behoorde. Is dat waar, en was men in alle
andere fracties het helemaal eens met dit program? Als dat zo is, zal het wel niet veel
om het lijf hebben, want ik kan me niet goed voorstellen, dat een program, waarmee
de K.V.P. en de C.H. accoord gaan, erg in de smaak valt bij de P.v.d.A.
S.: Die geheimzinnigheid bestaat niet. Het program zou al eerder gepubliceerd zijn,
als er een parlementair kabinet was gekomen. Nu dat niet gelukt is, werd dat program
bestemd voor inwendig regerings-gebruik. Maar de regering brengt dat geheim al
weer direct op straat, want ze stelt een regeringsverklaring op, of ze legt haar program
neer in een Troonrede. Als je dus de Troonrede leest, dan kun je zèlf nagaan of dat
program aan redelijke eisen voldeed. Maar laten we daar straks nog even over praten.
Voor de rest zul je wel begrijpen dat er in iedere fractie bezwaren moeten zijn geweest
tegen wat er in het program stond. En tegen het ontbreken van een aantal dingen in
dat program. Maar in normale omstandigheden leggen die leden van een fractie, die
bezwaren hebben, zich neer bij de meerderheid, die ook wel bezwaren heeft, maar
toch vindt dat er niet meer uit te halen valt en dat het verkregen resultaat er mee door
kan. Als dus bij de Anti's speciaal werd vermeld dat er een minderheid is, dan zal
dat wel betekenen
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dat die minderheid in de oppositie blijft en de regering bij iedere gelegenheid de voet
dwars wil zetten. Wat dat betreft, zal die minderheid zich dus meer richten naar de
V.V.D., dan naar de regering. In de C.H.U. zijn altijd een aantal leden die hetzelfde
doen, maar dat is al zó gewoon, dat ieder er op rekent, ook al wordt het niet
publiekelijk aangekondigd als bij de A.R. Maar je hebt gelijk als je zegt dat de A.R.
eigenlijk onbescheiden eisen stelden. Een partij die zo duidelijk ongelijk heeft
gekregen bij de verkiezingen en die zo duidelijk van koers moet veranderen, heeft
niet het recht een van de grote portefeuilles op sociaal- of economisch gebied te
eisen. Maar...
C.: Maar is dat dan in 1948 niet gebeurd met de P.v.d.A.? Die heeft toen óók verloren
bij de verkiezingen, en kreeg tòch het minister-presidentschap en een aantal
belangrijke portefeuilles op sociaal-economisch gebied. Van jullie kant wordt nu
herhaaldelijk beweerd dat je van 1948 tot 1952 overbetaald bent geweest en dat je
dus daarom nu, na de overwinning, geen verder gaande eisen behoorde te stellen.
Geef de Anti's eens ongelijk dat ze proberen het maximum uit de situatie te halen.
Dat hebben jullie in '48 gedaan, maar in '52 niet. Daaruit blijkt alleen, dat de Anti's
het goed aangepakt hebben; en dat jullie minder flink waren dan in '48.
S.: Een logische redenering, maar ze klopt niet met de feiten. In '48 hadden we
verloren, maar we hadden niet in de oppositie gestaan, zoals de Anti's, doch waren
regeringspartij geweest en, wilden dat wel blijven. Het lag voor de hand dat onze
positie in de regering minder sterk zou worden. Wij eisten dus ook niet het
minister-presidentschap op, doch waren bereid verder te gaan met Beel als leider der
regering. We waren ook bereid het met een portefeuille minder te doen dan de K.V.P.
Maar we stelden natuurlijk wèl onze eisen. We wilden dat de koers in het algemeen
onveranderd zou blijven en we hadden dus grote bezwaren tegen het binnentreden
van C.H. en V.V.D. in de regering. Om daaraan tegemoet te komen, heeft men ons
uiteindelijk het minister-presidentschap aangeboden in het kabinet Drees-Van Schaik.
De sociale departementen heeft men ons niet betwist, want men dacht dat we daar
meer verdriet dan plezier van zouden beleven. Dat is anders uitgevallen. En nu is het
bijgeloof ontstaan dat de sociale departementen een verkiezingsoverwinning
waarborgen. Dat is onzin, al moet ik toegeven dat die onzin ook bij òns tot een nieuw
geloof is geworden. Bij Drees werd het bijna tot een dogma: we moeten al
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de departementen die we hadden, blijven bezetten. Dat heeft de onderhandelingen
nogal bemoeilijkt. Maar wij zijn in '48 niet overbetaald. De K.V.P. durfde het toen
niet aan, zonder ons te gaan regeren. Ze kon het ook niet, want in de Indonesische
kwestie was er met de Anti's geen land te bezeilen, terwijl V.V.D. en C.H. uiterst
onzeker waren. Als men dàt bedenkt, zijn we in '48 maar ‘zo zo’ betaald, inplaats
van overbetaald. Maar niemand kan toch in gemoede volhouden dat de Anti's
onmisbaar zijn voor een regeringsvorming. Men kan vinden, dat het wenselijk is,
deze ‘mannen-broeders’ weer eens te wennen aan een andere houding dan die van
de starre oppositie, en dat dit ook een prijs waard is; maar dan toch een bescheiden
prijs. Ik wil echter ook rechtvaardig zijn tegenover de Anti's. Zij kunnen zeggen dat
ze Economische Zaken niet geëist hebben, doch cadeau hebben gekregen van de
K.V.P., die er nu eenmaal erg op stond de Anti's in het kabinet te trekken, en die daar
blijkbaar E.Z. voor over had.
C.: Dat gebeurde toch eerst nadat Drees zijn formatie-pogingen had moeten opgeven,
omdat hij de Anti's niet méér wilde geven dan Justitie en Waterstaat. Waarom hebben
de K.V.P.'ers Drees niet direct gezegd dat zij bereid waren E.Z. af te staan? Dan
waren we in drie weken klaar geweest. Of was het de bedoeling Drees te laten
struikelen, en dan Beel als redder en opvolger te doen optreden?
S.: O, ja: Macchiavelli hè. En de Jezuíeten. Dat is zo de literaire opvatting van de
politiek, en speciaal van de Katholieke politiek. Maar de werkelijkheid is gewoonlijk
van kleinere afmetingen. Ik geloof óók niet dat de K.V.P. tranen zal hebben gelaten
over het mislukken van Drees. Maar ik betwijfel of men reeds direct na 25 Juni
rondliep met het plan Drees te laten struikelen en daarna met E.Z. te komen aandragen.
De poging van Drees had immers heel goed kunnen lukken, want hij heeft de Anti's,
in de loop van de onderhandelingen, niets minder aangeboden dan het departement
van Buitenlandse Zaken! Een partij met enige intelligentie zou direct ‘ja’ gezegd
hebben. Want ze zou hebben begrepen dat B.Z., in de tegenwoordige tijd, zeker voor
een klein land als Nederland, de centrale portefeuille is, ook op economisch en sociaal
gebied. Maar de Anti's zijn bekrompen Nederlandse kleinburgers die zweren bij de
ouderwetse departementen van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken e.d.,
omdat ze menen dat daar kiezerswinst in zit. En dus bleven ze zeuren om één van
die por-
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tefeuilles. Misschien zouden ze genoegen hebben genomen met ‘Wederopbouw en
Volkshuisvesting’, maar dat heeft Drees ze in eerste instantie niet aangeboden, want
hij wilde alle oude P.v.d.A.-zetels voor zijn partij behouden. Immers met die
ministeries hadden we de verkiezingen gewonnen en die moesten dus wel goed zijn.
Misschien dat een aanbod van Volkshuisvesting aan de Anti's reeds direct tot een
resultaat had geleid en de kabinetscrisis had voorkomen. In ieder geval heeft de
starheid van de beginperiode tot niets geleid, want tenslotte heeft ook Drees aan het
wisselen, ruilen, vormen van nieuwe ministeries, moeten geloven, en dat nog wel in
de slot-periode toen alles veel moeilijker ging.
C.: Over Macchiavelli gesproken, dit gescharrel met portefeuilles staat mij tegen.
Als er goede mensen aan een departement zitten, moeten ze daar blijven, en dan moet
men niet gaan wisselen, om de een of andere partij in de regering te vangen, zoals
jij blijkbaar het belangrijkst vindt. Is er dan niet zoiets als het landsbelang? Ik voel
alles voor het standpunt van Drees, dat de partijen zoveel mogelijk hun oude
departementen moeten behouden als ze die goed bezet hebben. En het lijkt me ook
wel juist dat de sociale departementen het meest tot de kiezers spreken.
S.: De deskundigheid hè! Een generaal aan oorlog, een bankier aan financiën, een
diplomaat aan buitenland, enz. enz. Dat systeem heeft nog nooit tot iets anders dan
ongelukken geleid. En dat ligt voor de hand. In de eerste plaats is niemand deskundig
op het hele gebied van zijn ministerie, en beperkte deskundigheid leidt dan tot
verwaarlozing van hele stukken van het eigen terrein. Deskundigen moet men hebben:
als ambtenaren. De minister moet in staat zijn het gehéél te overzien. Hij moet ook
in staat zijn, de aan-rakingsvlakken van zijn departement met andere departementen
de nodige aandacht te geven. Hij moet altijd de uitwerking van zijn maatregelen op
de maatschappij en de groepen en mensen kunnen beoordelen, en hij moet zijn
maatregelen in het parlement, d.w.z. aan het volk, kunnen verkopen. De bekwaamheid
van de minister moet van een ander soort zijn dan de bekwaamheid van de deskundige.
In Engeland, waar het parlementaire stelsel het best werkt, heeft men dat altijd
begrepen. Een Stafford Cripps, ofschoon van huis uit advocaat, kan een voortreffelijk
minister zijn van Financiën en van Economische zaken, omdat hij een bekwaam man
is, met voldoende algemene ontwikkeling om de economische problemen te begrijpen
en ze toe te passen op de voor Engeland
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noodzakelijke wijze. En diezelfde Cripps kan men belasten met kwesties van geheel
andere aard, die hij dan óók uitmuntend zal behandelen, zolang ze liggen in de
gebieden waarvoor hij belangstelling en een zekere aanleg heeft. Churchill is géén
marineman, hij is ternauwernood een legerman, want zijn bijzonderste eigenschappen
beletten hem een goed militair te worden. Maar als minister voor militaire zaken,
zowel marine als de totale oorlogsinspanning, is hij niet te overtreffen. En hij is ook
een goed minister geweest voor binnenlandse zaken, voor koloniën, en zelfs voor
sociale zaken. Als minister van financiën heeft hij een politiek gevoerd die door
Keynes is aangevallen en afgekraakt, maar men moet niet vergeten dat in die periode
tientallen conservatieve deskundigen, professoren en bankiers, de financiële politiek,
die Churchill op boeiende wijze in het Lagerhuis verdedigde, de allerbeste achtten.
Toch is het duidelijk dat het economische en sociale niet de sterkste kanten van
Churchill zijn. Hij is daar minder deskundig, omdat hij er minder belangstelling voor
heeft. Maar tot op grote hoogte is het zó, dat een bekwaam politicus geschikt is voor
minister van al die departementen waarvoor hij zich interesseert. En dus is de
verwisselbaarheid van departementen, politiek volkomen normaal. Het vasthouden
aan een bepaalde reeks van ministeries is ook nog uit een ander oogpunt onjuist. Een
partij die nog maar pas in de regerende groep is opgenomen, zoals de P.v.d.A., moet
juist proberen te bewijzen dat ze geschikt is voor àlle departementen, en dat ze op
ieder gebied een originele bijdrage kan leveren. Daarom had de P.v.d.A. na haar
overwinning aanspraak moeten maken op een of twee departementen die men tot
dusver beschouwd had als buiten haar sfeer te liggen. Buitenlandse Zaken dus, of
Defensie, of Binnenlandse Zaken, of Onderwijs. En dat de kiezers kijken naar de
departementen die een partij beheerst, en hun stem geven op de partij die b.v. sociale
zaken bestuurt, omdat dit departement voor het leven van de gewone man zo
belangrijk is, dat is óók al weer een van die beweringen die er volkomen naast zijn.
Niet of een partij een departement heeft, interesseert de gemiddelde kiezer, maar of
de algemene politiek van die partij hem vertrouwen inboezemt. De Nederlandse
kiezer heeft terecht niet het minste vertrouwen in de sociale politiek van de
confessionele partijen of in die van de liberalen, wier politiek trouwens door de
confessionele partijen op sociaal en economisch gebied in hoofdzaken gedeeld wordt...
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C.: Nou sla jij door. Als de kiezers de sociale en economische politiek van de
confessionelen niet vertrouwden, waar komen dan al die stemmen vandaan die deze
partijen dan toch maar hebben. Ook nu nog stemt zowat 55% van de Nederlandse
kiezers confessioneel. En die confessionele partijen zijn toch niet liberaal in
economische zin, maar ze hebben hun eigen systemen van economie en van sociale
opvattingen.
S.: Met die eigen systemen loopt het nogal los. Wie ze nader bekijkt, vindt òf het
liberalisme, omhangen met confessionele preken, òf de moderne sociaal gezinde
economische opvattingen, die ik niet socialistisch wil noemen, maar liever
Keynesiaans, en die bij de socialisten met socialistische preken zijn omhuld en bij
de modern gezinde confessionelen met geloofs-dierbaarheden. Als de confessionele
kiezers dus confessioneel stemmen, dan doen ze dat, ten dele, omdat ze de
confessionele waarden tenslotte belangrijker vinden dan al het sociale gedoe, waarbij
dan nog komt dat ze ten onrechte menen dat die waarden bij de confessionele partijen
veiliger zijn dan bij de vrijheidsgezinde partijen. Maar dat is een kwestie die we nu
maar moeten laten voor wat ze is. Voor een ander en groter deel stemt men
confessioneel omdat men terecht voelt, dat de moderne confessionelen op sociaal en
economisch gebied, ondanks hun ingewikkelde fraseologie, in de practijk in dezelfde
richting willen gaan als de P.v.d.A., en omdat men daardoor hoopt zowel de
confessionele kool als de sociale geit te sparen. Maar zodra men het vermoeden heeft
dat het mis gaat lopen met die sociale geit, stemt men P.v.d.A., of gaat men in de
eigen partij bezwaar maken tegen de sociale koers van Duynstee of van Schouten.
Neem b.v. de K.V.P. De intelligentste kiezers van die partij moeten niet alleen niets
hebben van Duynstee, Steenberghe, Sassen en andere economische liberalen, maar
ze zijn óók niet meer tevreden met de dierbare sociale praatjes van Romme, zelfs
niet als die in de richting gaan van de opvattingen der Katholieke vakbeweging. Ze
kijken naar wat de K.V.P.'ers in de Kamer doen, en zeggen dan: de stem is de stem
van Romme, maar de handen zijn de handen van Lucas. En omdat ze uit de handen
van Lucas en zijn anti-sociale belasting-politiek willen blijven, stemmen ze op Drees
en op de partij van Lieftinck en Hofstra. En aan de andere kant, heel veel kiezers van
de P.v.d.A. zijn volstrekt geen bewonderaars van de sociale politiek zoals die in de
afgelopen vier jaren door de heer Joekes is gevoerd, en ze zijn evenmin overtuigd
van de grote

Libertinage. Jaargang 5

257
bekwaamheid van de heer In 't Veld, de P.v.d.A. minister voor de woningbouw. Maar
ze hebben vertrouwen in de algemene sociale politiek en in de woningbouw-politiek
van de P.v.d.A., en ze stemmen dus op die partij, niet omdat ze de bedoelde
departementen zo goed beheerd heeft, maar ondanks de beleidsfouten op die
departementen. En dus is het vastklampen aan bepaalde departementen, geen deugd,
doch een bekrompenheid.
C.: Maar je bent het toch met me eens dat men de Anti's niet teveel had moeten
aanbieden. En toen ze onredelijke eisen stelden had men ze moeten laten gaan naar
hun oppositie-hoek. Er was toch zonder die Anti's een voldoend grote meerderheid
voor een regering van P.v.d.A., K.V.P. en C.H.U.?
S.: Die was er ongetwijfeld. Maar de K.V.P. wilde geen driepartijen-kabinet. En wat
moest de P.v.d.A. toen doen? In de oppositie gaan? Dat was, na deze
verkiezingsuitslag, het laatste wat de kiezers van haar verwachtten. En het zou ook
niet goed zijn geweest voor het algemeen belang. Men moest zoeken naar een
ministerie dat de politiek van Drees-Lieftinck in grote trekken zou voortzetten, en
dat is zonder de K.V.P. niet te vormen. Voorlopig tenminste nog niet. En de K.V.P.
wilde de Anti's in de regering. Zij is dus verantwoordelijk voor al die verdere
moeilijkheden.
C.: Maar Beel heeft de Anti's direct tevreden gesteld door ze Economische Zaken te
geven. Was dat niet een werkelijk offer voor de Katholieken, of is het gerucht juist
dat de K.V.P. geen geschikt man voor E.Z. had?
S.: Nou, een overvloed van ministeriabele lieden heeft de K.V.P. zeker niet, dat is
naderhand nog enige malen gebleken. Maar voor E.Z. had men tenslotte toch nog
wel een man kunnen vinden, zodat er toch nog wel iets van een offer in dat afstaan
zat. Of om het juister te zeggen, men wilde een bepaalde combinatie en heeft daar
een prijs voor betaald. Dat men niet bereid was te ‘offeren’, bleek direct, want men
verlangde toen van de P.v.d.A. dat die het premierschap zou overgeven aan Beel en
dat ze bovendien de helft van sociale zaken aan een K.V.P.-minister zou afstaan.
Men wilde dus de Anti's betalen uit onze zak. En daar voelden wij nu weer niets
voor.
C.: Maar je was wel bereid het premierschap aan de K.V.P. te geven. Was dat ook
niet onbehoorlijk? Onbehoorlijk tegenover

Libertinage. Jaargang 5

258
Drees, en onbehoorlijk tegenover de kiezers die de P.v.d.A. tot de grootste partij
hadden gemaakt?
S.: Als men voor Drees de waardering heeft die hij verdient, dan weet men dat hij
als Vice-Premier in een kabinet, waarin hij tevens minister van Financiën zou zijn
geweest, en met Beel als Premier, toch de leidende figuur in de regering zou zijn
gebleven. En daarop komt het aan. De kiezers zouden dat niet direct begrepen hebben.
Maar men mag echt wel eens iets doen waar de kiezers vreemd van opkijken, en dat
ze pas over een jaar of twee jaar begrijpen. Maar het heeft geen zin meer er nog over
te praten. Want het plan Beel mislukte vanwege die halvering van sociale zaken. En
toen was de beurt aan Donker.
C.: O, ja, die man van de broedende kip, en de hengelaar die naar de dobber kijkt,
en de deken die te smal was voor de hele politieke familie, zodat hij maar besloot de
‘partijloze’, die tot dusver volgens allen in de ministersploeg nodig was, uit het bed
te gooien. Maar blijkbaar is die partijloze toch niet te missen, want hij is er tenslotte
weer ingekomen. Ik voel erg veel voor partijlozen, maar het is me niet duidelijk
waarom men zoveel prijs stelt op een partijloze in een partijen-kabinet. Misschien
is het de erkenning van de hogere kwaliteiten der partijlozen?
S.: Partijlozen in de politiek zijn altijd zonderlinge klanten. De communisten werken
er graag mee, en dan zijn het lieden, die nog harder ‘ja en amen’ zeggen op alles wat
de partijcommunisten nodig vinden, dan de gewone communisten. Maar hier in
Nederland is een ‘partijloze’ gewoonlijk een liberale of christelijke meneer van
deftige komaf, met liefst een flinke bom duiten. En men vindt dan, dat uit die kring
de aangewezen mannetjes komen voor minister van Buitenlandse Zaken. Dat is een
zotte toestand, en een overblijfsel uit de tijd waarin het departement van B.Z. hier
in Nederland een coterie was, die in het luchtledige plechtstatigde en het heel ver
gebracht had in het dansen, bridgen, buigingen maken en het voeren van kleine
conversatie in vele talen. Die toestand was zelfs hier al aan het verdwijnen, want de
vorige minister van B.Z., Stikker, was een zakenman, die tevens voorzitter was van
de liberale partij, en die het veel beter deed dan de meeste jonkheren en baronnen of
departementsambtenaren, die het voordien hadden gedaan. Nu was Stikker door Oud
uit de V.V.D. gedrongen, maar er zou over te denken zijn geweest of men hem niet
als ‘partijloze’
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in het nieuwe ministerie had kunnen opnemen. Maar hij wilde niet. En hij was
blijkbaar zo onder de invloed gekomen van zijn departement, dat hij de oude traditie
wilde voortzetten, d.w.z. zijn opvolger wilde aanwijzen. Als opvolger had hij een
bankier uitgezocht, die volgens alle verhalen een zeer clevere jongen is, en bovendien
geestig, wat onder de Nederlandse ministers eigenlijk verboden is. Zijn partijloosheid
bestaat hierin dat hij een uitgesproken verachting heeft voor de democratie, al is hij
handig genoeg om te begrijpen dat men die democratie, waar ze het heersende stelsel
is, van tijd tot tijd lippendiensten moet bewijzen. Deze Mr. Beyen was blijkbaar de
uitverkorene van het departement en van Stikker. En Drees en Beel hadden zich met
die keuze verenigd.
C.: Toevallig ken ik de man, en ik moet zeggen dat hij in alle geval hersens heeft.
Maar ik kan ook begrijpen dat men in socialistische kringen niet op het type gesteld
is. Men heeft mij verteld dat er in die kring nogal verzet tegen hem was, maar dat
heeft blijkbaar niets geholpen, want Donker heeft hem laten vallen toen dat vanwege
een bepaalde combinatie nodig was, maar later heeft hij hem weer opgeraapt.
S.: Zoals ik je al zei, bij ons worden dergelijke zaken tenslotte beslist door de invloed
die Drees in de leidende partijkringen heeft, en Drees was erg geporteerd voor die
bekwame bankier en kenner van internationale milieu's. Dat neemt niet weg dat
Donker bereid was hem te laten vallen, toen de K.V.P. op een bepaald moment met
een regeling accoord ging, waarbij het hele ministerie van B.Z. aan de K.V.P. zou
komen, die daar dan twee ministers zou krijgen. De Anti's zouden dan Economie en
Waterstaat krijgen, de C.H.: Defensie en Overzee, de P.v.d.A.: de premier en hun
vier andere sociale departementen, en de K.V.P. zou het vice-premierschap krijgen
met in 't geheel zes ministers. Zes is meer dan vijf, dat weet ik, maar als je een
departement met twee man bezet, is die meerderheid alleen maar honorair. En geen
verstandig man kan er bezwaar tegen hebben als men tegemoet komt aan het eergevoel
van een grote partij, met wie men samen wil gaan regeren. Maar het mooie schema
bleek niet te verwezenlijken.
C.: De K.V.P. kon geen twee ministers voor B.Z. aanbieden, tenminste niet twee die
in de smaak vielen van Donker. Heeft die partij dan werkelijk zo weinig bekwame
mensen, of is Donker zo veeleisend?
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S.: Noch het een noch het ander. De K.V.P. had wel een aantal mensen die geschikt
zouden zijn voor B.Z., maar die bleken niet beschikbaar toen het er op aan kwam.
Je weet, pater Beaufort mocht niet van de Kerkelijke autoriteiten, die daar wel hun
goede redenen voor gehad zullen hebben. En de andere voormannen wilden niet,
omdat ze ergens anders onmisbaar waren, of menen te zijn, of omdat ze ergens anders
werkzaamheden hadden die ze niet wilden opgeven voor het ministerschap.
C.: Om het populair te zeggen: ze konden ergens anders meer verdienen. Dat lijkt
me geen erg verheven opvatting van burgerzin en nationale plicht.
S.: Dat is gemakkelijk gezegd. Maar het lijkt mij ook geen erg verheven opvatting
van het nationale belang als men de ministers zo slecht betaalt dat iemand met een
goede baan in het zakenleven er zwaar op achteruit gaat als hij minister wordt. En
als een ministerie moet aftreden, na één jaar of twee jaar, wat altijd mogelijk is, staat
hij op straat, en moet hij zich maar weer een werkkring zien te veroveren. Wij willen
goed geregeerd worden, maar we willen er slecht voor betalen. Dat is niet alleen zo
met ministers, maar ook met hogere ambtenaren, en eigenlijk ook met kamerleden,
en in een ander verband, met professoren en wetenschappelijke werkers, om over de
kunstenaars maar niet te praten. Het is een van onze ergste kwalen. Maar om tot de
zaak terug te keren, de K.V.P. had geen mannen van de verlangde kwaliteiten
beschikbaar. Wat ze wel had, dat waren drie ‘tweetallen’, waaruit Donker keus moest
maken. En hij vond dat die heren en dames op z'n best geschikt waren voor tweede
rollen, maar niet voor de hoofdrol. En je kunt hem niet kwalijk nemen dat hij het
landsbelang stelde boven een gemakkelijke oplossing van de crisis.
C.: Maar de K.V.P. vond die tweetallen blijkbaar wèl geschikt. Voor mij is haar ja
evengoed als het ‘neen’ van Donker. Ik zou dus moeten weten wie die ‘tweetallen’
waren, voor ik aanneem dat Donker ze op goede gronden afwees.
S.: Maar misschien zegt het je iets, dat Beel, een K.V.P.-voorman dus, eenvoudig
weigerde in een ministerie te gaan zitten, waarin B.Z. werd toevertrouwd aan die
‘tweetallen’. En de K.V.P.'er Rutten dacht er ook zo over. En tenslotte, toen de
C.H.-minister Staf, na de mislukking van Donker, ging onderzoeken hoe men tot een
oplossing kon komen, liet hij de K.V.P.'er komen
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die volgens algemene opvatting het meest in aanmerking kwam voor een
ministerszetel uit die ‘tweetallen’. En hij kwam ook al tot de conclusie: die man is
geschikt als nr. twee, maar in geen geval als nr. één. En de geëxamineerde zei niet:
‘loop naar de pomp’, maar hij aanvaardde even later die tweede plaats.
C.: Nu goed, het liep dus mis met Buitenland, en toen besloot Donker weer die
partijloze in te schakelen, met een K.V.P.'er als nr. twee. Dat betekende dus dat de
K.V.P. maar vijf ministers had. Waarom heeft Donker toen niet een nieuw departement
gemaakt, zoals even later is gebeurd. Dan had hij de zaak al tot een goed einde kunnen
brengen.
S.: Dat ligt voor de hand zou je zeggen. Maar je weet niet hoe langzaam het vernuft
van onze staatslieden werkt, zelfs van een werkelijk vernuftig man als Donker. Men
komt eerst tot zoiets, als een andere poging is vastgelopen. En Donker meende de
zaak te kunnen redden door de K.V.P. het departement van Volkshuisvesting aan te
bieden. Een van die ‘sociale’ departementen waarop sedert 25 Juni iedereen aast. De
P.v.d.A. zou dan Justitie nemen. Maar de K.V.P. die daar wel iets voor voelde, bleef
vragen om een zesde minister. En toen gaf Donker het op, zonder naar die zesde te
hebben gezocht.
C.: En toen kwam dus die meneer Staf, als de Columbus die het zesde departement
ontdekte, Maatschappelijk werk, of Maatschappelijke zorg, of hoe heet het ook weer?
S.: Maak je daar geen zorg over. Want belangrijk is het niet. Er werd een stukje
gesneden van het oude Binnenlandse Zaken, een stukje van het oude Uniezaken, en
een paar splinters van Sociale Zaken, en klaar was het departement. Maar vóór het
zover was moest er nog heel wat gepraat en geconfereerd worden. Want de K.V.P.
was nogal boos over dat geval met B.Z. En men probeerde van die kant de P.v.d.A.
een loer te draaien, door plotseling belangstelling te tonen voor een zakenkabinet.
Daar zouden dan geen vooraanstaande politici in mogen; dus wèg Drees, wèg Beel
- en zoeken naar ambtenaren en andere ‘deskundigen’! En als de P.v.d.A. daar geen
genoegen mee nam, moest ze maar buiten de regering blijven. Gelukkig was men in
de leidende kringen van de C.H. niet op een dergelijke oplossing gesteld. En
vermoedelijk vond men ook bij de Anti's dat zoiets met de verkiezingsuitslag en met
de democratie niets te maken had. En zo bleef dit vernuftig
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brouwsel van de heer Romme voorlopig in petto. Voor een volgende gelegenheid!
C.: Als dit juist is, moet ik zeggen dat ik het ministerie dat we tenslotte hebben
gekregen, iets anders bekijk. Maar een paar dingen zijn me nog niet duidelijk. Toen
er dan tenslotte besloten werd een nieuw departement voor de K.V.P. te maken, had
die ruil van Volkshuisvesting met Justitie toch geen zin meer?
S.: Eigenlijk niet, maar de K.V.P. bleef die ruil verlangen. En de P.v.d.A. had het
overheersend verlangen om nu eens eindelijk tot een resultaat te komen en trok het
oude aanbod niet in, ofschoon de omstandigheden veranderd waren.
C.: Het is dus niet zo, dat de heer Donker de kans schoon zag minister te worden, en
de heer In 't Veld een beentje lichtte?
S.: Dat behoort tot de lasterpraatjes. De heer Donker was in de laatste fase weer
buiten de onderhandelingen. Die werden toen gevoerd door Staf, Drees en Beel. En
Donker is een door en door loyaal man, die bovendien zo bekwaam is, dat hij al sinds
jaar en dag bij vele gelegenheden genoemd is als minister van Justitie. Hij heeft meer
moeite gedaan om buiten het kabinet te blijven dan om er in te komen. En zoals ik
al zei, de P.v.d.A. was tenslotte niet meer in een stemming om opnieuw de ruil van
Justitie naar Volkshuisvesting terug te draaien, en zo de K.V.P. weer opnieuw te
prikkelen.
C.: Eigenlijk vond men dus tenslotte alles goed. Over Buitenland is dus ook niet
meer gesproken, en die K.V.P.'er, mr. Luns, heeft men zeker ook maar op de koop
toe genomen. Ik ken die man uit m'n studententijd. Dat hij toen uiterst conservatief
was, en sympathie had voor het fascisme, wil ik laten voor wat het is. Hij was toen
jong en hij kan intussen tot andere inzichten zijn gekomen. Maar hij was toen vooral
opvallend door gebrek aan intelligentie, en dat vind ik nogal erg. Het is wel een fraai
stel daar aan Buitenland. Nummer één is intelligent en heeft maling aan de democratie;
nr. twee heeft er óók maling aan en is bovendien uitgesproken dom. En je zou toch
willen dat ik dit kabinet mooi vond en weer op de P.v.d.A. ga stemmen die dit heeft
goedgekeurd. En dan zijn er bovendien die zes K.V.P.-ministers, terwijl ze niet langer
de grootste partij zijn.
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S.: Van goedkeuren is geen sprake. Al toen Donker formateur was, stond het vast
dat er een buitenparlementair kabinet zou komen. De partijen zijn dus vrij tegenover
de ministers en behandelen ze naar hun daden. En naar hun program, dat we nu uit
de Troonrede in grote trekken kennen en binnenkort in details zullen leren kennen
bij de begroting. De heer Drees heeft dan ook op een bepaald moment het
formateurschap aanvaard: zonder overleg met de P.v.d.A.-fractie. Natuurlijk had die
fractie hèm en de andere P.v.d.A.-ministers kunnen ontraden in het kabinet te gaan
zitten. Maar wat dan? Dan was opnieuw de crisis aan de orde geweest en dan had
men vermoedelijk een zakenkabinet gevormd. Voor het zover komt, heeft het toch
eerst zin eens te kijken wat het kabinet Drees presteert; en in hoever de vijf
socialistische ministers in staat zijn van het geheel iets redelijks te maken. Mislukt
dat, dan is het tijd voor oppositie, crisis, nieuwe verkiezingen en de rest. Met
Buitenland ben ik nog minder ingenomen dan jij. Ik weet dat de heer Luns in 1938
naar Berlijn ging om daar aan de Nazi-universiteit te gaan ‘studeren’. Ik weet ook,
dat hij in de Indonesische kwestie aan de kant van Welter stond. Maar in grote lijnen
is Buitenlandse politiek een zaak van het hele kabinet. En voorlopig neem ik aan,
dat de heer Beyen te intelligent is om ruzie te maken met kabinet en Kamer, en dat
de heer Luns geen Uebermensch is, die onze hele politiek ongemerkt zal veranderen.
Voor een Uebermensch zie jij hem ook niet aan, als ik het goed heb begrepen. Ik
vind het dus heel erg dat B.Z. zo is geworden, maar dat kon men verwachten na
verkiezingen die alleen om de binnenlandse welvaart draaiden. En wat die zes
K.V.P.-ministers betreft, die bezetten nu Binnenlandse Zaken, Onderwijs en
Volkshuisvesting, dat zijn drie volledige departementen. En dan verder: P.B.O.,
vroeger een stuk van Economische Zaken en dus een kwart departement;
Maatschappelijk werk, waarover we het al hadden, ook niet veel meer dan een kwart
departement; en tenslotte lopen ze mee op Buitenlandse Zaken, zonder portefeuille.
Als er iets overdreven en onjuist is, dan is het de voorstelling dat de K.V.P. de
kabinetsformatie zou hebben gewonnen. De K.V.P. heeft verloren aan macht: zie de
werkelijke betekenis van haar departementen. Ze heeft verloren aan prestige: door
haar sabotage en door het feit dat ze geen mensen van enig formaat kan leveren. Ze
komt dus in alle opzichten verzwakt uit de verkiezingen en uit de formatie. Juist
daarom ben ik niet al te neerslachtig over het eindresultaat, al geef ik toe dat het
mooier had gekund.
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C.: Tegen die grauwe achtergrond is het resultaat nog wel toonbaar! Maar misschien
vind je in de Troonrede een minder grauwe achtergrond voor de toekomst?
S.: De Troonrede is zoals te verwachten was. Er is niets in te bespeuren dat op een
triomf der reactie lijkt. En nogmaals, het afslaan van de reactie was de inzet der
verkiezingen. De aanslag der reactie is mislukt, en daarom ben ik in een vrij goede
stemming. Een triomf van een energieke en vernieuwende democratie heb ik nooit
verwacht. Het maximum was de overwinning van de sociale koers die in Drees haar
leider heeft. Jij vindt dat nogal middelmatig, maar ik vind die middelmatigheid beter
dan de reactie. En in de Troonrede komt die sociale koers duidelijk naar voren. Strijd
tegen de werkloosheid, vergroting van productie en afzet naar binnen en buiten,
nieuwe en definitieve sociale verzekeringen, meer huizen, en een financieel beleid
waardoor dit mogelijk wordt, zonder dat we in de inflatie komen. Nieuwe ideeën
heb ik niet verwacht. De buitenlandse politiek: dacht je dat uit Nederland iets
verstandigs daarover gezegd zou worden, zolang Amerika geen verstandig woord
zegt, en Engeland en Frankrijk alleen maar domheden? De defensie? Doorgaan, wat
zit er anders op? De cultuur? Eens kijken of er kosteloos onderwijs kan komen, maar
heel voorzichtig. Nieuw-Guinea? De gewone snorkende domheden. Maar die kool
is immers de sop niet waard. Nee als totaal is het nog zo kwaad niet met die
Troonrede. En voor de rest hou ik het met Shaw: Hij die nooit gehoopt heeft, kan
ook niet wanhopen!
C.: Dat klinkt mooi, maar een perspectief opent het niet. Blijft het hier in het land
altijd zo?
S.: Geen sprake van. Het gaat vooruit, maar langzaam. En natuurlijk afhankelijk van
wat in de wereld gebeurt. Dat werkt ook hier door, maar met vertraging. De aanslag
op de progressieve politiek is mislukt. En in de confessionele partijen is de invloed
merkbaar van het verschijnsel dat bij de verkiezingen duidelijk werd. Een deel der
kiezers spreekt zich onomwonden uit voor de progressieve politiek, een ander deel
roert zich binnen die partijen. Men kan zich schrap zetten, zoals Schouten probeerde;
men kan acrobatie beoefenen, zoals Romme, het helpt allemaal niets. Men kan er de
kerk bij roepen, zoals Romme van plan is, naar men zegt. Als die Kerk zo dom is,
kan ze op z'n best nog een paar maal een overwinning behalen, maar haar ondergang
is dan des
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te zekerder. Als ze verstandig is, laat ze de ontwikkeling haar vrije loop, want niemand
in dit land voert een politiek die zich tegen de kerken keert, zolang de kerken zich
buiten de partijen houden. De kerkelijke partijen brokkelen af. Dat proces is niet te
stuiten. Want die partijen behandelen hun aanhangers als politieke analfabeten, en
daar krijgt een groeiend aantal genoeg van. Er zijn in dit land maar twee politieke
partijen, de V.V.D., die de politiek van het verleden verkondigt, en de P.v.d.A. die
het heden vertegenwoordigt. De communisten noem ik niet, want zij zijn ook een
godsdienstige en kerkelijke groep, die de eredienst van de slaafsheid preekt. Men
kan het betreuren dat de P.v.d.A. te weinig de toekomst vertegenwoordigt en te veel
het heden. Maar dat is alleen binnen háár grenzen te verhelpen en te veranderen. Jij
wilt niet binnen die grenzen komen, omdat ze niet aan bepaalde verlangens voldoet.
Ze zal niet aan die verlangens voldoen, zolang jij en anderen buiten blijven staan en
meer van haar verlangen dan ze op het ogenblik geven kan.
C.: Daar zit misschien iets in, maar de verdediging van de bereikte middelmatigheid
is voor mij geen aansporing om in het gezelschap der middelmatigen te komen.
Daarvoor moet je een gelovige zijn, en dat ben ik niet.
S.: Of een scepticus, en dat ben je ook al niet.
C.: Laten we het daar dan op houden, maar ik wil toegeven dat ik de dingen wel hier
en daar anders zie, nu we er zo critisch over hebben gesproken.
J. de Kadt
September 1952.
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[Adriaan Morriën: gedichten]
Laatste Tram
Zoals de rook uiteenvalt gaan de reizigers naar huis.
Het oog is te vermoeid voor een afdoende blik
En ziet nog slechts een hand die aan de deurpost leunt,
Een voet in zwartfluwelen schoen, een neus of een gesloten oog.
Er is gedrang van stilte in de wagen, op 't balcon.
Het lichaam raakt vervreemd van 't eigen hemd...
De straatverlichting reikt niet hoger dan het dak,
Een voetlicht dat 't verlaten podium onthult.
Daarboven is de nacht: een donkere ontruimde zaal,
Fauteuils van duisternis, klapstoeltjes sterrenlicht,
En de artistenuitgang van de maan.
Vermoeide spelers in kleedkamers van de wind,
En een serveuse die een regenpaspoort vindt,
Een nachtegalenbrief, een poederdoos vol sneeuw.
Die wereld schuift zich in 't hiernamaals van de slaap.
Adriaan Morriën
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Stadsgezicht
Weer is het zomer en de straten inhaleren mensen,
Een stad verslaafd aan Europees vergif,
Een Babylon dat in de breedte is gebouwd:
Geen toren raakt de hoogheid van het licht.
Obscene priesters in hun zwarte rokken,
Met homosexuele schoenen aan de voeten,
- Mislukte moeders of doorrookte bruiden Op zoek naar God in afgelegen sloppen.
Getrouwde vrouwen met de geur van 't bed,
Haar aandeel leverend in de geluiden.
Voldongen mannen, in het zonlicht neergezet,
Met kleine schema's in hun hoofd, bevelen in hun voeten.
De meisjes, als het zelfbedrog van onze soort,
Zetten haar zwaarbeproefde, gracieuse glimlach voort.
Haar schoonheid schijnt verouderd, uit een andere eeuw,
Ondanks het korte haar, de bruine armen, de sandalen uit Parijs.
Mijn onverschilligheid verandert en mijn mensenhaat
Vindt bij de kleurigheid van laaggesneden blouses baat.
Een beukenblad is ruim voldoende voor ons paradijs.
Adriaan Morriën
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Weerzien
Berustend in het einde
En wetend dat de dood niet verder leidt
Dan tot een kerkhof op de heide,
Of in de weide,
Betekent niet dat ik zijn komst aanvaard
Voor moeder, vriend, vriendin te vroeg verreisd.
Hun dood vergroot mijn wrok tegen het zijnde
En nooit zal ik bekennen dat wij moesten scheiden.
De wereld is hun eigendom
Meer dan van hen die ik zie beiden:
Hun zoete lichamen werden doorschijnend.
De wind vooral weet van hun komst.
Hij brengt onzekerheid in de geluiden
En doet de afstand tussen hen en ons,
Toch al zo klein, dikwijls ineens teniet,
Met lange golven van verdriet,
Maar ook met blijdschap in verdriet gedoopt.
Zij leven nog, al zijn zij dood,
Denk ik, wanhopig en getroost,
Als ik hun lieve spoken zie verschijnen.
Adriaan Morriën
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Souvenirs d'Allemange
Quand l'ombre est rouge, sous les roses
Et clair de temps
Prends garde à la douceur des choses
Lorsque tu sens battre sans cause
Ton coeur trop lourd
Et que se taisent les colombes:
Parle tous bas, si c'est d'amour
Au bord des tombes.
Toulet
20 April '45. Als een verdere stap op de weg der sociale integratie, en tevens misschien
als eerste teken van tegenstribbelen, van weer terugvallen op mij zelf, begin ik
vandaag nu de opwinding over de vrijheid wat gezakt is, dit Dagboek; na de Zeep,
het Laken, de Tandenborstel, het Respect der Minderen, het Schone Ondergoed en
het Colbertcostuum etc. etc. langzamerhand innerlijk verwerkt te hebben, en weer
geaccepteerd niet als dingen om uitzinnig blij mee te zijn, maar als gewone
vanzelfsprekende alledaagsheden, hoewel ik nog steeds veel te lang en te vaak onder
de douche sta, me zelf streel met dik, vettig zacht zeepschuim; kennelijk, na deze
wedergeboorte, een opnieuw doorlopen van infantiele lust-belevenissen (de massa's
drank, eigenlijk gewoon zuipen, de sigaren! ik!) met een, als overtollig, overslaan
van het anaalerotisch stadium, overbodig na deze drie jaren Arschloch! Scheisse
Mensch! en de andere, eendere uitingen van het laag niveau van menswording van
mijn mij nu langzamerhand onverschillig latende vijanden.
En ook, waarschijnlijk, om de bij mij bijna dwangmatige verbinding van vrouw
en litteratuur. Ik schaam mij, maar ik dwing me zelf dit alles op te schrijven. Misschien
dat ik later, met de tijdsafstand, de excuses zal vinden die mijn schaamte zullen doen
verdwijnen. Feitelijk heb ik die excuses nu al; in de allereerste plaats Pedro. Als hij,
van al mijn vrienden hier eigenlijk de enige echte antifascist, en het langste al
slachtoffer en puur Latijn daarbij; als hij zelfs, vanaf de eerste dag, zich afgeeft met
de meest onmogelijke duitse wijven, wie ben ik dan, dat ik kuis zou blijven - om
principiële redenen! ik, die geen principes heb? Drie weken lang heb ik met de
verbaasde belangstelling van een wijze grijsaard
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gezien hoe mijn kameraden zich letterlijk op de maar al te gewillige vrouwen wierpen;
heb hen goede raad en materiële steun gegeven om te voorkomen dat zij bij mij aan
moeten komen voor behandeling van wat ik steeds beschouw als een ontoelaatbaar
zware en onsmakelijke straf voor een luchtige en lichte zonde, en heb tenslotte met
Pedro - de anderen zijn te primitief om mee te praten - hierover een gesprek gehad,
ongeveer als volgt:
- Waarom schaam jij je niet Pedro, vind je dit gedrag geen verraad aan de goede
zaak? Intieme omgang met de vijanden van jouw volk?
- Mijn volk heeft geen vijanden.
- Maar jouw klasse dan? Het zijn bourgeois-vrouwen.
- Ze zijn misleid, ik voed ze op, ze luisteren heel goed naar mij, ze zijn zacht en
sentimenteel, ze koken lekker, ze stoppen mijn sokken, hun mannen hebben mij
zeven jaar geëmmerdeerd, nu proberen zij weer iets goed te maken. Ik vind het prettig
en nuttig en laat ze begaan. Dit is de vorm die de klassenstrijd nu en hier heeft
aangenomen.
Zo was ik dus door Pedro's argumentaties verzwakt - waar kan men nog houvast
vinden als men het niet bij een Marxist vindt? Daarbij komt dat ik mij hier als
overwinnaar voel. Dit lijkt merkwaardig bij iemand die door de gezagsdragers van
dit volk drie jaar lang als een konijn gehouden is in diverse gevangenissen, tuchthuizen
en kampen met als voornaamste wapen om zijn menselijke waardigheid te verdedigen,
het universele en vaak afdoende: Jawohl! en verder passiviteit, zwijgen en andere
vormen van relativerende ironie. Maar ik voel mij overwinnaar, omdat de Historie
mij en mijn gratuite handelingen gedurende de bezetting voorlopig gelijk heeft
gegeven, omdat ik mij zelf bevrijd heb en daarmee bewezen heb toch geen konijn te
zijn, omdat ik daarna op SS-ers heb gejaagd en er eigenhandig een heb neergelegd,
en vooral door mijn voortdurende omgang met de Amerikanen: deze probleemloze
en natuurlijke vitaliteit is nog de beste stimulans voor het hervonden gevoel van
eigenwaarde en vanzelfsprekend deel ik mij in bij hun categorie. Zo ben ik dus
overwinnaar en als zodanig behoren mij volgens oud oorlogsrecht de vrouwen der
overwonnenen, vooral als deze niet thuis zijn, zoals hier.
Daarbij kwam dat ik mij haar benen herinnerde toen zij, gebogen over de grote
koffer, zenuwachtig door de aanwezigheid van vier soldaten, naar de schoenen van
haar man zocht, en ook haar ogen toen ze zei dat ze Lieselotte Weber heette; en benen
en ogen
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waren bruin en aardig, herinnerde ik mij, en ik vroeg mij af of het iets betekende dat
zij mij ook, en onnodig, haar voornaam had genoemd en tenslotte had ik ook een
paar gaten in mijn pullover die gestopt moesten worden, en bovendien had ik beloofd
het paar schoenen, als het mij niet pastte, terug te zullen brengen. Ik wilde - toppunt
van schoftigheid - demonstreren dat wij ten minste fatsoenlijk waren als wij iets
vorderden bij overwonnenen. En alles bij elkaar was het niets anders dan
experimentele litteratuur: onderzoeken of een situatie die zich in een bepaalde richting
zou kunnen ontwikkelen, ook in die richting ontwikkeld kan worden, en of daarbij
wellicht nog onvoorziene dingen gebeuren.
Afgezien van de straf - die ik als libertijn natuurlijk niet wenste te voorzien - is
alles volgens plan verlopen, zelfs de gaatjes in de pullover zijn gestopt, de schoenen
teruggegeven en de herinnering aan de bruine attributen bleek niet vervalst te zijn.
Wat zich ook liet voorzien: als eerste evenement op dit gebied na drie jaar abstinentie
was het, hoe aangenaam ook, aanmerkelijk minder opwindend dan de Zeep (die ik
niet meer dan een jaar heb moeten ontberen) en een transponeren van de
douche-uitspattingen lijkt mij onwaarschijnlijk. Dit is weer een bevestiging van wat
ik al wist: de aantrekkelijkheid van z.g. avonturen ligt meer in de belevenissen om
het avontuur heen, dan in de substantie ervan. Soit. De straf: in het late avonduur,
toen ik mij tot vertrek gereed maakte, vertrouwde ze mij toe, als enige sentimentaliteit
die ik haar ten laste kan leggen, dat ik zo op haar man leek. Voor haarzelf natuurlijk
het beste excuus voor haar zwakheid, voor mij een rake klap: na tactvolle informaties
kreeg ik foto's te zien: mijn dubbelganger is godbetert beroepsmilitair en
FELDWEBEL! In aanmerking genomen hoeveel gehuwde Feldwebels er wel niet
moeten zijn in dit land - allen vermist of krijgsgevangen zoals deze - maakt dit de
verdere omgang met duitse vrouwen voor mij onmogelijk. Bevrediging van mijn
overwinnaarslusten zal ik dus, zoals tot vandaag, nu voortaan weer op ander terrein
moeten zoeken.
Opwindender dan alles was het ouderwetse (na curfew!) door de nacht over straat
sluipen en het achter de rug van de poolse D.P. politie over het hek klimmen om
weer in mijn flat te komen. Dit zou de enige reden kunnen zijn om het nog eens te
doen - ik ben nu toch onuitwisbaar ein Feldwebel!
Mijn baardige Serven ontvingen me glimlachend met Slibovic! Na hun rijst,
macaroni, varkens-, lams- en kalfs-bouten heeft deze laatste miraculeuze vondst van
hun inheems product mijn achting
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voor deze rustige balkanrovers nog meer doen stijgen. Ze zijn alle drie boer; en door
de milde maannacht, de drank, en de welgevulde pijpen in de stemming gebracht,
zijn ze mij, en elkaar, maar vooral zichzelf lijkt me, poetische maar onsentimentele
heimwee-verhalen gaan vertellen over hun grond, en hoe zij die bewerken en bezaaien
zouden als ze morgen naar huis zouden kunnen gaan. Met groter tevredenheid nog
dan gewoonlijk ga ik slapen.
(wordt vervolgd)
Yvo Pannekoek

Brief uit Amerika
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Ideologisch gekeuvel
Professor Romein over de Sowjet-Unie.
De volgende beschouwing is een fragment van een studie over de visie
van enige socialistische schrijvers op de Sowjet-Unie. Dit fragment
behandelt de beschouwingen over de Sowjet-Unie in de twee laatste delen
van het voor-oorlogse ‘Machten van deze Tijd’. Aangezien deze
verhandelingen in de na-oorlogse herdruk ongewijzigd zijn gebleven,
hebben ze ook in dit opzicht hun actualiteit niet verloren. Tevens blijven
Romein's beschouwingen van belang als één van de bronnen van latere
phraseologieën en misverstanden.

Deel II: 1933-1935. - ‘De Sowjet-Unie als vredeswacht’.
De Sowjet-Unie is volgens R. in de laatste jaren sterk veranderd. Het accent legt hij
in deze beschouwing op de binnenlandse wijzigingen, in het bijzonder in verband
met de socialistische opbouw. De erkenning en passant, dat de collectivisatie
‘aanvankelijk’ op verzet stuitte, heb ik al vermeld. - De oorlogsdreiging blijkt ‘het
aksent’ weer van ‘de verzorging der lichte industrie naar de zware (te) hebben
verschoven’ (blz. 105). Maar de Sovjet-Unie heeft een wonderlijke economie: waar
ieder ander land een dergelijk accent op de zware industrie, de oorlogsindustrie b.v.,
aan beurs, lijf en maag zou voelen, weet men hier met deze politiek ‘de binnenlandse
markt te vergroten en een stijging der koopkracht der massaas te bewerken door
investeringen op ongekende schaal’ (blz. 105-106). Zulke dialectici toch: die
investeren de koopkracht omhoog! - De ontsluiting van de Arktische zee heet (blz.
107) een ‘vreedzame verovering van het Hoge Noorden’. Dit Noorden mag om de
drommel wel hoog zijn, of men zit in Finland. De paradox is echter wel wat te
nadrukkelijk, aangezien men zich in het Hoge Noorden toch moeilijk een andere
‘verovering’ dan een ‘vreedzame’ zou kunnen voorstellen - daar kan men wel Nazi's
op los laten - zodat de suggestie te goedhartig is. Een anecdote van de kapitein van
de ‘Tsjeljoeskin’, die met levensgevaar zijn Lenin-orde uit de kajuit haalde, geeft
overigens wel een andere visie op de mentaliteit van deze veroveraars...
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Belangrijker wat de interpretatie betreft is R.'s voorstelling van de ‘Demokratisering
van de Diktatuur’ (blz. 109) - voor liefhebbers van paradoxen! Na gesteld te hebben,
dat de vergroting van de opkomst bij de verkiezingen ‘toont dat het hierbij om meer
dan een vorm gaat, zoals de verdedigers van de formele Westersche demokratie uit
den treure herhaald hebben’ - wat natuurlijk dubieus is, aangenomen nog, dat deze
cijfers niet liegen: bij een strenger regiem hoort een strenger regie, en in een dictatuur
kan het wel gevaarlijk zijn niet democratisch te willen doen, om het ook eens
paradoxaal te zeggen - concludeert hij, dat ‘de besluiten van dat 7e congres’ - a.g.
de grondwetswijziging - ‘de demokratisering der diktatuur nog duidelijker aan
(tonen)’: over formele democratie gesproken! Uit deze gretige reactie van R. op een
zuiver formele grondwetswijziging - en hij is steeds opnieuw weer even enthousiast,
bij iedere, al maar democratischer, wijziging - blijkt wel, hoe weinig vertrouwen hij
au fond in die diepere democratie kan hebben. Was dit vertrouwen groter, dan zou
hij deze zaken immers wel gemakkelijker hebben kunnen nemen voor wat zij zijn:
een formaliteit, zo geen farce, en een wel heel ‘zuivere’ ook. R's geloof in de letter
bereikt overigens zijn hoogtepunt pas in het derde deel, zodat de drie punten van
wijziging wel overgeslagen kunnen worden80), bestemd als deze wijziging is om ook
weer gewijzigd te worden. - Van meer belang is weer R.'s opgewekte conclusie, dat
‘deze ontwikkeling bewijst, dat de terreur-reaktie na de moord op Kirow in Dec. '34
een incident en geen scherpere koers beteekende, te eerder, omdat er meer
aanwijzingen zijn van het milder seizoen(!) dat Mr. J. Huyts, de Rusland-redakteur
van de N.R.C. en zonder twijfel op het ogenblik de beste kenner ten onzent van de
Sowjetwereld, met betrekkelijke juistheid als “stabilisatie” gekenmerkt heeft’.
‘Incident’ is een vriendelijke term: zulk een formulering bewijst weer eens, hoe
gemakkelijk men met een woordje de gruwelijkste dingen kan wegzeggen, en de
phantasie afgrendelen: ‘on disbelieving atrocities’, heet een essay van Koestler.
Overigens heeft deze kwestie wel degelijk een ‘scherpere koers’ - weer zo'n
euphemisme - betekend, sterker, het is of juist dit incident de nieuwe verschrikkingen
ontketend heeft. De stelling zou te verdedigen zijn, dat de terreur-reactie op de moord
op Kirow aan een terrorisme, dat nu met het boerenland had afgerekend, het sein
heeft gegeven, om zich nu ook eens wat intensiever met de rest van de bevolking
bezig te houden. Dit incident betekende het begin van een periode van
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constante terreur, die zo ongeveer tot 1939 heeft gewoed, en o.a. de partij zo grondig
gezuiverd, dat ze, wat de personen betreft, nauwelijks meer was te herkennen. Wat
betreft Mr. Huyts, de Sowjet-kenner, die zich in de oorlog als hoofdredacteur van
de N.R.C. zulk een uitstekend Duitslandkenner heeft getoond - passons. De door R. gegeven illustraties van de ‘stabilisatie’ zijn zwak, zoals ‘de veranderde
mentaliteit van de “oude specialisten”, die zich ook innerlijk nu gewonnen geven
aan een regiem, dat zij tevoren slechts om den brode dienden - een zwenking waarvan
in April '35 zelfs de mensjewistische emigrantenpers gewaagde’ (blz. 109/10). Het
is de vraag, of men een mentaliteit zo gemakkelijk meet, laat staan het ‘innerlijk’ in
een totalitaire staat zou kunnen peilen. Er is natuurlijk weinig dat garandeert, dat ook
deze concessie van het innerlijk niet iets met dat brood uitstaande heeft: zei Feuerbach,
een andere materialist, niet, dat ‘man ist was man isst’, welke bewering de
historisch-materialisten, voor een groot deel berecht, op maatschappelijk gebied
hebben laten gelden? Wordt het bewustzijn van deze specialisten dan niet door hun
maatschappelijk zijn bepaald - of mag het historisch-materialisme hier al weer niet
meespelen? En al ware de bewering juist, dan zou ook dit verschijnsel op zich zelf
weer geïnterpreteerd dienen te worden, niet a priori positief, maar nauwkeurig: zou
het gewonnen zijn van deze kapitalistische elementen b.v. niet op andere, noem het
kapitalistische, elementen in het Sowjet-systeem zelf kunnen wijzen? Op een
klasse-solidariteit, die de ideologische solidariteit gaat verdringen of doordringen
misschien81)? - Dat ook deze ‘zwenking’ niet geheel onwillekeurig is - zelfs de
emigranten ‘zwenken’ keurig op tijd mee, wat een land! - bewijst overigens de rede
van Stalin, door R. geciteerd82), waarin aan de ‘bolsjewiki buiten de partij’ zoete
woorden zijn gewijd: in wezen een gruwelijke ketterij tegen het Leninisme83), tevens
een typisch Stalinisme. Wat betreft de vaderlijke vermaningen van Stalin84), men
moet wel een kind in de boosheid zijn, om daar aan te kunnen geloven, bij zulk een
evidente antagonie van woord en daad.
‘Maar de rijpste vrucht van de “stabilisatie” voor de Sowjetmens is, dat het aksent
van de opbouw nu eindelijk verlegd kon worden, naar waar de opstellers van het
plan het al in '33 hadden willen hebben: naar de voorziening in levensbehoeften van
allerlei aard’: deze bewering is in letterlijke tegenspraak met die van
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blz. 105: ‘wanneer niet die zelfde vrees voor oorlog opnieuw het aksent van de
verzorging der lichte industrie naar de zware zou hebben verschoven’. Als zo vaak
blijkt ook hier weer, dat R. de spanning van wenselijkheid en feitelijkheid niet kan
verdragen: de feitelijkheid is, dat de geforceerde kapitaalsaccumulatie in de zware
industrie ten koste van de massa gaat - en moet gaan, de wenselijkheid is, dat deze
het toch nog enigszins, op een of andere manier, ‘goed’ heeft, al was het maar: zo
goed mogelijk. Dit dualisme komt het scherpst en het meest ‘paradoxaal’ tot uiting
in de reeds geciteerde zin: ‘de binnenlandsche markt te vergroten en een stijging van
de koopkracht der massaas te bewerken door investeringen op ongekende schaal’.
Stijging van de koopkracht: ja, op den duur, of uiteindelijk, en behalve dan voor
zover deze investeringen de oorlogsindustrie betreffen, waar geen volk - en
waarschijnlijk ook geen Sowjet-volk, maar ja, je kan niet weten - rijker van wordt.
Maar zeker niet voor het moment: you cannot eat the pie and have it: daar moet het
Russische volk wel diep van doordrongen zijn. De suggestie van deze zin is dan ook
onjuist, omdat ze het doet voorkomen, dat men wel kan eten en hebben, zelfs zullen
hebben, m.a.w. dat sociale en economische verbetering rustig hand in hand kunnen
gaan.
‘Eerste symptoom daarvan’ - die zorg voor de levensmiddelen-voorziening - ‘was
de afschaffing van de in '28 ingevoerde broodkaart in Dec. '34, nu onlangs gevolgd
door die voor andere levensmiddelen’. De Kadt, die er weliswaar geen enkel belang
bij heeft, de toestand gunstig af te schilderen, schrijft hierover het volgende: ‘Zo kon
dan eindelijk op 1 Jan. 1935 de rantsoenering van brood, meel en grutten worden
afgeschaft. Daardoor raakte het hele distributiestelsel weer in de war en vooral de
salariëring, daar de arbeiders tot dusver de distributie-artikelen tegen lage prijzen
ontvangen hadden en ze nu in de staatswinkels tegen hogere prijzen moesten kopen...
Men moest dus de salarissen verhogen, wat weer inflatie ten gevolge had’ (‘Van
Tsarisme tot Stalinisme’, blz. 382). Inderdaad is het een ervaringskwestie geworden,
dat opheffing van distributie alleen een voordeel is, wanneer er betrekkelijke overvloed
van artikelen is: in het andere geval werkt zij alleen ten gunste van de beter
gesitueerden. Men krijgt wel de indruk, dat R. de betekenis van deze maatregelen
overschat, terwijl de voorstelling, die hij even verder geeft van een ‘sowjetmacht,
die door het verdwijnen der distributie èn tegenover het binnenland èn tegenover het
buitenland een stuk sterker is komen te staan’, voor
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misverstand vatbaar is, aangezien het sowjet-apparaat zijn enorme macht o.a. juist
daaraan ontleent, dat het behalve de productie ook de ‘distributie’ beheerst, ook dan
nog, als het de waren ‘vrij’ geeft - waar men misschien iets dikker, maar zeker niet
vrijer van wordt. De distributiemacht van de regering c.s. is dan ook één van de
enorme middelen tot pressie op de producenten, en tot vastketening van deze aan het
productie-apparaat.
Het overige gaat voornamelijk weer over de buitenlandse positie en politiek, en
biedt weinig nieuws. - Dit deel eindigt met een poging tot een visie op de
‘maatschappij in wording’ (blz. 118 c.s.). ‘Of dat de socialistische maatschappij zal
zijn, zoals de theorie zich die gedacht heeft, zonder staat, zonder leger, zonder geld,
zonder markt, is een andere kwestie, mede omdat die niet alleen van de Sowjetunie
afhangt, aangezien het volgroeide socialisme een wereldfederatie vooronderstelt’.
De geïsoleerde positie krijgt hier weer de functie alles te verontschuldigen, tot het
feit toe, dat de Sowjet-Unie op practisch al deze punten het directe tegenbeeld is van
dit beeld van de socialistische maatschappij. - De problemen, die R. dan nog opsomt,
de nog onopgeloste vraagstukken, behoren dan ook zeer typisch tot de bij uitstek
oplosbare vraagstukken, d.i. tot de technische i.p.v. sociologische. De onvolledige
rationalisatie, die bewezen zou zijn door de Stachanow-prestatie - voor zover deze
prestatie geen grove mystificatie is; de gebrekkige verzorging van de bevolking met
‘producten van de lichte nijverheid’; de geringe opbrengst per h.a. van graangewassen;
het woningvraagstuk: het zijn alle zo bij uitstek, en zo bij uitstek geruststellend
technische, dus oplosbare vraagstukken, die geen geloof kunnen schokken, en waaraan
geen critiek zich kan bezondigen - die dan ook de geliefkoosde onderwerpen uitmaken
van de zelf-critiek, waarmee het bolsjewisme coquetteert. Alleen de moeilijkheden
in de nationaliteitenpolitiek en de ‘persoonswisselingen’ (!) ‘in allerlei takken van
bedrijf’ zouden op iets meer dan technische problematiek kunnen wijzen - behalve
natuurlijk, voor zover deze laatste slechts weer op ‘tekortkomingen en misstanden’
wijzen: tekortkomingen en misstanden, die zijn er om verholpen te worden, voor
zover ze niet aan het systeem inhaerent zijn. En in hoeverre ze dit zijn, blijft nu juist
buiten R.s' probleemstelling.
Achter de enthousiaste slotwoorden blijft de Sowjet-werkelijkheid verborgen:
‘Maar niettemin wil ons nog steeds toeschijnen, dat de Sowjet-Unie, niet alleen zoals
zij lijkt te worden, maar reeds zoals zij reilt en zeilt, er wezen mag met haar opbouw
en haar
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vredeswil, temidden van een wereld van afbraak en oorlog’. - Van deze werkelijkheid
krijgt men pas iets te zien in het volgende deel.

Deel III: 1935-1937 - De Sowjet-Unie tussen dictatuur en democratie.
Het getuigt van de onzekerheid van R., dat hij hier begint met nadrukkelijk te betogen,
dat dictatuur en democratie geen absolute tegenstellingen zijn, en dat de Sowjet-Unie,
ondanks haar dictatoriale trekken, in wezen, of liever, op haar ‘grondslag’, toch
democratisch is. ‘Men kan bij de studie der geschiedenis (?) nog één fout maken,
groter dan het verdoezelen van tegenstellingen, en dat is: het verabsoluteren daarvan’
(blz. 121), luidt de omineuse inzet van dit stuk, een stelling, die men met genoegen,
als een goed dialecticus, zou omdraaien, als men de ellende der verdoezeling
meemaakt.
Na op het betrekkelijke van de oude - Atheense - en nieuwe - parlementaire democratieën te hebben gewezen, erkent R., dat men ‘in de Sowjet-Unie zonder
twijfel (!) onder een dictatuur leeft’. Echter ‘zo onjuist als het zou zijn dit te
ontkennen, zo onjuist zou het zijn de democratische tendenzen niet alleen, maar zelfs
de democratische grondslag dier dictatuur te ontkennen’: een democratische grondslag
en democratische tendenzen, wat wil men nog meer? ‘Sociologisch beschouwd
immers, gaat het er bij een regeringsvorm niet om wie haar uitoefent en in wier naam,
maar in wiens belang. De eindvraag, die over het wezen van die vorm beslist, is die
naar haar inhoud. Wie vaart er wel bij? Het volk?: dan is de dictatuur een bepaalde
vorm van democratie. Een minderheid?: dan is de dictatuur aristocratie. De wezenlijke
tegenstelling blijft demo- en aristocratie’. - Simpel gesteld: ja. Maar diezelfde
sociologie - en in bijzonder de sociale theorie van het marxisme - hebben tot nu toe
nog altijd een zekere identiteit - en in ieder geval een tendenz daartoe - moeten
constateren tussen de sociale groepering die de macht - waaronder de bestuursmacht,
volgens de ‘regeringsvorm’ - uitoefent, en de groep, in wiens belang deze macht
wordt uitgeoefend. Ja, het marxisme heeft zelfs beweerd, dat het uiteindelijk altijd
de verhouding tussen de belangen-groepen - in verband natuurlijk met de
productievorm - was, die de regeringsvorm, en ‘het wezen van die vorm’, bepaalde.
Met andere woorden, dat een werkelijk ‘patriarchaal’ bewind, zoals R. het in de
Sowjet-Unie wil zien, nog nooit bestaan heeft. -
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Het is echter één van de typische inconsequenties van de marxistische ideologie, dat
het alle patriarchale pretenties of allures van kapitalisten - veelal terecht - heeft
gehoond, maar van een absoluut socialistisch bewind als zodanig een werkelijk
patriarchale zorg en gezindheid heeft verwacht. Deze verwachting moest wel des te
meer geloochenstraft worden, naarmate de werking van een werkelijk revolutionaire
en socialistische ideologie en mentaliteit verslapte, onder invloed van een menigte
factoren, b.v. de door Stalin geforceerde generatie-verschuiving - het opruimen van
hen, die ‘het tempo der revolutie’ niet konden ‘bijhouden’ - in de apparaten. Niettemin
beheerst ze volkomen R.'s visie op de Sowjet-Unie.
‘Ware democratie’, zegt R., wil zeggen: ‘voor allen niet alleen hetzelfde “recht”
op ellende, maar ook hetzelfde recht op ontwikkeling en de welstand die zich daarop
laat bouwen’ - zolang deze ontwikkeling tenminste niet algemeen is! ‘Want althans
sociologisch gezien is democratie volgens de formule, die ik daarvoor eens opgesteld
heb: verflauwing der grenzen tusschen de bevolkingsgroepen, en volledige democratie
derhalve: het uitwissen dier grenzen. Niet te verwarren intussen met het uitwissen
of zelfs maar verflauwen van de verschillen tussen die groepen, zomin als het verschil
tussen, zeg, de provincies van een land is uitgewist of zelfs maar verflauwd sinds zij
in een hecht staatsverband zijn saam-gevoegd en daarmee de grenzen tussen de
provincies haar betekenis verloren hebben’ (blz. 122). - Het uitgewerkte beeld is er
weinig toe geëigend deze stelling te verhelderen: het is echter een typische neiging
van R., het beeld in de plaats te stellen van de analyse. Wanneer R. hier een verschil
maakt tussen ‘grenzen’ en ‘verschillen’, staat hem waarschijnlijk iets als ‘sociale
mobiliteit’ voor ogen, welke aangeeft, in welke mate de ‘grenzen’ tussen de
‘verschillen’ - de maatschappelijke groepen overschrijdbaar, dus eigenlijk minder
‘grens’ zijn. Inderdaad heeft de Sowjet-Unie, o.a. door de instelling van de
‘arbeiderskern’, deze grenzen trachten te vervagen. De arbeiderskern schijnt echter
snel te zijn afgenomen, wat op zich zelf logisch lijkt: als de recrutering van het
ambtelijk en technisch kader uit de arbeidersmassa zich eenmaal voltrokken heeft,
kan verdere recrutering voor een groot deel uit dit kader plaats vinden - dit is slechts
één aspect van de vererfelijking van de privileges. - Er zijn echter nog andere grenzen,
dan die welke aangegeven worden door de mate van sociale mobiliteit: de grenzen
n.l. tussen verschillende inkomens en tussen
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verschillende mentaliteiten: juist op deze punten nu kan ‘verflauwing der grenzen’
niet anders betekenen dan het ‘verflauwen der verschillen’, omdat de grenzen van
deze verschillen de symptomen en de afbakening tegelijk zijn. Wat R. zich uiteindelijk
met deze niet-grensvormende verschillen heeft voorgesteld, wordt zo nog
onduidelijker; waarschijnlijk is hij bang geweest, de noodzaak of ook maar
werkelijkheid van de verschillen, die hij als apologeet moest bagatelliseren, te
ontkennen, omdat in de Sowjet-Unie zich al gauw een radicale, ‘socialistische’
differentiatie in salarissen èn in mentaliteiten voltrokken heeft.
Aan deze wijze van probleemstelling beantwoordt R.'s voorlopige - aan het eind
komt weer twijfel op - conclusie, dat ‘het volkomen toelaatbaar’ zou zijn, ‘bij de
Sowjetdictatuur van democratie te spreken’ in zoverre als ‘aan de door Lenin gestelde
voorwaarde van een vergemeenschappelijking van de productiemiddelen voldaan
(is)’ (blz. 123). Dat deze socialisering een nationalisering is, en dat zich tussen volk
en productieapparaat een bestuursapparaat heeft gesteld, kan er weinig toe doen, als
het er niet om gaat ‘wie’ de bestuursmacht uitoefent, maar ‘in wier belang’ dit
geschiedt: de ‘managers’ zullen in het belang van het volk werken - de nationalisering
heeft dus de waarde van een socialisering. Want de ‘voortbrenging en verdeling der
goederen op socialistische grondslag ‘functionneert’: het loopt niet alleen, het loopt
ook steeds beter: de productie van productie- en consumptiegoederen neemt toe ‘en
daardoor weer de welvaart van de bevolking als geheel’.
Uiteindelijk, ja, misschien, als er een absolute welvaart wordt geschapen; R.
veronachtzaamt echter, als alle andere sympathisanten, dat, zolang er geen algemene
en absolute welvaart is, ieders consumptie uiteindelijk toch, evenals in de
kapitalistische staten, mede bepaald zal worden door de inkomensverdeling - de
consumptie, en waarschijnlijk ook voor een groot deel de
consumptiemiddelenindustrie. Dat eventueel de productie van overbodige luxe - voor
een groot deels zelfs voorgeschreven, voor de representatie - de voorrang zal krijgen
boven die van noodzakelijke ‘levensmiddelen’, is niet anders dan één gevolg van
die inkomensdifferentiatie, waarvan men de consequenties heeft onderschat.
R. geeft dan verder de nodige cijfers en ‘gegevens’ over de industriële vooruitgang,
de vooruitgang in de landbouw en de toenemende welvaart. De omvang van deze
studie laat niet toe deze weer nauwkeurig te analyseren of aan andere gegevens te
toetsen.
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Interessanter in dit verband, want rijker aan interpretatie en ideologisch commentaar,
is wat R. over de Grondwet van 1936 schrijft: ‘de eerste principiëel-socialistische
grondwet’ - eindelijk dan. Volgens R. betreffen haar bepalingen in hoofdzaak deze
vier punten: ‘1. de organisatie van de staat; 2. de grondrechten van den burger; 3. de
eerbiediging der individuele vrijheid; 4. het kiesrecht’ (blz. 129). Van deze is punt
1. natuurlijk van allesoverheersend belang, terwijl de andere punten van dit punt
afhankelijk zijn, of, als punt 4., er feitelijk onder vallen. - De politieke en economische
grondslagen, waarover punt 1. handelt, zijn natuurlijk niet nieuw, evenmin als hun
formulering. Nieuw is wel de ‘Opperste Raad’, met haar 1143(!) leden, verdeeld in
een Unieraad en een Nationaliteitenraad, en bekroond met een presidium. De
grondrechten van punt 2. zijn zeker zeer belangrijk, voor zover ze gerealiseerd worden,
en dit betreft de staatswerkelijkheid. Punt 3. geeft de vrijheden aan: van eredienst,
woord, pers, vergadering en betoging, en het ‘habeas corpus’, ‘dezelfde beroemde
rechten, die de Westerse democratie - gekend heeft’, zegt R. met een vreemde
wending, ‘maar waaraan nu overal getornd wordt...; wat wil zeggen, dat men ze dan
toch nog kènt, want wie zal aan verleden (‘heeft’) rechten gaan tornen? Maar ‘unser
die Zukunft’: de Sowjet-Unie zal ze wel kennen! Van de verkiezingen voor de
Opperste Raad - onder punt 4. - geeft R. toe, dat men ze beter ‘als een referendum
kan beschouwen’ (blz. 131).
R. toont begrip voor de critiek in het Westen, dat de schoten van de
Trotzkisten-processen zou hebben gehoord, welke critiek ‘zich vooral richtte op de
kloof, die er kennelijk gaapt tussen letter en geest van de wet enerzijds en de
werkelijkheid anderzijds’. Hun conclusie: ‘de grondwet in de Sowjetunie was een
farce, de verkiezingen waren een tragi-comedie’ (blz. 132), lijkt hem echter even
onjuist als het oordeel van ‘de gelovigen uit het andere kamp’ - met welke laatste
verklaring R. zich van de orthodoxe communisten distanciëert als een vrijzinnige
dominee van de zondeval. Voor beider geborneerdheid kan een ruime geest als R.
echter wel een verontschuldiging vinden, n.l. deze, ‘dat het voor het moment nog
niet mogelijk is, om de betekenis van de nieuwe grondwet in de praktijk als om de
eigenlijke oorzaak van de crisis, waarvan de processen het uitvloeisel zijn, in volle
omvang te beoordelen’. Waarmee dus alle interpretatie, beoordeling of waardering
op de losse schroeven van een volkomen relativering zijn gezet. Niettemin, zegt de
wetenschapsman tegen gelovig en onge-
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lovig beide: ‘iets, dat misschien wezenlijk is, is er intussen wel van te zeggen’.
En dan komt het: over een revolutie, die ‘een versnelde evolutie’ is en als een
puber, met een uitgewerkte vergelijking tussen de revolutie en deze puber, met kinden mensverhoudingen en naast elkaar staande en in elkaar overslaande aspecten.
Over revoluties die gezegd worden hun eigen kinderen te verslinden, over mensen
die in een evolutie achterblijven, en over revolutionairen, die ‘het tempo der revolutie’
niet hebben kunnen bijhouden - die niet snel genoeg hebben kunnen meedraaien,
zou men het anders, en ongetwijfeld ook subjectief kunnen zeggen: maar wat is dan
toch dat sacrosancte criterium van de ontwikkeling? De conclusie luidt: ‘Het
opmerkelijke der Russische Revolutie was tot nog toe veeleer, dat zij “haar eigen
kinderen” niet “verslonden” had, dan dat zij zich nu blijkbaar haast om ook harerzijds
die wet te bekrachtigen, en dat grondig, zoals zij over het algemeen grondiger geweest
is dan welke andere omwenteling ook’ (blz. 133). ‘De revolutie’ - nog altijd - heeft
dus honger gekregen, geeuwhonger; men zou zeggen, na zo lang vasten.
‘Dit wat het abstract aspect betreft. Zoekt men naar de concrete aanleidingen, die
dit abstract aspect tot een zo pijnlijke politieke werkelijkheid hebben gebracht’ - R.'s
taal, hoe beeldend en boeiend ook, maakt vaak rare capriolen - ‘dat het woord crisis
er niet te zwaar voor is, dan stuit men op twee gedachten, die kennelijk aan het
geschil, waarvan de processen de uiting zijn, ten grondslag liggen, niet toevallig juist
de twee(!) punten, waarop de gedachte in de Sowjetunie inderdaad(!!) onvrij is, n.l.
le. de mening, dat het socialisme in één land onmogelijk is en 2e. dat de Sowjetunie
de komende oorlog zal verliezen’. ‘Om die twee gedachten,’ zegt R. op de volgende
bladzijde (134), ‘draaiden ook alle processen’ - werden ze gedraaid, zou men willen
zeggen, in deze wijs evengoed zijn interpretatie verwerkend, als R. het in de zijne,
de actieve - o vrijheid - doet. - Deze voorstelling van zaken is wel heel typisch.
Allereerst stuit men hier weer op de idee van R., dat de principiële verhouding tot
het buitenland en het principiële meningsverschil over de buitenlandse politiek een
zo alles beheersende rol zouden spelen in de Sowjet-ideologie en in de
Sowjet-werkelijkheid - zonder dat hij ook maar overweegt, in hoeverre deze
verhouding en dit meningsverschil niet juist op hun beurt bepaald worden door de
binnenlandse verhoudingen. Erger is echter, dat hij geen ogenblik ook maar de
mogelijkheid over-
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weegt, dat deze gehele nadruk op dit ideologisch aspect een stuk ideologische
camouflage betekent - en de gebeurtenissen in het bijzonder van 1939 hebben toch
wel bewezen, welk een speel(!)-ruimte de ideologie ook de buitenlandse oriëntering
laat. - De argeloze instelling tegenover de motiveringen, die alle ideologische
beweringen of voorwendsels zo grif voor motieven, aanleidingen of zelfs oorzaken
neemt, geeft inderdaad deze gehele voorstelling haar vaag, om niet te zeggen ‘abstract’
aspect; zij geeft niets weer van de werkelijke verhoudingen tussen de machten,
partijen en personen, in wier handen iedere willekeurige ideologie weer zijn eigen
willekeurige interpretatie en betekenis kan krijgen, al naar de situatie en behoefte,
van wat of wie dan ook. De instelling van R. tegenover de Sowjetideologieën toont
een eigenaardige verwantschap met de argeloze houding, die de primitieve historicus
had tegenover zijn bronnen: iedere bewering wordt voor een soort intrinsieke, enkel
naar zijn letterlijke betekenis te interpreteren waarheid versleten, theorie en praktijk
worden als in beginsel identiek beschouwd, een identiteit, waarop zekere variaties,
maar geen afwijkingen mogelijk zijn. - Dit alles wil natuurlijk niet zeggen, dat de
oorlogsdreiging en de angst voor het buitenland geen grote functie in de mentaliteit
der Russen en in de Sowjet-ideologie hebben gehad, het wil alleen zeggen, dat, juist
omdat zij, mede onder invloed van de propaganda, zo unaniem was, deze angst geen
afdoende verklaring kan vormen voor de felheid van onderlinge ideologische, laat
staan andere, b.v. persoonlijke85) tegenstellingen, noch voor de gruwelijke felheid
van de Stalinistische terreur. Dat de ideologie zich aan deze terreur dan weer heeft
aangepast, zoals dat gaat - want de angst hiervoor zal toch wel zeer reëel zijn geweest
- doet alleen de Sowjet-terminologie al vermoeden, die het nooit over principiële,
laat staan tactische tegenstellingen en dergelijke subtiliteiten heeft, maar alleen over
verraad en verraders in allerlei vertaling; een grove voorstelling, die dan weer vlot
door buitenlandse ideologen - eventueel in het subtiele getransponeerd: men schrijft
per slot van rekening toch voor W.B.publiek - wordt overgenomen, door R. in het
geval b.v. van Toechatsjewski c.s., en door een J. Davies, die zelfs geen schakering
van landverraad meer kent, en, op een vraag, waarom er geen ‘landverraad’ zou zijn
voorgekomen in de Sowjet-Unie - het is voorgekomen - triomphantelijk schrijft:
‘They shot them!’ - Geweldig, flink zo! - Alles wijst er echter op dat deze angst, juist
omdat zij, eenmaal, mede door de oppositie zelf, opgeroepen, zo
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groot was geworden, niet alleen tegen de officiële opposities, maar tegen allerlei
tegenstanders en allerlei figuren of groeperingen of klieken of wat dan ook, bewust
en cynisch is uitgespeeld. De oorlogsdreiging is de stok geweest, om de
‘witgardistische saboteurs, de spionnen en moordenaars, het trotzkistisch uitvaagsel,
de verachtelijke huurlingen en agenten van het fascisme’ etc. etc.86) mee te slaan.
‘Doch ook deze beschouwing vertoont nog een enigszins abstract karakter’: R.
wil steeds maar concreter worden. - Dit concrete aspect betreft echter nog steeds de
‘principiële’ buitenlandse oriëntering als afdoende reden tot landverraad enerzijds
en als afdoende rechtvaardiging van bestraffing anderzijds, d.w.z. de andere
buitenlandse politiek die de oppositie, waaronder Trotzki, die in de burgeroorlog uit
louter angst een leger uit de grond stampte, er uit vrees voor een nederlaag op na zou
hebben gehouden. Van de officiële voorstellingen kan R. zich niet losmaken, bij alle
scepsis op punten: de vrees voor een nederlaag blijft een afdoende verklaring van
banden, die Zinowjef en Radek met Trotzki zouden hebben aangeknoopt - er is van
1917 tot 1928 aan één stuk door geknoopt en ontknoopt, door Stalin en Zinowjef zo
goed als door Trotzki en Radek - als voor banden die Toechatsjewski met Goebbels
zouden hebben verbonden - d.w.z. speciale, geheimzinnige banden, want, zoals R.
het zo argeloos weet te zeggen: ‘In de periode daarvoor (voor '37) bestonden er
evenzeer betrekkingen tussen de beide staven, maar toen met goedvinden, zo niet
van beide regeringen, dan toch zeker van de Russische’ (blz. 136). - Ja, zegt R., men
was in die dagen zo doordrenkt van de oorlogsdreiging, ‘dat zelfs zij, die het
slachtoffer van die oorlogskoorts geworden zijn, er in geloofd hebben’ - wat wel
sterk is. In een dergelijke stemming knoopte Toechatsjewski verbindingen aan met
de Duitse Generale Staf, ‘maar Toechatsjewski kwam niet verder dan Goebbels en
deze niet verder dan - Toechatsjewski’. Goebbels bleef echter leven, en
Toechatsjewski werd terechtgesteld: men is in Rusland toch wel radicaler opgetreden
tegen een politiek, die toch feitelijk, zegt R., geen ‘eigenlijk landverraad’ was, ‘maar
wel een zo sterk afwijkende en in het geheim gevoerde politiek, dat zij daarmee gelijk
gesteld werd’: zuur voor Toechatsjewski, zulk een interpretatie. Hij kon zich er mee
troosten, niet het enige slachtoffer te zijn, en ook een andere interpretatie
waarschijnlijk niet overleefd te hebben. Zijn lotgenoten waren de generaals Jakir,
Kork, Oeborewitsj, Eideman, Feldman, Primakof en
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Putna, ‘allen,’ zegt Souvarine (‘Stalin en het Bolsjewisme’, in de vertaling van Du
Perron, blz. 442), ‘beroemde “helden uit de burgeroorlog”, allen herhaaldelijk
gedecoreerd met de Rode Vlag, allen gerangschikt als tegenstanders van Trotzki en
aanhangers van Stalin, berecht met gesloten deuren, ter dood veroordeeld zonder
getuigen of verdediging, terechtgesteld binnen acht en veertig uur’. Het verraad moet
diep gezeten hebben, want dit was nog maar het oppervlak, dat afgeschuimd werd;
in alle regionen van het leger werd, naar de trant, doorgezuiverd.
‘Intussen,’ zegt R., ‘zijn de in de genoemde processen gevonnisten, naar men weet,
niet de enige slachtoffers van de zuiveringsacties. De lijst van “verslonden kinderen”
is veel langer’ (blz. 136). Zij is zeer lang. R. geeft er zelf enige illustraties van: ‘Van
de ongeveer 40 leidende figuren uit 1917 waren er 20 jaar later een viertal over’: de
rest is gewoon gestorven, gestorven na ontheffing uit functie, terechtgesteld,
verdwenen door zelfmoord - de laatste daad van critiek in dit critieklustige land verbannen of gevangen genomen. ‘En het tempo waarin die veranderingen zich
voltrokken neemt eer toe dan af: van de 17 volkscommissarissen, die in 1936 in
functie waren, waren er in Sept. '37 negen door andere vervangen’. In de lagere
regionen het zelfde: ‘teruggezet, afgezet, verbannen of terechtgesteld’ - of
doodgemarteld - ‘ten gevolge van de telkens weerkerende beschuldiging van sabotage
en spionnage’ (blz. 137). - Hoe weinig afdoende de officiële motiveringen hier nog
zijn, moet ook R. nu wel toegeven: met volle handen geeft hij feitelijk weer terug,
wat hij eerst behoedzaam naar zich en de rechtzinnige leer had toegehaald. ‘Spionnage
ten bate van een buitenlandse mogendheid is nog een scherp omlijnd begrip, sabotage
is dat niet, en het staat wel vast, dat tal van slordigheden en misgrepen, die bij ons
niet onder dat begrip zouden vallen, het daar wel doen, evenzeer als het overigens
vaststaat, dat èn werkelijke spionnage èn werkelijke sabotage er voorkomen in een
mate, waarvan wij ons waarschijnlijk geen voorstelling kunnen maken’. R. verwacht
kennelijk, dat wij ons er wel een voorstelling, en wel een geweldige van maken: de
ontkenning is alleen maar rhetorisch, om de suggestie te vergroten. Men krijgt ontzag
voor zulke hardnekkige saboteurs, onder een dergelijk regiem. R. geeft echter geen
verklaring, en helemaal geen psychologische verklaring voor het vreemde feit, dat
daar zo fantastisch gesaboteerd wordt onder de ogen van een fanatieke politie en een
enthousiaste bevolking, een feit dat des te vreemder wordt,
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als men rekent dat volgens een verklaring van De Kadt onder het Hitler-regiem ‘geen
sabotage van het spoorwegpersoneel voorkwam, ofschoon de Duitse arbeiders alle
redenen tot sabotage hadden’ (blz. 422)87). - De verwarring werd er echter tenslotte
niet geringer op, toen ‘een tegenorder van boven’ - hé! - ‘zich aan het einde des jaars
ook tegen de aanklagers zelf keerde...’ Zeker, een grote verwarring, al was het alleen
maar, omdat er aan de ideologie nu helemaal geven boven of onder meer te
onderscheiden is.
‘Zo is,’ zegt R., ‘in een huiveringwekkende crisis, de Russische Revolutie bezig
haar gezicht te veranderen’ (blz. 137). Hierop volgt een uitgewerkte vergelijking met
de Franse revolutie, onder aangifte van de verschillen, waarvan het belangrijkste
volgens R. toch wel dit is, ‘dat de Russische dictatuur in deze faze oneindig
gevaarlijker is voor de vrijheid dan de Franse, omdat door haar democratisch karakter
de massa er bij betrokken is en elke schok zich millioenenvoudig in haar voortplant,
terwijl tegelijk door de oneindig intensievere staatsmacht alle oppositionele
stromingen veel grondiger onderdrukt worden’ (blz. 138). Dit is wel zeer paradoxaal
uitgedrukt. Wanneer de vrijheid bedreigd wordt door het democratisch karakter van
een dictatuur - op zich zelf ook niets nieuws, want er is in de geschiedenis nog geen
dictatuur voorgekomen, van de griekse tyrannie af, die geen demo ‘cratische’ trekken
vertoonde - wat wil dan ‘vrijheid’ en wat wil ‘democratie’ dan feitelijk nog zeggen:
een tot in het oneindig dunne dialectisch afgetrokken begrip? En als een staatsmacht
alle oppositie zo grondig onderdrukt, dat tegen de 10% van de bevolking in de
concentratiekampen zit, in welk ander opzicht is die massa dan nog bij de staat
betrokken, dan als slachtoffer?
‘Pas wanneer men dit alles bedenkt: de overgang van de Revolutie uit de faze van
het abstracte algemene ideaal naar de beperkte concretisering daarvan, het verschil
in plaats en het verschil in tijd, het verschil bedreigd te worden en te bedreigen en
ten slotte het verschil in intensiteit en massaliteit, pas dan en pas van daaruit kan
men, menen wij, tot de enig redelijke verklaring komen voor het feit, dat heel die
bonte mengeling van tegen de regering gerichte strevingen - van zuivere communisten
af tot zuivere fascisten toe(!), in de vreemdste combinaties vermengd door het
hulpzoeken bij elkaar - tot zulke mensonterende misdaden en zelfvernederende
bekentenissen is kunnen komen.’ Ja, tot zulke bekentenissen zijn ten slotte zelfs
gewone Duitse soldaten gebracht.
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R. graaft hier werkelijk weer al te diep door zijn verklaringen - zodat hij tenslotte
niets verklaart. Al deze schijnbaar diepzinnige betogen op het randje van de
phraseologie verklaren in ieder geval niets van de psyche van diegenen, die deze
bekentenissen gedaan hebben - en van fascisten hieronder is toch nauwelijks of niet
sprake - uit een volkomen mengeling van de meest heterogene motieven en
instellingen, uiteindelijk toch de enige factoren, die het menselijk gedrag bepalen,
niet te reduceren, niet weg te praten: murw gemaakt door physieke en psychische
pressie, gedesillusioneerd door de ‘beperkte concretisering’ en nog wel meer,
gedemoraliseerd door eigen medeplichtigheid, tot in het uiterste trouw aan de idee
van de onfeilbare partij, bang voor represailles op familieleden of vrienden of hopend
op verzachting van de straf - maar in ieder geval niet om aan de romantische behoefte
aan een grootse conceptie van westerse intellectuelen te voldoen. - ‘De menselijke
misdaad heeft in de Russische Revolutie - moet men zo het geheel begrijpen - een
nieuwe dimensie aangenomen - ten slotte omdat in die zelfde Revolutie ook het
menselijk ideaal een nieuwe dimensie aangenomen heeft’. De menselijke misdaad,
dat is nu weer duidelijk, zit toch maar aan één kant, aan de kant van de ‘tegen de
regering gerichte strevingen’: gelukkig - men kon eens twijfelen. Maar een nieuwe
dimensie? Ongekende afmetingen, maar dan aan de andere kant. De grote vraag blijft
echter toch, wat nu feitelijk het werkelijke verband is tussen misdaad en ideaal, in
velke dimensies ook, en of de grootte der misdaad wel zo'n zuivere afspiegeling is
van de grootte der idealen, als R. hier suggereert, en of de misdaad hier niet
integendeel het idealisme met wortel en tak heeft uitgeroeid. Want wat R. hier weer
buiten beschouwing laat, in zijn wijze van formuleren, is de afschuwelijke
contra-selectieve werking van een dergelijk systeem, waarin iedereen op één of
andere manier, in welke graad van actieve of passieve medeplichtigheid ook, beul
moet zijn, als hij geen slachtoffer wil worden.
R. eindigt, zich weer terugtrekkend op de knusheden der volkomen abstractie, met
het stellen van een ‘verschillend vrijheidsbegrip’ - de dictatuur blijkt dus weer niet
gevaarlijk voor de, maar slechts voor een vrijheid -, dat van de Russische boer
tegenover dat van de Westerse intellectueel - een tegenstelling, die zeker weer niet
zo absoluut is, als R. haar hier stelt. - Niettemin, wanneer men uitgenodigd wordt,
‘de koene sprong van de mentaliteit van een Westerse intellectueel naar die van
Russische boer (te)
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durven wagen’ (blz. 139), dan kan men alleen antwoorden, dat geen intellectueel
toch uiteindelijk die sprong kan maken, zomin als hij uit zijn eigen huid kan springen:
dat hij niet kan springen, dat hij alleen maar kan denken te springen, of zeggen te
springen; en dat een Gide (de koene sprong... waarvoor mensen als Gide blijkbaar
teruggeschrokken zijn’), zoals uit zijn ‘Retour de l'U.R.S.S.’ blijkt, niet
teruggeschrokken is voor de mentaliteit van ‘een Russische boer’ - of het moest
Stalin zijn - maar voor de gehele domper-muffe sowjet-spheer van bolsjewistische
zelfingenomenheid, bolsjewistische zelfoverschatting en bolsjewistisch byzantisme;
en tenslotte, dat ook de russische boer aan den lijve ondervonden heeft, wat het
gebrek aan ‘intellectuele’ vrijheid betekende, die vrijheid, die - in samenhang
natuurlijk met alle andere vrijheden - tenminste altijd nog een zekere garantie betekent
tegen een al te consequent terrorisme88). - En als R. het over het doel van de revolutie
voor de massa heeft als ‘het in eigen handen nemen van hun eigen lot’, beseft hij
weer niet, in hoeverre dit slechts beeldspraak is, en in het bijzonder, in hoeverre het
dit is in de Sowjet-Unie - waar immers, zoals hij het zelf heeft gesteld (blz. 121),
niet door de massa, maar in haar belang wordt geregeerd.
De conclusie is schriel: ‘Want hoe triest het ook met de vrijheid in dit land zelf
voor het moment gesteld moge zijn, de enige kans dat die vrijheid ooit meer wordt
dan een ideaal, is toch gelegen in het behoud van wat er van de vrede nog over is.
En wanneer derhalve voor dit behoud het bestand van de Sowjetunie de beste
waarborg is, dan is zij het, ondanks alles, en daardoor alleen reeds voor dat ideaal,
dat het oude anarchisme placht te formuleren als de vrijheid der menselijke
persoonlijkheid door niets belemmerd dan door die van de ander’. Scherp gesteld
komt dit hierop neer: de Sowjet-Unie - hoe slecht het ook met haar vrijheid staat garandeert de vrede; de vrede garandeert ‘de’ vrijheid. Twee op zichzelf al
aanvechtbare praemissen, waaruit dan de conclusie: de Sowjet-Unie is de beste
waarborg voor de vrijheid. Maar welke vrijheid dan toch? Wel - de onze natuurlijk!
Ook die van R., dat is te zeggen - hier, nu, en nog.
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E.M. Janssen Perio

Eindnoten:
80) Ze zijn: directe i.p.v. getrapte verkiezingen, ongeveer gelijke vertegenwoordiging van boeren
en arbeiders en geheime i.p.v. openbare stemming.
81) Vgl. in dit verband ook de verzwakking van de z.g. arbeiderskern. Vgls. door Koestler geciteerde
cijfers zou deze voor de universiteiten van 1933 op 1938 van 50,5 tot 33,9% zijn teruggebracht,
voor de middelbare scholen van 41,5 tot 27,1% (blz. 157 van ‘The yogi and the commissar’:
‘The interitance of privilege’.)
82) Blz. 110.
83) Een van de voornaamste kwesties, die tot de splitsing tussen bolsjewiki en mensjewiki leidden,
was n.l. de waardering van dezelfde ‘bolsjewiki buiten de partij’. Lenin wilde in tegenstelling
tot de mensjewiki alleen de leden van de partij-organen als lid erkennen, en niet ook actieve
sympathisanten. - Mussolini heeft Stalin van fascisme verdacht; geen wonder, dat de mensjewiki
gaan zwenken, als Stalin zich als mensjewiek gaat gedragen.
Interpretatie is overigens een rijk iets. In het eerste deel bejubelt R. de gesloten partij, nu juicht
hij, als zij open gaat.
84) Blz. 110: ‘De tijd is gekomen’, eindigde hij (Stalin), ‘dat men inziet, dat van alle kostbare
vormen van kapitaal, de mensen, de arbeiders’ - veelzeggende specificatie - ‘de kostbaarste
zijn’.
85) Typisch dogmatisch weer buiten beschouwing gelaten: de figuren van de revolutie zijn volgens
deze voorstelling het zuivere representatieve mechaniekje van hun principes - een voorstelling
die al weer enigszins doet denken aan de primitieve geschiedschrijving; anderzijds misschien
aan het (Franse) klassieke drama.
86) Een schat aan dergelijke qualificaties bevat de officiële ‘Geschiedenis van de Communistische
Partij der Sowjet-Unie’.
87) Kravchenko schrijft ook over de z.g.n. sabotage in Kemerowo waarvoor zijn voorganger Norkin
was veroordeeld. - ‘De dossiers van het Commissariaat voor de Zware Industrie zijn volgepropt
met rapporten over toestanden, die ongelukken zouden kunnen veroorzaken’, zei kameraad L.
‘Vele ervan zijn opgesteld door de mannen, die later bekenden, dat zij sabotage hadden gepleegd.
Acht je het waarschijnlijk, dat een ingenieur zal waarschuwen voor ongelukken die hij zelf wil
veroorzaken’. - Een tijd later laat hij hem tersluiks een dossier zien: ‘Het waren rapporten die
opgesteld waren lange tijd voor de explosies en andere ongelukken plaats hadden, die achteraf
als sabotage werden aangemerkt. Zij waarschuwden in felle en dikwijls wanhopige bewoordingen
dat zo men verlies van levens en aanzienlijke bedrijfsschade wenst te vermijden, zonder uitstel
voorzorgsmaatregelen moesten worden genomen’ (blz. 309). - Deze voorstelling van zaken is,
als het gehele werk van Kravchenko, uiterst plausibel. De tegenovergestelde voorstellingen
wemelen daarentegen van onaannemelijkheden en innerlijke tegenstrijdigheden. Kan men b.v.
verwachten, dat een bedrijfsleiding, die uit ervaring weet voor iedere tekortkoming in de eerste
plaats zelf verantwoordelijk te zullen worden gesteld, sabotage-daden verricht? En ligt het aan
de andere kant niet volkomen in de lijn van dit stelsel en zijn mentaliteit, allereerst op
veiligheidsmaatregelen en dergelijke te bezuinigen en alle verlies aan mensenlevens gering te
schatten - of voor de propaganda uit te buiten?
88) Ook in zijn onderschatting van de waarde der vrijheid - de ‘formele’, juridisch gegarandeerde
- is het marxisme waarschijnlijk weer een typisch product van de 19e eeuw, van het liberalisme,
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en van het vooruitgangsoptimisme. Voor deze ideologie is de vrijheid iets zo vanzelfsprekends,
en iets, dat zo zeer in de lijn van de ontwikkeling ligt, dat men zich alleen nog maar gechoqueerd
voelt door de tekortkomingen dezer vrijheid, en haar, om deze te verhelpen, graag tijdelijk wil
opschorten: zij zal immers automatisch weer terugkeren, in een hoger, volkomener vorm, hoe
ver men haar ook mag terugdringen: een beetje voorlopige, antithetische onderdrukking, het
zal de vrijheid in de synthese des te schoner maken. Ja, de communisten geloven zo zeer in de
vrijheid, dat ze niet eens bezorgd voor haar behoeven te zijn.
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Barricade
Couperus en zijn Kindermeisjes
Dat het optreden van de redactie van de Couperus-uitgave nooit aanleiding had mogen
zijn tot een zo rhetorisch manifest aan de staatssecretaris van O.K. en W. van de
zijde van de tegenstanders, had al van de aanvang af duidelijk moeten zijn en het
blijft dan ook een verbazingwekkend verschijnsel dat zoveel fatsoenlijke mensen er
hun handtekening onder plaatsten. Zoals het ook verbazingwekkend blijft dat figuren
als Roland Holst, Bloem, Vestdijk en Nescio zich hebben laten meeslepen door de
phrases van een tafelredenaar - zij hadden beter moeten weten. Aan de andere kant
benijd ik degenen die over de hele kwestie hun schouders ophaalden hun wijsheid
niet en zie in dit felle verzet op zichzelf eerder een teken van gezondheid dan van
provincialisme - waarvan Pierre Dubois de manifestanten beschuldigt in, voor mijn
gevoel het allerbenauwdste van onze provinciaalse vluchtheuveltjes, Het Boek van
Nu. Natuurlijk, eigenlijk zou het hele probleem geen probleem moeten zijn, zo voor
de hand liggend leek de te volgen gedragslijn voor de redactie. Maar wie het geschrijf
over deze zaak in de kranten gevolgd heeft, komt tot de conclusie dat er maar twee
waren die dat voor de hand liggende standpunt wisten te formuleren, Jeanne van
Schaik-Willing en Gomperts. Moderniseer, maar kom niet aan de eigenaardigheden
van Couperus' spelling en schrijfwijze - de redactie heeft geen mandaat, schreef
Gomperts ongeveer, die eigenaardigheden te veranderen, en kan dat mandaat nooit
krijgen. Het was alleen jammer dat hij in zijn betoog wees op Montaigne, Shakespeare
en Goethe als voorbeelden van auteurs die in het buitenland zonder bezwaar worden
gemoderniseerd. Het zijn immers voorbeelden die in dit verband wel verwarring
moesten wekken, wat dan ook door de wekelijkse naprater uit De Groene
Amsterdammer, de heer J.A. Meyers, promp werd begrepen toen hij Gomperts'
voorbeelden overnam om aan te tonen hoe voortreffelijk de opvattingen van de
Couperus-redactie waren. Men had beter naar een schrijver kunnen zoeken die,
evenals Couperus, moedwillig een spelling schreef die afweek van de in zijn tijd
gebruikelijke, Milton bijvoorbeeld. In de inleiding tot de tweede druk van The London
Book of English Verse nu - een heel wat ‘populairder’ werk, ben ik bang, dan de
Verzamelde Werken van Louis Couperus - schrijven Herbert Read en Bonamy
Dobrée:
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‘We have therefore modernised freely, here or there retaining old forms, where to
have abandoned them would have been to lose some subtlety of stress or meaning,
or to destroy a rhyme. A few authors we have left untouched, such as Chaucer and
Milton: Chaucer, because it is impossible to modernise him satisfactorily; Milton
because many of his spellings are clearly deliberate, and it would be rash to attempt
to distinguish between these and such as were mere accidents of printers' practice or
the fashion of the time.’ En ook in Nederland had men het even vanzelfsprekend
moeten vinden als Read en Dobrée dat men afblijft van de eigenaardigheden van een
auteur. Nu velen echter blijk geven die vanzelfsprekendheid niet in te zien, hebben
anderen misschien toch wel het recht gekregen om zich niet met een schouderophalen
van deze kwestie af te maken, zonder dat zij daarvoor door nota bene Het Boek van
Nu voor provinciaalse geesten verdienen te worden uitgemaakt.
Ik tenminste ben van plan geweest een pamflet te schrijven naar aanleiding van
prof. Stuiveling's opvattingen over de uitgave van Couperus, zoals die waren
neergelegd in een ‘Memorie van Antwoord’ aan zijn aanvankelijke assistenten, Batten
en 's-Gravesande, en in een artikel in alweer Het Boek van Nu van Juni 1952. Het
lag dan in de bedoeling om genoemde stukken ook volledig op te nemen in het
pamflet, maar gelukkig maakte men er mij van bevriende zijde bijtijds op attent dat
daarvoor toestemming van de auteur noodzakelijk was. Deze toestemming heb ik
direct telefonisch gevraagd in de zekerheid hem onmiddellijk te zullen krijgen, maar
jammer genoeg vergiste ik mij voor wat betreft het belangrijkste document, de
Memorie van Antwoord. Prof. Stuiveling schreef mij tenminste dat de redactie, die
hij hiervoor had moeten raadplegen, publicatie van het stuk in deze omstandigheden
niet ‘in het belang van Couperus’ voorkwam - nogal sterke taal, zou ik denken, die
alleen gerechtvaardigd kan zijn als de redactie niet zozeer vergaderingen als wel
séances pleegt te beleggen. Dit alles werd evenwel aanleiding tot een onderhoud
tussen Prof. Stuiveling en mij, waarbij ik de argeloosheid beging er in toe te stemmen,
dat onderhoud als niet voor publicatie vatbaar te beschouwen, helaas, want het is een
voor mij onvergetelijk onderhoud gebleken. Het moet nu echter genoeg zijn er van
te zeggen dat prof. Stuiveling bijna twee uur lang met zijn vriendelijke ernst bezig
is geweest mij duidelijk te maken dat de dunk die hij van zichzelf had oneindig hoger
was dan mijn dunk van hem - en, moet ik bekennen, met inslaand succes.
Door deze weigering van de redactie om prof. Stuiveling zijn medewerking te
laten verlenen aan de totstandkoming van mijn pamflet heb ik, moedeloos, afgezien
van mijn oorspronkelijke plannen, maar stel er toch prijs op hem en de
Couperus-redactie de volgende gedachten op te dragen:
Ook het feit, dat prof. dr. G. Stuiveling, verantwoordelijk redacteur van de
Couperus-uitgave, zichzelf ‘een wetenschappelijk gevormd literair-historicus’ heeft
genoemd, vermag de vreemde indruk niet weg te nemen, die in kringen, die de
Nederlandse literatuur en Couperus in het bijzonder na aan het hart liggen, is gewekt
over de wijze waarop prof. Stuiveling zich voorstelt inzake de Couperus-editie te
werk te gaan.
Die vreemde indruk ontstond op het ogenblik dat vernomen werd, dat prof.
Stuiveling van zins was de spelling en bepaalde schrijfwijzen van
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Couperus niet ongewijzigd te laten en dat de heren Batten en 's-Gravesande - niet
door zichzelf, maar wel door prof. Stuiveling de ‘twee Couperus-kenners bij uitstek’
genoemd - als gevolg hiervan besloten hun medewerking aan deze uitgave op te
zeggen. Dit feit alleen al moest toch wel te denken geven: dat Couperus zou worden
bezorgd door prof. Stuiveling en een commissie van advies, maar nu juist niet door
of minstens met medewerking van de ‘twee Couperus-kenners bij uitstek’!
In de ‘Memorie van Antwoord’ die prof. Stuiveling de heren Batten en
's-Gravesande deed toekomen, stelt hij dat ‘voor culturele doeleinden ten behoeve
van een modern lezerspubliek enige algemene wijzigingen’ - in de spelling van een
auteur - ‘niet slechts toelaatbaar, maar noodzakelijk zijn’. Overigens geeft hij toe,
dat ook op grond van commerciële motieven is gedacht aan een uitgave in een
gewijzigde spelling.
Gelet op het karakter van deze uitgave kan men veilig stellen, dat hij in de eerste
plaats bestemd is voor de bewonderaars van Nederlands grootste romancier, voor
hen die bereid zijn voor hun geliefde auteur de nodige financiële offers te brengen.
Anders gezegd: deze uitgave is in de eerste plaats bestemd voor een publiek
waarvan men in het algemeen met zekerheid kan zeggen, dat het bepaald de voorkeur
geeft aan een Couperus in zijn eigen spelling en met behoud van al zijn eigen
schrijfwijzen boven een gewijzigde Couperus. Dit publiek ziet bij Couperus liever
‘ene illuzie’ dan ‘een illusie’, zoals een ander publiek bij Multatuli blijkbaar liever
‘zyn’ dan ‘zijn’ ziet, - een feit dat door prof. Stuiveling werd erkend toen hij als
verantwoordelijk redacteur van de Multatuli-editie naliet de spelling van deze schrijver
om te zetten in de gangbare.
Het is dan ook niet duidelijk voor welke lezers prof. Stuiveling juist in dit geval
van Couperus - toch zeker geen schrijver die gemakkelijker dan Multatuli toegankelijk
lijkt voor de brede lagen van het Nederlandse publiek - zijn heil zoekt in maatregelen
waarvan hij overigens de aanvechtbaarheid, blijkens zijn antwoord aan de heren
Batten en 's-Gravesande, heel goed beseft.
Prof. Stuiveling maakt er zich echter over bezorgd dat ‘de tegenwoordige lezer’
misschien geïrriteerd wordt door ‘hare’ in plaats van ‘haar’, of door ‘Uwen’ in plaats
van ‘Uw’. Prof. Stuiveling kon hebben bedacht dat ieder groot schrijver, Couperus
niet uitgezonderd, irriterender trekken vertoont dan het schrijven van ‘Uwen’ in
plaats van ‘Uw’. En hoe dan ook, degenen die werkelijk op Couperus gesteld zijn zoals ongetwijfeld het overgrote deel van de potentiële kopers van deze uitgave stoten zich liever aan de schrijver zelf dan toe te staan dat hun auteur wordt gebakerd
door, zichzelf wetenschappelijk gevormd noemende, kindermeisjes.
Prof. Stuiveling, in zijn - overigens zo weinig wetenschappelijke - ijver om
justificaties te vinden voor zijn aanvechtbare, mede op commerciële gronden
berustende denkbeelden, voert aan dat Couperus zelf zó inconsequent was in zijn
spelling, dat men hem niet mag ‘veroordelen’ tot ‘de spelling die hij zelf schreef’.
Wie hier ‘veroordeelt’ is natuurlijk niemand anders dan prof. Stuiveling, want iemand
met enig gevoel voor verhoudingen zou dit rhetorische trucje nooit hebben kunnen
opbrengen. Iemand kan wel eens veroordeeld worden een wetenschappelijk gevormd
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ambachtsman te blijven, maar wie het goed met de zuiverheid van zijn taal voor
heeft, zal het nooit op zijn geweten willen hebben een persoon te hebben ‘veroordeeld’
tot ‘de spelling die hij schrijft’.
Het zou in ieder geval onbillijk zijn, indien prof. Stuiveling zijn eigen moeilijkheden
met Couperus nu op diens spelling verhaalde. Want dat hij soms met onze grootste
romancier raar overhoop ligt, bewijst het artikel in ‘Het Boek van Nu’, van Juni
1952, waarin hij, naar aanleiding van een van Couperus' epigrammen, schrijft:
‘Telkens weer in dit luchtige betoogje... komt de schrijver tot een juist en nuchter
inzicht in het wezenlijk bijkomstige van de spelling...’ Die luchtigheid heeft onze
literair-historicus echter zo beneveld, dat hij in het geheel niet meer ziet hoe juist de
‘luchtigheid’ van dit ‘betoogje’ aangeeft welk een waarde Couperus aan zijn eigen
spelling hechtte. ‘Het begrijpt geen scherts’, schreef Lermontov van het Russische
publiek, ‘en heeft geen gevoel voor ironie; het is eenvoudig slecht opgevoed’. Dat
men, in ironie, wel eens een loopje neemt met de dingen die dierbaar zijn - nee, het
is óók prof. Stuiveling heus allemaal teveel! En dat die spelling vol ‘fouten’ zit, zoals
ons met mierenijver wordt aangetoond, doet dan ook weer volstrekt niet ter zake;
van belang is te beseffen dat men een auteur, die er met zoveel overtuiging een eigen
spelling op na hield, die spelling niet kan ontnemen zonder hem van een weliswaar
bijkomstige, maar daarom niet minder eigen nuance te ontdoen.
In bovengenoemd epigram schreef Couperus: ‘Odeklonje te schrijven voor
Eau-de-Cologne vind ik spelling-verarming; onze spelling, bij meerderen eenvoud,
moet niét verarmen; spellingverarming geleidt voor den naneef heel spoedig tot
taalverarming. Daar gelaten, dat ik en velen met mij, ook niet odeklonje zèggen...’
Deze laatste zin geeft misschien wel het duidelijkst de bezwaren aan tegen het
wijzigen van Couperus: men hoort deze schrijver nu eenmaal duidelijker in zijn eigen
spelling en schrijfwijzen dan in die van een ander. Als men voor zulke nuances
ongevoelig is, tant pis, maar is dat voor prof. Stuiveling een reden om zichzelf te
belasten met de ‘schoolmeesterachtige taak’ die hij, ook weer naar eigen zeggen,
met zoveel ‘weerzin’ zal verrichten? Een taak bovendien die geen enkel cultureel
belang dient en die op zijn minst onzinnig is, zoals trouwens iedere pedante
schoolmeesterij, toegepast op het werk zelf van een auteur van formaat, altijd geweest
is en zijn zal.
H. van Galen Last
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Besprekingen
Leonardo en Baudelaire
In een der schoonste verzen van Baudelaire (uit ‘Spleen et idéal’). Les Phares,
karakteriseert de dichter - men herinnert het zich - elk met een kwatrijn acht grote
schilders van vroeger en later: Michelangelo, Rembrandt, Rubens, Puget, Watteau,
Goya, Delacroix... En zo o.m. evoceert en interpreteert hij de wereld van Leonardo
met een visionaire indringendheid en een raakheid van critische intonatie die, zeggen
we ronduit, sinds de dagen dat de Maagd in de grot, de Gioconda, de Anna-te-drieën
geschilderd werden, zelfs niet bij benadering denkbaar waren:
Léonard de Vinci, miroir profond et sombre,
Où des anges charmants avec un doux souris
Tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre
Des glaciers et des pins qui ferment leur pays.

't Is of we hem zien, Baudelaire, met de enorme cylinderhoed ter hand die hij op
Manet's ‘Musique aux Tuileries’ draagt - deze verzen mompelend, herkauwend,
onder de vergulde gewelven van het Louvre, en er het effect van doserend in het
perspectief der overige kwatrijnen. Eén ding springt direct naar voren. Waar hij in
de Phares over de ene of andere schilder spreekt, geeft hij regelrecht de figuratie
waarin, volgens hem, het wezen van hun werk vertolkbaar is; een figuratie gegeven
of zij een materiële werkelijkheid ware, waarin de diverse persoonlijkheden en hun
werken naar betekenis zijn belichaamd, ja ermee vereenzelvigd.
Goya, een cauchemaar van onbekende dingen: Delacroix, een bloedmeer bestreken
door boze engelen; Rubens een stroom van vergetelheid; Rembrandt, een triest
hospitaal (jawel!) vol gemurmureer. Alleen wat Leonardo betreft wordt het
beeld-equivalent niet vertolkt òp en dóór zich zelf; integendeel, door een mediatief,
en als 't ware gereflecteerd en verdubbeld in een spiegel: Léonard de Vinci, miroir
profond et sombre. Duistere spiegel, waarin mysterieuze engelenlachjes flitsen, en
de schimmen en blauwende contouren van verre gletschers.
Een enkel criticus heeft geopperd dat Baudelaire dit beeld van de spiegel vond in
een bladzijde in het ‘Trattato della Pittura’ (reeds toen in het Frans toegankelijk),
bladzijde waarop Leonardo, een woord van L.B. Alberti overnemend, de spiegel de
meester van de schilders noemt, wijl allernuttigst om er het levende ding in te
reflecteren en zich zo rekenschap
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te geven of het conform is aan de figuur die de kunstenaar er ‘uit de natuur’ van heeft
weergegeven.
Best denkbaar, dat de dichter het Trattato, minstens ten dele, heeft gekend. Maar
één ding is zeker: dat de geest van het kwatrijn zéér ver staat van de aan Leonardo
gewijde ‘paragraaf’. In Baudelaire's vers nl. is Leonardo zélf de spiegel, diep en
duister, waarin als door magische evocatie onpeilbare engelenlachjes en verre
sneeuwveld-schampen verschijnen. En er is niet in 't minst sprake van het door de
artist getekende beeld of dat van zijn natuurlijk model.
Tastbaar in het kwatrijn is (tot in de met de lyrische interpretatie der andere
schilders strijdige toon) het oogmerk, om bovenal het reflexieve, zo te zeggen de
dubbele graad van Leonardo's fantasie te laten uitkomen, en zijn methode van
‘figuratieve objectivering’. Ik meen niet ver van de waarheid te zijn als ik deze verzen
als de eerste, bewuste, hulde aanzie die een groot modern artist-criticus bracht aan
een formidabel artist-criticus uit het verleden.
Niet van vandaag af, wij zijn het eens, hadden de mysticiserende en aesthetiserende
ontaardingen van de Leonardo-cultus (Péladan, Meresjkowskij) argwaan en ironie
kunnen wekken. Dat de in haar tijd allerminst onnozele en overtollige rhapsodie van
Walter Pater op de Gioconda (in Studies in History of the Renaissance, London 1873)
nù met een teveel aan grosse-caisse gemaakt schijnt, accoord! En ook accoord, dat
de variaties, die Wilde eruit haalde, nu in falsettoon klinken. Magiër, Linkshandige,
Dubbelhandige (alles vooral met hoofdletter!), wat is er niet gebruikt om ons Leonardo
antipathiek te maken; met zijn puntbaret, en die grote baard die zijn leeftijd overdrijft
en hem het necromantisch air van een Faust geeft.
Riep Spengler niet meermalen Leonardo op in zijn uitweidingen over de ‘faustische’
beschaving? Barrès wilde hem als president zien tronen boven zijn bleek collegium
der meesters van het introspectieve leven en van de Ik-cultus. Van Leonardo, althans
met het woord vijand van iedere filosofie en elk syllogisme, fabriekten zowaar de
positivisten een filosoof naar alle regelen der kunst. Zij hadden voor hem zelfs een
speciale klasse (als ik zo zeggen mag) van ‘natuurfilosofie’ geschapen, waarvoor
Benedetto Croce hen op het goede moment lelijk op de vingers tikte.
Zonder zelfs over het Avondmaal te spreken, was de schilderproductie van
Leonardo onder de meest bedreigde door de tijd en door de mensen. Aan althans
twee der (al genoemde) grootste overgebleven werken zijn hoeveel vreemde penselen,
hoeveel littekens, hoeveel dozijn chirurgische operaties te pas gekomen! En met-dat-al
heeft zijn werk, in complex, een eenheid, zuiverheid, geconcentreerde intensiteit die
aan het wonder grenzen: of Leonardo nooit had willen schilderen dan enkel vanuit
het klaarste focuspunt van bewustheid en rijping zijner bedoelingen, en van de top
van zijn macht tot uitvoering.
De fatale triestheid en de druk van de tijd, de ontelbare transparanties en
stratificaties van zijn innerlijke geschiedenis, de massa's ideeën en ervaringen die
stilaan verbruikt werden in de handeling-van-expressie, zijn weggesmolten in de
massieve substantie van het oeuvre, zonder sporen na te laten. En in dit oeuvre,
bevolkt met wezens in een doorlucht landschap
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(les glaciers qui ferment leur pays), gaat de spiritualiteit van de in de ‘miroir profond
et sombre’ gespiegelde verschijning, de ongrijpbaarheid van het licht, van de schaduw
en van het ‘sfumato’, gepaard met een materiële conciesheid, een insnijdendheid als
van basalt. Misschien minder dan in één ander kunstenaar zijn in Leonardo de
historische ‘voegen’, de stylistische relaties tot voorgangers, de eigen psychische
evoluties te ontdekken. In een kunstenaar zó geladen met cultuur en reflexie, mankeert
iedere neerslag, elk residu van reflexie en cultuur. Op hèm hebben de
bronnensnuffelaars wel de geringste vat...
Het is niet moeilijk te begrijpen - onder meer - waarom Leonardo zoveel
schetsbladen maakte en daarna zo weinig schilderde. Hij schilderde zeer weinig,
vooreerst omdat ieder schilderij die ongehoorde concreetheid moest bereiken, zonder
welke ze voor hem geen zin had gehad. Die waarheid van betrekkingen en
betekenissen, die saamgevat is in Oneindigheid, dwong hem zich te objectiveren,
via een uiterst langzame ‘geologische’ techniek toegepast op de ziel, om te geraken
tot een op de lange duur verkregen natuurlijke samengroeiing. Traditie, voorbeelden,
academie, in niets konden zij hem van nut zijn. En in de tweede plaats maakte hij
weinig schilderijen omdat (het is minder paradoxaal dan het lijkt) wat hem in heel
zijn carrière werkelijk van importantie was, bij stuk van zaken één onderwerp, één
enkel schilderij was. Welk? Zoek er zijn oeuvre naar rond - daarentegen kwam het
pas tot woorden in de verzen van Baudelaire, met de vrouwelijke engelen die
mysterieus glimlachen in de schaduw van de gletschers. Iets ervan vindt ge in al zijn
werken; maar tot uiterst benaderende poëtische vibratie, met een zweem van legende,
komt het in de Gioconda en in de Anna, met dat oneindig gemurmel van wateren en
de hobo-echo der watervallen in het wijde amphitheater van de bergstromen.
In beide doeken bevat het landschap haast niets meer om te beschrijven, maar Baudelaire kon het gezegd hebben - het is de immensiteit zelf zònder een ander
ornament dan zichzelf. Het is de atmosfeer van een droom of, haast zichtbaar
geworden, de gedachte zelf van de figuren, in een extase van bewustheid en tederheid.
Het visioen omspoelt en tezelfdertijd interpreteert en openbaart materiëel en ideëel
de figuren; zoals in muziek de klank van het orkest iets zelfstandigs is en tegelijk
onverbrekelijk verbonden met de stemmen. Het zijn geen landschappen in
schilderkunst, maar in muziek, en zéker een muziek complexer en dieper dan die
welke Leonardo moet gespeeld hebben op zijn cither in de vorm van een
paardenschedel.
In zulke beelden, geschapen door een genie dat de kunst essentiëel zag als
weg-tot-waarheid, realiseert zich dat in elkaar opgaan van individuele rede en
cosmische rede, waarvan tevoren sprake was. Of om een recente formule te gebruiken:
realiseert zich de synthese van de twee vormen van ‘relatieve oneindigheid’,
waardoorheen schemert het Gods-concept van het onbereikbaar ‘absoluut-oneindige’:
één vorm herkenbaar in de wereld, en de andere in de geest; een cosmologisch visioen
en een psychologisch visioen, die de filosoof Ernst Cassirer scherp heeft belicht,
juist met betrekking tot Leonardo.
Instinctief is Baudelaire tot enige van die concepten genaderd, en wij zien er iets
in van de lyriek uit Correspondances: ‘La Nature est un
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temple...’, van zozeer gelijksoortige intonatie als de Phares. En het was natuurlijk,
dat deze grootse gedichten nauw deel hadden aan de ideologische motieven en beelden
van zijn geschriften over muziek1), die tegelijk mee van de welsprekendste manifesten
werden van het symbolisme en van de moderne critiek-kunst, welke laatste in
Leonardo haar voorganger had. Ik wilde maar zeggen dat het goed is, bij de
Leonardo-herdenking Baudelaire niet gehéél te vergeten. Door ons te doen naderen
tot het innerlijkste wezen van Leonardo's kunst, deed hij met zijn vier alexandrijnen
misschien meer, dan dozijnen specialisten en geleerden hebben gedaan met boeken
die hele bibliotheekplanken vullen.
Herman van den Bergh

Henry Green, Doting, The Hogarth Press, London 1952.
Sinds het verschijnen van Nothing heeft Green ons in zijn literaire keuken laten kijken
door enkele lezingen die hij voor het Third Programme van de B.B.C. heeft gehouden.
Hij begint met de stelling dat dialoog het aangewezen medium is voor de
tegenwoordige romanschrijver. Ik denk dat velen, die in de eerste plaats helder willen
zijn, deze conclusie wel eens als uiterste consequentie zullen zien, maar een systeem
heeft weinig zin als het doorvoeren daarvan, zoals het uitroeien van onkruid, blijkbaar
ook het leven kan aantasten waar alles om begonnen is. Er zijn trouwens voorbeelden
te over om te zien dat de monoloog van de schrijver tegen de lezer een even effectief
en ‘eerlijk’ middel kan zijn als de weergegeven dialoog.
Green gaat dan verder door te vertellen hoe die dialoog moet zijn; maar wanneer
hij een en ander met een voorbeeld wil demonstreren weerlegt hij al de practische
waarde van zijn theorie. Hij beschrijft in zakelijke termen een incident dat hij
meemaakte in een Londense bus: een vrouw die wuift naar een andere, die terugwuift
uit een raam van een ziekenhuis; haar verlegenheid dat zij misschien de aandacht
trekt van haar medepassagiers. Daarna werkt hij dit motief uit in de vorm van een
gesprek van twee jongemannen die in de bus zitten. Van deze verschillende technieken
‘werkt’ hier voor mijn gevoel alleen de simpele directe beschrijving: de dialogen
geven de indruk dat met wat er staat ook alles gezegd is, zij laten niet aan de lezer
over om zelf de helft van het werk te doen, iets wat ook volgens Green noodzakelijk
is. In zijn romans was dit tekort meestal niet aanwezig. Ik geloof dat hij in deze lezing
zijn voorbeelden met te veel aandacht en principes heeft geconstrueerd om er ook
nog iets van belang mee te kunnen uitdrukken, en dit geldt, zij het ook in mindere
mate, voor Doting.
Onlangs hoorde ik iemand zo ongeveer zeggen dat, waar het leven zo kort is, je
eigenlijk alleen boeken moet lezen die iets aan je ervaring toevoegen; die je iets
nieuws geven of een nieuwe blik op iets ouds. In deze richting moet men, meen ik,
ook de verklaring zoeken voor het ver-

1) Verzameld in ‘Richard Wagner et Tannhäuser à Paris’, 1861.
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schijnsel dat sommige romans, die werkelijk goed mogen heten en die ook niet
vervelen, de vraag doen opkomen waarom wij ze eigenlijk lezen. De romans die deze
vraag niet teweegbrengen - voor ieder andere - hebben dan, evenals poëzie, iets te
zeggen (en zeggen dat ook op de meest precieze manier) dat door iets anders dan
alleen de syntaxis en logica van de tekst duidelijk wordt. Een verschil met poëzie is
dat de onverschillige buitenstaander in de roman altijd een opeenvolging van
begrijpelijke mededelingen kan zien, ook al doen die nog niet begrijpen wat eigenlijk
van belang is.
Green's boeken staan niet alle op hetzelfde peil - Back is voor mijn gevoel
bijvoorbeeld een mislukking - maar een mislukking is niet zo erg, het woord houdt
al in dat er iets beters bedoeld en geprobeerd is. Ik ben bang dat hij met Nothing en
Doting ongeveer heeft bedoeld wat hij heeft bereikt. Bij het eerste, dat nog enige,
laten wij zeggen: poëtische kracht heeft, heb ik mij dat nog niet willen realiseren;
nu echter blijkt duidelijk dat Green weloverwogen aan het schrijven is op een manier,
die blijkbaar niet meer kan opleveren dan een comedy of manners.
Wat voor ‘manners’? In deze laatste twee boeken ziet men tegenstellingen en
conflicten tussen twee generaties, grofweg aan te duiden als de vóór- en de
na-oorlogse. Was in Nothing de ene nog wat hypocriet en de andere serieus, in Doting
is het oude morele schema nog verder uitgewist, en is de jeugd illusieloos. Zwaar op
de hands is alles niet. Er is een echtpaar met een zoon, een huisvriend, twee meisjes.
De echtelieden weifelen om beurten op de rand van een overspelig bed, de andere
groeperen zich daaromheen. Amusant is het allemaal zeker; een portret van ‘deze
tijd’ is het zeker niet; de humor - droog als droge sherry - veraangenaamt de lectuur.
Ik heb ook niet willen zeggen dat dit boek minder lezenswaard is dan die van zeg
maar Waugh of Huxley; de teleurstelling komt voort uit de vergelijking van Green
met Green.
J.O. Kalff

5/6 September-December 1952
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[Robert Lowell: gedichten]
Santayana's farewell to the blue sisters
The spirit giveth life, will letters kill
The calm eccentric if, by Heaven's will,
He found the Church too good to be believed?
‘You'll die,’ the sisters answer, ‘as you lived.’
One wonders how they riddled what I wrote,
Or if the nuns were too pragmatical
To nurse illusion long. Believing Paul,
Most miserable of men, had missed the boat
By preaching truth was what his hand could reach,
I gave the bottomless Evangel soul;
Essence took heart and landscape from my speech.
Dying, I fancied the blue sisters, pressed
Like geese-girls, hissing, ‘Rome must give her best,’
Till Curtius in full armor filled the hole.
Robert Lowell
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Epitaph for a fallen poet
When England gives the laurel to some dope
Or screw who scrubs Catullus' tongue with soap,
Perhaps he will consider why I took
This crooked turn instead of Uncle Sam's
Good offices which only health can buy.
Because I knew my classics like a book,
Stranger from England, tell the British, I,
Catullus Redivivus, once the rage
Of Rome and Paris, used to play your rôle
Of homosexual wolfing the stray lambs
Who hunger by the Place de la Concorde.
My profit was a pocket with a hole.
Who asks for X, the Shelley of the age,
Must pay pound sterling for his bed and board.
Robert Lowell

Jan.-9, 1953.
Evenmin als ander, door ons in de afgelopen jaargang opgenomen werk van
buitenlanders, zijn de hierbij afgedrukte verzen reeds eerder elders gepubliceerd; de
dichter stond ze speciaal voor ‘Libertinage’ af. Van Lowell verscheen in 1950 bij
Faber te Londen een door hemzelf verzorgde keuze uit zijn eerder in Amerika
gepubliceerde bundels. Over Lowell zie men ook het stuk van Karl Shapiro in
‘Libertinage’ 1952, nr. 2.
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H.A. Gomperts
Tebaldeo's antwoord
I.
De kunst is maar een povere nabootsing van het leven. Een surrogaat, waarmee we
het moeten doen in de crisistijd, waarin we sinds de zondeval verkeren. Een droom,
een roes, een ontvluchting aan de druk en benauwenis, die ons deel zijn op aarde.
Een list om ons te verschaffen, wat de omstandigheden ons onthouden. Maar er komt
een ogenblik, dat deze kunst-greep niet meer nodig is. Als de mensheid zich uit haar
kluisters verlost heeft, als het Geluk en de Vrijheid voor allen werkelijkheid geworden
zijn, dan trappen wij dat schunnige scharminkel de wereld uit! Wie zou de kunst niet
verachten, die de absolute zaligheid in de werkelijkheid nastreeft? Geen echte
vroomheid, geen werkelijke revolutionnaire gezindheid kan in de kunst iets anders
zien dan een gevaarlijke en verwerpelijke afleidingsmanoeuvre.
Sommige Indonesische nationalisten kunnen niet begrijpen, vernam ik onlangs,
waarvoor romans eigenlijk dienen. Zij willen ze niet lezen, die bedenkseltjes. Zij
hebben hun handen vol met de opbouw van hun jonge staat. Men stuurde ze daarom
een boekje, waarin de betekenis van de romankunst wordt uitgelegd. Maar zij zullen
zich niet laten overtuigen, als het hun ernst is met een taak, die al hun energie en
fantastie opeist. Waarom zouden zij over het leven van anderen lezen, als zij hun
eigen leven te maken hebben?
De kunst is aanvaardbaar in tijden van slavernij. Zij kan op haar best de revolutie
bevorderen, op de utopie vooruitlopen, het klaroengeschal van de opstand aanheffen.
Maar als de dag daar is, als de ontrechten uit de sloppen tevoorschijn komen, dan
nemen de Daad en het Leven de plaats in, waar de schijn en de namaak gewoekerd
hebben en mèt de machten van het oude wordt al die tingel-tangel op de mesthoop
gegooid.
Ik weet niet wie hier aan het woord is, een duiveltje ongetwijfeld, een nogal
rhetorisch duiveltje, maar er zit iets waars in wat het zegt. Voor religieuze en
revolutionnaire lieden heeft de kunst nooit anders dan als concessie bestaan, maar
de menselijke bestemming - dat is een communis opinio - is een toestand, waarin de
kunst
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overbodig is. Zowel gelovigen als de mensen van de Franse revolutie en de socialisten
hebben altijd op slechte voet gestaan met de kunst. Indien zij toevallig met een greintje
kunstzinnigheid behept waren, dan maakte hen dat verdacht in de ogen van de ware
broeders. Bescherming van kunsten is een reactionnair strijdmiddel, omdat de
kleingelovige massa verstrooiing nodig heeft, wil men haar aan het werk en in toom
houden. Maar als de élite zich met de schoonheid afgeeft, dan ontbreekt er iets, dan
ontbreekt er alles aan haar religieuze of revolutionnaire oprechtheid.
Maar, antwoordt een ander duiveltje - een veel dommer duiveltje, naar mijn idee
en daarom misschien beter aangeduid als engeltje - maar, zegt het engeltje, de kunst
is toch geen nabootsing van het leven, dat is de mening van Aristoteles, goed, maar
nu toch al lang een overwonnen standpunt. De kunst is niet een àfbeelding van 't
leven, maar een vèrbeelding er van, een zelfstandige creatie, voor gelovigen ad
maiorem Dei gloriam en voor ons - het is een humanistisch-socialistisch engeltje,
dat hier aan het woord is - is de kunst ‘engagée’: zij neemt een standpunt in, een
moreel standpunt, zij staat aan de kant van de vooruitgang, van de vrijheid, van
hogere lonen en ouderdomspensioen. Ook Drees was ten slotte aanwezig bij de
herdenking van Gorter. De kunst nabootsing? U doet mij lachen. Zij creëert en
bezweert. Zij bevrijdt en maakt het de mensen mogelijk zich boven hun dagelijks
bestaan te verheffen. Zij voldoet aan het verlangen naar waarheid en waardigheid,
dat in het menselijk hart leeft.
Inderdaad, beste engeltje, straks mag je verder gaan in de meer concrete gedaante
van Dr Ph J. Idenburg, theoreticus op dit gebied van de Partij van de Arbeid. Eerst
moet ik je in de rede vallen om je gelijk te geven. De kunst is creërend, bezwerend,
bevrijdend, verheffend en bevredigend voor de beste verlangens, maar zij is dit alles
als nabootsing, als verdubbeling van het leven: dat zag Aristoteles toch wel goed.
Natuurlijk komt er een element van ordening en vormgeving bij die de kunst
hanteerbaar moet maken en overzichtelijk voor menselijk gebruik. Het ongeordende
leven valt buiten onze proporties. Maar het wezenlijke van de kunst is niet de vorm
die een beperking is, maar de afbeelding van het leven. Hoe groter en
indrukwekkender een kunstwerk is, des te meer leven en des te minder vorm men er
in vindt. De verhalen uit de bijbel en andere legenden hebben verdoezelde contouren,
de romancomplexen van Balzac, Dostojewski, Tolstoi, Proust en Joyce hebben dat
vormloos-gigantische dat men soms als een zwakke compositie
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wel excuseren wil, zonder toe te geven dat het chaotische er een wezenlijk element
van is. Zij ontlenen hun werking aan hun weerspiegeling van het leven, aan de
waarheid en de gevormdheid van hun details en aan de chaotische structuur van hun
gehelen.
Is nu deze nabootsing surrogaat zoals het filmjournaal voor de bisoscoopbezoeker,
die ‘er’ niet bij heeft kunnen zijn? Ongetwijfeld. Maar zij is ook verdubbeling van
zijn eigen leven. Wat de kunst de beschouwer (of toehoorder) biedt is alleen
begrijpelijk en herkenbaar als variant van zijn eigen bestaan. Er zijn dan ook
verbijzonderingen, die zó individueel en abstracties, die zó algemeen zijn, dat zij als
kunst niet meer werken. Als de nabootsing gelijk wordt aan het origineel, wordt zij
even onbruikbaar als wanneer zij er te ver van afwijkt.
De mensheid leeft onder afscheiding van vereenvoudigde spiegelbeelden, die
fixaties en samenvattingen zijn van haar situatie. De kunst is het familie-foto-album
van de menselijke soort. De kunstwerken zijn de illustraties in haar geschiedenisboek
dat haar bewustzijn is, de diploma's en getuigschriften, waarmee zij verder door het
leven moet.
De kunst is niet bevrijdend, maar vasthechtend. Zij maakt de muren van de cel
eerst zichtbaar. Zij weerspiegelt en definieert. Zij beschrijft de mensen in hun
beperkingen. Door alle mogelijkheden te beproeven komt zij aan alle eindpunten.
La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Dat de vrijheid een hersenschim is
en dat de mensen zich het gemakkelijkst associëren in machtsverhoudingen, is een
gezichtspunt, typisch voor de kunstenaar, die in het leven een beperkt object ziet,
dat kan worden vastgelegd.
Ook in zijn persoonlijk leven is de kunstenaar een conservatief, wiens
werkzaamheid een innige verbondenheid met de traditie en met het statische van
gedefinieerde machtsverhoudingen noodzakelijk maakt. Hij begeert rust, vrede,
gelegenheid om te werken, sociale zekerheid. Zijn relatie tot de vrijheid is gewoonlijk
niet meer dan de soort coquetterie, zoals die door allerlei omstandigheden in de
negentiende eeuw aan de orde kwam. Ook in de bohémien, ook in de opstandige, in
de criticus van het menselijk bestel vindt men het heimwee terug naar een vaste plaats
in de maatschappij, waarin het hem mogelijk is werk van langere adem te ondernemen
en tegelijkertijd zijn vrouw en kinderen te voeden. De kunstenaar wil dat zijn taak,
de weerspiegeling des levens, een erkende tak van bedrijvigheid is, beschermd en
gerespecteerd. Hij is daartegenover bereid de gestelde overheden te eerbiedigen, de
officiële gods-

Libertinage. Jaargang 5

310
dienst te omhelzen, de machthebbers te verheerlijken, hun smaak te dienen, de
bestaande orde met al zijn vermogens te schragen. Hij is fundamenteel anders dan
de vrijheidsheld, zoals Lorenzaccio, die dan ook op zijn vraag aan de schilder
Tebaldeo ‘Es-tu républicain? Aimes-tu les princes?’ ten antwoord krijgt: ‘Je suis
artiste; j'aime ma mère et ma maîtresse.’ De kunstenaar, die gefascineerd is door het
verleden en het bestaande, ziet in de toekomst altijd ontluistering, vervlakking en
ondergang. Door zijn aard en door zijn functie is hij een collaborateur, een man die
zich de luxe permitteert om er geen overtuiging op na te houden dan die van zijn
patroon. Hij kon variëren tussen een strijder voor zo groot mogelijke vrijheid binnen
aanvaarde grenzen tot een lakei die niets anders ambiëert te zijn dan zijns meesters
stem.
Zolang hij de grenzen respecteert, kan hij hopen met rust te worden gelaten. Hoe
meer hij dient en verheerlijkt, des te meer kans heeft hij op actieve steun. In elk geval
blijft hij onder deze omstandigheden buiten de gevangenis en buiten de strafkampen,
buiten de boeien. Van de vrijheidsstrijders, die opgesloten en gemarteld worden,
hoeft hij zich niets aan te trekken. Men kan altijd de mond geopend houden, als men
maar bereid is de ogen te sluiten. Naderhand, als het niet meer gevaarlijk is, als de
strijd verleden is geworden, kan hij de slachtoffers en de verdrukten, die in het
historisch proces onder de voet zijn geraakt, altijd nog afbeelden, pardon, vèrbeelden.
Er is een kleine categorie, voor wie dit niet geldt: de vernieuwers, de mensen met
de denkbeelden, de anti-artistieke ‘philosophes,’ in de zin van Diderot, die hun
bestaansrecht ontlenen aan de geest van oppositie en kritiek; de opruimers van dode
stukken moraal, de vaders van nieuwe deugden. Een handje vol.
Belang bij de vrijheid heeft slechts dit handjevol. De grote meerderheid der
kunstenaars heeft haar ziel en bezigheden elders.

II.
Laat de gemeenschap weinig na om de vrijheid voor het individu onmogelijk te
maken, ook voor de enkele mens, zonder de beperkingen om hem heen, lijkt zij een
hopeloze zaak. Vrij of gedwongen, men heeft toch maar één weg om te gaan. Natuur
en omstandigheden leggen meer dwang op dan de ergst denkbare tyrannie. Het is de
meeste mensen nu eenmaal niet gegeven zich accoord te
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verklaren met hun beperkingen, desiring this man's gift and that man's scope... Alleen
schapen schijnen de verscheurdheid door wensen niet te kennen, alleen schapen, hoe
onvrij en ongelovig ook, hebben het recht zich vrij te voelen. Buiten de kudde, buiten
het totalitaire, buiten het geïntegreerd-organische, is vrijheid een hersenschim.
Nu zijn er vele filosofische wegen, waarop men de vrijheid ontmoeten kan. De
‘intelligibele’ vrijheid, de vrijheid als Wille zur Macht, de vrijheid om zich te kiezen.
Wat men uit deze ontmoetingen allicht overhoudt is de mening, dat vrijheid een
illusie is, die op een hardnekkig gezichtsbedrog berust, een onbruikbaar begrip. Wat
ik in deze notities met vrijheid bedoel, is dan ook niet dat begrip, maar het bij die
illusie behorend sentiment. Vrijheid is daar, waar men buiten de boekhouding van
schuld en gebondenheid treedt, waar het ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ verwaait.
Dat daden of nalatigheden, die door het vrijheidsbesef beheerst werden, toch hun
schaduwen in die boekhouding werpen, doet niet ter zake. Vrij of gebonden,men is,
achteraf,verantwoordelijk: daar zorgt het leven wel voor. Maar men is vrij, waar alle
banden vervangen zijn door het sentiment van het geopende raam, van
binnenstromende zuurstof, van de beginnende dag. Een ontspanning en een
ontplooiing, een herinnering aan de geboorte, niet als trauma maar als geluk en een
verwijzing naar een evolutie, die niet het individu, maar de soort beschoren is. De
werkelijkheid van de vrijheid is daarom niet meer dan een roes, bij voorkeur geen
grote, nevelachtige, waarin luidruchtige instinct-daden worden begaan, maar een
kleine, heldere, waarin men een beetje vliegen kan. Er is veel landschap in ‘vrijheid,’
uitzicht over dalen die aan de andere kant liggen; de koele schaduw van een boom
die nog geplant moet worden.
Deze vrijheid komt een hoge rang toe in de hiërarchie der sentimenten. Zij
veronderstelt een basis van politieke en economische vrijheid (met deze laatste bedoel
ik natuurlijk niet de ondernemersvrijheid, maar het verlost zijn van armoede en
loonslavernij), waarmee zij door middel van de gedachtenvrijheid verbonden is.
Het is waar, dat er vaak uitstekend gedacht is in omstandigheden, waarin de
materiële vrijheid ontbrak. Maar het is gewoonlijk een hortende, kortademige manier
van denken, die dan wordt beoefend, waardoor ook kortademige, kleine waarheden
aan het licht komen. De denker in een dwangstaat is voortdurend op zoek naar een
alibi, hij springt (denken is springen) met de ogen dicht of met de handen boven het
hoofd om de slagen op te vangen. Hij presen-
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teert zijn gedachten met een mengsel van bravoure en mimicri. Zijn ogen zeggen:
Kijk mij 's! Maar zijn mond: Wie? Ik? Maar ik heb toch niets gezegd! De vrijheid
om te denken krijgt eerst ruimere kansen, als zij berust op een materiële basis van
vrijheid. Dan worden de denkbeelden mogelijk, die te voren nog onverdraaglijk
waren; de waarheden, die als het vrijheidssentiment onbereikbaar is, niet te torsen
zijn.
De vrijheid is angstaanjagend, omdat zij de mensen losslaat van de geborgenheid
en omdat zij met het slaken van de banden ook het verlies van de liefde vrezen.
Liefhebben in ketenen mag een onbeholpen manier van liefhebben zijn, het is de
enige die zij grondig beheersen. Wie kan de officier in de dood sturen, zo niet ‘zijn’
manschappen? De Franse soldaat antwoordt nog steeds zo aandoenlijk: oui, mon
capitaine, al schijnt juist hij minder dan de anderen bereid om zich waarheen dan
ook te laten sturen. Als er geen machtsverhoudingen meer zijn, lopen wij het gevaar
helemaal geen verhoudingen meer te hebben. Niets lijkt zo gruwelijk als deze gedachte
aan het losse verband, het naast elkaar bestaan zonder machtshiërarchie of
gezamenlijke onderwerping. Ook de nederigste heeft deel aan de menselijke
waardigheid doordat hij gehoorzaamt. Ook de allerhoogst geplaatste kwibus wordt
door de spanning van onze gevoelens uit zijn geëxalteerd isolement verlost.
De tendens tot het gloeiend aaneensmeden van zielen in machtsverhoudingen is
een onuitputtelijke kracht in de geschiedenis. Revoluties zijn er hoogstens op uit de
organisaties te verbeteren, de onderlinge afhankelijkheid te vergroten, de stroefheid
van eeuwenoude relaties die het afsterven van delen dreigt te veroorzaken, te
verhelpen. De restauraties en de scheppingen der Napoleons voltrekken zich
moeiteloos, vergeleken bij de langdurige opstapeling van krachten, nodig om de
bestaande orde te verbreken. De geschiedenis bestaat uit twee Penelope's; de een
weeft de macht, de ander de vrijheid en 's nachts halen zij elkanders weefsels weer
uit. Want de tegenbeweging bestaat óók. Het geloof, dat er iets buiten de gebaande
paden te beleven valt, kan evenmin worden onderdrukt als de neiging om
machtsbanden te vlechten. De bevrijding uit magie en fetisjisme, de emancipatie van
de underdogs, dit soort Don Quichoterie is er steeds weer, maar altijd uitsluitend bij
de gratie van de enkelen die daar iets in zien.
Voor de kunstenaar is het niets. Hij is de aarts-conservatief, die telkens tot het
voorbijspoedend moment zegt: Verweile doch, du bist so schön! Hij is van nature
een fetisjist en een magiër, een be-
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wonderaar van schilderachtige armoede en tragisch lijden. Hij is bevreesd voor de
‘opstand der horden.’ De onbewust levende massa's zijn geen mensen voor hem,
maar kudden die zich voor zijn spiegelwerkzaamheid niet interesseren. De kunstenaar
wil, dat de maatschappij voor hem poseert. Hij wil niet dat zij tijdens de zitting
beweegt. Hij wil dat zij een stabiele markt is voor zijn producten. Om zijn
surrogaat-vrijheden te blijven kopen moet zij van de echte vrijheid verstoken zijn.

III.
De kunstenaar is van alle mensen het sterkst geneigd tot een conservatieve, of zelfs
reactionnaire gezindheid. Een veel kostbaarder vermogen dan de kapitalist heeft hij
in de bestaande orde belegd. Sterker, de bestaande orde is voor hem al enige stadia
te ver. Hij bezit papieren, die alleen in vervlogen tijdperken konden worden
gehonoreerd, omdat er al tè veel vastheid en orde is verloren gegaan.
In de gebondenheid van een vroegere samenleving, meent hij, kon de kunst het
beste gedijen. Eén richtinggevend ideaal, één metaphysiche magneet bundelde eens
het denken en wensen van allen. De kunst was geïntegreerd in de maatschappij, er
was geen breuk en iedereen had deel aan alles. Wat ligt meer voor de hand dan dat
hij een quasi-progressiviteit aanhangt en plannen voor maatschappelijke hervorming
construeert naar het patroon van deze culturele integratie?
Om te beginnen, kan men, lijkt mij, vaststellen, dat die harmonische
geïntegreerdheid, die hij zo vurig terug begeert op een perspectivische vergissing
berust. De idyllische toestand van een kleine stadsgemeenschap, waar de
ambachtslieden, georganiseerd in hechte gilden, zonder uitzondering begenadigde
kunstenaars waren, werkend voor een met schoonheidszin begiftigde burgerij, waar
van vroeg tot laat het vrolijk geklop van hamers het spontane gezang van timmerlieden
op de scheepswerven begeleidde, timmerlieden die in literair talent nauwelijks
onderdeden voor de gevierde dichters, wier woorden weer door gretige poorters en
poorteressen hun van de lippen gelezen werden - een dergelijke idyllische toestand,
die ons nogal eens wordt voorgeschoteld, kan tegenover een enigszins nuchtere kijk
op de historie geen stand houden. Men zou natuurlijk allereerst moeten vaststellen
over welke tijd en over
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welk land men eigenlijk spreekt. Maar in het algemeen kan men niet genoeg op zijn
hoede zijn voor de misleidende indruk die bewaard gebleven cultuurmonumenten
ons van het verleden geven, omdat al het andere dat er óók was, verloren is gegaan.
Het is natuurlijk waar, dat vóór het ontstaan van de massale fabricage van
gebruiksvoorwerpen meer aandacht en smaak beschikbaar waren bij de vervaardiging
er van. De ambachtsman had bovendien, vóór hij het meesterschap bereikte, een
ontwikkeling achter de rug die hem in staat stelde mooi en lelijk in nauw verband
met de bruikbaarheid van het voorwerp te onderscheiden. Men moet in ons oordeel
over die voorwerpen echter eveneens een sentimenteel gezichtsbedrog t.a.v. het
verleden verdisconteren. Een onderscheid dat een ontwikkeld waarnemer uit die tijd
kon maken tussen kunst en kitsch is voor ons moeilijk en vaak onmogelijk geworden,
omdat alles gelijkelijk met het patine van het oude is bedekt.
Men moet zich, wat bijvoorbeeld de bouwkunst betreft, voorstellen, dat er een tijd
is geweest, dat er gewalgd werd van de boerse eenvoud van de romaanse stijl, dat
men alleen op grond van die walging een nieuwe stijl, de z.g. gothiek heeft kunnen
maken en dat die gothiek in haar flamboyante gedaante op een gegeven moment aan
de avant-garde als verschrikkelijke kitsch is voorgekomen; dat de renaissance niet
alleen berustte op een herontdekking van klassieke vormen, maar tevens op afkeer
van de voze pretenties van de gothiek, een afkeer die trouwens die herontdekking
mede heeft mogelijk gemaakt. Enzovoort.
Iedere stijl heeft zowel een kunst-kant als een kitsch-aspect en de gezichtspunten,
die verschuiven met de tijd, maar die ook wisselen binnen één tijd naar gelang van
de groepen of individuen die oordelen, zien beurtelings het ene of het andere aspect.
Van eensgezindheid omtrent kunstuitingen kan zelden of nooit sprake geweest zijn
en een zeker conservatisme moet de smaak van de meerderheid altijd hebben
gekenmerkt. De grote wisseling van stijlen en modes in de loop der geschiedenis
bewijst, dat de gang van zaken steeds is geweest, dat een voorhoede ontevredenen
met de bestaande vormen nieuwe schiep tegen de conservatieve tegenstand van de
meerderheid in, die aan het oude gewend was en het niet wilde loslaten. Die
verscheidenheid van stijlen vindt men in alle bekende beschavingen en het is moeilijk
vol te houden, dat er verschillende stijlen achtereenvolgens mogelijk zouden zijn,
zonder dat zij er ook tegelijk, naast elkaar, de een de ander verdringend, zouden zijn
geweest.
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Er werden niet alleen lelijke dingen gemaakt die wij nu niet meer goed van de mooie
onderscheiden, maar er bestond ook voortdurend een zekere spanning tussen
nieuwlichters en conservatieven, die in wezen niet verschilt van de onenigheid die
tegenwoordig over aesthetische waarden bestaat. Ziet men van een grote afstand in
het verleden tijdperken en landen telkens als eenheden, dichter genaderd blijken zij
uitermate verbrokkeld en verscheiden te zijn. Men kan zelfs de stelling verdedigen,
dat eerst na de industriële revolutie een homogeen schoonheidsbesef mogelijk is
geworden en dat door het toevertrouwen van ontwerpen van massa-productie aan
kunstenaars ook vaak een stijl-eenheid is bereikt van een omvang als in het verleden
nooit is vertoond. Bovendien hebben alle beschavingen het onderscheid gekend
tussen volkskunst en elitekunst, al was het alleen al omdat ongelede samenlevingen,
die geen hiërarchie bezaten, nooit zijn voorgekomen.
De griekse stadsculturen, die gemeten aan onze verhoudingen, ieder door een zeer
klein aantal mensen gedragen werden, hadden toch altijd een onderbouw van practisch
cultuurlozen, van slaven en loonslaven, die materieel en cultureel van de kruimels
moesten leven. De stadsculturen in de italiaanse renaissance die ook op verbluffend
kleine gemeenschappen berustten, hadden een weelderige adel aan de top, grote
heren die heel wat stof deden opwaaien, stof waarin toch altijd een plebs gevonden
werd om voor hen te knielen. Men bouwde paleizen die van buiten natuurlijk door
allen te genieten zijn, maar van binnen alleen door de kaste der gepriviligieerden.
Kunst voor het volk betekende vaak, dat het volk er tegen aan mocht gapen. Daarbij
komt, dat de kunst in de loop der eeuwen steeds minder buitenkant gekregen heeft,
die zich voor aangaping leent. De oudste literaire genres, hymnen, oden, epen en
teksten voor mysteriespelen waren bestemd voor publieke recitatie, zo ook de
tragediën en comediën die in grote theaters ten aanschouwe van het gehele volk
werden opgevoerd, maar bij de verfijning van deze literatuur in de tragediën van
Aeschylus was het publiek ongetwijfeld verdeeld in een kleine, begrijpende groep
en een meerderheid van gapers, die alleen het uiterlijk verloop van de handeling
konden volgen. Moderne literaire genres, lyrische poëzie, satiren, proza-verhalen,
waren steeds alleen bestemd voor de betrekkelijk kleine groep van speciaal
belangstellenden. Deze literatuur bestond natuurlijk ook op verschillende niveaux.
Maar wat men gewoonlijk volkskunst noemt, liederen die het volk zingt bijvoorbeeld,
is heus
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niet door ‘het volk’ zelf gemaakt. T.a.v. anonieme poëzie uit de middeleeuwen vindt
men nogal eens de opvatting, dat het volk hier collectief aan het dichten is geslagen.
Maar in alle gevallen, waarin van nog levende volkskunst de bronnen werden
opgespoord, bleek zij tot ‘gezonken cultuurgoed’ herleidbaar te zijn. Individuele
dichters hebben de teksten gemaakt, gewoonlijk voor 't élitepubliek, dat zij er mee
wilden behagen en vaak tegen de heersende volkssmaak in. Een stijl of een genre,
dat zich aanvankelijk slechts met moeite in de bovenste cultuurlagen doorzet, siepelt
nu eenmaal, als het succes heeft, langzaam, maar bijzonder zeker naar de onderste
lagen van de samenleving door. De romantiek was tegen het einde van de 18de eeuw
een mode-nieuwigheid, alleen gewaardeerd door zeer frivole, moderne en mondaine
geesten. Kort geleden nog was de romantiek het volksgenre bij uitnemendheid.
‘Realistisch,’ een term die in de 19de eeuw in zwang kwam voor een geenszins
populair genre, is tegenwoordig het adjectief bij uitnemendheid in de
bisoscoop-advertenties om mensen te trekken. Elite-kunst kan dus wel populair
worden, maar dat gebeurt vaak lange tijd later, als de élite zelf er zich van heeft
afgewend. Populariteit van poëzie, zoals die van Po Tsjoe I in het China van de
negende eeuw - prostituées vroegen er iets meer, als zij zijn ‘Eeuwigdurend Kwaad’
konden reciteren - heeft toch altijd een duidelijke grens bij de onderste en talrijkste
lagen van de bevolking.

IV.
De situatie was nooit en nergens zo, dat het gehele volk op harmonische wijze deel
had aan de kunst; het is niet juist, dat dat verband is verbroken en dat het dùs moet
worden hersteld. Men moet, als men de kunst over het gehele volk wil uitstrijken,
daarbij geen beroep doen op het verleden. Een kunst voor allen heeft nooit bestaan.
Er zijn altijd élites geweest die de kunst in stand hielden en consumeerden temidden
van een meerderheid die aan die kunst geen deel had.
De vraag is nu, of wij er naar moeten streven om dit te veranderen. Politieke
partijen, die zich in hun program met de cultuur bezig houden, stellen zich op grond
van het algemeen kiesrecht al op het standpunt, dat iedereen deel moet hebben aan
de kunst. Praktisch leidt dit desideratum tot een tweeledige activiteit: opvoeding tot
aesthetisch begrip van iedereen (en daar is niets tegen, lijkt het)
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en een zekere pressie op de kunstenaars om voor iedereen verstaanbaar te worden
(en dat kan dodelijk zijn; zie de prentbriefkaarten schilderkunst in de Sowjet Unie).
In het bijzonder de Partij van de Arbeid, die het culturele vacuum van het oude
socialisme als een pak schulden met zich meedraagt, wil blijkens haar plan ‘De weg
naar vrijheid’ en Dr Idenburgs culturele toelichting ‘Een plan voor de mens’ een
actieve cultuurpolitiek voeren volgens dit patroon. Ook indien er in plan en toelichting
niet met zoveel woorden van pressie op kunstenaars om werken, geschikt voor alle
leeftijden, te produceren wordt gesproken, is deze tendens toch in de mentaliteit van
het geheel te bespeuren.
In deze plannen wordt een grote mate van verachting aan de dag gelegd voor de
‘ontbindende krachten ener kapitalistische cultuur’. Er wordt veel roerends gezegd
over het uiteenvallen van een wereld, die een ‘eenheid’ zou zijn geweest, een
individualistische verbrokkeling, waardoor de ‘overkoepelende gedachte’ verloren
is gegaan. Het motief van de losgeslagen kunstenaar, die zijn sociale functie verloren
heeft en die daardoor als een ‘geestelijk ontwortelde’ alleen nog ‘ontaarde kunst’
kon maken, heeft de schrijvers kennelijk beïnvloed. Maar daarbij is het een en ander
over het hoofd gezien. Het verlies van zijn sociale functie was voor de kunstenaar
niet alleen maar een ramp. Het betekende ook emancipatie van slavernij aan kerk en
vorsten. Dat de kunstenaar een zelfstandig man werd die zijn producten op de vrije
markt kon verkopen hield tevens in, dat een enorme hoeveelheid vernedering,
pluimstrijkerij en kruiperij uit de wereld werd weggevaagd. Bovendien is de kunst
van de ontwortelden, de onzekeren en de vereenzaamden sinds eeuwen de enige die
wij hebben, de enige die meetelt. De grote kloof scheidt deze kunst niet in de eerst
plaats van het volk, maar van dat soort femelaars over de samenbindende gedachte
als deze Dr Ph. J. Idenburg, uit wier toon alleen al men kan horen, dat zij niets anders
kunnen dan zich met vroom geprevel afwenden als de oprechte en rauwe klanken
van de moderne kunst tot hen zouden doordringen.
De ‘doorbraak’ in de Nederlandse politiek betekende o.a. de invasie van de
dominee's en de stoute pastoors in de Partij van de Arbeid. Brengen zij er de
godsdienst? Och, nauwelijks. Zij brengen de kunst, de cultuur. Zij zeggen tot de in
een stroef materialisme vastgelopen S.D.A.P.-ers: Kijk toch naar de Kunst! Zij kweekt
levendigheid van geest, oorspronkelijkheid en spontaneïteit. Zij openbaart aan wie
zich met haar bezighoudt telkens nieuwe kanten
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van het menselijk wezen, wanneer zij de tolk is van vreugde en smart, idealen en
mislukkingen, liefde en haat. Zo is zij een mensvormende kracht van onschatbare
betekenis. In 't midden onzer mensengemeenschap plaatst zij monumenten van de
geest, waarnaar onze bewondering kan uitgaan. (Idenburg, Een plan voor de mens.)
De ouderwetse socialisten die dit vernemen knikken en mompelen, dat het machtig
mooi is en gaan over tot wat hun werkelijk interesseert. Hun blik glijdt misschien in
hun dagblad langs het bericht, dat Gide en Moravia op de Index zijn geplaatst, die
men dus eigenlijk wel als een monumentenlijst zou kunnen beschouwen. Zij
herinneren zich, dat de katholieke minister, toen nog staatssecretaris Mr Cals een
reisbeurs weigerde aan een jeugdig schrijver die de jury daarvoor had aangewezen.
Zij lezen er Idenburg nog eens op na: Het is de macht van de kunst dat zij ons grijpen
kan in de diepe roerselen van ons zijn en ons vermag op te voeren tot een beleving,
welke ons boven ons alledags-bestaan uitheft. De novelle van Van het Reve, die de
jury als een monument van de geest beschouwde, was volgens de heer Cals
tegelijkertijd een werk, tegen welks inhoud en strekking terecht ernstige bezwaren
kunnen worden ingebracht. De lezers van de heer Idenburg kunnen daarom
concluderen, dat de kunst ook op een verkeerde manier kan grijpen in de diepe
roerselen van ons zijn, dat er misschien wel roerselen schuilen, waarin men niet
grijpen mag, dat het althans niet op de weg van de rijksoverheid ligt om zulk grijpen
te belonen met reisgeld, dat de bedoeling misschien wel is om het verkeerde grijpen
binnen onze landspalen te houden. Bovendien moet het voor deze lezers vaststaan,
dat niet iedere beloning, die ons boven ons alledags-bestaan uitheft, de bewerker er
van het recht geeft op hùn belastingcenten. Er zijn strekkingen waartegen terecht
ernstige bezwaren kunnen worden ingebracht (om nu maar bij dit onbeholpen
overheidsproza te blijven), vernamen deze jonge kunstminnaars, niet alleen uit de
pen van Mr Cals, maar ook uit de mond van de K.V.P.-er Bernard Verhoeven, die
de staatsman voor zijn juiste inzicht in diepe roerselen en strekkingen uitbundig
prees, waarna ook de P.v.d.A.-woordvoerder voor culturele zaken, de heer Willems,
geen protest aantekende. Want in de Tweede Kamer is deze Index-aanhanger de man
die de socialistische kunst-opvattingen vertolkt. Wat zouden de ouderwetse socialisten
met hun ook door Dr Idenburg zo verfoeid rationalisme kunnen begrijpen van zo iets
dieps, hoogs, edels en zijïgs als zijn Kunst?
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De kunst, de Kunst, die gij brengen wilt aan het volk, die gij spreiden wilt over het
ganse land, zoals men deeg uitrolt voor het bakken van véél koekjes, is niet alleen
naar geestesmonument een uitheffer boven alledaagsheid. In haar moderne gedaante
duikt de kunst dieper en in duisterder holen dan gij in uw stoutmoedigste ogenblikken
zoudt durven subsidiëren. Zij had al van oudsher trouwens een twijfelachtige inhoud
en strekking. De griekse tragedie verwijlde bij voorkeur bij moord, bloedschande en
waanzin, onderwerpen waartegen terecht ernstige bezwaren kunnen worden
ingebracht. En er zijn vreemde goocheltoeren met het woord ‘katharsis’ nodig om
het verheffende van die kunst in alle oprechtheid staande te houden. Maar goed,
klassiek is klassiek. De moderne kunst, die zich steeds weer toelegt op de beschrijving
van sexuele aberraties en onsmakelijkheden of het kunstwerk dat in zijn abstracte
vorm beledigend is voor ons rechtmatig verlangen om ten minste te zien wat het
voorstelt, biedt ons toch eigenlijk weinig verheffends. Integendeel, wij die ons zelf
toch niet helemaal uitvlakken, worden alleen maar verlaagd door al die zwijnderij.
In de moorddadige spot, in de destructieve ironie, waaraan zij zich soms te buiten
gaat, worden alle ‘Schöngeister’ als Dr Idenburg vermalen tot gruis. Men kan dan
natuurlijk zeggen, dat dat de wáre kunst niet is. Maar de wáre kunst, behalve in de
boekjes van meneer Anne de Vries en de prentjes van de Sowjet-Unie, bestaat dan
helemaal niet. Wij zitten nu eenmaal met Proust en Gide, met Faulkner, Sartre,
Moravia en Bowles, onverschillig, of de heer Idenburg ze verheffend vindt of niet,
of de heren Cals, Verhoeven en Willems ze weggedaan hebben toen ze dat moesten
of niet.
Maar, zegt ge, moeten wij dan die kunst, die afschuwelijke, die de mens omlaag
haalt in plaats van hem te verheffen, brengen aan het volk, dat onder ons gezegd,
toch al zo...Ja, heren, daar zit u nu met uw culturele paragraaf en al uw mooie
woorden. Als men kunst zegt, zegt men heel veel. De heer Vorrink, die er vóór is,
denkt daarbij aan volksdansjes en meiliedjes bij het kampvuur, de heer Romme denkt
aan bidprentjes en Dr Idenburg aan de diepe roerselen. Maar wat werkelijk van belang
is zou u doen huiveren en al uw zalvende halfzachtheid doen besterven tussen de
welbespraakte lippen. De kunst, heren, is de rauwste alledags-kost die er is. Men
vindt er inderdaad, zo hier en daar, wat gij verhevenheid noemt en ook wel waarheid
en zieleadel, maar tevens de ziekteverschijnselen, het bederf, het geniepig-beestachtige
van onze diersoort. En wat nog erger is: de kunst tast de waarheden aan die u
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dierbaar zijn. Zij ondermijnt uw gezag bij uzelf, om van het volk nog maar te zwijgen.
Zij corrumpeert de jeugd, zij prikkelt de zinnen, zij ontketent hartstochten,
opstandigheid, oneerbiedigheid. De kunst is gezagsondermijnend en zedenbedervend.
Gij wilt haar onder het volk brengen? Ik geloof u niet.

V.
Wrijving tussen kunstenaars en publiek is geen nieuw verschijnsel. Men behoeft zich
slechts de levensgeschiedenis van Rembrandt te herinneren om teweten dat deze
aanvankelijk succesrijke schilder niet meer begrepen werd, toen hij ook de élite
waarvoor hij werkte, niet meer dienen wilde. Zijn werk werd niet waardig bevonden
om het nieuwe Amsterdamse stadhuis te sieren, waarvoor schilders van minder allooi
opdrachten kregen. Van het leven van Vermeer heeft geen tijdgenoot de moeite
genomen iets op te tekenen. Wij weten niets van zijn persoonlijkheid, omdat hij in
zijn tijd niet op zijn waarde werd geschat.
In de zeventiende eeuw bestond echter wel degelijk een publieke bescherming
van de kunst, die van de in ons land van kooplieden altijd schaarse Maecenassen niet
uitsluitend afhankelijk was en evenmin van de prijzen die deze heren voor hun werk
wilden betalen. De Staten-Generaal en de Staten van Holland hebben een deel van
hun geldmiddelen besteed aan de z.g. ‘vereringen’ voor kunstenaars die hun werk
aan deze lichamen ‘dediceerden.’ Ook de verlening van privileges aan boekdrukkers,
plaatsnijders e.d., de oudste vorm van auteursrecht, was een methode om de kunstenaar
de vruchten van zijn werk te verzekeren en behoorde tot de cultuurpolitiek van de
Republiek, die daarin concurreerde met vorstelijke souvereinen.
De kunst heeft altijd voor een belangrijk deel moeten bestaan door het maecenaat,
werd zowel uit private als uit publieke kassen gesteund, omdat men veelal beseft
heeft, dat haar waarde niet kan worden afgelezen van de prijsnoteringen op de vrije
markt. De bloei van de Duitse muziek in de 18de en 19de eeuw is ondenkbaar zonder
de talrijke Duitse hoven die de componisten en de muzikanten in dienst hadden. De
17de eeuwse literaire bloei in Engeland en Frankrijk concentreerde zich om het
koninklijk hof, dat de bescherming verleende en de kosten betaalde.
Vroeger leefde de kunst uit twee bronnen: de schatkist en de
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beurzen der élite. In de 19de eeuw emancipeerde de kunstenaar zich. Hij trad op de
vrije markt. Hij werd niet meer gesteund, hij leefde van wat hij verkocht, van wat
de élite bereid was voor zijn waar te betalen.
Sinds enige tijd echter heeft zich in de structuur van de élite een verandering
voorgedaan. Het begrip ‘élite’ valt niet meer samen met dat van de gefortuneerden.
Dit is de nieuwe situatie, die nieuwe problemen schept. De wijziging ging gepaard
met een ongekende toename van de massa in aantal en macht. Deze massa is niet
meer tevreden met het oppikken van de kruimels die vallen van de tafels der groten.
Zij eist zelf haar amusement. Dat is het andere nieuwe: de amusementsindustrie, die
gebaseerd is op de smaak, de wensen en de koopkracht van massa's. De invloed
daarvan is zo groot dat de oude élite, de bestuursélite van regenten, hof, aristocratie
en ontwikkelde burgerij voor een belangrijk deel gekoloniseerd wordt door de massa.
Smaak en voorkeuren van onze regeerders, van de leiders van industrie en zakenleven
verschillen niet meer wezenlijk van die van de massa. Zij bewonderen dezelfde films,
luisteren naar dezelfde dansmuziek, voegen zich bij de massa in hun belangstelling
voor voetbalwedstrijden en slechts een zeer kleine fractie van een percentage hunner,
zoals trouwens ook van de massa, heeft deel aan het culturele leven in zijn hogere
kunst-uitingen. De kitsch die altijd een aspect van de kunst is geweest wordt het
enige gezichtspunt voor deze cultuur-consumenten. De kunst verliest de autoriteit
die zij bezat, toen zij alleen nog door de officiële élite werd genoten. De ontbinding
der maatschappelijke structuur heeft inderdaad de kunst van zijn ankers beroofd, de
kunstenaar van zijn maatschappelijke positie en van zijn bewustzijn dat hij een nuttige
functie vervulde.
‘L'art pour l'art’ is een sociologische formule die aangeeft dat de gebruikelijke
doeleinden voor het vervaardigen van kunst zijn weggevallen. Een maatschappij
kwam tot ontbinding, verloor haar systeem en de kunstenaar, tot dusverre belast met
de versiering des levens, stond in de kou. Het leven bleek onversierd mogelijk, bleek
voor velen zelfs ontsierd verkieslijk. De kunstenaar werd zoiets al een verloskundige
in een nonnen-klooster. Men had hem als regel niet meer nodig en hij beantwoordde
dit voldongen feit met de leuze dat hij de verloskunde terwille van de verloskunde
beoefende, ook zonder zwangerschap en als er eens een verdoolde non bij hem
aanklopte, dan zonder gedachte aan haar of aan het kind. ‘Kunst om de kunst’ is een
idiotie, alleen denkbaar in een gehal-
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veerde samenleving, waarin de gelofte van kapitalistische kuisheid is afgelegd.
Er zijn zonden die uit luxe en snobisme bedreven worden. De levenspractijk van
de hogere geestelijkheid in de renaissance levert hiervan bekende voorbeelden, die
een vergelijking mogelijk maken met de kunst-behoefte en het kunst-verbruik in
onze samenleving. De heimelijke zonde van de 19de eeuw is de schaamteloze
gewoonte geworden van rijken en overheidslichamen. Maar hoe openlijk ook
uitgeleefd, kenmerk van deze kunst-behoefte blijft het stempel der uitzondering dat
haar van de regel van het kunstloze leven onderscheidt, blijft ook een knagend
heimwee naar het puritanisme van een uitsluitend materiëel bestaan.
De kunst als concessie: dat is protestants èn socialistisch gedacht. Wij hebben
echter onze moderne, verscheurde dominee's in de P.v.d.A., die in de verwarring van
hun geesten de mening propageren, dat kunst geen luxe is, maar levensbehoefte. Met
welk resultaat?
Mijn stelling (die nadere uitwerking nodig heeft) is, dat de propaganda van die
kant voor de kunst vrijheidsbeperking betekent. Dat de voortschrijdende
afhankelijkheid van overheidssteun vrijheidsbeperking betekent. Dat de situatie
nadert, waarin de Franse revolutie ongedaan is gemaakt en een nieuw wapen ter
controle van hetgeen gepubliceerd wordt in handen komt van de overheid. Dat de
vrijheid van drukpers bezig is vervangen te worden door de souvereine gunst van de
overheidssteun. Dat de eerste tekenen van die nieuwe onvrijheid zichtbaar werden
in de manier, waarop reisbeurzen en tijdschriften-subsidies in bepaalde gevallen
geweigerd zijn. Dat de Partij van de Arbeid geen ernst maakt met haar weg naar de
vrijheid, waar het de kunst betreft, omdat zij op dit gebied een mandaat heeft gegeven
aan reaclionnaire kwezelaars. Dat de kunstenaars zelf alle anderen overtreffen in
aartsconservatisme en innig dankbaar zullen zijn als men hun de vrijheid afneemt,
die binnen hun bereik was.
Tebaldeo, es-tu républicain?
H.A. Gomperts
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[Alfred Kossmann: Alles is parodie]
Alles is parodie
1
Staal, dachten ze, beton, glas, chroom,
Blinkende machines, schreeuw van kracht,
Dat zijn de kentekenen van de eeuw.
Sliep uit, zij vergaten het vuil,
De geeuw, het roestig bederf,
De stinkende walmen, het roet,
De alles verguizende plekken
(Excrementen, bloed?),
De vochtige drek, de verf,
Afbladderend met een alle moed
Verwoestende neerslachtigheid,
De luizen
In tochtige huizen die de armoe splijt.

2
Ik droeg de wereld gisteren ten grave.
Er is geen reden om haar te beklagen,
Zij was stokoud en ziek en zeer alleen
Sinds God haar echtgenoot jaren geleden
Ietwat macaber ratelend is gestorven.
Aan 't graf is sober maar ontroerd gesproken.
De geest, hun enige zoon, zei van zijn ouders
Dat het heel moeilijk was om hen te missen
En dat wij hun de doodsslaap haast benijdden.
De rest van wat hij blijkbaar wilde uiten
Ging in een waardig prevelen verloren.
De dieren stonden troosteloos aan zijn zijde.
Zij snuffelden aan het graf met teedre snuiten.

Libertinage. Jaargang 5

324

3
De hond in mij
Likt vol vertrouwen aan Gods hand en laat zich strelen,
De valse kat
Spint vadsig op Zijn schoot, loert, gaapt en wil niet spelen.
O dierentuin,
De rat knaagt aan Zijn teen, de raaf pikt Hem in de' ogen,
De meeuw op vlucht
Krijst over winterland dat Hij ons heeft bedrogen,
De ijdle leeuw
Tracht Hem met fors gebrul de sterren in te galmen,
De papegaai
Verdoezelt Hem geheel met zijn verbale walmen.

4
(Van Italië dromend.)
Ietwat neerslachtig uit Genua komend,
Na een snelle overnachting
In Pisa uitgestapt voor Dom, Baptisterium, Campanile,
Voor vegen avondlicht, uitzichten, stegen,
Voor pleinen, sluitend als schelpen
Om ons eendrachtig verzinken,
Onze klinkende verwachting:
Rome, Venetië, Florence,
Streken op de viool der Renaissance,
Pauwen die hun waaiers openvouwen,
Een voor een,
Voor ons prachtig oog,
Vrouwen niet van steen maar van duur vlees,
Vuren van zelfvertrouwen,
Blauwe trompetten met machtig geschal,
O Jeannette en toen al dat verval.
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Alles is parodie.
Heel dit verdeeld en ontoereikend,
Op weg naar het volmaakte na twee passen
Vermoeid bezwijkend
Leven,
Dat zich tevreden stelt met een verveeld
Herhalen
Van overleden manualen
En dat al in principe
Tot niets in staat is dan een uit dépit
Diepzinnig opgevoerde parodie
Van mogelijkheden,
Hoe heerlijk zou het zijn wanneer het ziende
Wat het verdient
Een opera maakte van zichzelf, een clownerie,
Waarin men zingend copuleerde,
Lachende zelfmoord pleegde in onweersnachten,
Uit humor nadacht, zich wenend amuseerde.
Alfred Kossmann
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H.R.G. Vroom
President Dramakutra*)
I.
De hitte werd ondragelijk. Carlos verschoof op zijn ongemakkelijke stoel: een
bioscoopstoeltje eigenlijk, zoals de tempelzaal zelf trouwens aan een bescheiden
bioscoopzaal deed denken met zijn stoelenrijen - een door de dagbladen van Cotaloes
bejubelde noviteit - zijn witgepleisterde wanden en bovenal zijn balcon, ook al was
er dan een groter oppervlakte aan vrije vloer voor de orthodoxe gelovigen die liever
op de grond zaten. Hij maakte enkele bewegingen met zijn schouderbladen om zich
een moment te bevrijden van de plakkende opdringerigheid van zijn doorweekte
kleren en veegde zich nog eens met zijn zakdoek het voorhoofd af. Twee uur lang
waren de danseressen al bezig geweest - elkaar zo snel aflossend, dat de twee uur
inderdaad eigenlijk ononderbroken waren - maar de vier naakte priesters hadden
geen krimp gegeven, hadden alleen af en en toe spreuken gepreveld als om zich te
verdedigen tegen de hoogtepunten van het door de danseressen geleide erotische
festijn, dat door de gelovige, langzamerhand in extase geraakte, meezingende of op
de maat meeklappende en nu en dan kreten slakende gemeente werd ondersteund.
- En dan te denken dat van die tweede van links de mare gaat dat hij eens vier en
twintig uur in erectie heeft verbleven, had Indeham hem bij de aanvang toegefluisterd.
Maar Indeham was nu zelf in extase geraakt, meeklappend op de maat.
‘Koi koi! O schone lingam!
O hoogste vorm van electriciteit!
Wie is niet trots op zijn lingam?
De rammen zijn trots op hun lingam!
De honden zijn trots op hun lingam!
De buffels zijn trots op hun lingam!
De apen zijn trots op hun lingam!
En welke man is niet trots op zijn lingam!
En is zijn gemalin niet trots op zijn lingam!’

*) romanfragment.
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Jammer dat zoveel in een vertaling verloren raakt van het rythme dat deze regels in
het Djangkriet hebben. Maar hoe, bedacht Carlos met schrik, moest hij deze
gebeurtenis in zijn wekelijkse rapport vermelden? Niet vermelden maar? Maar dat
was onmogelijk: schrijf alles wat je ziet, hoort en meemaakt, had Betz hem bij zijn
vertrek nog gezegd. En hij had zelf deze gebeurtenis waarop hij aan de president zou
worden voorgesteld, in zijn vorige rapport aangekondigd. En dit rapport juist zou
zeker aan het bestuur worden rondgezonden. Dus ook aan Pater Bloemetjes. Hij
glimlachte. Pater Bloemetjes! Wat een schertsnaam! En wat een schertsmannetje
trouwens.
Muziek, zang en dans eindigden even plotseling als zij begonnen waren. Er steeg
uit de zaal een gemurmel van bewondering op voor de standvastigheid van de
priesters; het zich terugtrekken van de danseressen leek op een afdruipen. Carlos
herademde - het had hem allemaal te lang geduurd om opwindend te blijven, en het
einde was als een anti-climax. Nu ging het gemurmel over in geklap, gejoel en gefluit
en er ontstond een heftig gedrang van degenen die achter in de zaal onder het balcon
hadden gezeten om zich naar voren te dringen, terwijl degenen daarentegen die
vooraan op de vloer hadden plaats genomen, vlak bij de musici en ook vlak bij het
heilige voorwerp - een vier en een halve meter hoge lingam van rode steen - door de
priesters met zachte dwang meer naar het midden van de zaal werden gedreven. De
gelukkigen, onder wie Carlos, die in de benedenzaal een stoel hadden voor het balcon,
richtten zich op, draaiden hun rug naar het heilige voorwerp en brachten de kleine
lachende man in de witte uniform op het balcon een ovatie. Toen het rumoer wat
afnam liet de president zijn rechterarm met een bezwerend gebaar over de menigte
gaan, waarop onmiddellijk een volkomen stilte intrad.
- Vrienden! Vriendinnen!
De president begon zijn redevoering, eerst plechtig, maar al gauw het tempo
versnellend, nu eens boos wordend, dan weer verbaasd kijkend, nu eens smekend of
bedroefd dan weer grapjes makend. Telkens weer werd hij onderbroken, door gelach,
gejoel, geklap of gefluit.
- Vrienden! Vriendinnen! Acht gij het in overeenstemming met de waardigheid
van het land dat in staat is gebleken de gróótste lingam van de wereld te bouwen,
om te kunnen gedogen dat onze broeders van de Slangi-slangi eilanden nog langer
zuchten onder een koloniaal bewind?
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- Nééééé!!! Wij achten van niet!!
De president vouwde hierop zijn armen over de borst, boog een beetje het nu
fronsende gelaat en sprak met duidelijke pauzes tussen zijn woorden:
- Daarmee hebt gij mij, die Uw dienaar is en zijn zal, gemachtigd, in naam van
het volk van Somalesië, deze tempel van Çatra voor geopend te verklaren!
Bij het uitspreken van zijn laatste woord bracht de president zijn rechterhand naar
voren en omklemde een grote, groene, met melk gevulde fles die al die tijd op de
balustrade voor hem had gestaan, en die door een lang touw was verbonden met een,
blijkbaar speciaal voor deze gelegenheid aangebrachte haak in het midden van het
plafond. Langzaam hief de president de fles omhoog, daarbij ruimschoots gelegenheid
latend aan de fotografen om hun toestellen te richten en aan de filmoperateurs die
hun apparaten overigens al lieten snorren. Iemand beneden in de zaal maakte een
bukkende beweging, quasi bevreesd door de fles getroffen te zullen worden, wat een
nerveus gegichel van de omringende vrouwen veroorzaakte.
- Ieieieieieauw! deinde de menigte mee toen de president had losgelaten en de
fles, als een trapezewerker, zijn sprong door het luchtruim maakte. Maar het
ongelooflijke, datgene wat iedereen zich nu plotseling realiseerde eigenlijk geen
moment te verwachten, gebeurde! De fles trof doel. Met een luide slag sprong hij
tegen de top van de lingam uit elkaar en de melk stroomde langs zijn flanken naar
beneden. Een jongetje begon te gillen: een scherf had hem in het been getroffen,
maar haast niemand schonk enige aandacht aan hem, zijn gegil werd onmiddellijk
verbroken door een orkaan van nieuw gebrul, geklap, en gefluit. De president lachte
breed, balde zijn vuist, stak de duim omhoog en wees zich daarmee enige malen op
de hoogopgezette borst, quasi verwaand. De zaal gierde. Het was een van de oudste
- men zei acht jaar - van 's presidenten standing jokes, maar hoe ouder de mop werd
hoe groter zijn succes.
De ergste drukte van de receptie volgend op de plechtigheid was voorbij. Een bediende
ging rond met glazen limonade.
- Hé, vriend, héé! wil je mij niet meer kennen?
De president lachte en wendde zich knipogend tot de voorzitter van het
Somalesische parlement die zich verbaasd had omgekeerd bij deze woorden, denkend
dat ze misschien tot hem gericht waren.
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- Het nieuwste! Mijn eigen volk wil mij niet meer kennen. Deze vriend gaat mij
zomaar voorbij met al zijn heerlijks!
De bediende boog het hoofd terwijl hij de president het dienblad voorhield - hij
voelde zich tegelijk te vernederd en te verontwaardigd om een excuus te stamelen,
hij was de president helemaal niet voorbijgegaan, hij was notabene juist naar hem
op weg, en het leek onwaarschijnlijk dat de president dat niet gezien zou hebben.
- Ja, vriend, dat is ons lot, jij en ik, wij allen worden eens vergeten.
Maar ondanks het hoofdschudden dat deze woorden begeleidde, leek dit lot
President Dramakutra (Hoeder van zijn vo]k) alle reden tot tevredenheid te geven de brede lach kwam niet van zijn ronde gezicht, dat nu veel weg had van een
spinnende poezenkop.
De voorzitter van het parlement schudde echter van het lachen maar dat kwam
misschien wel voornamelijk omdat hij zo gauw niets kon bedenken om terug te
zeggen. En wat hij ook geantwoord zou hebben zou vermoedelijk toch niet helemaal
tot de president zijn doorgedrongen: die laatste woorden waren geheel naast datgene
dat werkelijk in de president omging uitgesproken. Hij genoot van deze ochtend, van
deze receptie na zijn redevoering. Oah! wat was hij op dreef geweest. Maar het lag
ook aan het publiek. Zijn... zijn response! Vol vertedering dacht de president aan de
zaal beneden hem, aan de paar gezichten die hem bijgebleven waren uit de menigte.
Hij was er van overtuigd dat hij niets zou zijn zonder zijn toehoorders, zijn volk! Er
was iets, na zijn eerste woorden, dat van hen op hem oversloeg en dat maakte dat
het ene woord van hem het andere achterna rende, met een steeds groter gemak, als
het ware zelf zijn plaats zoekend in de zinnen niet alleen, maar ook feilloos zorgend
voor de juiste intonatie, en zelfs voor gebaar en gelaatsexpressie.
Ach, kwam daar Indeham niet op hem toe, in gezelschap blijkbaar van een blanke,
die hij al meende te hebben gezien in de zaal beneden tijdens zijn rede. Hij hield niet
van Indeham, men wist nooit wat men van hem denken moest.
- Excellentie, mag ik U voorstellen de heer Funnekotter?
- Funnekotter? Een bekende naam, een zeer bekende naam! Bent U soms, als ik
vragen mag, familie van de vroegere Directeur-Geneesheer van het ziekenhuis te
Cassisawo?
- Dat was mijn vader, excellentie.
- Uw vader? De president greep Carlos met beide handen bij de rechterarm.
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- Hij leeft toch nog? En maakt hij het goed op het ogenblik? Prettig dat te horen. U
moet weten dat ik als pas afgestudeerd arts zes maanden onder Uw vader op het
ziekenhuis gewerkt heb. Hij zei altijd tegen mij: Dramakutra, je kunt een heel
bekwaam arts worden als je wilt, maar één ding, schei uit met die politiek, want
anders kom je geheid in de sloot terecht. Maar een nobel man, Uw vader, goed en
rechtvaardig voor zijn ondergeschikten.
- Excellentie, de heer Funnekotter brengt een bezoek aan Somalesië in zijn functie
van vertegenwoordiger van het Polderlandse internationale instituut voor technische
en wetenschappelijke hulpverlening en hij heeft, meen ik, ons land een belangwekkend
voorstel te doen, een voorstel dat in het bijzonder Uw persoonlijke belangstelling
zal opwekken. Wellicht zoudt U de heer Funnekotter eens in audiëntie kunnen
ontvangen om hem gelegenheid te geven zijn plannen te ontvouwen?
- Kunt U misschien vast aangeven, eh... waarop Uw voorstellen betrekking hebben?
- Op vogeleieren, Excellentie.
- Vogeleieren?... Oh kijk, daar zijn nog een paar stoelen, laten we even zitten...
Diezelfde middag telegrafeerde Carlos naar Beelerdam:
President eierminded stop medewerking plannen verzekerd stop brief volgt.

II.
Als president Dramakutra en zijn vrouw zich in hun slaapkamer terugtrokken voor
de siësta hanteerde mevrouw Dramakutra altijd zelf de flitspuit tegen eventuele zich
binnen het muskietengaas van hun bed bevindende muggen, dankbaar voor iedere
gelegenheid die haar geboden werd om een sfeer van huiselijk leven in dit immense
paleis te handhaven.
De president lag daardoor altijd eerder in bed dan zij. Hij hield van dit ogenblik
waarop hij met haar praten kon terwijl zij zich verkleedde achter een kamerscherm,
onzichtbaar en toch aanwezig.
- O, ik maak je mijn complimenten voor het sausje bij het schapenvlees, zei hij,
uitblazend, en zijn handen over zijn blote buik vouwend, want tijdens de siësta droeg
hij niet meer dan een pyamabroek. Ofschoon zijn vrouw al sinds zijn presidentschap
geen enkele bemoeienis meer met de keuken had gehad, genoot zij van
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zulke complimenten, hoewel tegelijkertijd een gevoel van schaamte haar weerhield
om er op in te gaan.
- Een plezierige ochtend, vond je niet? Wat vond je eigenlijk van mijn speech?
- Goed. Ik geloof dat het publiek erg geboeid was.
Maar haar woorden klonken niet overtuigend. Er was iets indecents in dit soort
vragen te stellen tot iemand die bezig was met zo'n intieme handeling als het zich
verkleden. Meer respect voor hun vrouwen, o, wanneer zouden de mannen van
Somalesië dat leren?
- Geboeid? O mon amour: ik had weer het gevoel met de zaal te kunnen doen wat
ik wilde!
- Wat dan?
- Nou... eh, maar hij werd er zich plotseling van bewust dat de fantasieën met
betrekking tot zijn macht over zijn gehoor - bacchanalen, brandstichting, oproer bij zijn vrouw in slechte aarde zouden vallen.
- Weet je wat je had moeten kunnen? Mevrouw Dramakutra legde zich naast haar
man in bed.
- De mannen laten beloven dat zij nu eens om te beginnen voor een maand hun
vrouwen trouw zouden zijn.
- O, dear, de een had dus trouw moeten beloven tegenover één vrouw en de ander
tegenover vier, wat een discriminatie!
Mevrouw Dramakutra zuchtte.
- Ach, hadden wij hier ook maar monogamie.
- Zoals in het Westen, waar de mannen hun harems op kantoor schijnen te houden?
- Misschien toch beter dan prostituées te bezoeken en medeplichtig te zijn aan de
handel in minderjarige meisjes. Kriwi zei nog voor ze wegging...
- Kriwi! Altijd met je Kriwi! En dat is waar ook, weet je dat Alidinsoepin mij juist
vanmorgen vertelde bericht te hebben gehad van onze goede Bhimbamgopal dat
Kriwi gewoon een schandaal heeft verwekt in Lausanne door op het internationale
congres tot opheffing van gevallen vrouwen een hele verzameling obscene foto's te
laten circuleren? Twee Ierse nonnen schijnen bij het zien van de foto's te zijn flauw
gevallen. Maar vertel mij eens, heeft Kriwi jou ooit iets van die aard laten zien?
- Mij?... Neen, hoezo?
- Dat is haar dan geraden ook.
Er viel een korte stilte.
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- Weet je wat het voor foto's waren? Gemaakt door onze zedenpolitie hier. Help me
onthouden dat ik morgen even de baas van dat spul, hoe heet hij ook maar weer, bij
me laat komen, daar zal ik dan nog wel eens een woordje mee wisselen. Enfin, foto's
van prostituées, zelfs van homosexuele, gekleed en naakt, van voren en van achteren.
Ja, en ook, eh... nou ja, foto's, hele realistische, van paartjes, betrapt in het Heldenpark.
- Drama!
Maar mevrouw Dramakutra voelde zich toch ook wel een beetje van haar schuld
ontlast, zùlke foto's had Kriwi haar echt nooit laten zien.
- Zou het nu werkelijk?... Hier tegenover ons paleis?
De president lachte hartelijk.
- O jee ja, het schijnt een geliefkoosde rendez-vous plaats te zijn, voor de minder
kapitaalkrachtigen tenminste. En als je wist op welke manieren ze... Maar met dat
al maakt die Kriwi ons land maar weer te schande. En stel je eens voor dat zo'n
Indeham er lucht van krijgt - die zal zeker niet onder stoelen of banken steken dat
Kriwi de hartsvriendin is van mijn vrouw!
- Maar ik kan er toch niets aan doen?
- Ha ha! Kan Indeham wat schelen! En je kunt er trouwens best iets aan doen.
- Wat dan?
- Niet meer omgaan met iemand die vieze plaatjes verzameld en daardoor mij in
opspraak brengt.
- Het is waar dat Kriwi wel eens eigenaardige dingen heeft, maar ze meent het
goed, Drama, en ze doet heel veel voor de vrouwen.
- Maar weinig voor het prestige van mijn land!
Tegen dit soort argumenten was mevrouw Dramakutra zonder verweer. Het stemde
haar verdrietig dat zij haar man, zonder het te willen, in zo'n slechte stemming had
gebracht. Zij voelde zich eenzaam, mijlen ver van hem vandaan vooral, die zo dicht
naast haar lag.
- Drama?
- Ja, wat is er?
- Slaap je al?
- Ja zeker, maar ga verder.
- Ons paleis heeft 144 kamers, de 35 voor de gasten niet meegerekend.
- Ja, en dan alleen als je de 79 voor ons personeel meetelt.
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- Ik tel eigenlijk vooral die mee en onze eigen kamers.
- Welke bedoel je?
- Onze eigen, niet die 36 voor jouw kantoorruimte. Wij houden er immers voor
ons zelf 29 over. Ik heb bedacht dat we daarvan best 12 kunnen missen en van die
79 kunnen we er ook nog met gemak 30 vrij maken.
En er volgde een compleet uitgewerkt plan dat voorzag in de huisvesting van de
moeder van de president - een beroemde foto waarop deze laatste, wijdbeens staande
en met een brede lach op het gelaat, zijn 88-jarige moeder in de armen droeg was
verplicht versieringsmateriaal in alle scholen en openbare gebouwen van Somalesië
- de vader en moeder van mevrouw Dramakutra en haar vijf broers en zusters met
echtgenoten en 22 kinderen.
- Jij hebt het altijd zo druk, Drama, maar ik voel mij echt eenzaam hier en ook
voor de kinderen zou het beter zijn als ze wat meer gezelschap hadden.
Deze woorden brachten de president in een nadenkende stemming. Vagelijk
vermoedde hij dat dit plan mogelijkheden bevatte die hij nog niet ten volle overzag.
Maar hij was zich nog niets bewust van die mogelijkheden toen hij antwoordde:
- Jouw broers en zusters kunnen toch niet in kamers voor het personeel wonen?
- Waarom niet? Zij zullen dolblij zijn vergeleken bij wat ze nu hebben.
- Hm, ik geef ze toch liever iets beters.
Maar plotseling begonnen de dikke druppels te vallen van een verfrissende regen
na een drukkende dag - inspiratie immers is veel meer dat dan iets anders, treft veel
minder snel dan vaak wordt geloofd: men wordt er eerder mee verzadigd dan er door
getroffen. Enkele ogenblikken van stilte volgden dus voordat de president opmerkte,
zo terloops als mogelijk was:
- Neen, ik vind dat we die 30 kamers maar van mijn kantoorruimte moeten afhalen.
- Maar Drama!
- Het moet.
- Hoe dan?
- Ik heb aan zes kamers meer dan genoeg. De anderen moeten maar worden
ondergebracht op de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken, daar hebben
ze toch ruimte te veel.
En hoe mevrouw Dramakutra aanvankelijk ook tegenstribbelde, het hielp niets,
het dreigde zelfs averechtse resultaten op te leveren
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toen de president het begon te betreuren zelf geen broer of zuster meer te hebben,
anders zou hij die zes kamers ook nog... en misschien was dat nu wel een idee voor
zijn twee ongetrouwde neven uit Cassisawo.
Mevrouw Dramakutra begreep toen dat zij snel capituleren moest, wilde zij
tenminste die zes kamers nog als kantoorruimte voor haar man bewaren. Tranen
stonden in haar ogen, terwijl zij zijn hand in de hare nam.
Hij boog zich over haar heen en kuste haar, maar liet zich weer snel terugglijden
op zijn rug. Hij had zijn goede stemming herwonnen, maar hij wilde liever liggen
nadenken over zijn plannen en bovendien, wat een middagmaal had hij gehad! Maar
president Dramakutra was er de man niet naar in bed veel meer met zulke plannen
te doen dan er over dagdromen; eerst als hij ze aan de praktijk kon toetsen zouden
ze hun definitieve vorm gaan krijgen, glad en strak en soepel als de huid van
zeeleeuwen in het water. De president glimlachte. ‘Een gebrek aan methode maakt
hij goed met zijn wonderbaarlijk improvisatievermogen,’ had de beroemde
Amerikaanse journalist en radiocommentator Henry Plusfour van hem geschreven.
- Zus, want zo heette mevrouw Dramakutra in de familiekring, zag je mij
vanmorgen wel praten met Indeham en een blanke? Iemand van een of andere
organisatie die steun verleent aan de onderontwikkelde gebieden en die mij kwam
vragen wat of ik er van zou denken als zij Somalesië een collectie vogeleieren voor
het zoölogisch museum zouden aanbieden.
- Wat een vreemd aanbod.
- Och, een doodgewoon staaltje van cultuurimperialisme. Ik heb vanmorgen goed
overdacht op welke manier wij in hun kaart kunnen spelen door te accepteren, maar
ik zie echt niet in wat zij eigenlijk willen. Ik bedacht trouwens dat ik nog alle tijd
heb, die collectie is heus morgen nog niet hier, en blijkt mij intussen dat er iets achter
zit dat mij niet bevalt dan kan ik nog van alles doen om het hele geval te neutraliseren.
Je kunt op alles ja zeggen zolang je nog zeker bent van een uitgang als dat
noodzakelijk wordt.
Het moet echter gezegd dat de president in werkelijkheid met heel wat minder
diplomatieke bijgedachten op het voorstel van Carlos Funnekotter had gereageerd
dan bovenstaande woorden doen vermoeden. Terwijl Carlos het voorstel toelichtte
was in de president een oude liefde opgebloeid - in zijn studententijd was hij, voordat
hij zich voor politiek begon te interesseren, vooral be-
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kend om zijn uitgebreide kennis van de vogels van Somalesië - die bovendien
gemakkelijk kon worden gerechtvaardigd door zijn alom bekende overtuiging dat
de toekomst van het land afhing van het aantal beoefenaars van de exacte
wetenschappen.
- Het wordt een van de grootste eiercollecties van de wereld, zei die kerel me. Er
schijnen zelfs drie eieren van de quetzal bij te zijn en een er van wordt algemeen als
het grootste quetzalei beschouwd tot nu toe bekend. De quetzal is een prachtige rode
en groene vogel uit Guatamala, bijzonder schuw, bijzonder lastig te vangen, en
daardoor heel veel waard. Maar zeldzamer nog dan de vogel zelf, zijn zijn eieren.
Toch is het jammer, dat zij bij al die eieren geen echte quetzal kunnen sturen; ik heb
er altijd al zo graag een willen zien.
- Misschien, Drama, willen zij wel in de plaats van eieren een collectie levende
vogels zenden?
- Misschien, maar zuiver wetenschappelijk is natuurlijk een collectie eieren veel
belangrijker... maar Zus, je brengt mij al weer op een idee: ik zal die kerel duidelijk
maken dat Somalesië die eiercollectie wel wil aanvaarden, als zij ook een collectie
vogels zenden. En wat ik dan meteen ga doen is zorgen dat Cotaloes een dierentuin
krijgt zoals men op de wereld nog niet gezien heeft!

III.
De 95 kilo van kolonel Pratiwartal, thans hoofd van de zedenpolitie te Cotaloes,
zaten op oncomfortabele manier op het puntje van een grote, met gebloemd cretonne
overtrokken fauteuil in de anti-chambre van het paleis. Het was een soort stoel waarop
hij nog nooit eerder gezeten had, want het klimaat van Somalesië begunstigt rieten
zitplaatsen. Ook had de kolonel nog nooit zo'n groot en dik tapijt ergens op de grond
zien liggen, noch ook zo'n houten lambrizering of een zo groot portret ten voeten uit
- van de president in de uniform van chief-scout van Somalesië - aanschouwd. Het
zij trouwens tot de eer van kolonel Pratiwartal gezegd, want hij behoorde tot de
onvervalste helden van de vrijheidsoorlog: als veertienjarige boerenzoon naar de
stad getrokken, had hij al spoedig de waarde leren inzien van zijn buitengewone
lichaamsgewicht, had - onder de naam ‘Flying Danny’ - een snelle carrière gemaakt
als worstelaar, maar was op het hoogtepunt van zijn roem terecht gekomen in de
draaikolk van de vrij-
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heidsoorlog. Aanvankelijk had hij nog liefdadigheidswedstrijden georganiseerd,
waarvan de opbrengst bestemd was voor de vorming van guerillatroepen, maar
uiteindelijk had hij geen weerstand kunnen bieden aan de patriottische neigingen
van zijn hart, men zegt ook wel: aan de patriottische influisteringen van de beroemde
tempeldanseres en bruid van Çatra, Yonibrandal. Hij had de eed gezworen het haar
te laten groeien op zijn glimmende, kaalgeschoren worstelaarsschedel zolang de
oorlog duren zou, maar na de oorlog had hij geen reden gezien er àlles weer af te
laten scheren; tot kolonel opgeklommen meer door moed dan door bekwaamheid
was hij na de vrede, door persoonlijke bemoeienissen van de minister van defensie,
die zo spoedig mogelijk zijn leger bevrijden wilde van ongeschoold kader, benoemd
tot hoofd van de zedenpolitie te Cotaloes.
Het was echter niet alleen de voor hem ongewone inrichting van de presidentiële
antichambre die kolonel Pratiwartal in zo'n onbehaaglijke stemming bracht. Wat kon
wel de reden zijn van die zo plotselinge oproep van morgen om dezelfde dag nog op
het paleis te verschijnen? Neen, het kon alleen maar daarover gaan - de president
had er weet van gekregen. Het zweet stond kolonel Pratiwartal op zijn bovenlip
terwijl hij nerveus met zijn pet speelde. Maar wat zou men nu met hem van plan
zijn? Het was onwaarschijnlijk dat men hem ontboden had om hem op staande voet
zijn ontslag te geven; waarschijnlijker was dat hij een scherpe berisping in ontvangst
zou moeten nemen, waarbij hem zou worden duidelijk gemaakt dat alleen dank zij
zijn heldhaftig verleden als gueriillastrijder... Zou het niet duizendmaal beter zijn
meteen zijn ontslag aan te bieden in plaats van die vernedering te ondergaan? Maar
wat had hij eigenlijk misdreven; want wat had hij anders kunnen doen? Hij had op
dat moment geen uitweg gezien, had er eigenlijk geen ogenblik aan gedacht er een
te vinden omdat hij onmiddellijk had geweten dat iedere uitweg ongehoorzaamheid
had betekend - want daar kwam het, hoe men het draaide of keerde, op neer. Natuurlijk
had hij geweten dat er ergens iets niet in de haak was geweest; maar hij had gedacht
het minste van twee kwaden te hebben gekozen. Hij was daar nu, in deze fauteuil,
in deze kamer, niet meer zo zeker van.
Zijn blik dwaalde onrustig langs de houten lambrizering toen plotseling in die
lambrizering met kracht een deur werd opengeduwd - op een plaats waar hij geen
moment de aanwezigheid van een deur had vermoed - en de president haastig
binnenstapte.
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- Kolonel Pratiwartal?
Maar het hoofd van de zedenpolitie te Cotaloes had nauwelijks de tijd de hem
uitgestoken hand te drukken en een buiging te maken want de president stond al
achter een bureau, waar hij geheel in beslag genomen scheen door het verleggen van
een paar boeken. Even later keek hij verbaasd op.
- Gaat U zitten, kolonel!
Na een sigaret gepresenteerd te hebben en zelf te hebben opgestoken en plaats te
hebben genomen merkte hij peinzend op:
- President zijn is een zeer verantwoordelijk werk.
Hij sloeg zijn ogen op die nu plotseling een woedende uitdrukking kregen terwijl
hij de laatste vier woorden herhaalde:
- Een zéér verantwoordelijk werk.
- Inderdaad, excellentie.
Maar kolonel Pratiwartals bevestiging lag misschien vooral in het vriendelijke
gegichel dat deze woorden voorafging en besloot.
- Niet iedereen is daarvan zo overtuigd als U, kolonel, sommigen zijn van mening
dat de president eigenlijk een politieke eunuch zou moeten zijn - dat Çatra ze castreren
moge! Wat denkt U van Frankrijk, kolonel?
- Het is een land dat koloniale oorlogen voert, excellentie.
Waartoe diende deze vraag? Kolonel Pratiwartal had het gevoel volledig in het
duister te tasten omtrent de bedoelingen van de president.
President Dramakutra was een beetje verstoord door dit antwoord, het was alsof
hij een raadseltje had opgegeven, waarvoor men een eenvoudiger oplossing had
gevonden dan hij zelf in het hoofd had.
- Ja, inderdaad, maar ik bedoel eigenlijk: waarom voert Frankrijk koloniale
oorlogen? Omdat het geen vertrouwen in zichzelf heeft en daardoor meent zogenaamd
zwakkere volken te kunnen onderdrukken, omdat het decadent is en decadente landen
hebben eunuchen als staatshoofden. De Duitsers zijn anders, die werken hard, die
zijn zeer wetenschappelijk, die kunnen organiseren en die zijn... oah, en de
presidentiële rechterhand, tot een vuist gebald, werd opgeheven om met kracht neer
te vallen in zijn linker handpalm, enorm dynamisch! Het volk van Somalesië kan
veel van de Duitsers leren. Natuurlijk zijn wij een Oosters volk, en daarom minder
grof besnaard dan Westerlingen. Maar ik zou willen dat mijn volk een synthese - Ja, een synthese, lachte kolonel Pratiwartal de president
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vriendelijk toe, blij een zo bekende klank te horen, want synthese was een van die
latijnse woorden die zo waren ingeburgerd tijdens de vrijheidsoorlog dat het was
opgenomen in de lijst van de vijfhonderd meest gebruikte woorden in het Somalesisch,
opgesteld door Professor Daozamam, en dat als zodanig niet mocht ontbreken in de
boekjes voor de laagste klassen van de lagere school. Het was een woord ook dat in
vele betekenissen werd gebruikt: ‘een synthetische generaal’ bijvoorbeeld was een
generaal die zijn positie dankte aan het feit dat de eigenlijke candidaten elkaar die
positie zo hevig hadden betwist dat men uiteindelijk een minder voor de hand liggende
figuur had benoemd.
- Een synthese zou kunnen vinden waarin de nationale deugden en die van de
Duitsers samen gingen en ik vind dat ik, als President, mijn volk in dat streven voor
moet gaan. Ik zal mij dus - weer dat opflikkeren van de woede in de ogen van
President Dramakutra - met hand en tand verzetten tegen hen die van mij een eunuch
willen maken.
Hierna sprong hij op en liep enige malen met grote passen - voor zover hem dit
althans met zijn te korte benen mogelijk was - de kamer op en neer. Hij maakte
hiermee de verwarring waarin kolonel Pratiwartal zich toch al bevond compleet,
maar even later - wat een vertrokken gelaat vertoonde het aanbeden staatshoofd ging die verwarring over in een medelijden zo groot, dat de kolonel zich, zijns
ondanks, hoorde stamelen:
- U bedoelt toch niet... er is toch niet, excellentie... Er heeft zich toch geen complot
tegen U gevormd?
- Een complot, kolonel?!... Waar heeft U het over?
- Nou... ik dacht... tegen U, lichamelijk om zo te zeggen.
Weer een allervriendelijkst gegichel dat in ieder geval de spanning volkomen brak:
de president ging weer zitten, een ogenblik totaal van zijn apropos gebracht. Hij bood
de kolonel nog een sigaret aan voor hij hervatte:
- Wat ik bedoelde te zeggen, kolonel, was dat ik een dynamische opvatting van
mijn taak heb, juist uit liefde voor mijn volk. Beschouwt U het dus niet als
bemoeizucht als ik U vraag hoe het met Uw werk gaat. Ik zou mij daarvan graag een
persoonlijk beeld vormen, wat zijn Uw moeilijkheden, volgens welke principes gaat
U te werk, wat zijn de resultaten tot nu toe en wat verwacht U voor de toekomst?
Was nu het moment gekomen om te bekennen? Maar kolonel Pratiwartal gaf zijn
relaas: de moeilijkheden - er waren té veel
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prostituées; de principes - zoveel mogelijk prostituées voor een paar dagen naar het
politiebureau brengen, ze registreren, aan een verhoor onderwerpen, medisch laten
onderzoeken, en fotograferen, gekleed en ontkleed, van voren en van achteren; de
resultaten - reeds meer dan achtenzestighonderd lichtekooien waren sinds de Vrijheid
geregistreerd, helaas beschikte men over onvoldoende middelen om alle zieke
personen een medische behandeling te geven, ze werden dus weer losgelaten, maar
wel werd op hun kaart aangetekend hoe ziek ze waren; de toekomst - er komen nog
meer prostituées.
Of er geen zielszorg was?
Neen, de zedenpolitie ging strikt objectief te werk. Wel was er een soort officieuze
zielszorg, mevrouw Kriwi Slaribal, echtgenote van Dr Slaribal, een hartstochtelijk
prostitutiebestrijdster, hield vaak urenlange gesprekken met de opgebrachte
slachtoffers om te trachten ze te bekeren tot een deugdzamer leven. Of ze hiervoor
betaling kreeg? Neen. Wat of de zedenpolitie van haar dacht? Zij was niet erg gezien,
gevreesd enerzijds terwijl er anderzijds ontelbare grapjes op haar gemaakt werden;
alleen hij, kolonel Pratiwartal, had waardering voor haar omdat zij het goed meende
en vol energie was. Geen van zijn mannen had zoveel voor het werk over en dat
terwijl zij toch gesalarieerd waren. Wel moest hij toegeven dat zij in haar ijver wel
eens te ver ging, zij deed bijvoorbeeld niets liever dan zelf een overvalwagen besturen
wanneer er razzia's gehouden werden, en zij wilde werkelijk overal bij zijn: bij het
op heterdaad betrappen, bij de verhoren en bij het maken van de foto's. Hoe of hij
er toe gekomen was haar in zijn werk te betrekken? Wel, zij had gezegd dat zij een
wetenschappelijke studie wilde maken van het prostitutievraagstuk en ja, zij was
tenslotte de vrouw van Dr Slaribal. Er waren wel eens klachten van hogerhand over
haar bemoeienissen binnengekomen, maar mevrouw Slaribal schroomde nooit zelf
door te dringen tot degenen die hadden geklaagd, waarna zelden meer iets van de
klagers vernomen werd.
De president lachte hartelijk.
- Ja, U zult, en zij natuurlijk ook, wel het een en ander te weten zijn gekomen in
de afgelopen maanden, hi hi! Dingen die niet altijd in de krant staan!
Kolonel Pratiwartal kleurde diep.
- Wij begrijpen elkaar, nous autres hommes zoals de Fransen zeggen.
- Excellentie...
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- Kolonel, wat mij wel interesseert, omdat het prestige van ons land er mee gemoeid
is, heeft mevrouw Slaribal de beschikking gekregen over afdrukken uit Uw
foto-archief?
- De beschikking gekregen is... wel...
- Wij kunnen dan kort zijn, kolonel. Ik persoonlijk geef U de opdracht er voor
zorg te dragen dat mevrouw Slaribal na haar terugkeer uit het buitenland geen dag
langer meer met afdrukken uit Uw archief rondloopt, geen dag!
En met deze woorden stond de president op ten teken dat hij het onderhoud als
geëindigd beschouwde.
Het was reeds vroeg in de middag toen kolonel Pratiwartal in zijn dienstauto naar
huis reed, over verlaten boulevards waar langs hier en daar de bestuurders van de
fietstaxi's onder bomen sliepen of in groepjes gehurkt bijeen zaten bij venters van
fruit en kokosmelk. Op pleinen waar nog geen uur geleden het verkeer minutenlang
in de knoop kon zitten hoefde de chauffeur nu geen vaart te minderen, wel was dat
tweemaal nodig voor een heilige koe die slaperig over het midden van de weg
wandelde. De kantoorgebouwen wit en reusachtig, maar toch eenzaam en onbeholpen.
De huizen in de buitenwijken met gesloten jaloezieën voor de ramen en de
zonnegordijnen neergelaten voor de glazen deuren. De bananen in de tuinen van de
armeren met hun neerhangende, gerafelde bladeren; de volgestouwde
kruidenierswinkels waarvan de deuren gegrendeld waren. Stilte en roerloosheid een stilte, die hier en daar verbroken werd door de bloederige uithangborden - dwars
doorsneden van menselijke kaken met felrode, uitstekende tongen - van Chinese
tandartsen die hun winkelhuizen hadden afgegrendeld met donkergroene houten
luiken. Het was het trieste uur van de siësta, als Cotaloes een bezette stad leek,
overgeleverd aan de verlammende tyrannie van de zon. Zelfs van het blauw van de
hemel ging geen enkele opwekkende kracht uit, het zag flets tussen de bewegingloze
wolken.
Het was toch wel bijzonder vreemd eigenlijk dat de president hem niet begrepen
had toen hij de eerste maal zijn relaas had gedaan. Hij had niet eens verbaasd
opgekeken - hij had gewoonweg niet begrepen, hem enkele ogenblikken aangekeken
zoals een kind kan kijken wanneer het wordt ondervraagd naar een begane overtreding.
De vernedering om het hele verhaal nog eens over te moeten vertellen! Niet dat de
Hoeder na de tweede keer een begrijpender indruk had gemaakt. Maar toen had hij
tenminste twee maal
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achter elkaar gevraagd, ofschoon eigenlijk alleen tot zichzelf:
- Hadibulbul?... Minister Hadibulbul?
En hij had de zool van zijn rechtervoet opgetrokken waardoor het rechterbeen was
gaan trillen. Had hij, Pratiwartal, de minister van Financiën al te gauw verraden?
Maar het zou toch nauwelijks verschil hebben gemaakt - een poging het slachtoffer
te sauveren zou alleen tot resultaat hebben gehad dat hij de naam twee minuten later
toch zou hebben moeten prijsgeven.
Het was niet helemaal duidelijk wat de president zo uit zijn doen kon hebben
gebracht. Hij had geen enkele gelegenheid gehad de Hoeder zijn berouw te tonen of
desnoods te vragen om op staande voet ontslag te krijgen - over zijn misdrijf was
geen woord gesproken.
Hadibulbul!
Dat hij een paar uur geleden nog zo tegen de minister van Financiën had opgekeken.
En nu opeens iemand die zich in niets meer onderscheidde van al die anderen, die
bordelen bezochten - een klein miezerig mannetje met een paar lange haren om zijn
kin en bolle ogen met heel veel wit en kleine, beweeglijke pupillen, ogen die op, niet
in zijn gezicht stonden; een mannetje dat geen raad had geweten met zijn figuur toen
hij op heterdaad was betrapt en die zijn courtisane in veiligheid had gesteld - daarmee
hopend het hele geval in de doofpot te houden - door inspecteur Vatnakyan een paar
bankbiljetten in handen te duwen. Vatnakyan had niet durven weigeren en hij zelf
had de inspecteur na diens bekentenis geen berisping durven geven - men had elkaar
begrepen. Zedenpolitie? Ja. Maar stel dat Çatra, die volgens de legende ook niet
altijd afkerig was geweest van gewone huizen des vermaaks, vandaag op aarde terug
zou keren - neen, geen zedenpolitie voor hem! Nu was Hadibulbul geen Çatra - maar
dat was hem eigenlijk pas nu duidelijk geworden, door zijn bekentenis en door het
gesprek met de president.
Maar de wonderbaarlijke manier waarop de Hoeder zich uiteindelijk had hersteld.
Zijn welbespraaktheid en grootmoedigheid! Bordelen bezoeken, ach, het was een
man ten slotte te vergeven, nous autres hommes, kolonel... maar natuurlijk, er moest
een zedenpolitie zijn, iedere goed georganiseerde moderne staat moest een
zedenpolitie hebben die zijn taak ook met de grootste plichtsbetrachting en ernst zou
hebben te vervullen, en zonder aanzien des persoons, volstrekt zonder aanzien des
persoons! Alleen, men had toch ook rekening te houden met... ja, grotere belangen
van het
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vaderland. Kon kolonel Pratiwartal zich indenken wat er gebeurd zou zijn wanneer
aan het slippertje van de minister van Financiën ruchtbaarheid zou zijn gegeven? In
de eerste plaats zou het buitenland weer een gelegenheid hebben gehad om honende
dingen over Somalesië te zeggen. Men kon zich niet voorstellen wat er in het
buitenland met zijn zogenaamde persvrijheid voor schandelijke dingen over Somalesië
werden geschreven. Waarschijnlijk zelfs hadden sommige de minister van Financiën
slecht gezinde politieke partijen uit het geval munt trachtten te slaan. Alles lag in
werkelijkheid zo veel ingewikkelder dan niet ingewijden konden vermoeden.
Natuurlijk kon dit een volgende maal niet weer zo gebeuren. Dat wilde zeggen, het
was misschien toch beter om inderdaad te doen alsof de zaak door de vingers werd
gezien en het geld werd aangenomen, maar dan moest hij, kolonel Pratiwartal,
onmiddellijk melding van de kwestie maken bij hem, het staatshoofd. En het geld
meenemen. Uiteraard was dit alles een geheime afspraak tussen hen beiden, waar
niemand, werkelijk niemand, in mocht worden betrokken. Op discrete wijze zou dan
de zaak met de schuldigen worden opgenomen en kolonel Pratiwartal zou eens zien
hoe gauw het dan afgelopen zou zijn, oah!
- Wij kunnen op elkaar bouwen, nietwaar kolonel!
En de Hoeder had beide handen op zijn schouders gelegd en hem daarbij lang,
maar glimlachend in de ogen gekeken.
Edelmoedigheid! Geen deugd, komend van een zo hoog en machtig man, om door
kolonel Pratiwartal met droge ogen te worden weerstaan ...
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Elisabeth de Roos
Brief aan....
Wat je zei over de rol van geheugen en herinnering in de samenstelling van een
karakter, of van de handelingen waarin iemand zich, zo bewust toch, uit, bracht me
aan het peinzelen, zoals die aardige Noor zei, die raampjes openzette in zijn Hollands.
Je theorie vertel ik niemand over: je dopt je eigen boontjes wel en meestal op een zo
indrukwekkende manier, dat 10 jaar later in een belangrijk deel van de litteratuur
nog boontjes gekookt worden volgens jouw recept. Ik breng zelfs niet onder woorden
in welk verband ik je deze gedachte zag plaatsen, noch welke vragen daaruit
ontstonden, want a. ik zou stotteren, en b. het gevoel hebben met een houten zwaard
aan te treden waar je tanks in het gelid staan. Maar peinzelen mocht ik wel, want
hoor eens hoe toevallig: geen drie dagen vóór ons gesprek schreef ik in een brief dat
de herinnering misschien een betrouwbaarder zeef is dan zwart-op-witte woorden,
en soms ben ik daar ook werkelijk van overtuigd; en twee dagen er na las ik een
artikel van Auden over Grimm en Andersen, dat vooral uitstekend aangaf waar
Andersen's persoonlijk talent aan bod komt, maar dat me onbevredigd liet over de
rol die de herinnering speelt bij het genieten en onthouden van sprookjes, van die
speciale sprookjes van G. en A. tenminste. Dit dubbele toeval was onweerstaanbaar
- en toeval... nu zit ik er ook ineens weer middenin.
Auden zegt, tegen de bekrompen paedagogen die sprookjes verwerpen: er is maar
één werkelijk gevaar, en dat geldt voor alle litteratuur, n.l. dat de lezer zich zou
identificeren met de held in zijn overwinningen en niet in de narigheid die hij er voor
moet doormaken. (Ik weet niet of dit waar is: en al het mee-huilen dan met litteratuur?)
‘Knowing, as the reader of the story, that it ends happily, he ignores the fact that the
hero in the story does not know how it is going to end, and so fails to feel the hero's
trials as real.’ Daar geloof ik niets van; er is altijd een categorie van lezers voor wie
het besluit van het verhaal een teleurstelling is, ómdat het het einde is, gelukkig of
niet. Het is waar, dat het ‘lang en gelukkig, for ever after’ er de angel uittrekt dat
ook prettige dingen verleden kunnen worden, op zijn minst dan toch door het einde
van het leven.
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Maar ik geloof niet, dat zelfs een kind dat van sprookjes houdt, genoeg om ze later
niet te vergeten, zich met de held identificeert, noch dat hij in stiefmoeders en boze
reuzen zijn ouders belichaamd ziet. Hoe moet dat dan met een kind met aardige
ouders? Dat ziet er de althans in zijn ogen nare moeders en vaders van zijn vriendjes
in misschien? Goed dan, want over ‘collectief bewustzijn’ wil ik maar liever zwijgen,
omdat ik helemaal niet weet wat ik daarvan denk.
Men identificeert zich niet met de held, en later als volwassen lezer ook niet met
de ‘helden’ van de litteratuur,1) omdat men, eerst obscuur en later min of meer bewust,
beseft dat niet de hoofdpersoon de held is, maar het toeval. Alles wat gebeurt had
ook niet of anders kunnen gebeuren, dat weet zelfs een kind. En een kind dat zichzelf
als een personnage droomt dat een koninkrijk wint omdat het altijd onaanzienlijke
oude vrouwtjes en schijnbaar hulpeloze dieren geholpen heeft - het kind dat goed
wil zijn en daarvoor beloond worden, al was het maar met gerechtvaardigde ijdelheid,
dat kind verzint, achter potlood en schrift, niet een sprookje, maar een afschuwelijk
hypocriet verhaal van b.v. een meisje dat Else heet en zich bij de kerstboom voorneemt
altijd de tafel te helpen afruimen, lief voor haar broertje, en nooit meer humeurig of
ontevreden te zullen zijn. (Nu put ik uit mijn eigen beschamend verleden, dat had je
al begrepen). Maar in het sprookje vindt het geen goede voornemens, maar
ontspanning - niet in de zin van vermaak, maar van ‘relax’ - omdat de half
incantatie-achtige taal (de herhalingen) en het heen en weer tussen concrete details
en geheimzinnige sfeer, aan het toeval de gestalte geven van een lotsbestemming,
suggereren dat de dingen wèl zo moesten en nièt anders konden gebeuren. Auden
heeft gelijk: vaak is er de figuur van de twee oudere broers die bij iedere halte op de
weg slecht kiezen, en de jongste die goed kiest en de prinses en de gouden appel
krijgt. Maar onder de schijn van keuze wordt het lezertje (en vandaar het heimwee
als hij later lezer geworden is) bevrijd van het begrip kiezen, dat het al kent, bevrijd
dus juist van ethiek, bevrijd van verantwoordelijkheid en spijt. De sufferings of the
hero zijn wel degelijk werkelijkheid, maar werkelijkheid-met-zin, dat hoort hij tussen
de regels. De jongste prins kàn immers niet anders dan goed kiezen, juist omdat hij
de jongste, de berooidste, de ontwapendste is! Dat spreekt, niet uit het van te voren
vermoede einde, maar uit de bezwerende toon, het raffinement van de presentatie
(bij Ander-

1) In het tussenstadium wel.
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sen, en wat Grimm betreft, in de vorm waarin die meestal wordt naverteld). Andersen
trouwens, in zijn mooiste sprookjes, vervangt die keuze-aan-de-tweesprong vaak al
door iets subtielers, hij geeft de gradatie naar de litteratuur, door een rapport humain
te stellen tegenover dat wat weglokt van het menselijke; Kay en Gerda tegenover de
Sneeuwkoningin, de schaduwen, de dood. Daarom hindert het niet dat, zoals Auden
zegt, de situatie in de Sneeuwkoningin niet denkbaar is zonder Descartes en Newton.
Het oude patroon van: de weg is vol avonturen, maar het eind is al geschreven, blijft
gehandhaafd.
Aangrijpende kinderlectuur wordt altijd een sleutel tot de litteratuur. De jongste,
berooidste, ontwapendste, wordt het romanpersonnage, of liever nog achter vele
personnages de schrijver, die misschien jong noch berooid noch ontwapend meer is,
maar die wij b.v. met een modewoord authentiek noemen. Alleen, de volwassene
dient er achter te komen hoe de sleutel in het slot steekt, hij leert onderscheiden
tussen reëel en kitsch, dat moet hij wel. Iedereen heeft zijn zwakke plekje voor kitsch,
maar het ligt meestal op een ander terrein dan waar hij het meest thuis is. Kerstkaarten
voor de litterator! Tussen haakjes, heb je ook wel eens gedacht, dat men in de kunsten
waarvoor men maar een ongespecialiseerde ontvankelijkheid bezit, het trouwst blijft
aan de eerste serieuze ontroeringen? Lijkt je dat waar? Herinnering is ook zo'n reis
met één eindpunt: dit moment. Jullie hebben maar één woord voor geheugen en
herinnering, wij in het Hollands gelukkig twee. Want nu kan ik makkelijker onder
woorden brengen wat mij speciaal boeide in dat gesprek. Natuurlijk, het stadium van
ontleding zonder meer, psycho-analytisch of hoe dan ook, is voorbij, het is voor de
litteratuur trouwens nooit voldoende geweest. Hoe goed wist onze Stendhal dat al,
die zijn meest geliefde personnages van kleine onherleid-baarheden voorzag,
bijgelovigheid of zo. En dat iemands herinnering, wanneer je die zou kunnen
exploreren, zijn landkaart geeft, het patroon van wie hij is, en niet eens uitsluitend
op de proustiaanse manier, ik geloof het meteen; mensen zouden zijn in te delen
volgens soorten-van-herinnering. Mensen die elkaar aardig gaan vinden, wisselen
kinderherinneringen uit, niet om te weten of ze dezelfde ervaringen delen, zoals
werkelijke kinderen willen ontdekken of ze van dezelfde toffees houden, maar om
uit te vinden of ze aan dezelfde soort herinnering lijden. In die zône wordt geschift
- wordt, zonder eigen keuze, zoals vroeger voor het kind in zijn verbeelding gebeurde
- wat essentieel is en wat niet. Maar het
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voorbeeld dat je noemde, was een tragisch geval; tragisch omdat er ook nog een
geheugen is. Het geheugen voert aan wat misschien de mozaïek zal verfraaien, maar
misschien haar vernielen, wat, gelukkig maar, de zône van de herinnering belet om
voorgoed een zône van in en ‘ont-spanning’ te zijn. Endlich gibt das Gedächtnis
nach, zei Nietzsche, maar dat is toch niet altijd waar, het geheugen controleert, laat
zich trainen tot eerlijkheid, of het ontspoort tot obsessie, het voert terug tot een
werkelijkheid die niet alleen essentieel is, het bewaart de nog niet tot bestemming
gezeefde ervaringen, het noemt een voorwerp een voorwerp en nog niet een roerend
of grappig requisiet van een spel dat gespeeld moest worden, het noemt toeval toeval.
Geheugen dat de herinnering niet met rust liet, bracht hem die je noemde, tot zijn
opmerkelijke daden? Hoe doe je dat, met één woord voor de twee? Des souvenirs...
Wat gelukkig dat jij, die vaak in zulke grote perspectieven denkt, juist daarom een
ander's van de hak op de tak ook nog wel een soort redelijkheid toeschrijft - ten
onrechte, maar ja. Het was zeker een bezinksel van al het bovenstaande dat me door
het geheugen of de herinnering speelde toen ik mijn Hamlet verdedigde tegen jouw
Macbeth. Het is gedaan met de roman, zei je (en o ja, dat is het ook in 90 van de 100
gevallen), als de schrijver van nu niet weet te zijn wat Aeschylus voor de Grieken
was of op zijn minst Dostojevsky voor de 19e eeuw. En vandaar naar Macbeth, en
de grootse kant van Shakespeare, waarbij Hamlet ver achterbleef. Vergeef me maar
dat ik mijn gedachten nog eens probeer te verzamelen; ik heb me al zo vaak
afgevraagd waarom Hamlet bij mij altijd dóórkomt, als een soort naakte tekst ook
door de middelmatigste vertoningen heen. Omdat het het enige stuk met een
vraagteken is, suggereerde je, en dat is al heel wat. Maar toch ook wel het enige
waarin men het hele drama ziet vanuit dat ene personnage, wat heel gewoon zou zijn
in een verhaal van vandaag, maar in een drama! Je aanschouwt Macbeth, en naast
hem Mac Duff en alle anderen, maar je bent binnenin Hamlet, en wat er verder
gebeurt moet gebeuren, omdat hem niets anders meer overkomen kan, ook al lagen
alle stukken anders, nu eenmaal het toeval zijn rol heeft gespeeld in de gedaante van
de Geest - want die onthulling had ook op een andere manier kunnen komen. De
geest van Hamlets vader moge mij met rust laten, ik probeer ook niet Shakespeare's
bedoeling te interpreteren, maar het effect te beschrijven dat het nu heeft op ons. Het
hele stuk heeft de soort spanning van een monoloog; de ironie ligt dan ook niet alleen
in Hamlets uitval-
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len, maar tegelijk in de dubbele blik waarmee wij toeschouwers alles met onze eigen
èn met Hamlets ogen zien gebeuren, ook al is hij zelf niet op het toneel. Vandaar
ook, denk ik, die indruk van tastbare intimiteit; er is nauwelijks een wereld meer
omheen. Ik kan niet geloven, dat de roman dit soort intimiteit nog in tijden missen
kan, als is hij nog zo groots, niet de intimiteit van het haardvuur maar van de
binnenkant (zijn de dialogen met Ophelia niet gemakkelijk in de zône tussen
herinnering en geheugen onder te brengen?), van achter de oogleden, van ‘under the
weather,’ van brein en vingertoppen samen. Misschien citeer jij hier de wolkjes van
Tolstoj's prins André?
Maar ik heb een kwaad geweten over het woord toeval, waarvan ik lang niet zeker
weet of je het me toestaat. Ik mag dat woord wel; ik mag woorden wel, hoe
ondoordringbaar ze soms ook zijn, en hoe frivool en radeloos en vernietigend
ontoereikend. In de romans die ik vroeger stiekem uit de leesportefeuille haalde, was
veel sprake van ‘laten we het nu eens uitpraten, kind’ - en ik mag met gepaste trots
zeggen dat de aanstellerige half-zachtheid van zulke dialogen me ook toen al in
duidelijke walmen tegemoetsloeg. Later was ‘debunking’ in volle gang; ik ben blij
in een omgeving te zijn opgegroeid waar niemand zich over de betrekkelijkheid van
woorden illusies hoefde te maken. Maar ik wil soms toch wel graag iets van
dapperheid herkennen in onze bereidheid om de dingen bij hun naam te noemen, ons
plezier zelfs om dat te doen, ook al weten wij dat zo'n naam niet veel beter is dan
het blunt instrument uit de detectiveroman, om de woorden aan te durven, ongeveer
zoals de beroemde bierflesjes waarmee Churchill de battle of Britain wou voeren,
zei hij.
Tot ziens, het was heel prettig, je idee te mogen lenen en er een tijdje mee op een
zijspoor te blijven staan. Ik laat het nu maar los, het vindt zelf de weg wel terug.

Gedichten
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Amerikaanse en Europese zakelijkheid
Het een dezer weken gelanceerde Amerikaanse tijdschrift ‘Perspectives’ stelt zich
ten doel het Europese publiek op de hoogte te brengen van ‘the achievement of our
finest creative spirits and of our most perceptive intellectuals.’ Misschien zal de
redactie van Libertinage het de moeite waard vinden bij verschillende gelegenheden
op ‘Perspectives’ te reageren; persoonlijk zou ik dit thans willen doen op één artikel
in het eerste nummer, getiteld ‘America's Romance with Practicality,’ en geschreven
door Jacques Barzun, ‘professor of history’ aan de Columbia Universiteit. Dit artikel
lijkt mij namelijk belangrijk, omdat het op een prettige manier en in een heldere stijl
een intellectuele houding onder woorden brengt, die veel Europeanen nog wel lange
tijd zal verbazen en misschien ergeren.
De auteur begint met er op te wijzen dat sommige Amerikanen zelf kritiek gaan
uitoefenen op de Amerikaanse zakelijkheid. Daarom wil hij een onderzoek naar die
zakelijkheid instellen. Zij ontstond doordat in Amerika de meest heterogene
mensengroepen noodgedwongen moesten samenwerken, wilden zij niet omkomen.
De strijd om het materiële bestaan dreef de zogenaamde absolute en geestelijke
waarden naar de achtergrond; een katholiek, een ongelovige, een protestant, een
Italiaan, een Hollander konden dit alles in hun vrije tijd naar hartelust zijn; in de
praktijk hadden zij te maken met dezelfde honger en dezelfde Indianen. Waardevol
waren in deze omstandigheden alleen die ideeën en die activiteiten, die tot tastbare
resultaten leidden in de vorm van welstand en veiligheid. Ook de verhouding der
individuen ten opzichte van elkaar werd door dergelijke criteria bepaald: in principe
was iedereen gelijk aan iedereen, maar wie het beste raad wist met de dagelijkse
moeilijkheden nam onwillekeurig de leiding. Toen er nu, nadat de stoffelijke basis
gelegd was, een Amerikaanse cultuur ontstond, stelde men ook hieraan de eis dat zij
tastbaar en zichtbaar het leven van de groep aangenamer, veiliger, rijker zou maken.
Dit betekent dat men vooral geen ‘absolute waarden’ creëert, waaraan men dan zijn
energie vergooit, maar dat men al zijn werkkracht wijdt aan de opgave het hele volk
zo gelukkig mogelijk te maken. Een billijk verdeelde rijkdom is daarvoor de beste
basis; hoe groter die rijkdom overigens is, hoe minder men eventuele onbillijkheden
zal voelen, omdat bij algemene overvloed ook de minst bedeelden nog
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een behoorlijke portie krijgen. Uit zulke materiële omstandigheden en uit zo'n
geestelijke houding kwamen dan voort: de fabrikatie in het groot, de democratie,
d.w.z. de erkenning, dat iedereen recht heeft op dezelfde mogelijkheden om zich in
een bepaalde samenleving te ontplooien, en de overtuiging, dat in het maatschappelijke
leven de wetenschap bruikbaarder is dan het geloof. Dit alles is niet zozeer
Americanisme als wel een moderne zakelijkheid, die haar oorsprong vindt in de
Europese cultuur, al werd zij dan in Amerika tot nu toe het meest effectief in practijk
gebracht. Men ziet inmiddels, dat zij overal ter wereld met graagte wordt
binnengehaald, natuurlijk onder verwensing van Amerika zelf, zodra men aan den
lijve ervaart, dat men niet een rijke homo Americanus kan worden en tegelijkertijd
blijven wie men was.
Het bovenstaande is de kern van Barzun's betoog en wij moeten hem gelijk geven,
dat de zakelijkheid die hij beschrijft niet typisch Amerikaans is, maar integendeel
een oud Europees ideaal. Minstens van Epicurus af droomt Europa van een mensheid,
die afgedaan zou hebben met het absolute en het bovenmenselijke; die verstandig
zou zijn, bedacht op alles wat hier op aarde het leven aangenaam maakt: welstand,
veiligheid, beschaving, cultuur en kunst. Natuurlijk heeft men zich niet altijd
voorgesteld zo'n bestaan te bereiken met machines, democratie en wetenschap; dit
doet er weinig toe: de hoofdzaak is, dat men zich ten allen tijde heeft voorgesteld,
hoe dan ook, bevrijd te worden van het volstrekte en gelukkig te worden met het
betrekkelijke.
Alle pogingen echter om op deze verstandige manier het leven in te richten zijn
tot nu toe in Europa mislukt, voornamelijk door drie ervaringen waaraan men niet
kon ontkomen.
In de eerste plaats valt het niet mee, hoe bescheiden men zijn eisen ook stelt, om
in het grillige leven enig doel te bereiken. In verhouding tot wat men nastreeft schiet
het verworvene altijd zozeer te kort, dat een denkend mens zich vroeg of laat voor
de keuze geplaatst ziet tussen onverschilligheid of een religieuze, eventueel
philosophische visie, die hem met zijn situatie verzoent. Misschien heeft wel nooit
een man zo consequent en met zoveel succes de natuurlijke mogelijkheden van de
mens uitgebuit als Goethe; hij is een van de meest zakelijke figuren die Europa kan
aanwijzen;, en hij schreef, dat Entsagung de grote les is die iedereen moet leren: om
zich echter werkelijk te kunnen resigneren - zegt hij - dient men begrippen te
construeren die onvergankelijk zijn en die door de beschouwing van het voorbijgaande
niet verdwijnen, maar juist
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bevestigd worden. Goethe beschrijft hier een algemene ervaring: het practische leven
leidt onwillekeurig tot de behoefte aan een absolutum, dat boven de mens en zijn
dagelijkse gedoe uitgaat. En voor zover het in een erkende behoefte voorziet, tolereert
de zakelijkheid zo'n absolutum dan ook: het maakt de mens immers meer efficiënt.
Wij lazen al, hoe een Amerikaan in zijn vrije tijd mag geloven wat hij wil; hij kan
dit zelfs, volgens Barzun, des te ongestoorder doen, omdat: ‘het pragmatisme (door
B. gelijkgesteld met practicality) een beveiliging biedt tegen het absolutum, dat altijd
leidt tot tyrannie, en voor het absolutum, zolang zijn pretenties binnen de grenzen
van behoorlijk sociaal gedrag blijven. Alleen een pragmatist kan er van harte vrede
mee hebben, dat sommige mensen niet kunnen leven zonder de overtuiging, dat zij,
en zíj alleen, de waarheid bezitten inzake de dingen waar het om gaat.’
Dit klinkt heel prettig, maar afgezien van de enigszins griezelige restrictie, dat een
en ander moet blijven binnen ‘de grenzen van behoorlijk sociaal gedrag,’ doet zich
in de werkelijkheid nog iets anders voor. Het absolutum als steun in moeilijke
omstandigheden is ten slotte iets, waar vele mensen plezier van hebben, terwijl het
niemand hindert. Er zijn ook levenskrachtige en intelligente personen die er buiten
kunnen; en er zijn oppervlakkige en fortuinlijke lieden die er niet aan toekomen.
Daarnáást echter is de voorstelling van een absolutum ontstaan op grond van zekere
merkwaardige ervaringen, waarvan de mensheid, hoe zij die ook verwerkt, bijzonder
veel last ondervindt. Ik bedoel al die belevenissen, waarop grote invloed wordt
uitgeoefend of die zelfs worden veroorzaakt door de twee onontkoombare en naïeve
sensaties van onredelijke angst en onredelijk geluk. Vooral dit laatste is een spelbreker.
Want de angst kan men nog verklaren door de dood en daarom ook bestrijden; maar
hoe het mogelijk is in de grootste miserie, en vooral hoe het mogelijk is in het gewone,
alledaagse leven, zonder enige aanwijsbare oorzaak, plotseling volkomen gelukkig
te zijn, dat is niet zo gemakkelijk te begrijpen. En zelfs wanneer er een aanleiding
bestaat, lijkt deze zo gering en zo weinig verbonden met onze belangen en
moeilijkheden, dat het geluk even raadselachtig blijft. Waarom kunnen een paar
woorden, een melodie, een vogel, wat bloemen, een glimlach en dergelijke nietigheden
meer ons niet alleen boven alle zorgen van het leven uittillen, maar zelfs - en dit is
fataler - boven alle redelijke vreugde die wij onszelf kunnen geven? Waarom lijkt,
als wij op ons leven
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terugzien, de werkelijke winst er van te bestaan in die vluchtige momenten van een
blijdschap die niets te maken heeft met alles waarvoor wij ons inspanden en wat wij
bereikten? En waarom staat er achter het leed van tegenslag en nederlagen een veel
omvattender miserie, die voortkomt uit de ervaring, dat ons burgerlijke en
maatschappelijke geluk en welslagen ontluisterd wordt door dat andere geluk? Niet
voor de rampzalige millioenen die door materiële ellende omkomen, maar voor de
mensheid in haar geheel is deze onredelijke gelukservaring de grootste foltering,
daar zij het succes aantast; en meer dan iets anders heeft zij er toe bijgedragen, dat
men enig inzicht kreeg in de fundamentele tragiek van onze menselijke situatie.
Dit inzicht heeft tot zeer verschillende houdingen geleid; tot het postuleren of
aanvaarden van absoluta buiten de mens en tot het poneren van een ontzaglijke
levens- en scheppingskracht in de mens. Daarbij werd één feit duidelijk: de onredelijke
angst en het onredelijke geluk wekken een energie op, die men niet klakkeloos in
het practische leven kan integreren. Zij werkt niet mee aan enig resultaat, dat de
zakelijkheid nastreeft, maar dreigt juist zulke resultaten waardeloos te maken. Zij
heeft het verhinderd, dat een verstandige mensheid in betrekkelijke weelde tevreden
voortleeft, en daarvoor in de plaats cathedralen en brandstapels, kunst en
dronkenschap, idealen en terreur gebracht. Door haar ook is aan de hebzuchtige,
onmeedogende, liefdeloze en materialistische Europeanen een ervaring van liefde
en schoonheid in het hart gebrand, die dwars ingaat tegen alles wat zij dagelijks doen
en lijden.
Het resultaat moet voor de zakelijke Amerikanen wel verbijsterend zijn. Eerst zal
de huichelarij hen ergeren: deze duivels zijn nog geldzuchtiger dan wij en hebben
toch de mond vol van hun formules, die zij elkaar door de eeuwen heen naprevelen:
‘Geld maakt niet gelukkig; de deugd, God, de liefde enz. maken gelukkig.’ En dan
zullen zij werkelijk verbijsterd zijn door het feit, dat de Europeanen het menen; dat
deze duivels inderdaad zo'n overtuiging in zich omdragen, meestal tot hun eigen
beschaming en schande, maar niettemin. Hier komen wij, geloof ik, bij de kern van
het misverstand tussen Amerika en Europa. De hele toon, de eigenaardige
opgewektheid van Barzun's essay suggereert, dat welstand per se gelukkig maakt en
dat het geoorloofd is daarvoor indrukwekkende levenswaarden op te offeren. Men
leze de volgende militante passage:
‘Industrialisatie, als elke religie, is ruw en gewelddadig in de
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naam van haar eigen goden. Zij doet het individualisme in de kleding geweld aan,
nivelleert de verschillen in levenswijze en persoonlijke gewoontes en maakt korte
metten met de grillen van ieders particuliere liefhebberij... Veel daarvan is
onaangenaam, barbaars, of wat ge maar wilt, maar het is duidelijk, dat wie het
moderne leven aanklaagt, bereid moet zijn werkelijk te kiezen: als wij tegen
massaproductie en mechanisatie zijn, dan moeten wij openlijk verklaren, dat wij
gebrek verkiezen boven overvloed; als wij de sociale en intellectuele aspecten van
de democratie verafschuwen, dan moeten wij het alternatief accepteren: het
kastenstelsel en de slavernij, hoe ook vermomd, met hun inherente ellende van
slaafsheid, ziekte, verpaupering en klassenstrijd; als wij verlangen naar dogmatische
overtuigingen, dan moeten wij ons geheel overgeven aan het geloof van onze keuze
en vastberaden de weldagige opvattingen van de wetenschap, wanneer deze met onze
orthodoxie in strijd komen, afwijzen. Maar ik geloof niet, dat één criticus van het
moderne leven bereid is - om niet te spreken van in staat - iets van al datgene wat
hij zogenaamd veroordeelt, op te geven.’
Men ziet wel, hoe blijmoedig en sophistisch de schrijver onze dassen en onze
dogma's, onze gewoontes en onze grillen, op de vaalt gooit ter wille van een
‘behoorlijk bestaan voor iedereen.’ Hij verwacht daar blijkbaar heel wat van! En dit
is nu juist het optimisme dat een Europeaan verbaast en ergert; hij kan er niets anders
tegenover plaatsen dan een principieel pessimisme, dat misschien voor Amerika even
ergerlijk is. Wij zijn het er mee eens dat men de hongerigen niet moet spijzigen met
gebeden en gedichten; goed! Wij willen meewerken om door democratie, wetenschap
en machines iedereen economische en sociale zekerheid te verschaffen; best! Wij
scharen ons achter de pragmatisten en juichen hun slogans mee: ‘Het ware is slechts
een vorm van het nuttige,’ ‘De waarde van een idee wordt slechts bepaald door haar
practische resultaten;’ uitstekend! Maar wij verwachten daar niets anders van dan
een andere vorm van de wezenlijke menselijke miserie; hoogstens, wanneer alles
goed gaat - wat onwaarschijnlijk is - een behaaglijker vorm, zoals het zeker voor een
zieke prettiger is door goede verzorging te genezen dan langs de weg te sterven. Even
zeker echter geneest hij tot een hernieuwd bewustzijn van zijn tragische menselijkheid.
Om zich daarmee te verzoenen of om er aan te wennen, is een andere zakelijkheid
nodig: de Europese zakelijkheid, die zich geen illusies maakt over 's mensen vermogen
veel bij
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te dragen tot zijn eigen geluk. Reeds Homerus leerde 't zijn levensblije Ioniërs: ‘Niets
zwakkers onderhoudt de aarde dan de mens, van alles wat daar op ademt en
rondkruipt... Want zó is de stemming der op aarde levende mensen, als de dag is die
hun wordt toebedeeld door de vader van mensen en goden.’
Jan van Gelder

[L.Th. Lehmann: gedichten]
Denford Mill House
The next lock will not see the writing
the waterhen, tripping in flight
imprints upon the rushing river's schoulders.
A water mill is not a home,
the stream passes through
like time through me.
L.Th. Lehmann
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I
De kleine bomen, helder in de heggen
sturen hun takken doelbewust
en sierlijker dan armen of ook vingers
door het misleidend spel der bladeren.
Zij dwingen ons met redelijke tekentaal
het wijde land rondom hen te vergeten.

II
In deze stad is het alleen de wind die leeft
want er zijn teveel dingen zonder vorm,
en zelfs wanneer jij bij me bent,
voelen wij nog het huis dat voor
de slagen van de wind
wankelt als een moede bokser.
L.Th. Lehmann
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[Max Nord: Soms droomt zij nog...]
Soms droomt zij nog...
Soms droomt zij nog als zij is opgestaan
zoals een kind kan dromen zonder spijt
ooit te ontwaken en de wereld in te gaan
vol tegenslag, verweer en bitterheid.
Stil staat zij voor mij en ik strik haar schort,
ik streel haar hand en fluister in haar oor,
dan zie ik hoe zij langzaam wakker wordt
en lacht en wat verlegen is daardoor.
Wat weet zij van de wereld en van mij
dan dat ik als die wereld ben zo groot?
Ach, dat zij wordt als ik, ik was al zij,
dat zij die droom van mij heeft en haar dood.
Niet dat zij weten zou hoe 't haar zal gaan,
dat eens de liefste snikken zal en bang
zal liggen in haar bed en dat een traan,
veel tranen vallen zullen op haar wang.
Kom als ik sterf weer voor mijn staan en droom,
dan streel ik zacht je kleine hand en fluister
iets van je schort, je strikken en je schroom
en lach je tegen mij en wordt het eindlijk duister.
Max Nord
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[Ankie Peypers: Verhaal]
Verhaal
Ook was er een fontein. En zomerbloemen
verklapten toch elkaar, wie deze nacht
het voorrecht had, haar lieveling te noemen
en wie haar 's morgens bloemen had gebracht.
Of de fontein verbood, dat zij zo praatten,
zij babbelden en lachten om zijn dreigen
want onderwereld noch verdelging baten
om bonte bloemenmonden te doen zwijgen.
Gepijnigd hoorde het fonteinbeeld aan
dat zij hem caro mio noemde en de lippen bood.
De bloemen zeiden: ‘Zie haar voeten gaan,’
en ‘zagen jullie hoe het kleed strak om haar heupen sloot?’
Toen voer een siddering door de draineringsbuizen.
De bloemen keken op naar de fontein.
Hij slingerde zijn stralen rond in machtig suizen
en had een man, een graaf, een koning kunnen zijn.
‘Sinds zij in mijn schoot hals en borsten waste,’
riep de fontein wijd over marmersteen
en bloemen uit, ‘sinds ik haar naakt verraste,
is zij van mij, la cara mia, en van mij alleen.’
De bloemen zwegen en de stilte beefde.
Toen lachte zacht een stem en in het licht der maan
zag men een schaduw en een beeld dat leefde,
de schone en haar vriend, een huis ingaan. Met al zijn kracht nam de fontein zich op en bracht
zichzelf ten hemel en ontdaan van eer en rust
vloog hij als een versteende reuzenvogel door de nacht.
Omstreeks de dageraad wierp hij zichzelf te pletter op de Franse kust.
Ankie Peypers
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[Jan van Gelder: Raffinade]
Raffinade
Tendebantque manus ripae ulterioris amore. (De Schimmen) strekten de
handen uit, vol verlangen naar den anderen oever.
Vergilius
Al wat haar aandacht ín haar wezen brengt
Wordt daar een deel van en wordt ook terstond
Heel kostbaar: wittebrood en rode wijn
Vergaan tot lachende ogen, wijzen mond.
De drukke straat van 't dagelijks gedoe
Loopt als een duinpad in haar verder, waar
De stank van 't leven: katten, inkt, lysol,
Vervluchtigt in een ziltig nonchaloir.
En 't zeurige gedrein van het gemeen
Om wat geluk in veilig groepsverband
Klinkt in háár aandacht als het schril gepiep
Der Schimmen om den Zaalgen Overkant.
Jan van Gelder
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[Adriaan Morriën: gedichten]
Engelen
Engelen werden zeldzaam sinds wij fotograferen.
Zij trokken zich in de omgeving van het Vaticaan terug,
Om Italiaanse meisjes, op haar thuisweg door het bos,
Nog te verrassen met een lach, een smalle laan vol licht.
Deskundig in wat lang veranderd en verouderd is,
Doen zij meer dan aan dood aan voorgeboorte denken,
De handwerkslieden van een Middeleeuws gemis.
Zij zijn geslachtloos, met de schijn van beide
Geslachten: daarom droomt een meisje dat haar Raphael een jongen is.
En jongens zien een meisje met een vlammend en tweesnijdend
Zwaard in de hand, maar met haar armen tot de schouders bloot,
Maria vóór haar onbevlekte, doch bevleugelde ontvangenis,
Zoals zij ook, met zwarte haren en Latijnse blos,
De hoge hals met zonnegoud bestrooid,
De katholieke steden langs de Middellandse Zee bevolken.
De engelen vermijden het rumoer der steden.
Zij zijn de ongeboren folkloristen van het platteland,
De kleine dorpen in de bergen, opgebouwd uit ruwe steen,
De boerderijen met hun geur van zelfgebakken brood,
De stille paden waar de herfst communie houdt,
Op duizend meter hoogte, dichter ook bij God.
De Zuidelijke zomers zijn wanhopiger dan onze winters,
Maar visioenen waren nooit erg protestant.
Zij zouden vogels kunnen wezen
En zijn het ook een ogenblik als zij verdwijnen.
Hun wiekslag neemt hen op, met lange lijnen,
Te groot zelfs voor de blauwe hemel van een primitief verstand.
Hun vlucht is vol beloften, vol onzekerheid
Voor die hen zien: is het hun wens dat wij versterven,
Terwijl de bergen reeds zo eenzaam maken,
Of zijn zij doodgewoon hun hemel kwijt?
Adriaan Morriën
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Oorlog en Vrede
De oorlog is langer voorbij dan hij heeft geduurd.
Toen ging de tijd voorzichtig, nu verstrijkt hij snel.
Mag ik naar oorlog verlangen om langer te leven
Of moet ik op vrede hopen om eerder te sterven?

Too late a proposal
I proposed to her, but she proved to be married.
She showed me her husband, smoking and drinking at the bar.
She looked so young, so girlishly light and fresh...
I could not imagine her to undress without my being present,
Or that she would be able to lie down beside her husband,
While his fingers, now bolding the cigarette,
Searched under her clothes to feel her skin and warmth
And touched all the favourite spots I would have liked to know.
The smiled as she told me, a little sadly it seemed,
Yet full of satisfaction, like a mother still in her youth,
With love around her lips and children in her smile.
Adriaan Morriën
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Uitstel
Soms denkt hij dat hij spoedig dood zal gaan.
Het werk dringt niet meer en het dringende werk
Is zo omvattend dat er niet aan valt te beginnen.
Zijn dagen gaan met dromen en nietsdoen voorbij,
Een geweldig plezier is de begeleiding van zijn wanhoop,
Een grote toekomstige rust ligt over zijn onrust gespreid.
Hij heeft beter lief, zijn lichaam verschaft meer genot.
In de stad waar hij woont is hij op bezoek.
Hij wandelt langs haar water als een posthume toerist,
De eeuwenoude architectuur schijnt hem hedendaags,
Stadsduiven cirkelen door de utopische lucht.
Hij heeft meer tijd om met zijn kinderen te spelen
Dan toen hij leefde zonder angst voor een onmiddellijke dood.
Hun ogen zijn doorzichtig, hun gezichten ongevuld.
Vrolijkheid brengt hem op de rand van tranen ...
Medelijden meer met de wereld dan met zichzelf,
Nieuwsgierigheid naar de toekomst van een ster,
De avondkrant op de dag van zijn begrafenis,
De geur van koffie wanneer hij er niet meer is.
Dan blijft hij leven zonder te begrijpen
En ieder uur duurt langer dan zijn dood.
Adriaan Morriën
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Gesprek over Stalin en het tegenwoordige Rusland
Meeloper (M.), bewonderaar van de ‘grote ideeën’ die hij in de leiding
van de Russische Staat en in de bewegingen der gekleurde volken meent
te zien.
Twijfelaar (T.), verlangend naar een ‘derde’ of ‘andere’ weg, en vervuld
met wantrouwen tegen ‘het Westen’ in het algemeen en ‘Amerika’ in het
bijzonder.
Nuchtere (N.), zonder sympathie voor godsdiensten en gangsters; typisch
klein-burger, die waarde hecht aan vakmanschap en fatsoen.
M.: Je kunt niet over Stalin oordelen, en dus ook niet begrijpen wat er op het jongste
congres van de Communistische Partij der Sovjet-Unie gebeurd is, als je het boek
van Deutscher over Stalin niet hebt gelezen. Dat is een meesterwerk, het spaart de
critiek niet, maar het laat ook duidelijk uitkomen dat in een land als Rusland een
figuur als Stalin nodig was om dat continent tot economische en sociale ontwikkeling
te brengen. Zonder Stalin en zonder zijn harde en gesloten partij zou Rusland tot een
chaos zijn geworden. De politieke macht van het uitgestrekte gebied zou te
verwaarlozen zijn geweest. En Hitler zou de wereld hebben veroverd. Jullie kunt nu
wel je critiek van machteloze en verbitterde individualistische literatoren tegen dat
grote rijk en zijn grote leider richten. Maar dáár wordt iets gebouwd dat de eeuwen
zal trotseren en dat nieuwe hoop geeft in een wereld die dóór en dóór vervuild is, en
die door geen enkel oud geloof en door geen enkele oude politiek meer gered kan
worden. Men moet nu eenmaal kiezen tussen het dollar-imperialisme en z'n
bondgenoten, zoals de Roomse Kerk en de kleinburgerlijke sociaal-democratie, aan
de ene kant, en het opkomende socialisme, met zijn nieuwe maatschappelijke structuur
en - zijn bondgenoten, de koloniale en onderdrukte volken, aan de andere kant.
Natuurlijk zijn er in Rusland en in Azië een aantal minder prettige verschijnselen,
maar dat zijn voorbijgaande en onvermijdelijke hardheden, die men zal aanvaarden
en begrijpen, als men de dingen groot ziet en als men beseft dat ze gebeuren in een
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gebied dat bedreigd wordt door jullie dollar-vrienden en dat tegelijkertijd zijn eigen
bevolking rijp moet maken voor een samenleving waarin de gemeenschapszin zal
overheersen.
N.: Geloof je werkelijk dat we tot een gesprek kunnen komen, als je op dit soort
metaphysische of metapolitieke stelten gaat staan? Over het boek van Deutscher valt
te praten. Over dat congres en over het tegenwoordige Rusland ook. Maar als je voor
jouw standje het licht der eeuwigheid opeist en daarmee alle narigheden van vandaag
tot stofjes in dat licht terugbrengt, terwijl je van de anderen alleen maar het heden
met zijn tekortkomingen wilt laten gelden, dan is er immers geen sprake van eerlijk
tegen elkaar afwegen van vergelijkbare grootheden. Dat is òf metaphysisch gedaas,
òf de platste truc van de speler met valse kaarten, òf een mengsel van de twee, zoals
dat bij de meelopers meestal het geval is. Ik wil aannemen dat je gelooft in je
godsdienst van de Verlossing die reeds in Rusland geopenbaard is, en die uiteindelijk
de hele aarde tot gelukzaligheid zal brengen. Ik wil ook aannemen dat een wereldlijke
godsdienst, zoals de Stalinistische, al de kansen kan hebben die godsdiensten vaak
hebben als ze maar door het zwaard geholpen worden. Maar dat is natuurlijk geen
bewijs voor de waarde en de juistheid van die godsdienst, evenmin als Constantijn
de Grote of Omar bewijzen dat het Christendom of de Islam het bij het juiste eind
hebben. Bewijzen de overwinningen die Hitler behaalde, in de tijd van zijn verdrag
met Rusland, dat de bloed- en bodem-leer een eerbiedwaardige levensbeschouwing
was? Ik weet wel dat Molotof in die dagen verkondigde dat het fascisme een kwestie
van smaak was en dat een oorlog ter vernietiging van het fascisme een misdaad was,
maar dat lijkt me toch iets waar de meelopers van de Russische godsdienst nu liever
niet aan herinnerd worden. Je moet dus over Rusland en Stalin spreken in termen
van macht en van thans aanwezige en meetbare maatschappelijke verschijnselen,
zonder crediet te vragen voor goede bedoelingen en toekomstige edelaardigheden,
of je moet alles wat de anderen beloven in de hemel of in de toekomst even zwaar
laten wegen als de Russische beloften, en dan kom je in de gebieden van de koeien
met gouden horens waarin het grazen vrij is voor ieder die over de nodige
koe-achtigheid beschikt.
T.: Dat lijkt me nu toch een al te platte en vlakke opvatting van de problemen. Je
kunt toch niet ontkennen dat geloven en idealen een geweldige rol spelen in de
historie. Zonder geloof was de Russische Revolutie nooit tot stand gekomen. Zonder
geloof had ze
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zich nooit gehandhaafd. Zonder geloof en idealisme hadden de Bolsjewiki nooit de
chaos kunnen beteugelen waarin ze zich in 1917 en ook nog in 1920 bevonden, en
zonder dat alles zouden de Vijfjaren-plannen niet mogelijk zijn geweest en zou
Rusland nooit tot een macht zijn geworden die de wereld ontzag inboezemt. Erken
toch ruiterlijk dat er millioenen zijn in Azië en in Europa en overal, die in de Russische
beginselen de kracht zien waardoor ze tot een betere wereld zullen geraken. Wil men
de Russen weerstaan, dan zal men tegenover hun beginselen andere moeten plaatsen
die een grotere waarde hebben. Stalin is een grote historische figuur, en wie dat
probeert te ontkennen maakt zich alleen maar belachelijk. Ik voel niets voor Stalin
en voor zijn regiem, maar ik erken dat millioenen in hem en zijn leer geloven.
M.: Jij hebt tenminste enig begrip van de krachten die de geschiedenis beheersen.
Maar je behoort tot die bevoorrechte groepen die de overwinning van het communisme
vrezen omdat het hun voorrechten zou wegnemen. Dat zal de gang der geschiedenis
toch niet tegenhouden, alleen maar vertragen en bloediger maken. Uiteindelijk is de
toekomst toch aan de sociale gerechtigheid. Die heerst al in de Sovjet-Unie en in de
Volksdemocratieën en China. En als het vrede blijft dan zal ze zich uitbreiden over
de hele wereld. Daarom willen de Communisten met Stalin als leider vóór alles de
vrede. Als de Amerikanen belet worden hun oorlog te maken, dan zal de
wereldverandering op vreedzame wijze tot stand komen. Dat is de betekenis van het
Russische partij-congres, en dat is het streven van Stalin en zijn medewerkers. Al
het andere is demagogie en critikasterij.
N.: Deze verhalen ken ik echt wel. Ze maken misschien enige indruk op onze
goede vriend T., maar niet op mij. Want iedere Goebbels heeft dat soort verhalen
altijd voorradig. En het zotte is, zoals je uit Goebbels' ‘Dagboek’ kunt lezen, dat hij
er gewoonlijk ook nog min of meer in gelooft. Ik zou Stalin graag de eer willen
aandoen te veronderstellen dat hij geen woord gelooft van de propaganda die hij laat
verkondigen en van de theorietjes die hij laat opstellen. Dan zou hij tenminste de
volmaakte technicus van een afschuwelijke machtspolitiek zijn. Maar ik moet
aannemen dat hij wel degelijk een deel van zijn toekomstmuziek zelf erg mooi vindt.
En dat hij dus toch een warhoofd is, zoals Hitler. Als hij de werkelijkheid van zijn
systeem kon zien, zou hij, bij alle machtshonger en alle ijdelheid, die hij ongetwijfeld
in grote mate bezit, toch geen lust en kracht hebben om te blijven werken voor de
triomf van zo-
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iets beestachtigs. Ook Hitler geloofde, dat als maar eerst al zijn vijanden verslagen
en uitgeroeid waren, de wereld, onder leiding van de beste vertegenwoordigers van
het beste ras, een schone toekomst tegemoet zou gaan, waarin de voortbrengselen
van Hitlers koekebakkers-architectuur - die sprekend lijken op de Stalin-architectuur
- stad en land zouden versieren. Wat ik niet kan waarderen is, dat mensen die niet
bereid waren Hitler toe te staan dat hij zijn geloof uitleefde, vinden dat we wel moeten
toestaan dat Stalin zijn geloof aan ons oplegt.
M.: Alleen contra-revolutionnairen kunnen beweren dat de rassenmaatschappij
die Hitler nastreefde en de klasseloze maatschappij die Stalin nastreeft, van dezelfde
aard zijn.
T.: Ik vrees dat onze vriend N. tot dergelijke overdrijvingen en ongerechtvaardigde
uitspraken komt, omdat voor hem allen die in een ideaal geloven verdacht zijn. Maar
er is nu eenmaal verschil tussen idealen. Het socialistisch ideaal is van een diepe
menselijkheid. Dat van Hitler was doortrokken van mensheidsverachting. En ook al
meent men dat het socialisme een onbereikbaar ideaal is, toch moet men toegeven
dat het van een gans andere en hogere kwaliteit is, en bovendien moet men in iets
dergelijks geloven om de wereld te kunnen veranderen.
N.: Als je bereid was enig contact met de werkelijkheid te maken, dan zou je weten
dat het zogenaamde socialisme der Russische Bolsjewiki, zich reeds in zijn oorsprong,
bij Lenin, van het gangbare Westerse socialisme onderscheidde door zijn volstrekte
verachting voor de massa, voor de mogelijkheden van een groeiend inzicht bij steeds
grotere groepen van het volk om door ervaring en inzicht zelf de leiding van de
maatschappij in handen te nemen, of in ieder geval de groeiende contrôle der
maatschappij door een vrije intelligentsia te beïnvloeden. Dat alles kon alleen
geschieden, vond Lenin, als een voorhoede, die zuiver was in de marxistische leer,
en die als gesloten partij georganiseerd was, iedere stap bewaakte en iedere afwijking
van de juiste weg belette. En als men dan ging onderzoeken wat dat zuivere marxisme
was, dan bleek dat alleen de Fuehrer, Lenin, in het bezit was van het zuivere
marxisme. Is dat in wezen zo erg verschillend van de Fuehrer-theorie van het Nazisme
en Fascisme? En dan moet je nooit vergeten dat Lenin nog een tamelijk geletterd
man was, met enig respect voor de algemene beschaving, terwijl hij bovendien werkte
in een milieu waarin de liberale maatstaven als vanzelfsprekend en onbetwistbaar
juist werden gevoeld. Zodra hij kon, maakte hij een eind aan het liberale
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milieu in Rusland, maar hij bleef toch altijd tot op zekere hoogte een man met een
intellectuele vorming, zodat er grenzen waren aan wat hij toelaatbaar achtte. Maar
Stalin is een gangster uit de Caucasus, half opgevoed op een school voor het lagere
kerk-personeel, en daarna op dezelfde dogmatische wijze half-opgevoed in de leer
van de marxistisch-leninistische kerk. Tientallen jaren lang nam niemand hem ooit
ernstig, ook niet in zijn eigen partij, behalve dan als ‘organisator’, wat een mooi
woord was voor leider van gangsterbenden, die het zo bont maakten, dat Lenin
officieel hun bestaan moest verloochenen en hun opheffing moest decreteren, terwijl
hij officieus hun voortbestaan bevorderde en van hun roof leefde. Dat alles kun je
zelfs bij Deutscher lezen, ofschoon die, zoals overal in zijn boek, het verleden
herschept in het licht van het heden.
T.: Dit is toch werkelijk al te kras. Stalin is een groot man, dat kan alleen een
fanatiek anti-communist ontkennen. En Deutscher erkent dat ruiterlijk, ook al vervalt
hij nergens in die Stalin-aanbidding die bij de communisten werkelijk weerzinwekkend
is. Integendeel, hij laat duidelijk de fouten en de donkere kanten van Stalins karakter
zien. Vandaar dan ook dat de communisten het boek van Deutscher als een
heiligschennis beschouwen. Maar jij vindt het natuurlijk nog veel te mooi, want je
wilt niet erkennen dat er in Rusland onder Stalins leiding enorm veel tot stand is
gebracht. Ik weet niet of dat socialisme is, en dat laat me ook koud. Maar het
Russische volk is er oneindig veel beter aan toe dan onder het Tsarisme. En de
achtergebleven gebieden, overal in de wereld, zien het als een voorbeeld. Als dat
niet met eerbied bekeken moet worden, dan vraag ik me af, wat is dan een belangrijk
stuk werk?
N.: Onze vriend M. zit instemmend te knikken, want jij hebt al de dingen gezegd
die in zijn kring voor argumenten doorgaan. Hij is óók ‘geen communist’, maar alleen
maar een ‘progressief democraat’ die heus wel critiek heeft op de communisten.
Maar hij neemt ze in bescherming, (als collega's in democratie en progressie), tegen
de reactionnairen van Wall Street, en tegen de kleinburgers die alles naar hun
bekrompen Westerse maatstaven beoordelen, en die niet eens begrijpen dat die
Westerse welvaart een product is van de meerwaarde geperst uit de honderden
millioenen der Aziatische en Afrikaanse gebieden en uit de millioenen arbeiders hier.
Die kleinburgers hebben geen oog voor de grote veranderingen die door de Russische
communisten in de wereld zijn
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tot stand gebracht. Je ziet, ik ken het liedje. Maar ik vind de wijs vals en de woorden
dom. En ik wou dus even verder gaan en zeggen dat succes-aanbidding me op zichzelf
maar matig imponeert. Ik word echt geen lid van een Kerk omdat ze de eeuwen heeft
getrotseerd, en dus ook niet van een kerkje dat het nog geen halve eeuw heeft
uitgehouden en het misschien ook geen halve eeuw zal uithouden. Adolf Hitler was
in 1940 óók triomfator, en het ontbrak toen niet aan ‘realisten’ die vonden dat men
het met hem maar op een accoord moest gooien. Ook Stalin behoorde tot die
‘realisten’ zoals je weet. En Colijn ook. En Robert Taft, benevens Wall Street. En
heel veel dichters en denkers. En de heilige Niemoeller, je weet wel, jullie
vredes-apostel, vroeg of hij mee mocht vechten om Duitsland te verdedigen. En je
herinnert je toch zeker wel hoe de Nazis tekeer gingen tegen het kapitalisme en de
pluto-democratie. En tegen het kleinburgerlijke individualisme. Wat mij verwondert
is dat iemand de tegenwoordige Russische propaganda kan horen zonder tegelijkertijd
al de stank van het Nazisme weer in zijn neusgaten te krijgen. Churchill was toen de
oorlogshitser en Hitler de vredesvorst. Nu heet de vredesvorst Stalin. En wat ik
beweerde, is, dat Stalin een Fuehrer-heerschappij gevestigd heeft in Rusland en in
het Russische blok en dat hij van de hele wereld een Fuehrer-gevangenis zou maken
als hij de kans kreeg. Werkelijk, ik heb geen lust om in zo'n gevangenis opgesloten
te worden. Niemand belet jullie om naar Rusland te gaan en daar de geneugten te
smaken van de hogere samenleving die daar tot stand is gekomen. Maar je voelt
alleen maar een koude rilling langs je rug lopen bij de gedachte dat je de rest van je
leven in Rusland zou moeten doorbrengen. Geloof je misschien dat Stalin de
omgekeerde proef zou willen nemen en de Russen de gelegenheid zou willen geven
naar het Westen te emigreren als ze daar trek in hebben? Ik spreek niet eens over
emigreren met staatshulp en steun zoals dat hier gaat. Ieder weet dat het
Sovjet-paradijs dan belangrijk leger zou worden.
M.: Wat bewijst dat nu? Alleen maar dat het hele Russische volk nog niet rijp is
voor het leven in een hogere gemeenschap. Het zou een wonder zijn als men dat in
35 jaar had klaargespeeld. En juist daarom moet in Rusland alles nog gecontroleerd
en geleid worden door de partij. En in de landen, die nog maar pas aan de verandering
van de grondslagen der maatschappij bezig zijn, is dat nog nodiger. Men moet het
nieuwe systeem toch zeker een eeuw geven om te kunnen bewijzen dat het geslaagd
is. Maar in de korte tijd

Libertinage. Jaargang 5

370
dat het werkt is het er in geslaagd vele millioenen die alleen maar een leven zonder
uitzicht hadden als hongerende ploeteraars, een geweldige lotsverbetering te brengen
in materiële zin, en een kans te geven om in de maatschappij alles te worden.
N.: Alles behalve vrije mensen zou ik kunnen antwoorden, als ik niet wist dat
jullie het woord vrijheid even haten als de slakken het zout. Wat bij geestelijke
slakken ook niet te verwonderen is. Maar wat vraag je eigenlijk? Dat wij vertrouwen
moeten hebben in de wijsheid van de partij en haar Fuehrer. En als ik dan vraag naar
de resultaten van het werk dier partij, dan zeg je dat ik nog meer en langer vertrouwen
moet hebben. Daarvoor heb ik jullie niet nodig, dan kan ik bij de oude kerken en hun
hemelse Fuehrer terecht. Die zijn in sommige gevallen heel wat vriendelijker en
beschaafder, vooral omdat ze hun eerste jeugd reeds lang achter de rug hebben. De
communisten zijn nog in de periode van de groot-inkwisiteur en de brandstapels en
heksenprocessen. Maar ze bedrijven dat allemaal met de middelen van de moderne
techniek, en dus zijn ze de gevaarlijkste kerk die de wereld nog ooit gekend heeft.
Zoals iedere andere kerk wijzen ze ook op de wilden die ze verpleegd en beschaafd
hebben. Wel, ik heb werkelijk respect voor Dr. Schweitzer, maar ik word toch geen
protestant, zelfs niet al zit in de protestantse kerk iets van het beginsel der vrijheid
en in de communistische kerk alleen maar het beginsel der slavernij. Nu beweer je
dat millioenen Russen een kans hebben gekregen die ze anders nooit gehad zouden
hebben. Ja, nadat millioenen andere Russen verdreven, vermoord of afgemaakt en
neergetrapt waren, moest er wel ruimte komen voor millioenen Russen uit een andere
groep. Dat wil dus zeggen dat een oude heersende klasse door een nieuwe werd
vervangen. Dat kan een verfrissende werking hebben, ofschoon het niet veel met
socialisme te maken heeft en veel meer met Pareto's ‘circulatie der élites’. Maar die
verfrissende werking heeft het alleen als de nieuwe klasse, behalve meer energie,
ook meer kennis en beschaving en eerbied voor de mens en zijn
ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Welnu, de tegenwoordige Russische heersers
zijn in al die opzichten een achteruitgang, zelfs vergeleken bij de Russische adel en
geestelijkheid van vóór 1917, en een enorme achteruitgang vergeleken bij de
Russische liberale intelligentsia en de Russische sociaal-democraten en agrarische
sociaal-revolutionnairen. Ze hebben op z'n best de energie van technische barbaren.
Enige millioenen Russische arbeiders en boeren of hun kinderen hebben het beter
dan hun voorvaderen het
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onder het Tsarisme hadden. Maar de grote massa van boeren en arbeiders heeft het
op het ogenblik nog altijd slechter dan onder het Tsarisme, en dat terwijl in de
kapitalistische wereld sedert 1917 het welvaartspeil van de grote massa zeer
aanzienlijk is gestegen. Waar moeten we naar kijken? Naar de ontwikkeling der
productiekrachten? Dat is in de kapitalistische landen veel harmonischer en gezonder
gebeurd dan in Rusland, waar alleen één deel van de industrie is opgejaagd, ten koste
van de rest van het economische leven, en dan nog alleen door het hele land in een
tuchthuis te veranderen. ‘Met de staat van beleg kan iedere ezel regeren,’ zei Cavour.
Welnu in Rusland is de permanente staat van beleg, en daarmee is over de regeerders
van het land en hun opperhoofd, alles gezegd. Over het welvaartspeil van de grote
massa sprak ik al. Over de kansen voor de gewone man? Ik zei al dat die zijn kansen
heeft gehad, door een systeem van moord en doodslag. Maar nu is dat al weer uit.
Want de nieuwe heersers en hun kinderen gaan vóór, en de gewone man en zijn
kinderen hebben alleen die uitzonderingskansen die de zeer begaafden en zeer
gelukkigen ook onder het kapitalisme hebben. Met deze grote en ongunstige
uitzondering dan voor Rusland, dat men in het kapitalisme vooruit kan komen in de
industriële sfeer, of in die van de handel of de techniek, of de wetenschap of de kunst,
zonder verplicht te zijn, het politieke opzitten en pootjesgeven volgens een strenge
en moeilijke ritus te volbrengen. Wie in Rusland één fout maakt op dat gebied - en
honderdduizenden geheime agenten en spionnen letten steeds op - die is er geweest
als technicus of componist of wat dan ook.
M.: Ik wist wel dat je het kapitalisme door dik en dun verdedigde, maar ik vind
het toch prettig dat je dit zo openlijk uitspreekt.
N.: Ik wist wel dat je niet kunt denken, anders was je geen meeloper; maar als ik
zeg dat het kapitalisme beter is dan het Russische systeem, dan betekent dat natuurlijk
niet dat ik geen voorstander zou zijn van een systeem dat beter werkt dan het
kapitalisme. Wie liever melk drinkt dan modder, behoeft nog geen verheerlijker van
de melk te zijn; hij kan erg op wijn gesteld zijn. Maar hij laat zich door geen
Meelopers aanpraten dat de Russische modder een hoger soort wijn is, of zelfs maar
gewone melk.
T.: We zijn wel erg afgedwaald. Laten we terugkeren tot Stalin en het Russische
partijcongres. En laten we ook dat boek van Deutscher maar buiten beschouwing
laten. Ik meende dat we het eens konden worden over dat boek als een uitgangspunt
voor discussie.
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Ieder vindt dat een meesterwerk maar N. is het blijkbaar niet eens met die algemene
opinie.
N.: In het boek van Deutscher vindt men heel veel gegevens, en zelfs heel veel
juiste gegevens. Het is b.v. beter te lezen en belangrijker dan het boek van Trotsky
over Stalin, doodeenvoudig omdat Deutscher een iets grotere afstand van dat
Bolsjewisme neemt, dat voor Trotsky heilig is, en dat hij door Stalin onteerd acht.
Het is natuurlijk ook beter dan het ondiepe gebabbel van de heer Basseches, de
Rusland-expert van Elsevier. Maar het is veel minder critisch dan het boek van
Souvarine, dat nog altijd de beste biografie blijft, al gaat het niet verder dan tot de
oorlog tegen Finland. Souvarine heeft niet de eerbied voor het succes, die het boek
van Deutscher doortrekt en het maakt tot die goedpraterij waar ik al over sprak.
T.: Succes in de politiek lijkt me geen misdaad, maar juist het bewijs voor de
juistheid van de gegeven leiding. Het lijkt me een nogal steriele romantiek als men
alleen oog heeft voor goedbedoelde en edele, maar mislukte, pogingen.
N.: In de eerste plaats gaat het er om, wat men voor succes houdt. Ik zei al dat het
werk van Stalin, beschouwd van uit een socialistisch of een beschaafd-menselijk
gezichtspunt, een afschuwelijke mislukking is. Als men alleen de techniek der
machtsvorming als criterium beschouwt, mag men nog altijd de vraag stellen: hoe
lang houdt het stand? En dan kunnen we naar dat 19e Congres kijken en naar de
tegenwoordige positie van Rusland om daar een antwoord op te geven. Maar dan is
er nog een geweldig verschil tussen een goed historicus die probeert te verklaren hoe
bepaalde successen mogelijk waren, en de succes-aanbidders als Deutscher en Carr,
die naar het succes of schijnsucces toeschrijven, en die hun ‘helden’ dus de dubbele
maat geven, inplaats van de volle.
M.: Noem nu eens één geval waarin Deutscher naar Stalin toeschrijft, inplaats van
een feitelijke beschrijving te geven?
N.: Goed, laten we even de manier bekijken waarop Deutscher de overweldiging
van de Oost-Europese staten door Stalin en zijn communistische helpers in die landen
beschrijft. Hij heeft het eerst over de feodale achterlijkheid dier gebieden, en hij
vergeet te vertellen dat die achterlijkheid er misschien met betrekking tot West of
Midden-Europa bestond, maar niet met betrekking tot het Stalinistische Rusland,
waar ieder politiek leven verdwenen was, terwijl in de meeste Oost-Europese landen
een tamelijk ontwikkeld politiek leven bestond, dat wel tengevolge van de bezetting
door Hitler en
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door de daaraan voorafgaande invloed van het fascisme tijdelijk verstoord was, maar
dat na de val van Hitler weer alle mogelijkheden kreeg. In na Hitler-periode waren
ook de inheemse reactionnairen, de Becks, de Horthy's, de Antonescu's weggesleurd,
zodat ook de vooroorlogse belemmeringen van de democratische ontwikkeling
verdwenen waren. Die landen gingen dus rijp worden voor een democratische
ontwikkeling, juist wat de Russen en de communisten niet wilden. Dus moet Deutscher
het optreden van Stalin in die landen beschrijven als ‘de enige mogelijkheid voor
deze volken om uit het slop te komen’. Hij vertelt dan verder over de agrarische
hervormingen die altijd de droom van de boeren en intellectuelen waren geweest en
die nu door de communisten ‘ofschoon misschien onvolmaakt’ verwezenlijkt werden.
Dat is geschiedschrijverij op z'n Deutschers, want in de eerste plaats verzwijgt hij
dat in Roemenië, en Bulgarije, geen grootgrondbezit van enige betekenis meer was
en dat daar dus al na 1918 gebeurd was, wat in Polen en Hongarije nu, onder
demrocratische leiding, kon gebeuren. En hij verzwijgt ook dat nergens in al die
landen boeren en intellectuelen gedroomd hebben van een agrarische hervorming,
met de dwang-collectivisatie op de achtergrond. De communistische ‘hervorming’
is natuurlijk het tegendeel van die dromen. Maar wat een normaal mens het tegendeel
noemt, is bij Deutscher ‘ofschoon misschien onvolmaakt’. Hij praat dan over de
energieke communistische leiding bij de industrialisatie, en vergeet dat b.v. in
Tsjechoslowakije al heel lang energieke industrialisatie tot stand was gebracht zonder
noodzaak van communistische methoden, zoals hij ook vergeet dat de communistische
industrialisatie van Oost-Europa niet ten behoeve van dat gebied, maar ten behoeve
van Rusland plaats vond. Hij vergeet ook dat dit alles door het geval Tito duidelijk
werd, ofschoon het geval Tito plaats had toen hij zijn biografie aan het schrijven
was. Maar dat paste niet in de lijst en werd dus vergeten. Zoals ook vergeten wordt
dat dit gepraat over de achterlijke feodale landen helemaal niet past op
Tsjechoslowakije. Wat Stalin in deze gebieden deed, gebeurde ‘weliswaar niet zonder
terreur en niet zonder een lange reeks van staatsgrepen, maar zonder in een enkel
land een echte burgeroorlog te ontketenen, zoals die in Griekenland woedt.’ Dit is
de methode van de meelopers en goedpraters. Het is wel erg, maar voor een echte
burgeroorlog heeft Stalin Oost-Europa dan toch maar gespaard. Anders dan de Britten
en Amerikanen Griekenland hebben aangedaan. Dat de Russische overmacht overal
in Oost-Europa het voeren van een bur-
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geroorlog ter bevrijding uit de communistische greep onmogelijk maakte vergeet
Deutscher evengoed als hij vergeet dat de Griekse burgeroorlog, intussen beëindigd,
het werk van de communisten was, en dat die burgeroorlog alleen mogelijk was
omdat de Engelse bezetting laat kwam en zwak was. Hij vergeet dat die ‘burgeroorlog’
alleen doorgezet kon worden door steun uit de aangrenzende Stalingebieden, en
ophield toen Joegoslavië, het belangrijkste van die gebieden, met Stalin brak. En als
we op die manier geleerd hebben de staatsgreep in Tsjechoslowakije als een vervelend
incident te slikken, omdat het Tsjechische volk, met de Russische legers aan de grens,
geen burgeroorlog aandorst, dan hebben we ook geleerd de geschiedschrijverij van
Deutscher als objectief te aanvaarden. Maar ik vind dat ik heel ‘objectief’ ben als ik
constateer dat Deutscher de geschiedenis ‘naar Stalin toe schrijft’.
T.: Ik geef toch dat Deutscher misschien te veel onder de indruk is gekomen van
Stalins successen, maar ben jij dan van mening dat hij Stalin had moeten schetsen
als een middelmatigheid, zoals Trotsky doet en zoals Souvarine eigenlijk ook doet?
N.: Helemaal niet. Ik heb al een paar maal gezegd dat Stalin een meester is in de
machtstechniek. Maar dat was Hitler ook. Alleen heeft Stalin minder last van hysterie,
hij is voorzichtiger, banger, berekender. En hij beschikt over een groter land met
meer grondstoffen en met meer (en zo mogelijk nog kneedbaarder) mensen dan
Hitler. Hij is dus een groter gevaar.
M.: Gevaar voor wie? Toch alleen maar voor de kapitalistische uitbuiters en hun
trawanten. Stalin is een socialist en communist. Hij wil naar het socialisme komen
langs wegen die jij afschuwelijk vindt en die ik ook niet altijd aantrekkelijk vind.
Maar hij wordt daartoe gedwongen omdat hij omringd is door een wereld die het op
zijn ondergang toelegt. Toch wil hij alleen vrede, omdat de tijd voor hem werkt. Als
de vrede bewaard kan blijven, zal het kapitalisme op den duur vergaan en Stalin, of
zijn opvolger, zal triomferen. Als er toch oorlog komt, zal Stalin (of Rusland met
bondgenoten) óók uiteindelijk winnen. Als je iets van het Russische partijcongres
begrepen had, zou je moeten erkennen dat onder die omstandigheden Rusland het
bolwerk van de vrede is, en het land van de toekomst. Wie aan de kant van de
historische ontwikkeling wil staan, moet dus aan de kant van Rusland staan.
N.: Dat noemde men in de periode van Hitler ‘The Wave of the Future’. Ann
Dwight Morrow, de vrouw van Lindbergh, schreef toen een boek onder die fraaie
titel waarin werd aangetoond dat
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de dictatoren de stroom met zich mee hadden en dat het alleen maar verstandig was
in hun bootje te gaan zitten. En de heer Burnham ‘bewees’ het economisch, in de
‘Managerial Revolution’, een boek dat in veel opzichten niet eens zo dwaas was.
Met de dictatoren bedoelden ze toen Hitler en Mussolini, die intussen verpulverd
zijn. Waarom? Omdat ze het tot oorlog lieten komen, met de ‘uitgeleefde’ democratie.
Als Stalin dat probeert, dan is het einde, na korter of langer tijd, óók zijn verpulvering.
Misschien heeft hij dat uit de vorige oorlog geleerd. Dan zal hij wel zo verstandig
zijn het niet tot oorlog te laten komen.
T.: Maar waarom zouden de democratiën van Stalin winnen? Dat heeft toch niets
te maken met de voortreffelijkheid van hun stelsel, maar alleen met de sterkste
militaire macht. Als Rusland en China die opbouwen, winnen zij. Ze hebben al meer
mensen. Als ze nu ook nog een grotere industrie ontwikkelen, dan zijn zij de baas.
En die industriële groei lijkt me een kwestie van tijd. Rusland groeit industrieel veel
vlugger dan de Ver. Staten. Ik weet wel dat er nog een grote achterstand is en dat de
economische groei in Rusland nog zeer eenzijdig is. Maar dat is een kwestie van tijd.
Over een kwart eeuw of over een halve eeuw heeft het communistisch blok de
overhand. Tot zo lang heeft het alleen maar belang bij de vrede.
N.: Dat is een hypothese, die te rechtlijnig is om juist te kunnen zijn, en die te veel
onbekenden bevat om ernstig genomen te kunnen worden. Maar wat er min of meer
bekend in is, lijkt me nogal zwak. Natuurlijk, tegen een militaire overmacht valt in
het algemeen weinig te beginnen, en die overmacht hangt in onze tijd nauw samen
met de industriële ontwikkeling. Maar de kwaliteit van die ontwikkeling hangt samen
met de aanwezigheid van een vrije intelligentsia. En die heeft Rusland niet, en
naarmate de tijd verstrijkt en het contact met de vrije wereld geringer wordt, neemt
de kwaliteit van zijn intelligentsia af. Zijn vliegtuigen zijn copieën van de Westerse.
Soms verbeterde copieën, omdat men in Rusland altijd die aandacht en kosten aan
het militaire besteedt, die men in het Westen alleen tijdens een volledige oorlog er
aan besteden kan. Zijn atoombom, als die er werkelijk is, werd door spionnen mogelijk
gemaakt. Ik geef maar een enkel voorbeeld, maar in het algemeen kan men zeggen
dat de Russen met grove massaliteit werken. En dus moeten ze een enorme overmacht
hebben om te kunnen winnen. Maar bereiken ze die overmacht? Jij houdt geen
rekening met de geweldige spanningen die in het hele Russische blok, en
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ook in het eigenlijke Russische Rijk aanwezig zijn. Kunnen ze die spanningen blijven
dragen? Weet jij of over 5 of 10 of 20 jaar, Rusland nog verzekerd is van de Chinese
steun? Wie wist in 1946 dat Tito in 1948 zou uitbreken? Dat is de ene kant van het
geval. De andere is, dat het Westen, waarvan op het ogenblik de Amerikaanse helft
groeit, maar de andere helft stagneert, bij een juiste politiek heel best tot algemene
groei en zelfs tot veel snellere groei kan komen, en dan zou het Russische
overwinningsperspectief nog veel verder wijken.
M.: Dat zijn natuurlijk wensdromen. Stalin heeft terecht aangetoond dat de Westerse
wereld zich in onderlinge oorlogen en in geweldige economische crises zal uitputten.
De Russen kunnen dus wachten. Het Westen zal ze op den duur als een rijpe vrucht
- of moet ik zeggen als een rotte vrucht - in de schoot vallen. Daarom heeft Rusland
geen behoefte aan oorlogen. Maar het Amerikaanse imperialisme zal proberen
oorlogen te ontketenen als het de kans ziet. Als we echter de Amerikaanse kracht
verzwakken, door een politiek van onafhankelijkheid der Europese staten, door de
vredesbewegingen overal, door de vrijheidsbewegingen der koloniale volken en
onderdrukte rassen, dan zal Amerika niet eens tot een aanval op Rusland in staat zijn.
En als de heren van Wall Street het toch proberen zullen ze van een koude kermis
thuiskomen.
N.: Ziezo, nu zijn we bij het partijcongres en bij de nieuwste wijsheden die Stalin
geopenbaard heeft. Mag ik m'n vriend M. die het er blijkbaar dik mee eens is, vragen
of hij zich nu verplicht voelt in ons land en in Europa een oorlog tegen Amerika te
propageren, want die is nodig, wil het woord van de profeet Stalin vervuld worden.
Een mooi thema voor het komende vredescongres! Misschien bedoelde de grappige
heer Sartre dat, toen hij het had over de ‘concrete politiek’ die hij en z'n
mede-vrede-vrienden voeren. Het spijt me alleen je te moeten voorhouden dat de
kans op een dergelijk genoegen erg miniem is. Zelfs Hitler, aan het hoofd van het
sterke aggressieve Duitsland, waagde de oorlog met het zwakke Frans-Engelse blok
alleen, toen hij van Stalin een dekking in de rug had gekregen. Zelfs jij zult wel niet
geloven dat een Europese staat of een combinatie van Europese staten een oorlog
met Amerika zal gaan beginnen, na eerst van Stalin de plechtige verzekering te
hebben ontvangen, dat hij vóór, tijdens en ná die oorlog alleen maar vredesliederen
zal zingen. Of zouden ze Stalin misschien om een bondgenootschap vragen?
M.: Je bent wel grappig, maar je vergeet dat er ook nog zoiets
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mogelijk is als een oorlog die de Amerikanen zullen beginnen om Europa aan zich
te onderwerpen.
T.: De Amerikanen hebben mijn sympathie niet, maar ik zie ze nog niet een oorlog
voeren die Europa automatisch tot bondgenoot van Stalin zou maken. Wij moeten
ons niet door de Amerikanen laten ringeloren en evenmin door de Russen. Wij moeten
een eigen derde macht proberen te vormen van al de vreedzame Europese landen en
alle volken in Azië en andere werelddelen die buiten het Amerikaans-Russisch conflict
willen blijven.
N.: Nobel voornemen. Moderne editie van de bond van de lammen en de blinden.
Alleen zijn helaas de lammen ook nog blind en de blinden vrij kreupel. Maar is het
je nooit opgevallen dat het conflict tussen Amerika en Rusland ontstaan is omdat de
Amerikanen zich verzetten tegen het Russische voornemen om zich meester te maken
van al die Europese en Aziatische gebieden, die jullie tot een anti-Amerikaans
bondgenootschap willen verenigen? En nog altijd staat het zo, dat, als de Amerikanen
terugvallen in het isolationisme, de ‘derde macht’ het eerste kind van de rekening
zou zijn. Niet de Amerikaanse bemoeiingen met Europa en Azië zijn ons grote gevaar,
maar het loslaten van die gebieden door de Amerikanen. Dat blijkt heel duidelijk uit
het feit dat de enige populaire Amerikanen in Rusland: Taft en Hoover zijn, de
kampioenen van het kortzichtige Wall Street kapitalisme dat tevens isolationistisch
is. Stalin weet vermoedelijk heel goed dat een oorlog tussen Europese staten en
Amerika tot de onmogelijkheden behoort. Maar hij wil het anti-Amerikanisme
opzwepen tot een zodanige hoogte dat de Amerikanen er de brui aan geven. Aan hun
pogingen om Europa op de been te helpen. En dan kan Stalin met West-Europa doen
wat hij reeds met Oost-Europa deed.
T.: Kom, kom, als de Amerikanen zich met ons bemoeien, doen ze dat toch zeker
omdat het hun eigen belang is.
N.: Ja natuurlijk hun eigen belang, maar een dat samenvalt met ons eigenbelang.
Ik ken geen gezonder grondslag voor een bondgenootschap. Amerika heeft ons liever
als sterke bondgenoot dan als een chaos, die eerst een jachtgebied voor de
communistische partijen zou worden, en daarna een randgebied van het Stalinistische
Rijk. Als Stalin Europa bezet en het tot basis wil maken voor de eindstrijd met
Amerika, dan moeten de Amerikanen wel zorgen dat hij een ruïne in handen krijgt
en dat hij verslagen wordt vóór hij tot de sterkste macht ter wereld is geworden. Maar
als hij die grens eerbiedigt dan kunnen de Amerikanen en de vrije Euro-
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peanen rustig wachten tot het Stalinistische Rijk ontbindingsverschijnselen gaat
vertonen. Stalin rekent op ontbindingsprocessen in onze wereld. Dat is zijn goed
recht. Wij rekenen op iets van dien aard bij hem. En intussen is het vrede, al is het
geen aangename vrede.
M.: Als het zo was, zou ik de toekomst rustig tegemoet gaan, want het hogere
stelsel moet nu eenmaal winnen. Maar je weet heel goed dat Eisenhower een
bevrijdingsoorlog wil, een aanval op Rusland. Hij heeft dat gezegd en weer ingeslikt.
Maar hij heeft in een moment van openhartigheid zijn geheim verraden.
N.: Het lijkt mij geen geheim dat alle vrije mensen de ondergang verlangen van
de Russische wereldtyrannie en de bevrijding van allen die in de vazalstaten en in
Rusland zelf onder die tyrannie zuchten. Zo verlangen jullie de ondergang van wat
je dan kapitalisme noemt, en de bevrijding van ‘het werkende volk’ in onze gebieden.
Het terugdringen van de Russische macht kan ons alleen maar welkom zijn. Toen
Tito dat deed, klapten we in de handen. Als Mao of Gottwald morgen hetzelfde doen,
klappen we opnieuw. Als er een opstand zou kamen in de Baltische staten of in de
Oekraine, zouden we dat toejuichen, en als er in de Russische partij een verandering
zou optreden die het einde van het Stalinisme zou betekenen, zouden we ons opgelucht
voelen. Wat heeft dat met oorlog te maken? Het voorkomt juist een oorlog. Iets
dergelijks heeft Eisenhower bedoeld.
M.: Je weet wel beter, maar laten we daar niet meer over praten. Het Russische
Congres heeft trouwens bewezen dat al die verwachtingen op niets berusten. Er is
één gesloten eenheid onder leiding van Stalin. En als Stalin zou sterven wordt zijn
politiek onveranderd voortgezet.
T.: Maar wat betekent het opheffen van het Politiek Bureau en het instellen van
een Presidium, dat zoveel groter is? En waarom laat men het woord ‘bolsjewiki’ weg
achter de naam van de partij? En wat betekenen al die beschouwingen van Stalin
over de economische ontwikkeling? Het is mij, eerlijk gezegd, niet erg duidelijk
geworden. Wat is de positie van iemand als Malenkof? Dat men alleen een congres
zou houden om te betogen dat alles op dezelfde voet wordt voortgezet, wil er bij mij
niet in. Men heeft dertien jaar gewacht vóór men dit congres hield, terwijl men het
eigenlijk om de drie jaar moet houden. In de oorlog ging het niet, dat begrijp ik,
ofschoon het Engelse parlement in de oorlog regelmatig vergaderde, en ofschoon de
communisten in de tijd van
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Lenin, in de oorlog, en in de burgeroorlog, regelmatig bijeenkwamen. Maar goed,
dat zal wel verklaarbaar zijn door de strijd op leven en dood die Rusland nu moest
voeren. Wat ik niet begrijp is dat men in 1946 of '47 geen congres kon houden, en
in geen van de na-oorlogse jaren, tot eind 1952.
N.: De Russen geven nooit verklaringen voor dergelijke verschijnselen. Maar de
voor de hand liggende verklaring is, dat men het in de topleiding niet eens was over
de te volgen politiek en over de machtsposities van de voormannen der partij, als,
wat toch altijd mogelijk is, de opvolging van Stalin aan de beurt komt. Wie de
ontwikkeling in Rusland nauwkeurig gevolgd heeft weet dat een van de
merkwaardigste gebeurtenissen in de afgelopen periode was: de plotselinge dood
van Zjdanof, de meest op de voorgrond tredende figuur in de partij - na Stalin
natuurlijk - tijdens en na de oorlog. Spoedig daarna verdwenen allerlei figuren van
wie bekend was dat ze tot de bijzondere protégés van Zjdanof behoorden, uit alle
belangrijke functies, o.a. Vosnessenski, een lid van het Politiek Bureau. Men kan
zelfs nagaan dat in het buitenland een aantal leiders werden afgemaakt of afgezet afgemaakt in de satellietstaten, afgezet in de vrije landen - die tot de Zjdanof-kliek
behoorden. Maar was dat alleen een kliek-strijd, of zat er politiek achter? Welnu, het
was bekend dat Zjdanof behoorde tot een groep die meende dat de buitenrussische
wereld na 1945 zo verzwakt was, dat Rusland zich een aanvallende politiek kon
veroorloven. Tegenover hem stonden de meer voorzichtige bureaucraten, die oog
hadden voor de zwakte van Rusland, direct na de oorlog; en ook voor de kracht van
het centrum der vrije wereld, Amerika. Zij waren voorstanders van een politiek die
geen grotere risico's wilde nemen dan te verenigen waren met het behoud van de
vrede tussen Rusland en Amerika. De leider van deze voorzichtige bureaucratie was
Malenkof. Maar wie van de twee groepen de overhand zou krijgen, en bij wie van
de twee de groep van de geheime politie, onder Beria, zich zou aansluiten, hing af
van de beslissing van Stalin. Dat Stalin tegen Zjdanov koos is wel duidelijk. Maar
het behoort tot zijn gewoonten de ene groep tegen de andere uit te spelen. De
gematigde vleugel van de Zjdanov-groep, met Molotof als bekendste figuur, werd
nog lang enige speelruimte gelaten. Maar men krijgt nu de indruk dat Stalin ook die
groep achteruit heeft gedrongen.
T.: Dat Malenkof een zeer belangrijke figuur is geworden lijkt me duidelijk. Maar
al de bekende figuren van eertijds zitten toch
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in het Presidium dat de plaats van het oude Politiek Bureau heeft ingenomen.
N.: Het is duidelijk dat het Presidium veel te groot is, om leiding te geven op de
wijze waarop het Polbureau het eertijds deed. In het Presidium zitten bijna alle leden
van dat bureau, en een aantal nieuwelingen, benevens enige candidaten, waarvan de
naar buiten meest bekende, Visjinski is. Maar zo'n gezelschap van 36 man is te groot
voor de dagelijkse leiding. En we vinden dus daarnaast een kleiner gezelschap, het
‘secretariaat’, dat in deze nieuwe situatie de rol krijgt van het oude Politbureau. Wie
weten wil hoe de machtsverhoudingen in Rusland thans liggen, moet naar het
secretariaat kijken. Welnu in het secretariaat zitten Stalin en Malenkof. Maar geen
van de andere grote mannen van het vroegere Polbureau: Molotof, Beria, Boelganin,
Kaganowitsj.
M.: Onzin, er was altijd een secretariaat, waarin deze voormannen niet zaten. Maar
dat betekent niets, want het secretariaat is een uitvoerend lichaam van het Presidium,
zoals het oude secretariaat een uitvoerend lichaam was van het Polbureau.
N.: Het oude Polbureau was klein, en had naast zich een ander lichaam, het
Organisatie Bureau. Die twee hadden hun secretariaat, dat onder leiding stond van
het regelmatig vergaderend Polbureau. Maar het Presidium zal geen dagelijkse leiding
geven, daarvoor is het te groot, en dus is het nieuwe secretariaat, de dagelijkse leiding
van de Russische Staat. Men zou dit een volkomen overwinning van Malenkof kunnen
noemen, als ook niet een van zijn tegenstanders in het secretariaat was benoemd,
namelijk Chroestjef, de vroegere leider van de Oekrainse communisten, en nu
voorstander van een agrarische politiek die naar een radicale verandering van het
platteland streeft, door vervanging der dorpen door nieuwe agrarische steden. Ook
deze ‘radicale’ politiek heeft in feite een nederlaag geleden. En Malenkof heeft het
radicalisme der aanhangers van de agrarische steden in zijn grote congresrede scherp
gehoond. Maar tegelijkertijd is de man van het langzame tempo op het platteland,
Andrejef, de enige bekende figuur van het Polbureau die niet in het Presidium is
gekozen. En Chroestjef zit, zoals ik al zei, in het kernorgaan, het Secretariaat. Dat
wijst er op dat Stalin in dat orgaan een man wil hebben, die als het nodig is tegen
Malenkof kan worden uitgespeeld. Overigens heeft Stalin ook op andere wijze
duidelijk gemaakt dat Malenkof nog altijd niet méér is dan Stalins eerste dienaar.
Hij heeft immers, vlak vóór het congres, die beschouwingen over ‘de economie’
uitgegeven, die zó belangrijk
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waren, dat de rede van Malenkof op dat congres er bijna geheel door werd weggedrukt.
Maar al is Malenkof dus niet definitief de man die de Russische politiek bepaalt,
zolang Stalin nog de beslissende figuur is, men mag toch aannemen dat de
voorzichtige richting in de buitenlandse politiek het gewonnen heeft. Dat Chroestjef
een aanhanger zou zijn van de buitenlandse Zjdanof-politiek is nergens uit gebleken.
Dat Molotof en anderen op het congres wel Zjdanof-achtige geluiden lieten horen,
bewijst alleen dat Stalin en Malenkof voorlopig het Westen te verstaan willen geven,
dat ze ook anders kunnen, als de voorzichtige politiek door het Westen met een
voortzetten van een harde politiek zou worden beantwoord.
T.: Dat lijkt me wel plausibel. In ieder geval zien we dat de Russen hoe langer hoe
meer werken met vredescongressen en met pogingen om de Europese landen uit het
Atlantisch blok te wrikken. Ook de antwoorden van Stalin aan James Reston, met
vredes-voorspiegelingen zonder enige vastheid of garantie of zelfs maar concrete
aanwijzingen, gaan in de richting van een voorzichtige politiek, die het Westen tot
verminderde waakzaamheid moet brengen en het dus uit elkaar moet proberen te
weken door op de tijd te spelen.
M.: Er is reeds vaak op gewezen dat Stalin in heel veel gevallen ideeën van Trotsky
overneemt. Trotsky heeft indertijd de oorlog met het Wilhelminische Duitsland willen
beëindigen, door een toestand te scheppen die ‘geen oorlog en ook geen vrede’ zou
zijn, en die een speculeren was op de revolutie in Duitsland. Iets dergelijks wil Stalin
nu tegenover de hele buitenwereld. Maar wat toen onzinnig was, omdat een chaotisch
Rusland tegenover een sterk Duitsland stond, dat kan nu wel, omdat een
geconsolideerd en sterk Rusland tegenover een nogal chaotische buitenwereld staat.
Maar men moet rekening houden met twee factoren: onze wereld is niet zo chaotisch
en zwak als Stalin graag zou willen, ze heeft nog altijd mogelijkheden tot consolidatie
en geweldige krachtstoename, rondom haar krachtscentrum Amerika; en de Russische
wereld is veel minder sterk en geconsolideerd dan de Meelopers en de Twijfelaars
hier aannemen.
T.: Laten we eens even aannemen dat je gelijk hebt. Wat zijn dan de perspectieven?
Moeten we ons dan zo sterk maken tot we een oorlog tegen Rusland kunnen beginnen.
Ik huiver als ik me voorstel wat dat betekent.
N.: Ik ook. Maar ik huiver nog méér als ik me voorstel wat een
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oorlog van een zwak Westen tegen een steeds sterker wordend Rusland zou betekenen.
Ik huiver het meest als ik denk aan een wereld beheerst door het Russische systeem.
Wat mij altijd weer treft is dat de brave Twijfelaars alleen maar gevoel hebben voor
één soort huiveringen en niet voor al de andere mogelijkheden. Maar ik heb geen
verlangen naar een oorlog, en ik wijs op de andere mogelijkheid.
M.: Er is maar één andere mogelijkheid, namelijk het vreedzaam naast elkaar leven
waar Stalin steeds op gewezen heeft. Maar dat kan alleen als de oorlogshitsers in
Amerika onschadelijk worden gemaakt, door vredesbewegingen en door een weigering
van alle regeringen in de niet-Amerikaanse landen om zich voor het karretje van
Eisenhower c.s. te laten spannen.
N.: Pardon, Stalin zegt dat vreedzaam naast elkaar leven, eigenlijk betekent, dat
wij een paar oorlogen tegen Amerika moeten voeren, en daarna in een chaos moeten
geraken, die ons rijp maakt voor de bezetting door Rusland. Aan die vrede heb ik
geen enkele behoefte en ik beschouw de lieden die vredes-acties voeren en eigenlijk
dit bedoelen, als huichelaars en als gevaarlijke knoeiers. Ze spiegelen een vrede voor,
die volgens hun eigen Stalinistische theorie - jongste editie - niet bestaanbaar is.
Maar die theorie van Stalin is gelukkig volkomen nonsensicaal. En ze dient
vermoedelijk alleen om de partij-gelovigen gerust te stellen, als men de voorzichtige
politiek blijft volhouden. Ze laat ‘de wetten der geschiedenis en der maatschappelijke
ontwikkeling’ - de Onze Lieve Heer der Marxisten - verrichten, wat de Russen niet
kunnen en dus niet durven: het Westen met geweld veroveren. De oude marxistische
sociaal-democratie in Duitsland was reeds zeer bedreven in deze combinatie van
revolutionnaire frazen en reformistische practijken. Als Stalin dat wil, laat hem dan
naar hartelust schetteren. Maar hij wil tegelijkertijd iets anders, nl. iedere verzwakking
die hij bij ons ziet, uitbuiten. En dus moeten wij hem duidelijk maken dat de
revolutionnaire kansen die hij in zijn dubbelzinnige theorie heeft opgenomen, geen
schijn van kans hebben. En dat er voor hem en de zijnen niets anders opzit dan
volkomen reformist te worden.
T.: Wat betekent dat? Reformisme wil toch zeggen, de wereld veranderen zonder
grote en gewelddadige schokken. Bedoel je dus dat de Russen de kans moeten krijgen
om onze wereld in een Russische te veranderen, zonder dat ze geweld behoeven te
gebruiken? Dan zou je het dus met de Russen eens zijn, behoudens het geweld?
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N.: Aangezien ‘geweld’, in al z'n vormen en uitvloeisels, het wezen is van het
Russische systeem, is een Rusland minus het geweld een volkomen andere wereld.
Stel je eens voor dat de Russen geen geweld meer zouden gebruiken in eigen land
en geen geweld meer zouden gereed houden om de buitenwereld naar hun hand te
zetten, door oorlog, bedreiging, steun aan bewegingen die ook weer het geweld tot
kern hebben, wat zou dan het resultaat zijn? In Rusland zelf zou het totalitaire
collectivisme moeten worden opgegeven, want het is duidelijk gebleken dat dit alleen
met geweld door te voeren en te handhaven is. Er zou dus een maatschappij komen
waarin het collectivisme zich alleen handhaaft in zover het efficient is. Wie kan daar
bezwaar tegen hebben? En de bevolking zou, niet meer met geweld hierin belet, over
deze kwestie en alle andere kwesties tot beslissingen proberen te komen; en om dit
te bereiken, politieke partijen, en organisaties van allerlei aard gaan vormen. Kortom
de Russische maatschappij zou een normale ontwikkeling verkrijgen. En naar buiten
zou Rusland een zeer grote mogendheid zijn, met een leger etc., maar een die goede
betrekkingen met andere landen als normaal en verheugend zou beschouwen; en die
alle overeenkomsten zou zoeken en zou naleven die tot vermindering van de
bewapeningslasten zouden kunnen leiden. Zo'n Rusland zou gebruik maken van
internationale organisaties om zich in de wereld te doen gelden, het zou ze niet
voortdurend pogen in de war te sturen. Het zou ophouden een centrum van
samenzwering te zijn tegen de rest van de wereld. Tegen een dergelijk Rusland heb
ik geen enkel bezwaar.
M.: Natuurlijk, want een dergelijk Rusland zou niet meer socialistisch zijn. Erken
dat je een kapitalistisch Rusland wenst.
N.: Erken, dat je toegeeft dat het zogenaamde socialisme in Rusland alleen op
toepassing van een georganiseerd geweldssysteem en op onderdrukking van het volk
berust. Ik ben niet tegen een socialistisch Rusland, maar ik ben alleen voor zoveel
socialisme als in overeenstemming is met de rijpheid en het verlangen van het
Russische volk. Dat geldt voor alle andere landen ook. Er is een regel in een oud
socialistisch lied, die altijd verkeerd wordt gebruikt. Ze luidt: ‘Niet met de waap'nen
der barbaren’. Ze betekent niet, zoals men gewoonlijk meent, dat de socialisten hun
vrijheid en hun verworvenheden niet met geweld zouden willen of mogen verdedigen.
Ze betekent, dat het socialisme niet met geweld mag en kan worden opgelegd, maar
dat alleen ‘het geesteszwaard der vrijheidsscharen’ de mensheid kan overtuigen van
de noodzaak om
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tot socialistische maatregelen over te gaan. Als dit de Russische werkelijkheid en
methode was, zou ik er geen bezwaar tegen hebben.
T.: Maar daar hebben de Russen niets aan. Die vrezen dat ze dan door de
Amerikanen zouden worden onderworpen en uitgebuit.
M.: O, zo! Denk aan de interventie-oorlogen tegen Rusland, in de eerste jaren.
N.: Die interventie stuitte op een zodanig verzet bij de massa der bevolking in de
Europese landen, dat ze nooit tot een werkelijk gevaar is geworden. Ze onstond ook
niet tegen het Russische socialisme, maar tegen de regering die, in de eerste
wereldoorlog, een vrede met Duitsland sloot en de geallieerde bondgenoten in de
steek liet. Na de oorlog viel ze vanzelf ineen. En geen Europees democratisch land
- om van Amerika maar niet te spreken - heeft van 1921 tot 1940 aan een interventie
in het toen militair zwakke Rusland gedacht, hoe afschuwelijk het Russische regiem
ook meer en meer werd. Maar dit alles is historie, ofschoon die historie door de
Russische propaganda volkomen vervalst is. Wat voor nu van belang is, dat is hoe
we nu moeten handelen.
T.: De grote vraag lijkt mij of we Rusland met vertrouwen of met wantrouwen
tegemoet treden.
N.: Neen, dat is de vraag niet. We moeten het tegenwoordige Russische regiem,
dat het duidelijk op onze ondergang heeft gemunt, natuurlijk wantrouwen. En dus
moeten wij onze militaire kracht, die nog altijd ver beneden de parate militaire kracht
van Rusland is, blijven versterken. We moeten de Russen op dit punt ‘inhalen en
voorbijhalen’ om een van hun slogans te gebruiken. Want aan onze groeiende militaire
kracht en bereidheid hebben we het te danken dat de Russen in de laatste jaren niet
meer tot geweld zijn overgegaan; zelfs niet meer, na Korea, op indirecte wijze. Aan
die kracht hebben we het ook te danken dat de directe oorlogspartij in Rusland, de
richting Zjdanof, is uitgeschakeld. De overwinning van Malenkof betekent dat de
Russen er van overtuigd zijn, dat ze op directe wijze niet door ons front kunnen
breken. Als wij verslappen, komt de oorlogspartij in Rusland weer naar boven. Maar
nog altijd bestaat in Rusland, bij Stalin althans, de overtuiging dat het Westen door
vredesmanoeuvres, door speculatie op anti-Amerikanisme, door economische crisis,
murw te maken is. Die overtuiging moeten we wegnemen, door onze
bondgenootschappen te handhaven en te verstevigen, door versteviging van onze
economische basis, door groeiende welvaart voor een

Libertinage. Jaargang 5

385
groeiend deel van de bevolking, door te bewijzen dat we de strijd voor méér vrijheid
in de buiten-Westerse wereld steunen, politiek en economisch. Dan zal in Rusland
de overtuiging groeien, dat men noch met geweld, noch met demagogie en gewroet,
door ons front kan heenkomen, en dat het Russische systeem dus geen
overwinningsmogelijkheden meer heeft, doch aan zijn eigen toenemende spanningen
is overgeleverd. Zo bevordert men de kracht van de groep in Rusland, die nu al
neiging vertoont om tot een compromis te komen.
T.: Hoe je dit mooie program voor onze wereld wilt verwezenlijken, zal ik maar
niet vragen, dat zou ons te ver in een richting voeren die ik nu niet wil gaan. Maar
neem eens aan dat dit allemaal mogelijk zou zijn, dan moet je nog twee dingen
bewijzen. Waarom nemen de spanningen binnen het Russische Rijk dan toe? En ten
tweede, wat kan die groep doen die een compromis wil, waarmee je de groep
Malenkof waarschijnlijk op het oog hebt?
N.: De spanningen in Rusland zijn buitengewoon groot. Er zijn sociale spanningen,
voortkomend uit het feit dat het nationale inkomen jaar in jaar uit gebruikt wordt
voor bewapening, zware industrie en onderhouden van de profiterende bovenlaag
met haar geweldsapparaten. Er is de spanning met de boeren, die in grote massa
beneden het Tsaristische peil leven, zoals de grote massa van de arbeiders beneden
dat peil leeft. Er is de spanning met al de nationale groepen in het oude Russische
Rijk, en de spanning tussen Rusland en de satellieten en vazalstaten. In die staten
zelf zijn de spanningen voortdurend groeiend. Noch in Rusland, noch in de vazalstaten
houden de zuiveringen op. Je zult zeggen, dat was al heel lang zo, en dat is blijkbaar
te dragen voor de Russische machthebbers. Natuurlijk, ik verwacht ook geen
ineenstorting. Nog minder een opstand. Maar wel een groeiend gevoel van onbehagen
bij de heersende bureaucraten. Die bureaucraten geloven niet meer in de socialistische
verhalen die nog altijd de officiële kerkleer zijn. Ze weten dat bijna niemand in
Rusland die verhalen gelooft. Dat is al gebleken tijdens de oorlog met Hitler. Zèlfs
de Nazis maakten een kans als bevrijders te worden toegejuicht en gesteund. Ze
hebben die kans snel en grondig bedorven. Maar dat het Russische volk zijn heersers
háát, is toen duidelijk bewezen. Daarom voelt de Malenkof groep ook niets voor een
oorlog met een sterke vijand. Maar die groep moet dan ook voelen dat men niet nog
eens een generatie lang kan blijven wachten op de ineenstorting van het kapitalisme.
Ze zal dat zeker voelen, als in de komende jaren uit
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alles blijkt dat de Westerse wereld tot een welvarende en sociaal gezinde democratie
wordt. Dan komt in Rusland het conflict aan de orde. Het conflict tussen de
bureaucraten, (die van hun leven willen genieten, en die dus de spanningen willen
verminderen, de spanningen in eigen land en de spanningen met de buitenwereld),
en de fanatieke machtshongerige lieden, die nog in een zending geloven. Op den
duur zullen de verzadigden en gemakzuchtigen het winnen van de fanatici. Ik weet
niet of Malenkof al gezien moet worden als de leider van de verzadigden, maar als
hij het niet is, zal een ander die rol vervullen. Wij moeten volhouden tot de
verzadigden in Rusland de overhand hebben gekregen. Dan eerst is een compromis
mogelijk.
M.: Je speculeert dus op de ondergang van de Revolutie. Dat hebben al zovelen
gedaan, maar zonder enig succes.
N.: Je bedoelt dat het proces langdurig is. Maar de ondergang is niet een proces
dat nog moet beginnen. Ze is volop bezig. Niet de Russische revolutie is gegroeid,
maar alleen het dwangapparaat om het Russische volk in bedwang te houden. De
meelopers zien in de toenemende dikte van de gevangenismuren, de groei van het
socialisme. Ik vind iets bemoedigends in die verblindheid.
T.: Maar gesteld dat de wil tot compromis in Rusland duidelijk naar voren komt,
welk compromis is dan mogelijk?
N.: Duidelijk zal het niet naar voren komen. Het zal tot uitdrukking komen,
vergezeld van veel revolutionnaire frazen, om het aannemelijk te maken voor de nog
gelovige Russen en satellieten. Maar men zal het herkennen aan de duidelijke wil
tot gecontroleerde vermindering der bewapening en tot het vergemakkelijken van
velerlei contact tussen Rusland en de buitenwereld. Rusland zal zich gaan gedragen
als een normaal land. Het heeft geen zin thans al te gaan redeneren over wat de
Russen moeten geven en wat wij terug moeten geven. Dat zal wel duidelijk worden
als er zakelijk gesproken kan worden. De hoofdzaak is, dat wij goed moeten begrijpen:
dat dit moment nog niet is gekomen, en dat geen enkele concessie of verslapping
toelaatbaar is, vóór dat moment.
M.: Dat betekent dus: volgehouden vijandschap, zolang Rusland niet capituleert.
Moet ik nog herhalen dat die capitulatie alleen maar een droom van je is. De
vijandschap is de werkelijkheid en die vergroot het oorlogsgevaar.
N.: Moet ik nog herhalen dat er alleen oorlogsgevaar is als wij zwakker worden?
Het oorlogsgevaar was in 1946/48 groter dan nu. Het was in '50 groter dan in '52.
Stalin en Malenkof willen geen
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oorlog, zolang wij sterk, waakzaam en groeiend in kracht zijn. Ze proberen nu of ze,
door nog meer de nadruk te leggen op hun vredeswil, ons tot dat valse gevoel van
veiligheid kunnen verlokken dat het werk van de afgelopen periode teniet zou doen.
Als wij in hùn vrede zouden geloven, zouden zij weer in de oorlog kunnen gaan
geloven. Voor de rest, niemand wil capitulatie van Rusland. Wat wij willen, is, de
Russische leiders aan het verstand brengen dat hun dromen niet in vervulling zullen
gaan. En dat ze er ieder jaar verder vandaan glijden, van dat in vervulling gaan van
hun machtsdromen om de wereld tot zaligheid te dwingen met de methoden van de
super-inkwisitie op alle gebieden. Als ze dat werkelijk door hebben, zullen ze tot
zakendoen moeten komen. Wij moeten bereid zijn zaken te doen. Met Stalin, met
Malenkof of met een ander. Zij moeten beseffen dat alle andere wegen, behalve die
van zakelijkheid, versperd zijn. Dan kunnen we elkaar op die overgebleven weg
ontmoeten.
T.: Het lijkt me nog een heel lange weg toe.
N.: Wie ontkent dat? Ik zeker niet. Een moeilijke weg ook. Waar het op aan komt
is of wij redelijk en sterk genoeg zijn om die weg te beproeven. Ik zou heel wat
factoren kunnen opnoemen die mij doen twijfelen aan het antwoord op de vraag of
onze machthebbers in staat zijn ons die weg te doen betreden. Maar dat is een andere
kwestie. De mogelijkheid bestaat. Dat leert ons ieder goed onderzoek naar de situatie
in Rusland.
M.: Als je maar niet denkt dat je mij overtuigd hebt. Je redeneringen stuiten af op
mijn inzicht in je rol van handlanger der Amerikanen, en op mijn inzicht in de
werkelijke ontwikkeling zoals die door Stalin wordt aangegeven.
N.: Wie bewijst je dat Stalin geen handlanger van de Amerikanen is, zoals tientallen
of honderdtallen vooraanstaande helden van het communisme telkens weer blijken
te zijn?
T.: Te bewijzen valt het niet, en dus zullen we hiermede het gesprek maar eindigen.
J. de Kadt
1 Jan. 1953.
(Noot: Dit gesprek werd geschreven vóór de arrestatie der ‘Zionistische
moordenaars-artsen’ in Rusland en vóór de openlijke aanval op de
‘kwasi-Marxistische’ economie van Vasnessenski. Veel gegevens werden ontleend
aan enige meesterlijke beschouwingen van F. Borkenau.)
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Europa zonder Protocol
Wie buiten de gesteriliseerde geschiedenisboeken om nog eens iets tracht op te diepen
over gebeurtenissen die als ‘epochemachend’ gelden, moet het wel opvallen onder
welke onnozele, lachwekkende, soms op hele en halve toevalligheden berustende,
omstandigheden vele feiten zich voordoen, die achteraf als van historisch belang
worden bestempeld. De histoire intime van iedere revolutie levert een koddig beeld
op van vergissingen en blunders, van aarzelen en doorzetten volgens het
kip-zonder-kop-recept, hetgeen trouwens bij nauwe aanraking met elke contemporaine
omwenteling de niet-overdonderde toeschouwer ook moet opvallen. Alleen de
heroïsering achteraf ‘pour besoin de la cause’ brengt van die vastberaden mannen
op het papier of op het doek, die met ten hemel geslagen ogen en gebalde vuist juist
die woorden spraken of die gebaren maakten, waar een om zijn lot verlegen volk
ongeduldig op stond te wachten.
Met deze ervaring op de achtergrond heb ik enig vertrouwen gekregen in het eerste
experiment van supranationale Europese samenwerking, de Kolen- en
Staalgemeenschap, die onlangs startte in het voor gemoedelijke blijspelen zo uitermate
geschikte Luxemburg. Ik houd van het niets dat als een schim op me afkomt, zou ik
met een variant op Van Deyssel willen zeggen en juist dat vage, aan niets herinnerende
en aan niets aanknopende van die installatie der Hoge Autoriteit, deed me meer dan
welke andere plechtigheden ook, die door protocollair ceremonieel samengekleefd,
met uniformen, staatsiekledij of toga's tot een poppenkast omgetoverd en van volksen aanverwante liederen doordaverd plegen te worden.
Negen mannen in hun, wel nette maar dagelijkse, colbertje achter een groene tafel
in de raadzaal van het Luxemburgse Gemeentehuis, dat aan een schouwburg herinnert
van een niet uit de tradities te wrikken provinciale hoofdstad. Achter de tafel een
vriendelijke bloemetjesversiering, zoals op partij-congressen en huldigingsfeesten
meestal wordt aangebracht. Daartussen de vlaggen van de zes Schuman-landen, in
een symbolische waaier gedrapeerd en wonderwel bijeenpassend met de kleuren,
die in totaal - hoe weinig verscheiden is Europa toch - maar zeven bedragen. Voor
de rest allemansstoelen, zoals iedere vaderlandse Nut voor het Algemeen-zaal ze
kent. Op en achter die stoelen ook weer colbertmannen, van wie sommigen door een
ambtenarenernst, velen door de onvermijdelijke reportersboekjes, fototoestellen en
filmcamera's hun beroep verraden.
In dit décor, dat alles miste wat een gangbaar gebruik als indrukwekkend aandient
en dat me deed herinneren aan de feestavonden van onze H.B.S. in de
getransformeerde gymnastiekzaal, werd dan het vertreksein van de uit zes wagons
bestaande Europese kolen- en staaltrein gegeven. Het meest symptomatische hierbij
was misschien wel dat de machinist tegelijk als stationschef optrad.
Er was geen précédent en er was geen protocol. Zeker, er waren ministers (van
Luxemburg) en er waren diplomaten (geaccrediteerd in Luxemburg), maar ze hadden
hier letterlijk niets te zeggen. Er was alleen die machinist, die via het naakte woord
de kranen kon openzetten van iets dat
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misschien het vastgeroeste Europa op gang brengt zoals het in geen eeuwen is gebeurd,
zij het ook alweer anders dan menigeen denkt of hoopt. Juist de naaktheid van het
openingswoord van de 64-jarige Jean Monnet, de voorzitter van de Hoge Autoriteit,
had op die gedenkwaardige 10e Augustus zoveel touchants, dat mijn beroepsmatig
verstrakte gevoelssnaren, zo onaangedaan als ze gewoonlijk bij toespraken van politici
blijven, me ditmaal waarschuwden: let op, er gaat iets gebeuren.
De kleine man met het kogelronde, half-kale hoofd, zo onmiskenbaar de beschaafde
Franse middenstander-met-pientere-ogen, de man zonder geposeerde stem of gebaren
maar met ergens de ‘pep’ die er in zijn geboorteplaats Cognac vast en zeker valt op
te snuiven, begon met de meest nuchtere aankondiging: ‘Ik verklaar de eerste zitting
van de Hoge Autoriteit van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap voor geopend.’
Verder volgde een zakelijk exposé over structuur en werkwijze van de K.S.G., zo
gespeend van de gebruikelijke diplomatieke en politieke bla-bla, dat deze meest
simpele van alle installatie- of andere plechtigheden die ik ook meemaakte, voor mij
indrukwekkend werd door alles wat eraan ontbrak. Een veelzeggend en misschien
ook wel akelig voorbeeld van een 20e-eeuwse inzegening volgens de Culte de la
Raison.
Europa-zonder-dienstregeling ging op stoom in de mist. Natuurlijk, er is voor de
nieuwe gemeenschap een lijvig Verdrag en er is een even lijvige bundel vol
Overgangsbepalingen. De Hoge Autoriteit kreeg van de zes landen voorgeschreven
wat ze wel en wat ze niet mag doen. Maar alles is zo lang als het breed is en of er
van al dit fraaie papierwerk iets komt, hangt dan toch in hoge mate af van de mannen
die het experiment moeten uitvoeren.
‘Wij zullen ons ambt uitoefenen in volledige onafhankelijkheid, in het algemeen
belang van de Gemeenschap’, verklaarde Monnet uit naam van de negen ‘ministers’
der Kolen- en Staalregering. De lichte, steeds maar keisteentjes wegschietende stem
van de man, die de gedecideerdheid en het complexloze nuchtere verstand van een
nog niet murw geslagen Europese ‘middleclass’ belichaamt, sprak hiermee iets uit
waar menig staatsman, die hem op zijn hoge zetel hielp zetten, de draagwijdte nog
niet van beseft.
Het is voorbarig juichtonen te laten horen, want het hele complex van de op gang
komende Europese integratie houdt evenveel kansen op mislukking als op succes in.
Voorlopig vormen bij deze start de persoonlijkheid van enkele min of meer toevallig
aangewezen lieden als ook enige goedgeplaatste woorden de enige basis voor het
aan het nieuwe apparaat toe te kennen crediet. Maar wat me trof in de operettesfeer
van Luxemburg - als ‘siège précaire’ van de Hoge Autoriteit al even toevallig uit de
ministershoed gekomen vanwege het vele geharrewar over de definitieve
vestigingsplaats - was het verschijnsel dat zich achter de blote feiten afspeelt.
Monnet heeft die geproclameerde onafhankelijkheid immers al onmiddellijk
gedemonstreerd. Ogenschijnlijk was de kort op de installatie der Hoge Autoriteit
volgende ruzie met het secretariaat van de Raad van Europa over de administratieve
voorbereiding van de eerste zitting der Kolen- en Staalassemblée, een nogal
belachelijk incident. Voor Monnet was het een waarschuwend poneren in het kleine
van iets waar straks in
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het grote om moet worden gevochten. De K.S.G. is supranationaal en
vertegenwoordigt een stuk souvereiniteit. Leer van nu af aan, onwennige regeringen
en politici, dat er thans in Europa dingen zijn waar ik en mijn mannen over beslissen,
was zijn les. Die les kreeg een maand later het Comité van Ministers, dat zich nog
maar moeilijk deel van een supranationaal lichaam kon voelen, opnieuw min of meer
verhuld te slikken. En er zal in de toekomst door Monnet, in wiens hoofd ik enig
graniet meen te bespeuren, nog wel het een en ander meer op dit gebied worden
gespeld. Het merkwaardige is hoe hierbij vanwege een uit de politieke sfeer
gedistilleerde ervaring, n.l. dat voor een goede functionnering van een uitvoerend
orgaan hem een stabiele basis moet worden verzekerd, de Hoge Autoriteit tegenover
een maar met zwakke contrôlebevoegdheden toegeruste Assemblée van wapens is
voorzien, die de gebruikelijke politieke en parlementaire functie uithollen.
De in Luxemburg gevestigde diplomaat van een klein land, die tegenover mij zijn
verontwaardiging uitsprak over het feit dat na een maand nog steeds ‘het protocol’
niet was geregeld, evenmin als ‘de préséance’, en dat het toch niet aanging dat ‘die
lui’ van de Hoge Autoriteit protocollaire voorrang boven gezanten en ministers
zouden hebben, voelde beslist iets morrelen aan zijn uit de traditie geklonken
wapenrusting. En ik moest denken aan James Burnham en zijn ‘managerial
revolution’. Ervan afgezien of diens al te geschematiseerde analyse en diens naar
het pikante toegespitste conclusies geheel juist zijn, is zijn visie op een verschuiving
van de localisatie der souvereiniteit iets wat men in concreto zich in Luxemburg ziet
voltrekken. Of behoort die Hoge Autoriteit - in hoofdzaak bestaande uit ‘experts’,
de technici, en zeker niet uit vooraanstaande politici - niet tot ‘the bureaux’, die zich
tot souvereine lichamen van een ‘managerial society’ gaan ontwikkelen?
Een treffende uitspraak van Burnham zou achter de schrijftafel van Monnet kunnen
worden geschilderd (bij bezoek van ministers en parlementsleden door een gordijn
aan het oog te onttrekken): ‘If a state is running steelplants this is a more influential
activity than punishing murderers; and the institution directing the steelplants has
more social weight than that which makes laws about murderers.’ Burnham mag in
zijn beschouwing dan wel supranationale organen naar analogie van nationale hebben
geprojecteerd en zijn materiaal zo 19e-eeuws in een deterministisch harnas hebben
geperst, maar juist daar waar bijna uit het niets en zonder de door de traditie
gestempelde blauwdrukken een apparaat wordt opgebouwd, is de greep naar de macht
van de managers des te gemakkelijker.
Ook de functie van het Kolen- en Staalparlement past in Burnham's omschrijving.
Niemand zal kunnen beweren dat de heren die daarvoor zijn aangewezen, dit aan
hun deskundigheid in kolen- en staalzaken hebben te danken. Dit is hoogstens het
geval met het Consultatieve Comité, maar wat is eenvoudiger en begrijpelijker dan
dat dit, alleen maar adviserende, lichaam van belanghebbenden met de Hoge Autoriteit
onmiddellijk één gezamenlijke ruime hoed oppast. De Assemblée met haar geringe
bevoegdheden daarentegen lijkt nu al op de parlementen à la Burnham, die uit respect
voor de traditie nog wel met representatieve souvereine rechten
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zijn bekleed en zich nog met de grote lijnen der algemene politiek kunnen
bezighouden, maar die als het op besluiten aankomt het tegen de ‘bureaux’ afleggen.
Zo'n bureau mag dan op het eerste gezicht een onschuldige verzameling
deskundigen lijken, zoals er al zoveel comité's van experts zijn en zoals in sommige
kringen eveneens de Hoge Autoriteit als de beheersraad van een soort kartel wordt
beschouwd. Maar ook daarvoor waarschuwt Burnham al. De instituten, die in een
overgangstijd de souvereiniteit naar zich toetrekken, hebben gewoonlijk al in de oude
maatschappij bestaan, zij het dan niet als souverein instituut. Wie geen scherpe ogen
heeft kan zich gemakkelijk vergissen.
Of dit een verheugende of gevaarlijke ontwikkeling is, laat ik in het midden. Maar
Monnet horend en waarnemend, zie ik toch in hem een Burnhamse
‘manager-in-government’. Voor de rest zijn er trouwens meer nuchtere feiten die dit
aspect van de ‘revolutie’ illustreren. De hoge en onafhankelijke positie van de leden
der Hoge Autoriteit wordt onderstreept door aanzienlijke salarissen. Of ze het prettig
vinden of niet, maar expert Spierenburg - tot voor kort hun ondergeschikte - is een
duurdere man dan Drees en consorten. Het gewicht en de invloed van de
supranationale kaste zal binnenkort nog wel aan meer symptomen zijn waar te nemen
en niet voor niets staat menig jongmens met oog voor de toekomst al te dringen om
‘du côté de Monnet’ zijn weg te vinden. In het Europa zonder protocol is een plaats
voor de vlugge mannen in colbert, de mannen zonder pluimsteek en gouden kraag,
die menig aan het précédent gespijkerd politicus verbijsterd uit het oog zal verliezen.
Nogmaals, let op Monnet.
September '52
J.H.W. Veenstra
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Expose
Hermann Kesten
Die Situation der deutschen Literatur 1952
Die deutsche Literatur hatte immer ihre schönsten Momente, wenn sie weltoffen
war. Je mehr sie von fremden Literaturen empfing, um so mehr hatte sie der Nation
und fremden Literaturen zu geben.
Ein deutscher Schriftsteller, der aus der weiten Welt für eine Weile heimkommt,
mag vielleicht eine andere Ansicht von unserer deutschen Literatur haben als ein
Schriftsteller, der nie Deutschland verlassen hat. Ich habe sieben Jahre in Paris mit
französischen Schriftstellern gelebt, zwölf Jahre in New York mit amerikanischen
Schriftstellern. Auch teile ich die Erfahrungen der deutschen Emigrationsliteratur,
die von 1933 bis 1945 eine Literatur im Exil, eine oppositionelle Kampfliteratur war.
Solange man in seinem eigenen Lande bleibt, ist man geneigt, sich, sein Land und
seine Literatur zu überschätzen, und die eigenen Probleme für die interessantesten,
die Meisterwerke der eigenen Literatur für unvergleichlich zu halten. Im Ausland
muß man die Erfahrung machen, daß man in der Fremde manche unserer literarischen
Götter gar nicht kennt, oder sie gering schätzt.
Sogar in einem weltoffenen Land wie Deutschland, dem klassischen Land der
Literaturvermittlung und Übertragung, einem wahren Literaturmarkt Europas, herrscht
neben einer grenzenlosen Hingabe an alles schillernde Fremde ein komischer Stolz
auf die heimischen Höcker, wie wenn es nichts Wichtigeres auf Erden gäbe, als den
Nationalcharakter im Guten und im Bösen unveränderlich zu wahren. Dabei hatten
wir in neueren Zeiten zuweilen den Eindruck, daß gewisse Völker schneller ihren
Charakter vertauschten, als die Individuen es taten.
Der mißlungene Versuch die Deutschen, kürzlich erst ein Volk von Kleinstaatlern,
Romantikern und besessenen Individualisten, durch eine antimoralische Diktatur zu
neutralen Staatsautomaten zu machen, um mit diesem Termitenstaat die
abendländische Welt zu erobern, hat auch der zeitgenössischen deutschen Literatur
entscheidende Wunden geschlagen.
Alle Verluste eines Landes werden auch zu Verlusten seiner Literatur, wie die
literarischen Dummheiten eines Volkes auch sein politisches Schicksal verdummen
helfen.
Schon die Auflösung der österreichisch-ungarischen Monarchie bedeutete einen
Substanzverlust für die deutsche Literatur. Die jungen Dichter aus Budapest und
Lemberg, aus Triest und Prag und Czernowitz reisten nicht mehr alle nach Wien
oder Berlin zum deutschen Verlag und Feuilleton, zu Theater und Film, sondern
viele blieben zu Haus und schrieben statt deutsch nun polnisch, ungarisch, italienisch,
tschechisch, oder reisten gleich nach Paris, London und Hollywood und gingen der
deutschen Literatur verloren.
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Hitler wollte die Länder rund um die Volksdeutschen eindeutschen, statt dessen
bekam das verstümmelte Deutschland diese Millionen von Enkeln deutscher
Auswanderer zurück, wo sie nun als eine Art völkisches Proletariat leben. Damit hat
die deutsche Literatur einige ihrer besten europäischen Stützpunkte und literarischen
Horchposten verloren.
Dasselbe gilt für die physische Ausrottung des europäischen Ostjudentums. Hier
war eine hochbegabte Volksgruppe, die einen deutschen Dialekt sprach, jiddisch,
der in seinen literarischen Leistungen sich durchaus mit jenen manches andern
deutschen Dialekts messen konnte. Da gab es Mendele den Schreiber, Jizchok Leib
Perez, Scholem Alechem, Scholem Asch, da gab es die originelle Mystik der
Chassidim, die Martin Buber in Deutschland bekannt gemacht hat. Wie viele berühmte
Musiker und Virtuosen waren Ostjuden, wieviele eminente Maler und Dichter und
Philosophen! Henri Bergson, Marc Chagall, Joseph Roth, die beiden bedeutenden
polnischen Dichter Joseph Wittlin und Julian Tuwim, der Komponist Carol Rathaus,
der Regisseur Max Reinhardt, der Bildhauer Jacques Lipschitz, um nur einige zu
nennen. Diese Ostjuden, großenteils Abkömmlinge deutscher, im Mittelalter
vertriebener Juden, waren freiwillige Propagandisten deutscher Kultur, geborene
Übersetzer, reich an Talenten, die vielfach der deutschen Kultur zu Gute kamen.
Statt diese sprachverwandte Volksgruppe brüderlich zu fördern, statt sie zu feiern,
wie man es in Deutschland mit den Vlamen tat, haben die Deutschen sie zuerst
verlacht und verspottet, als klänge jiddisch komischer als sächsisch, und später
vertrieben und verbrannt, zum dauernden Schaden der deutschen Literatur.
Wie anders handeln andere Völker, um wieviel schlauer selbst im Sinne von
Chauvinisten. Bei uns sind die Chauvinisten zwar unbestellte Erbpächter einer
mißverstandenen Nationallehre, und so gefährlich wie überall, aber leider dümmer.
In den Vereinigten Staaten von Amerika rühmt man sich mit zauberhafter Eile
aller kulturellen Neuerwerbungen. Kaum eingewandert wird ein berühmter Maler,
Musiker, Boxer, Gangster oder Dichter ein amerikanischer Dichter, Gangster, Boxer,
Musiker, Maler. Einstein is biggest American physicist, Thomas Mann is the greatest
American writer, obwohl er deutsch schreibt. Strawinsky, Schönberg, Hindemith,
Kurt Weill sind amerikanische Komponisten, Marlene Dietrich, Billy Wilder, Wilhelm
Dieterle, Fritz Lang, Selznik, Homolka, Karlweis, Kortner amerikanische Film- oder
Bühnenkünstler, Georg Grosz, Erik Isenburger, Richard Lindner, Eugen Spiro, Max
Beckmann, Wollheim, Schulein, diese deutschen Maler sind amerikanische Maler
für Amerika.
Und in Paris, die berühmte École de Paris, sind es lauter gebürtige Franzosen?
Neben Georges Braque und Henri Matisse, Fernand Léger und André Derain stehen
der Spanier Pablo Picasso, der Spanier Juan Miro, der Spanier Juan Gris, der
italienische Jude Amedeo Modigliani, der russische Jude Marc Chagall, der polnische
Jude Chaim Soutine, der bulgarisch-amerikanische Jude Pascin, der Deutsche Max
Ernst, ça c'est la gloire de Paris. Für gewisse Deutsche war sogar Heinrich Heine der
anonyme Autor der Lorelei, Einstein und Freud waren Juden, die man aus Deutschland
austrieb.
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Als sei die deutsche Literatur zu üppig geworden, erhoben sich breite Volksschichten
in einem barbarischen Selbsthaß und in einer kläglichen Feindschaft gegen alles
Geistige und zivilisatorisch Verfeinerte, ja gegen das Beste der deutschen Kultur,
nämlich ihren individuellen Reichtum, und verfolgten ganze Gruppen der deutschen
Literatur, die Marxisten und die Juden, die Liberalen und die Pazifisten, die
Internationalen und die Katholiken, die Freimaurer und die Konservativen, die
Romantiker und die Humanen und schließlich alle, die nicht schweigen konnten
angesichts dieser Spottgeburt aus Dreck und Diktatur, dieses klassischen deutschen
Unglücksraben Adolf Hitler, der aussah, als hätte es ihn nie gegeben.
Die sogenannte deutsche Revolution erklärte auch der Vergangenheit den Krieg,
sie bekämpfte den Idealismus und die Toleranz, und ganze Kunstbewegungen, den
Expressionismus, den Kubismus, den Surrealismus, den Impressionismus, den
Postimpressionismus. Statt dessen förderte sie einen akademisch konventionellen
Servilismus.
Bücherverbrennungen, Menschenjagden, Konzentrationslager, Kulturkammern,
Literaturbeamten, die Proskription der Freiheit, der Wahrheit, des Geistes, der
Menschenwürde, Spitzeltum und Denunziantenwesen bis in den Schoß der Familie,
die jeweilige Bestechung und Verprügelung von Schriftstellern, oftmals derselben,
schufen aus der wildblühenden Literatur der Weimarer Republik eine kontrollierte
Diktaturliteratur, mit all ihren geheimen Nebenglücksfällen, z.B. der vielsprachigen
Weltbereicherung der exilierten Literatur draußen und der unterirdischen
Kellerliteratur drinnen mit ihrer verfeinerten Doppelsprachigkeit, Doppelbödigkeit,
stillen Opposition und innern Emigration.
Dazu kam die Einbuße an literarischer Tradition infolge der physischen Zerstörung
von Büchern und Bibliotheken und der ganzen Leipziger Bücherwelt, infolge der
Ausrottung von Schriftstellern und Gelehrten, Buchhändlern und Verlegern durch
die deutschen Behörden, und durch die zivilen und militärischen Kriegsverluste,
durch die barbarischen Bücherverbrennungen unter Goebbels und die
Stadtezerstörungen durch Fliegerbombardements.
1933 wurde die deutsche Literatur halbiert. Wir hatten bereits ein Beispiel erlebt,
als ganze Gruppen der blühenden russischen Literatur vor der bolschewistischen
Diktatur nach 1917 flohen, oder in Rußland liquidiert wurden, oder nur umerzogen,
nur geistig erledigt wurden.
Auch aus Rußland flohen weltberühmte Dichter wie Dimitri Mereshkowskij, Iwan
Bunin, Maxim Gorki, Ilya Ehrenburg, Fjodor Sologub, Alexander Kuprin, Iwan
Schmeljow. Manche kehrten später zurück, wie Maxim Gorki und Ilya Ehrenburg.
Aber wann hätte je ein Volk, je ein Mensch aus einem fremden Schicksal gelernt?
Die meisten lernen nicht mal aus ihren eigenen Erfahrungen.
1945 wurde die lebende deutsche Literatur sogar gevierteilt. Da gab es die
westdeutschen, die ostdeutschen Schriftsteller, die Emigranten und die Nazis. Die
Nazis wurden vorübergehend nicht mehr gedruckt, die Emigranten hatten auch ihre
Ernigrationsverlage verloren und wurden nicht mehr gedruckt, wenigstens nicht auf
deutsch. Die Ostdeutschen dachten, wie alle Neulinge unter frischen Diktaturen,
unter dieser Diktatur werde es nicht so radikal sich entwickeln wie unter andern
Diktaturen, und die
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Parteimitglieder dachten, wir werden es ihnen schon zeigen. Während die Emigranten
vorerst nur vereinzelt nach Westdeutschland zurückkehrten, kamen die
kommunistischen Emigranten-Schriftsteller befehlsmäßig in hellen Haufen zurück,
Becher und Brecht und Bredel, die Seghers und Friedrich Wolf und Ernst Bloch,
F.C. Weiskopf, Arnold Zweig, Ludwig Renn, Wieland Herzfelde, Alfred Kantorowicz
und Theodor Plievier, der aber einige Jahre später sich von den Kommunisten lossagte.
In Westdeutschland gab es viele okkupierende Armeen und Lizenzen für Verlage,
Zeitungen, Zeitschriften und eine gewiße Zensur. In Ostdeutschland wurde die
Literatur stufenweise normiert, nach der jeweiligen Parteiparole.
Ein lebender Mensch hält es nicht aus, wenn man ihn vierteilt. Und einer lebenden
Literatur sollte es gut bekommen? Aber blühende Literaturen sterben nur langsam,
wie es die russische Literatur unter den Bolschewikis beweist.
Wäre unsere deutsche Literatur nicht gevierteilt worden, so wäre sie auch heute
noch eine recht ansehnliche und interessante Literatur.
Seit meiner ersten und zweiten Heimkehr ins Nachkriegsdeutschland 1949 und
1950 hat sich die Lage wieder verändert. Damals erklärte ich, es sei an der Zeit, die
moderne deutsche Literatur wieder zu einem einzigen Organismus
zusammenzuschliessen, der trotz unversöhnlichen Antipoden den hundertfältigen
schöpferischen Reichtum einer geschlossenen Nationalliteratur entwickeln könne.
Die literarische Emigration war beendet, da theoretisch jedes Buch eines Emigranten
in der Bundesrepublik erscheinen konnte. Das politische Exil war 1945 beendet, da
alle emigrierten Schriftsteller theoretisch im Stande waren, nach Deutschland
zurückzukehren. Inzwischen sind auch in die deutsche Bundesrepublik viele
Emigranten ganz oder vorübergehend zurückgekommen. Leonhard Frank, Alfred
Döblin, Wilhelm Speyer, Fritz von Unruh, Richard Friedenthal, Stefan Andres,
Heinrich Hauser, Bernard von Brentano, Hanns Henny Jahnn, Irmgard Keun, Carl
Zuckmayer, Wilhelm Herzog, Hans José Rehfisch, Ferdinand Bruckner, Friedrich
Torberg, Albrecht Schaeffer, Karl Jakob Hirsch und Rudolf Hirsch.
Auch die nationalsozialistischen Autoren erscheinen wieder, in alter Frechheit
und mit ihrem verworrenen Deutsch, manche sogar mit leicht reformierten
Gesinnungen.
In der Bundesrepublik sind, mit Ausnahme von Westberlin, die Lizenzen für
Verlage, Zeitungen und Zeitschriften verschwunden. Es existiert nur die
Einschränkung, daß man die alliierten Mächte und die Bundesregierung nicht mit
Verbalinjurien belegen darf. Im Hintergrund droht nun das neue Gesetz für Schmutz
und Schund. Das ist noch eine relativ sehr große Freiheit.
Leider hat sich auch die gegenseitige Absperrung der beiden deutschen Staaten
in den letzten zwei Jahren immer mehr verschärft. Die Grenze zwischen deutschen
Autoren hüben und drüben bald zur chinesischen Mauer. Es ist ein Jammer.
New York ist kein so schlechter Platz, um einen gelassenen Überblick über die
gesamte deutsche Literatur zu gewinnen, dank den wunderbaren öffentlichen- und
Universitätsbibliotheken, wo in vollkommener Neutra-
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lität alles nebeneinander zu finden ist, die kommunistische Literatur neben den
Büchern und Zeitschriften, die in der Bundesrepublik, in der Schweiz, in Österreich
erscheinen, samt den Büchern der Emigranten, die noch nicht wieder in Deutschland,
Österreich oder der Schweiz erschienen sind. Man erhält ein widerspruchsvolles, ja
verworrenes Bild.
In der Deutschen Demokratischen Republik entsteht unter dem Einfluß des
russischen Realismus und der russischen Parteipolizei in der Tat eine neue Literatur.
Sie ist ästhetisch und moralisch betrachtet erschreckend, geistig eindeutig bis zum
Schematischen, politisch trostlos. Nur jene Autoren, die sich in bürgerlichen Ländern
als oppositionelle Dichter einen Namen gemacht haben, dürfen bis zu einem gewissen
Grad die alten legitimen Kunstmittel und einen Teil ihres Talents anwenden.
Der Literaturbetrieb der Ostzone hat natürlich auch ausgesprochene Verdienste,
wie die systematische Übersetzung der klassischen und der modernen russischen
Literatur ins Deutsche und die verlegerische Rettung gewisser deutscher Autoren
wie Carl Sternheim und Heinrich Mann. Doch wird auch dieses Verdienst dadurch
beeinträchtigt, daß die Werke dieser Autoren in den Neudrucken zweckzensuriert
werden, ihre biographische Figur für den politischen Tagesgebrauch umgedichtet
wird, und daß die moderne sowjetrussische Literatur zum Teil nur als Straflektüre
bezeichnet werden kann.
Die wahre Sünde der kommunistischen Literaten ist, daß sie die großen Ideen der
Revolution mißbrauchen, die Freiheit, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Aufhebung
der sozialen Ungleichheit und die Wiederherstellung der verletzten Menschenwürde.
Es ist langst nicht mehr wahr, daß diese sogenannten Kommunisten noch
Kommunisten sind. Sie zogen aus, um die Arbeiter und Bauern zu befreien. Welch'
wunderbarer Beginn! Aber die Bauern und die Arbeiter sind dort ebenso Puppen
einer Diktatur geworden wie die Bürger und Beamten und Soldaten.
Statt gewisse Volksklassen wie früher unterdrückt man heute ganze Völker. Statt
das Proletariat zu befreien, versklavt man das gesamte Volk. Ein Doktor Eisenbart
hat den Patienten an Kopf und Gliedern amputiert.
In den bürgerlichen Ländern gehören die Kommunisten zur Opposition und nutzen
alle Rechte und Freiheiten der angegriffenen Verfassung aus. In ihrem Staate dulden
die Kommunisten keinerlei Opposition. Die individuelle Opposition ist aber
künstlerisch fruchtbar. Da die ältern kommunistischen deutschen Literaten noch in
der relativen Freiheit bürgerlicher Lander aufgewachsen sind, macht ihre Literatur
den seltsamen und absurden Eindruck, daß sie mit Gewalt reduziert eine
Eunuchenliteratur wurde.
Wollüstig gehorchende Dichter liefern mit äußerster Kraftanstrengung ihr
Schlechtestes.
Angeblicht erhält man in der Ostzone oder der Deutschen Demokratischen Republik
die ganze revolutionäire Weltliteratur. Aber diese Literatur wird durch ein
engmaschiges Zensursieb getrieben.
Was die Literatur der E m i g r a t i o n betrifft, so mögen weit über tausend
Schriftsteller ab 1933 geflohen und ausgewandert sein, Wissenschaftler aller
Richtungen und Konfessionen von Kommunisten bis zu abtrünnigen Nazis, wie
Rauschning und Strasser, Katholiken und Juden, Religionsphilosophen und
Tanzkritiker, Filmautoren und Genies, Revolver-
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journalisten und Heilige, Patrioten und Spitzel, Psychoanalytiker und
Kinderbücherautorinnen und Homosexuelle, kurz das Sammelsurium eines Volkes,
alle, denen die Freiheit lieber als der Wohlstand war, oder die mit dem lokalen
Parteibonzen einen Streit hatten, jene, die mit gutem Grund und jene, die ohne Grund
emigriert waren. Es gab einfach alles in der Emigration, wie in einem richtigen Volk.
Dennoch war diese literarische Emigration im Ganzen gesehen die Elite einer
Nation, wie sie noch selten in der Geschichte in so großer Zahl und Bedeutung ihr
Land verlassen hatte, um gegen ein barbarisches Regierungssystem vor der Nation
und der Welt zu protestieren.
Es schien zuweilen ein aussichtsloser, ein verlorener Kampf. Goebbels schrie in
alle Lautsprecher, wir seien mißzufriedene Kulturbolschewisten und zynische
Landesverräter, und es gab genug Leute im Ausland, die das gerne hörten und
wiederholten. Es war nicht leicht, ein Emigrant zu sein, ganz abgesehen vom Verlust
der Staatsbürgerschaft und der Jagd, welche die Fremden-Polizei aller Länder auf
uns machte. Wir sollten reisen und hatten keine Papiere.
Schwer war die Entfernung vom eigenen Volk. Schwer die Entfernung von der
eigenen Sprache. Indes die deutsche Sprache im Reich unter dem Einfluß der Nazis
sich verwandelte, verwandelte sich die Sprache der deutschen Emigranten unter dem
Einfluß der fremden Sprachen und Literaturen. Ja manche taten den kühnen Schritt
in die fremde Sprache und schrieben englisch, französisch, spanisch, italienisch, und
sind nur noch mit ihren Jugendwerken deutsche Schriftsteller, wie Robert Neumann
und Arthur Koestler, Franz Schönberner und Klaus Mann, Franz Hoellering und
Vicky Baum, Stefan Heym und Peter de Mendelssohn, Hilde Spiel und Hans
Flesch-Bruningen, Ernst Erich Noth und Joseph Bornstein und Norbert Mühlen, die
alle englisch schreiben.
War es aber beruflich leicht, ein deutscher Dichter im Ausland zu sein und su
bleiben? Die meisten berühmten deutschen Dramatiker gingen in die Emigration,
Georg Kaiser und Carl Sternheim, Ferdinand Bruckner und Carl Zuckmayer, Bert
Brecht und Ernst Toller und Walter Hasenclever, Fritz von Unruh und Hans Rehfisch,
Karl Vollmöller und Fritz Hochwälder, Bruno Frank, Leonhard Frank, Alfred
Neumann, Friedrich Wolf, Oedoen von Horvath und Hans Borchardt.
Alle schrieben in der Emigration Stücke, einige wurden in Zürich, oder in London,
oder New York, oder Paris gespielt, aber ganz sporadisch, keiner konnte vom Ertrag
seiner Stücke leben.
Gar unsere deutschen Lyriker in der Emigration, welch' gute Namen und wieviel
namenloses Elend! Ich spreche nicht von Stefan George, Frans Werfel und Hermann
Hesse, sondern von Max Hermann-Neisse, Walter Mehring, Mascha Kaleko, Albert
Ehrenstein, Else Lasker-Schüler, Hans Sahl, Alfred Wolfenstein, Paul Zech, Paula
Ludwig.
Wovon leben Lyriker in Deutschland? Aber wer gibt einem deutschen Lyriker im
Ausland ein Stück Brot für ein deutsches Gedicht?
Und die jüngeren Prosaisten, die kaum einen Namen hatten, als sie in die
Emigration gingen? Und die ältern, wie etwa Albrecht Schaeffer, deren Werk so
unübersetzbar deutsch war, daß es nirgends gedruckt wurde?
Neben den geistigen, literarischen und materiellen Schmerzen der Emi-
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gration bot sie natürlich auch zahlreiche Vorteile und viele Wonnen. Die
amerikanische Flotte hat einen Werbespruch: Join the navy and see the world. Die
politische Emigration ist ebenfalls eine Gelegenheit für Weltreisen, nicht nur lokaler,
sondern auch spiritueller Natur. Man lebt nicht unbelohnt jahrzehntelang inmitten
fremder. Völker, Kulturen und Literaturen. Gerade der deutschen Literatur hat
Weltkenntnis und Welterfahrung immer sehr gut getan bei ihrer Neigung fürs
provinzlerisch Kauzige, Heimatversponnene und abgründig Seelentiefe. Weltkenntnis
und Welterfahrung haben wir in Fülle in der Emigration gewonnen und in die Speicher
und Scheuern der deutschen Literatur heimgetragen. Wir haben inmitten fremden
Literaturen gelebt und uns fremde Sprachen angeeignet, mit ausländischen
Schriftstellern oft die innigste Freundschaft geschlossen, sind Bürger fremder Länder
geworden, haben fremde Sitten studiert und teilweise angenommen. Welche großartige
Bereicherung der deutschen Literatur!
Emigrantenschriftsteller wurden gründlich geschulte Übersetzer ins Deutsche und
aus dem Deutschen. Sie können in Deutschland auf übersehene literarische Schätze
des Auslands, im Ausland auf deutsche Schriftsteller nachdrücklich hinweisen, an
denen das Ausland vorüber gegangen ist.
So habe ich zum Beispiel in England und Amerika mitten im Krieg englische
Heine-Ausgaben gebracht und in einer Anthologie der besten Novellen der Romantiker
Europas und Amerikas The Blue Flower zum ersten Mal in Amerika auf englisch
solche Meisterwerke der deutschen Literatur gedruckt, wie ‘Das Erdleben in Chili’
von Heinrich von Kleist oder ‘Spiegel das Kätzchen’ von Gottfried Keller, oder in
einer gemeinsam mit Klaus Mann in Amerika herausgegebenen Anthologie The
Heart of Europe Proben der besten europäischen Schriftsteller zwischen den beiden
Weltkriegen, deutsche Schriftsteller der Gegenwart zum ersten Male auf englisch
dem amerikanischen Publikum vorgestellt, um nur einen zu nennen, den bedeutenden
Romancier Ernst Weiss, der daraufhin auch in andern amerikanischen Anthologien
erschienen ist.
Wenn heute wieder in aller Welt ältere und neue Autoren, die in Deutschland
geblieben sind, in Übersetzungen erscheinen, so sind es häufig emigrierte
Schriftstellers, die ihren Verlegern gerade diese Bücher zuerst empfohlen, oder für
diese Verlage gelesen oder sie übersetzt haben, darunter manches deutsch abseitige
Buch, das kein sprachfremder Ratgeber je empfohlen hätte.
Eine der sonderbaren literarischen Erfahrungen in der Emigration machte ich
gleich vielen meiner Freunde in Amerika, in New York, wo wir von 1940 bis 1950
unser langverlassenes Leben der zwanziger Jahre von Berlin und der Weimarer
Republik plötzlich wiederfanden.
In the little magazines, den kleinen literarischen avantgardistischen Zeitschriften,
entdeckten die Amerikaner jetzt erst den deutschen Expressionismus, jetzt erst Rilke,
und jenen Kafka, den Kurt Wolff schon im ersten Weltkrieg im ‘Jüngsten Tag’
gedruckt hatte, den ich selber 1931 im Verlag Gustav Kiepenheuer in Berlin gedruckt
habe.
Auf dem Theater entdeckte man Elisabeth Bergner, oder die Manier von Piscator
(nicht Piscator selber), oder Autoren, die an Strindberg und
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Wedekind erinnerten, wie Thornton Wilder, oder an den frühen Ferdinand Bruckner,
wie Erskine Caldwell, oder die Nachfahren der deutschen ‘Neuen Sachlichkeit’ und
unseres ‘magischen Realismus’, wie Arthur Miller und Tenessee Williams, dessen
bestes Stück ‘Rose Tattoo’ so stark an Oedoen von Horvath erinnert. Der Broadway
machte Kurt Weill zu einem der erfolgreichsten Operettenkomponisten von New
York.
1945 entdeckte der New Yorker Avantgardistenverlag ‘New Directions’ den
belgischen Surrealisten Henri Michaux für Amerika, den ich schon 1931 in meiner
bei Kiepenheuer erschienenen Anthologie ‘Neue Französische Erzähler’ in
Deutschland eingeführt habe; ebenda druckte ich zum ersten Mal für Deutschland
Jean Giono und Henri de Montherlant, André Malraux und Jules de Supervielle, die
ebenfalls in Amerika erst in den vierziger Jahren erschienen sind.
Die ganze literarische Stimmung in den Vereinigten Staaten in den vierziger Jahren
glich jenen der zwanziger Jahre bei uns in Berlin, mit dem Salonbolschewismus und
Literaturmarxismus in Hollywood und New York, mit dem Triumph der modernen
psychologischen Schulen von Freud, Adler, Jung, mit der Neuentdeckung unserer
alten Berliner Filme und Filmgrößen bis zum ‘Blauen Engel’, mit New Yorker
surrealistischen Theaterexperimenten und deutschen Schauspielern und
experimentellen Filmstudios, mit Life, das nach dem Muster der ‘Berliner Illustrierten’
gemacht war, mit dem ‘New Yorker’, der in manchem an den alten ‘Simplizissimus’
erinnerte, mit den großen Book Clubs, die von unseren Buchgemeinschaften inspiriert
waren, und den pocket books, die nach Tauchnitz und Albatros entstanden, mit unsern
alten deutschen Verlegern, die erfolgreiche amerikanische Verleger geworden waren,
wie Kurt Enoch, der heute der größte amerikanische pocket book Verleger ist (er
kam erst 1940 nach New York), mit Kurt Wolff, der den ansgezeichneten Pantheon
Verlag in New York geschaffen hat, mit dem L.B. Fischer Verlag unter Dr. Bermann
Fischer und Dr. F.H. Landshoff, mit Klaus Mann und seiner Zeitschrift ‘Decision’
in New York, mit Thomas Mann, der vor Tausenden Zuhörern in New York deutsche
oder englische Vorträge und Lesungen hielt, und mit mehr als hundert namhaften
deutschen Autoren in New York, und mit dem Getümmel internationaler Autoren,
Komponisten, Maler in New York, wie in den besten Berliner Zeiten, mit den
schwulen Bars, dem Jazzrummel, und der kosmopolitischen Neugier, und den vielen
deutschen Buch- und Magazinillustratoren und der Entdeckung von Barlach und
Lehmbruck, Kokoschka und Beckmann und George Grosz, und mit dem ‘Ring’ und
dem ‘Rosenkavalier’ in der Metropolitan Oper.
Wir schienen durch eine Zaubertür ins gute alte Berlin der Weimarer Republik
zurückgekommen, mitten in New York und Hollywood, mitsamt den Erfolgen jener
selben deutschen Autoren, die 1930 in Berlin die grossen Erfolge hatten, wie
Feuchtwanger und Werfel, Remarque und Thomas Mann und Stefan Zweig, mit den
Romanen der Vicky Baum und Kathrin Holland in den amerikanischen Magazinen,
mit den alten Diskussionen über Stalin und Hitler, Kafka und die Sowjetliteratur Berolina rediviva in New York.
Obendrein haben Berlin und New York so vieles gemein, das Groteske und
Geschwinde, das im Intellektuellen oft wie Zauberei, oft wie absurde
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Vergeßlichkeit aussieht. Beide Wellstädte haben eine imposante Häßlichkeit und
eine überraschend liebliche Umgebung. Ihr exzentrischer kaustischer Mutterwitz
war im alten Berlin und in New York durch jüdischen Witz stimuliert, wie die
Mischung von Juden und Christen fürs Kulturleben des weimarischen Berlin und für
New York so typisch ist. Beide Städte macht die künstliche Magie der Lichtreklame
zu Nachtschönheiten.
Dieser Spaß der zivilisatorischen Begegnung mit Berlin in New York, einem
Über-Berlin, wurde zur Komödie, als ich nach dem Krieg nach Deutschland
zurückkam und entdeckte, daß ich und meine Altersgefährten schon die literarischen
Großväter der jungen Deutschen waren, obwohl sie oft kaum jünger als wir waren.
Sie gingen auf Umwegen bei uns zur Schule, indem sie unsere ausländischen
Schuler nachahmten, da sie uns vergessen oder nie gekannt hatten. Im neuen
Deutschland ist Oedoen von Horvath vergessen und Tenessee Williams berühmt,
Joseph Roth vergessen und Hemingway berühmt, unser alter Kafka kam nach
Deutschland als eine englischamerikanischfranzösische Entdeckung zurück. Die
jungen deutschen Literaten ahmen nicht mehr Erich Kästners ‘Fabian’ oder meine
‘Glücklichen Menschen’ nach, sondern Sartre und Camus, die vom Berliner Roman
von 1930 herkommen. Hans Werner Richter, Rudolf Krämer-Badoni, Soehring und
Andersch wurden von Hemingway beeinflußt, der wie der frühe Montherlant und
der frühe Joseph Roth schreibt. Unsere jüngsten Dramatiker lernen von Thornlon
Wilder und O'Neill, die beide von Ernst Toller Anregungen empfingen, und von
unsern andern Expressionisten. Andre gehen bei Dos Passos zur Schule statt zu Alfred
Döblin, bei dem noch der gute alte Brecht und Lion Feuchtwanger gelernt haben.
Walter Jens, Ilse Aichinger und dreizehn Dutzend junger Deutscher ahmen den Kafka
nach und wissen nicht, daß Kafka kein Meteor war, der vom Himmel nach Prag fiel,
sondern einer aus einer ganzen Prager und Wiener Schule, die alle von E.T.A.
Hoffman, Gogol und Poe beeinflußt waren. Ich war schon dafür dankbar, daß die
jungen deutschen Lyriker nur Auden und T.S. Eliot übersetzten und imitierten und
nicht Rainer Maria Rilke aus dem Englischen ins Deutsche rückübersetzten.
Ich sage hier nichts gegen Einflüsse und Schule. Ohne Schule und Tradition bricht
jede Literatur in Stücke. Auch die jungen Genies beginnen mit Nachahmung oder
Parodie. Goethes Werther dankt vieles dem Rousseau. Fielding schrieb seinen
Erstlingsroman ‘John Andrews’ als Parodie auf Richardson. Nur ist es schade, daß
unsere jungen Autoren bei der Nachahmung ausländischer ‘Originalgenies’ meist
nicht die Originale, sondern oft spottschlechte Übersetzungen lesen, und da in die
Gefahr geraten die Sprachschnitzer des Übersetzers nachzuahmen, die sie für
Eigentümlichkeiten des Originals halten.
Ist also die Literatur der Bundesrepubliek ein Spiegelbild der Literatur der
Weimarer Republik? War alle Zeit dazwischen nur ein Dornröschenschlaf? Und die
Wellentwicklung ging spurlos vorbei? Denn Joyce, Kafka, Thomas Mann, Proust,
Kierkegaard, Faulkner, Hemingway gab es schon 1932. Schon damals ahmten
Wolfgang Weyrauch und seine Freunde den Hemingway nach. Schon damals wurden
deutsche Autoren von Kafka oder Joyce beeinflußt wie Wolfgang Koeppen heute,
und erklärte man

Libertinage. Jaargang 5

401
abwechselnd Thomas Mann für den größten deutschen Epiker der Gegenwart oder
für veraltet.
Merkt man nur die Spuren der Zeit, aber keine Entwicklung? Viele Dichter starben,
neue tauchten auf. Aber Thomas Mann schreibt immer noch am Krull, Hermann
Hesse immer noch Briefe an junge Dichter, täglich erscheinen neue Kafkamanuskripte,
als gäbe es eine Kafkafabrik, Hans Grimm und Guido Kolbenheyer füllen immer
noch ihre Bücher mit Sprachschnitzern und Hitlerhymnen an und werden immer
noch von Paul Fechter in den Himmel gehoben. Rowohlt druckt wie 1932 mit der
Rechten Ernst von Salomon und mit der Linken Stalinbiographien und Kurt
Tucholsky. Zuckmayer feiert die alten Theatertriumphe. Carossas Leser glauben
immer noch an den weltfernen Adel Carossas, Schnurre parodiert heute den Jünger,
wie es einst Robert Neumann tat, Ernst Jünger betet immer noch den Ernst Jünger
an, Remarque wird immer noch gescholten und gelesen. Die Literarische Welt
erscheint, wenn auch in Darmstadt statt in Berlin. Die Weltbühne gibt es gleich um
die Ecke. Hat sich nichts verändert?
Swedenborg malte die Hölle so. Drüben tat jeder, was er hüben getan hat. Ein
Kaminkehrer kehrt auch in der Hölle Kamine. Paul Fechter wird einmal auch in der
Hölle Hans Grimm und Guido Kolbenheyer und Hans Friedrich Blunck lesen und
rühmen müssen, was wirklich eine höllische Strafe bedeutet.
Schon in der Emigration verdroß mich die scheinbare stationäre Tendenz der
Literaturkritik; die ganze Exilsliteratur schien wie im Eisschrank konserviert. Wer
als junges Talent herausging, blieb es durch zwanzig Jahre trotz allen Wandlungen.
Sind nun in Deutschland die Literatur und die Kritik wirklich steckengeblieben?
Ich glaube es nicht. Die deutsche Literatur ist immer noch grundlebendig und
fruchtbar und interessant, nur eben aufgeteilt und atomisiert. Die deutsche Literatur
kennt sich selber nicht mehr.
Diesen stationären und halb unbewußten Zustand der Literatur finden wir heute
in vielen europäischen Literaturen und in geringerem Maße auch in Amerika.
Nirgends außer in den Literaturen, wo der russische Realismus so tödlich regiert,
gibt es eine herrschende literarische Richtung oder Schule.
Überall gehen Restauration und Revolution, Tradition und Experiment und
sämtliche Literaturmoden dieses halben Jahrhunderts durcheinander und
nebeneinander her. Die umstürzenden neuen Theorien der Physik, Medizin,
Psychologie, Astronomie, Mathematik, aller Naturwissenschaften, der
Universalgeschichte und der Technik sind keineswegs literarisch angeeignet und
geistig verdaut worden.
Überall in der Welt herrschen eine neue schamhafte Romantik und unverschämte
Reaktion, in Rußland wie in Amerika wie in Deutschland. Überall üben die
Glaubensorganisationen einen starken Einfluß auf die Literatur aus, ob es nun die
katholische Kirche oder die Töchter der amerikanischen Revolution oder des
Moskauer Klerus sind. Überall werden die Zensurbestrebungen frecher.
Nur sind in Deutschland die Zerklüftungen stärker als anderswo, da hier alles 1945
in Ruinen lag, Volk und Staat, Moral und Poesie, Kritik
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und Kunst, Hochschulen und Zeitschriften, Dichter und Dichtung, Zeitungen und
Theater und Verlage.
Da verhältnismäßig mehr Vertreter der weltgültigen Dichtung ins Exil gingen als
deutsche Provinzdichter, mehr die denkende Großstadtliteratur als die vegetatieve
Poesie, und da das künstlerische Experiment von staatswegen verfolgt wurde, besteht
für die Literatur der Bundesrepublik ebenso wie für die Literatur in der deutschen
Schweiz, die sich aufs eingeborene und lokale Element aus Opposition gegen das
Dritte Reich zurückzog, die bedeutende und eigentümliche Gefahr einer
Überwucherung der Provinzliteratur, der Raabeschüler mit Kafkamotiven und
Joycetechnik, der intellektuellen Raubritterliteraten vom Schlage des Ernst von
Salomon, der Provinzpsychopathen und Schildbürgerliteratur, der Theodor Körner-bis
Goethe-Tierstimmenimitatoren, und andererseits in der Bundesrepublik, wie in
Österreich insbesondere, die Gefahr der Überschätzung der intellektuellen
Randerscheinungen und geistigen Grenzfiguren, der Nachahmung stilistischer oder
intellektueller Extremisten wie es Joyce, Proust, Kafka und Musil waren, die
sozusagen nur das Genie vor dem Dilettantismus gerettet hat, deren Technik und
Geist mittleren Talenten aber übel ansteht.
In der Weimarer Republik gab es eine viel angesehenere und wirkungsvollere
Literatur und Theaterkritik als heute. Es gab ein Dutzend Theaterkritiker, die über
ihren Ort hinaus in ganz Deutschland Wirkung übten. Es gab in den großen Berliner
Zeitungen und in den großen Provinzblättern regelmäßig literarische Kritiker, die
Einfluß auf die Geltung und den Verkauf der Autoren hatten. Es gab in jeder Großstadt
Zeitungen mit einem viel umfangreicheren und besseren Feuilleton als es heute die
Zeitungen haben. Mit einem Roman in der Frankfurter Zeitung oder in der Vossischen
Zeitung zu erscheinen, bedeutete einen literarischen Erfolg für einen unbekannten
Autor und machte ihm einen Namen. Von den ständigen Literaturkritikern der
Frankfurter Zeitung, der Kölnischen Zeitung, der Münchener Neuesten Nachrichten,
des Hamburger Fremdenblatts, des Berliner Tageblatts, der Literarischen Welt gelobt
zu werden, konnte eine Auflage und einen nationalen Ruhm machen. Schon die
Tatsache von einem Verlag wie S. Fischer, Insel, Kiepenheuer, Kurt Wolff oder
Zsolnay gedruckt zu werden, bedeutete eine Mindestauflage von drei-tausend und
Beachtung im deutschen Blätterwald. Die Theater und Verlage, die Zeitungen und
Zeitschriften hielten es für ihre Ehrenpflicht, der jungen Literatur eine Chance zu
geben, jungen Autoren von Talent Jahresrenten zu geben. Diese Ehrenpflicht erkennt
heute nur noch der Rundfunk an.
Natürlich ist der Ausfall der Reichshauptstadt Berlin eine literarische Katastrophe
für Bücher und Bühnenstücke. Es gibt keine literarischen Kaffeehäuser mehr, wo
Meinung gemacht, Kritiker gebildet, Ideen ausgetauscht oder gestohlen, neue
Literaturprogramme entworfen, neue literarische Richtungen hergestellt oder entdeckt
werden. Gruppenbildungen wie jene der Gruppe 47 oder der fatalen Hans Grimm
Gruppe oder des P.E.N.Clubs, oder der Akademien, oder der K.P.D., oder des
Tukankreises sind nur ein schwacher Ersatz für das literarische Kaffeehaus. Es gibt
auch viel zu wenige literarische Zeitschriften. In Zeitschriften und in
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Kaffeehäusern übt man jene scharfe Kritik, die einer gesunden Literatur notwendig
ist. Wir alle sind viel zu tolerant gegen das Böse und Schiefe in der Literatur, gegen
Halbtalente und schlechte Charaktere, oder wie Goethe sie hieß, die Halblemuren.
Wir, die Schriftsteller und Kritiker, müssen dafür sorgen, daß wir die disparate
deutsche Literatur wieder zusammenschauen als eine einzige Literatur. Wir müssen
wieder alles mit den höchsten Maßstäben messen, sine ira et cum studio.
Es fehlt nicht an großen Persönlichkeiten und Büchern in der gegenwärtigen
deutschen Literatur und nicht an der Fülle der Talente und keineswegs am Reichtum
der Probleme und Erlebnisse.
Wieviele Konflikte und geistige Abenteuer und
episch-dramatisch-lyrisch-philosophischen Stoff bietet allein dieses Berlin, das
gewaltsam in eine Zwillingsstadt aufgeteilt wurde, dieses unglückliche Paradies eines
modernen Dichters. Rücken an Rücken leben hier zwei Welten, zwei Zivilisationen
in derselben Großstadt. Eine Fahrt mit der Untergrundbahn führt uns vom Westen
in den Osten, der vom Osten in den Westen, von Moskau nach New York oder
umgekehrt, und dabei ist alles immer noch Berlin, das alte, große, witzige, urlebendige
Berlin.
Unsere Gefahren in der deutschen Literatur sind also der Traditions-bruch, der
russische Realismus, die Überwucherung der Provinzliteratur, die Experimente aus
dritter Hand, die Atomisierung, die Zerstörung der dichterischen Integrität, die
Unbewußtheit, und die deroutierte Kritik.
Unsere Hoffnungen sind die verhältnismäßig große Freiheit und der materielle
Aufschwung der Bundesrepublik, die Kulturkorrespondenz mit den so nahe gerückten
fremden Literaturen, die Europäisierung Europas mitsamt und trotz aller
Amerikanisierung und Russifizierung, der neue Anschluß an die Weltliteratur, die
ungebrochene Tradition der reichen deutschsprachigen Schweiz, der Beitrag der
österreichischen Literatur, und vor allem unsere jungen Dichter.
Zwei Jahre lang habe ich die Prosabücher neuer deutscher Dichter systematisch
gelesen, die in der Hauptsache erst nach 1945 herausgekommen sind, da ich mit
Thomas Mann und Alfred Neumann den aus unseren Mitteln und Mitteln unserer
Auslandsverlage gestifteten mit 5.000 DM dotierten René Schickele-Preis zu verteilen
hatte, den wir samt literarischen Ehrungen an Hans Werner Richter, Hermann Lenz,
Heinz Risse, Ilse Aichinger, Luise Rinser und Franziska Becker vergeben haben, ein
Preis, der im übernächsten Jahr wieder für den besten deutschen Roman eines neuen
Nachkriegsautors vergeben werden soll.
Dabei haben wir weinige Romane gefunden, die sich mit den besten Romanen
junger Amerikaner, Engländer, Franzosen oder Italiener messen konnten, aber eine
Fülle echter, neuer, interessanter Talente mit schönen Gesinnungen.
Diese jungen Deutschen hatten es schwer genug. Aufgewachsen unter der Diktatur
und im Krieg marschierten sie in Uniform durch ganz Europa und Afrika und viele
landeten in den Gefangenenlagern von Afrika, Asien und Amerika. Sie hatten keine
Wahl und keine Ideale und keine Vorbilder, aber Hunger und Langeweile und Ruinen.
Sklaverei macht dumm oder unaufrichtig. Leiden ohne Unterlaß macht
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oft böse. Die Lektüre staatsempfohlener Autoren verdirbt die guten Sitten und die
Syntax. Der Hunger ist ein schlechter Koch und keine Muse. Unter der Oberherrschaft
von Denunzianten und Terroristen bildet sich kein Charakter und in der Einsperrung
kein Talent.
Man mußte also für unseren literarischen Nachwuchs mit dem Schlimmsten rechnen
oder auf Großes hoffen. Es kam aber weder zum Ärgsten noch ging es zum Besten.
Ich habe bei meinen drei Besuchen in Deutschland 1949, 1950 und 1952 viele junge
deutsche Dichter und Dichterinnen von Talent und mit den schönsten Überzeugungen
getroffen. Viele gefielen mir, einige wurden meine Freunde, deren Bücher ich liebe.
Aber hatten es unsere jungen Schriftsteller nicht schwer? Sie verloren die Tradition
und bekamen plötzlich zuviele neue Beispiele. Wem sollen sie folgen, wen nachahmen
oder parodieren? Inmitten einer turbulenten Welt und eines aufgestörten Zeitalters
und einer Art naturwissenschaftlichen und technologischen Messianismus aus
Russland und Amerika sind sie reich an unverdauten Erfahrungen, frühe Zeugen von
Krieg, Hunger, Diktatur und Tod, und wollen ein gemässigtes Leben am gefürchteten
Vortag neuer Revolutionen oder Kriege, und neuer Zeitalter.
Dennoch liegt in ihren Händen die Zukunft der deutschen Literatur, besonders
hier in der Bundesrepublik, in der Schweiz und in Österreich, wo noch eine gewisse
Freiheit und Weltoffenheit existieren.
Ich erwarte alles Schöne und Gute von den jungen deutschen Autoren, sogar enige
Meisterwerke, wenn wir Glück haben, und gute Bücher, Zeugnisse einer neuen
Humanität und eines neuen Geistes.
(Voordracht, gehouden in de Münchener Kammerspielen op 3 Nov. 1952.)
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Barricade
Abel Herzberg en de wolven
Nu het gejank van de Groene om de Vrede - dat velen nog tot voor een paar maanden
als onschuldig gemekker in de oren klonk - sinds de gebeurtenissen in Praag wel
algemeen in zijn grondtonen als een imitatie van het gehuil van het wolvenpak in
het Kremlin wordt herkend, zou het voor Libertinage nauwelijks zin hebben nog
enige aandacht te schenken aan het weekblad, dat steeds meer een Amsterdams
buurtkrantje wordt. Ik zou dan ook graag afscheid van de Groene genomen hebben
ware het niet dat Abel J. Herzberg er op 10 Januari een artikel in publiceerde, waarbij
zelfs de meelballen van de heer H.M. van Randwijk gepeperde, pittige kost lijken.
En waar Abel Herzberg in Nederland geloof ik wel een figuur is met enig gezag nog
steeds, is het misschien toch goed hem in Libertinage te signaleren als de schrijver
van het meest lafhartige commentaar op de Praagse gebeurtenissen dat bij mijn weten
in Nederland verscheen.
Herzberg is inderdaad ernstig verontrust door wat zich op het ogenblik in
Oost-Europa afspeelt; hij is geen cynicus zoals die andere, anonieme Groene-schrijvers
die een duidelijke verstandhouding met Moskou hebben; hij behoort onmiskenbaar
tot die groep van Groene-auteurs die J. Emmens in Libertinage 1952 nr. 2 de HI-groep
(HI voor halfzachte intellectuelen) noemde. En het is dan ook juist die halfzachtheid,
die schijn van eerlijke en serieuze onbevangenheid waarmee hij een weerzinwekkend
gebeuren, ja, natuurlijk toch altijd tracht te begrijpen en te verklaren, die zijn stuk
zo tot in elke vezel corrupt doet zijn.
Herzberg heeft, als ik hem goed begrijp, maar hij is moeilijk te begrijpen - en wel
het meest voor hemzelf, dat blijkt uit zijn hele stijl - drie dingen willen zeggen: 1)
de toestand is voor de Joden ernstig, 2) het gaat echter, in verband met wat in Praag
en elders is voorgevallen, nog niet aan te spreken van een georganiseerd
anti-semitisme, en 3) daarom mag men geen stelling nemen tegen Moskou, maar
moet men ‘eenvoudig’, zegt hij, doorwerken ‘zolang men kan en zoveel men kan’ met af en toe natuurlijk een pauze voor een artikel in de Groene. Geen ‘agitatie tegen
dit of tegen dat’, want dat ‘is eenvoudig nonsens’, zo spreekt dit schaap
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dat opeens schamper of hardvochtig uit de hoek kan komen als het maar naar het
Westen kijkt.
Maar laten wij even terugkijken. Wat 1) betreft, daarover bestaat zelfs tussen Stalin
en mij geen verschil van mening. Onthullend wordt het pas goed als we Herzberg
op het tweede koord zijn bevende passen voor- en achter-uit zien maken. ‘De
processen in Praag zijn een oorlogsverklaring’, zo steekt hij ferm van wal en men
bereidt er zich al op voor dat hier voor onze ogen de Niagara zal worden overgestoken.
De vreugde is van korte duur: ‘Zij (de oorlogsverklaring, H.v.G.L.) is geadresseerd
aan de Staat Israël en de Zionistische beweging. Zij is niet geadresseerd aan het
Joodse volk, of... aan alle Joden ter wereld.’ Men laat hem nu maar een tijdje schuiven,
om twee kolommen verder het volgende tegen te komen: ‘En ten slotte kan men
moeilijk ontkennen, dat onderdrukking van de Zionistische beweging, verbod van
emigratie naar Israël, en dergelijke maatregelen meer, zich richten tegen het Joodse
volk als geheel’ (cursivering van mij, H.v.G.L.). Men begrijpt het subtiele verschil:
er is een oorlogsverklaring die zich richt tegen het Joodse volk als geheel, maar die
nu eenmaal verkeerd, want aan de Staat Israël, geadresseerd is. Maar wie zou denken
dat men hieruit de conclusie zou kunnen trekken dat men toch altijd in de eerste
plaats op de inhoud van het briefje heeft te letten, komt bij Herzberg althans bedrogen
uit: hij is blijkbaar èn genoeg halfzacht èn genoeg advocaat om, als hij een briefje
ontvangt waarin hij bijvoorbeeld voor ‘Joodse verrader’ wordt uitgemaakt, te zeggen
dat, waar het briefje geadresseerd is aan het Notenplein 12, in plaats van aan het
Notenplein 13, hieruit blijkt dat de briefschrijver onmogelijk van een hem
onvriendelijke gezindheid kan worden verdacht.
Nog een karakteristiek Herzbergs voor- en achter-uit pasje. ‘Men mag de ogen
niet sluiten voor de zeer reële mogelijkheid’ dat in Oost-Duitsland en Polen deze
oorlogsverklaring anti-semitische instincten activeert, ‘maar ook dan is het effect
geheel anders, dan het effect zou zijn van een principieel gevoerde en geleide
anti-semitische politiek...’ ‘Dat is duidelijk,’ voegt hij er zelf aan toe om er
onmiddellijk op te laten volgen: ‘Of dit echter voor de Joden practisch veel verschil
zal uitmaken, is tamelijk dubieus.’ Wat dus volgens Herzberg ‘duidelijk’ moet zijn,
is dat het ‘effect’ van een dergelijk anti-semitisme in Oost-Duitsland geheel zou
verschillen van dat van het nazi anti-semitisme, terwijl het verschil ‘practisch’ nogal
dubieus zou wezen. En wie zo dom is om over dergelijke ‘subtiliteiten’ zijn schouders
op te halen, ja... die moet dan maar behoren tot ‘de heren’ die ‘zo gemakkelijk... niet
van ons (Herzberg en zijn kuddegenoten, H.v.G.L.) afkomen.’
Deze twee voorbeelden zeggen eigenlijk al genoeg: Herzberg stuurt zijn bootje
door het troebelste water als het er om gaat een rietje te vinden waaraan hij zich denkt
vast te kunnen klampen met zijn wensdroom dat het anti-Zionisme en het
anti-semitisme in dit geval geen twee namen voor eenzelfde zaak zijn. Op het moment,
schrijft hij nog, dat het anti-semitisme wordt opgenomen in de communistische
ideologie, tactiek of propaganda, stort het hele communistische wereldbeeld ineen,...
en hoe zou men dan nog in dat anti-semitisme kunnen geloven? Abel J. Herzberg
heeft het natuurlijk nog over ‘communisme’, ‘stalinisme’ is een lelijk woord -
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in de Groene niet voor niets taboe - ik denk ook wel omdat het ‘emotioneel geladen’
is, en dat is iets griezeligs waar men als advocaat en koorddanser nu eenmaal niet
mee kan werken. Hij is liever emotioneel zo ontladen dat hij vanzelfsprekend een
kleinigheid als het Nazi-Sovjet pact van 1939, dat tenslotte ook geen zogeheten
communistisch wereldbeeld ineen deed storten, over het hoofd ziet. Het is het soort
vergeetachtigheden dat helemaal past bij die verstokte Münichois die ons in tijden
van gevaar er altijd van tracht te overtuigen dat we het beste roerloos en muisstil
kunnen blijven zitten waar we zijn in de hoop zodoende door de wolven met rust te
worden gelaten - ageer niet, dat is daarom vooral ‘nonsens’ omdat men dan kans
loopt verslonden te zullen worden. Arme Herzberg, hij heeft blijkbaar nog altijd niet
deze grote les geleerd: dat de rode of bruine wolven van de twintigste eeuw eenvoudig
verscheuren wat zij op een gegeven ogenblik lusten, en of hun prooi zich stil houdt
of niet, schuldig is of onschuldig, partijgenoot of kapitalist, arbeider of generaal,
Jood of bourgeois, maakt voor hen op zo'n moment geen enkel verschil.
H. van Galen Last
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Besprekingen
Adriaan van der Veen, Het wilde feest, Querido, Amsterdam, 1952.
Het laatste boek van Adriaan van der Veen, ‘Het Wilde Feest’, verschilt in méér dan
één opzicht van zijn daaraan voorafgaande voortbrengselen. Doordat ze van deze,
zéér ‘egotistisch’ debuterende, auteur het eerste, compléét tot de ‘litérature engagée’
behorende boek is natuurlijk in de eerste plaats. Doch naast dit de inhoud betreffende
feit kan men, bij de beschouwing van de vorm, constateren, dat Van der Veen zich
hier voor het eerst een ècht, nu geheel van ‘novellistische’ tendenties ontdaan,
romancier toont, en dan voorts nog, dat ‘Het Wilde Feest’, in tegenstelling tot vorig,
kennelijk nauwkeurig gecomponeerd werk, blijkbaar met grote vaart werd geschreven.
Het laat zich dan ook snel en geboeid lezen en, alweer ànders dan het geval was met
zijn andere romans, overwegend onder activering van het gevoel. Ofschoon het
natuurlijk niet aan twijfel onderhevig is, dat het een ‘essayistische roman’ is - het is
zelfs een probleemroman -, komt het me voor, dat, gelet vooral op dit laatste, dit
werk - in elk geval wat de instelling van de schrijver betreft en de houding er
tegenover van de lezer - heel wat minder ‘essayistisch’ is dan bijvoorbeeld ‘Zuster
ter Zee’, dat weliswaar niet exclusief tot dat genre behoort, maar dat de lezer, die
speciaal op ‘essayismen’ uit is, toch heel wat te bieden heeft. Het liet zich in elk
geval in hoofdzaak verstandelijk verwerken: er werd een maximum aan knappe,
minutieus uitgewerkte psychologische beschrijvingen in geboden, terwijl b.v. - de
helaas al te weinig opduikende - Martinus ons zo nu en dan in de wereld van een
typisch intellectueel binnenleidde. De prachtige novelle ‘Alibi voor het onvolkomen
hart’, juist voor ‘Het Wilde Feest’ geschreven, draagt weer alle kenmerken van het
laatste: het is essayistisch - betogend, verwoed analyserend en verklarend tot en met,
maar wat overheerste, was de dwingende overdracht van emotionele spanningen, en
wel met een verbluffende meeslependheid.
Op grond van deze veranderde instelling, waarmee Van der Veen zich blijkbaar
tegenover het papier zette, is het desnoods al gerechtvaardigd, te spreken van het
doorbreken van een nieuwe fase in zijn schrijverschap, dat dan reeds een beslissende
wending ondervond in de genoemde, dus bij ‘Het Wilde Feest’ aansluitende novelle.
En de veronderstelling, dat er een causale samenhang zou bestaan met zijn tot
positiviteit - immers:
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aanvaarding van verantwoordelijkheid - gewijzigde houding, lijkt me ook niet al te
gewaagd. Van een parallel is op zijn minst sprake, want het is eveneens in het
belangrijke verhaal ‘Alibi voor het onvolkomen hart’, dat, wat het feit betreft waar
het uiteindelijk om gáát: de ontwikkeling van een zeer particulier schrijvende
persoonlijkheid tot een ‘sociaal geëngageerde’ - een soort kentering te onderkennen
valt.
Het schrijven van dit verhaal betekende voor Van der Veen het bijna rechtstreeks
uitdrukking geven aan op dat moment ‘aan den lijve’ gevoelde spanningen van een
verlangen, opgevoerd tot de uiterste emotionele grenzen. De erin opgeroepen gestalten
en gebeurtenissen bestaan, zoals in de moderne schilderkunst, in onderschikking aan
de zielsaangelegenheden van de auteur. Een aftrekking van het gehéél van alles wat
concreet is in dit verhaal, levert niets dan realiteit op. Daarom kan men in het eerste
fragment en in het sluitstuk, dus dáár waar geredeneerd wordt, Van der Veen, wat
de omschreven standpunten betreft, als volkomen identiek beschouwen met de jachtig
zichzelf ontledende hoofdpersoon. Deze nu komt daarbij tot het inzicht, dat het
heimelijke motief voor zijn krampachtige fixatie op de tragisch geëindigde liefde,
uiteindelijk niets dan een poging was, om voor zichzelf zijn onverschilligheid jegens
zijn vrouw te rechtvaardigen; dat hij m.a.w. dus een excuus voor zijn ‘onvolkomen
hart’ trachtte te vinden. Tot een meer algemene formule teruggebracht, wil dit zeggen,
dat zich hiermede dus voor de eerste maal in het werk van Van der Veen het vraagstuk
voordoet van de verantwoordelijkheid t.o.v. andere mensen. Hiervóór werd een
vroeger stadium gedemonstreerd in ‘Zuster ter Zee’, waarin de in zichzelf opgesloten
Tine - steeds mislukkende - pogingen tot communicatie met de anderen waagt; nà
de novelle vinden we in ‘Het Wilde Feest’ de eerste gesláágde poging, de ‘volgende
stap’, de uitkomst: het volbrachte contact met de anderen niet alleen, maar zelfs de
aanvaarding van verantwóórdelijkheid jegens hen. ‘De enige vrijheid, die de mens
zich, moreel gesproken, voor eigen heil en dat van anderen mag veroorloven,’ zou
het heten, als men ditzelfde beziet onder het aspect van het vrijheids-thema, dat in
het gehele oeuvre voor Van der Veen kenmerkend is, en als men de eindconclusie
in de termen daarvan wilt uitdrukken. Een evolutie dus van het streven naar vrijheid
voor zichzelf (in ‘Wij hebben Vleugels’ b.v.) tot het opeisen van vrijheid voor
anderen; hetgeen ongetwijfeld nogal ver uiteen ligt. Maar erg onverwàcht is dit alles,
psychologisch beschouwd, bij nader inzien toch niet eens, als men zich herinnert,
hoe b.v. de - waarschijnlijk autobiografische - hoofdpersoon Martinus ergens in
‘Zuster ter Zee’, in mineur-stemming door de New-Yorkse straten slentert, aan diepe
zelfverachting ten prooi, nadat de confrontatie met de ferme Tine, die wèl deel had
in het oorlogsgebeuren, een schuldgevoel bij hem had wakker gemaakt; zijn veilige
positie in Amerika ondervond hij als òngerechtvaardigd, en dit is een onmiskenbaar
blijk van het feit, dat hij wel degelijk een binding, saamhorigheid voelt met, wat men
de gemeenschap noemt. J.B. Charles meent in de N.R.C. zelfs te kunnen beweren en dat wijst dan op een treffend verband -, dat de drang om zich met het Joodse lot
te identificeren, die de ik-figuur in ‘Het Wilde Feest’ aan de dag legt, is terug te
voeren op een meer algeméén schuldgevoel: eveneens het zelfverwijt, onverdiend
buiten schot te blijven.
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Als men afziet van een bepaald - haast altijd onbeduidend - mensensoort: sommige
artiesten, het ‘amorele type’ -, kan men overigens niet anders zeggen dan, dat iederéén
een verhouding heeft t.o.v. de gemeenschap; zij het ook, dat deze, waar het werkelijk
belangrijke mensen betreft, altijd een negatieve zal blijken te zijn - òf een positieve,
maar dan principiëel critisch, zoals in het geval van Adriaan van der Veen. Onder
de zich ontkennend tot de maatschappij verhoudende intellectuelen kan men theoretisch! - twee types onderscheiden: degene, die zich isoleert om hiërarchische
redenen, de ‘aristocraat’; en ten tweede de ‘dromer’, die zich van de werkelijkheid,
en daarmede van de maatschappij, afwendt, omdat de hem omringende trivialiteit te
kwetsend is. Het lijkt me nu, dat het met Van der Veen zò is, dat zijn afscheid nemen
van de ontkennende houding, gedeeltelijk samenvalt met of voorafgegaan werd door:
de aanvaarding van de werkelijkheid, - en dat ze dus in grotere mate haar verklaring
vindt in het ‘ouder worden’, dat op den duur een verzoening met de realiteit met zich
zal hebben meegebracht, dan in het probleem van de onmacht, die de positie van de
huidige individualist eigen is. De verhalen uit ‘Jacht in de Diepte’ betekenden een
wegvallen uit de realiteit, een identificatie met het onderbewuste; ‘Geld speelt de
grote rol’ was een verdediging er tegen en de dagdromen in ‘Wij hebben Vleugels’
een zich afsluiten. In ‘Zuster ter Zee’ ten slotte is de realistische observator aan het
woord.
Dat zich bij Van der Veen met zoveel duidelijkheid een ontwikkelingsgang laat
aantonen, houdt volgens mij dáárom een compliment in voor zijn waarde, omdat
slechts een substantiële persoonlijkheid dit mogelijk maakt. De ontraadseling
daarentegen van de befaamde ‘bekeringen’, politiek of godsdienstig, doet de ontleder
te vaak in het - griezelige - niets rondtasten van een onpersoonlijke ziel, terwijl de
verklaring dan meestal een terugvoeren blijkt te zijn op de wil zichzelf dienstbaar te
maken, op ònverantwoordelijkheid dus. De mens wordt onder de bemoeiingen van
dit slag gedegradeerd tot zoiets als ‘sociale factor’. Ik heb nog nooit een boek gelezen
over het Jodenprobleem, geschreven door een representant van dit mensensoort, maar
na de hoogst irritante, reportageachtige film-van-de-maand ‘Genleman's Agreement’
te hebben gezien, weet ik me al goed genoeg voor te stellen, hòe afschuwelijk ik het
zal vinden! Adriaan Van der Veen echter heeft vóór alles belangstelling voor mensen,
terwijl hij daarbij een superieur psycholoog is.
En daarom kon hij een roman over dat zelfde onderwerp schrijven, die me wèl
boeide. Hij heeft het Jodenvraagstuk, dat de inzet vormde van zijn boek, dan ook
gedemonstreerd, zoals het zich voordoet in de verhoudingen tussen mensen, en - let
wel, daar moet de nadruk op worden gelegd - tussen lèvende, zeer belangwekkende
mensen. De karakters in ‘Het Wilde Feest’ zijn gelukkig uit méér samengesteld dan
alleen een verzameling van reacties op een maatschappelijk verschijnsel; hoewel
vluchtig getekend, hebben zij diepte en vervullen zij een zinvolle, natuurlijke functie
in het kader van niets minder dan een nobel, ontroerend liefdesverhaal. ‘Het Wilde
Feest’ voldoet ten volle aan. wat naar mijn smaak een criterium is voor het
appréciabele product in dit genre: de standpunten, door de personen ter belichting
van het rassenvraagstuk te berde gebracht, kunnen
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n.l. worden beschouwd als logischerwijze voortvloeiend uit hun karakters. De andere
- m.i. op zichzelf ook gunstige - mogelijkheid, dat de discoursen bijdragen in de
opbouw van de karakters, komt hier - heel terecht - niet voor. De confrontatie met
het Jodenvraagstuk is ook tè zeer een gevolg van een toevallige omstandigheid, dan
dat ze zò en zùlke reacties zou kunnen losmaken, dat die tezamen een compleet
karakter zouden kunnen weerspiegelen. En het zou ook onvermijdelijk ‘belichaamde
standpunten’ inplaats van mènsen hebben opgeleverd. Gesprekken over de menselijke
conditie daarentegen, of b.v. over de situatie van de individualist in deze tijd, hadden
waarschijnlijk wèl geschikte elementen kunnen inhouden.
Hoewel ‘Het Wilde Feest’ zonder twijfel ‘perfect’ is - d.w.z. beantwoordend op
een hoog plan aan de gestelde intenties -, heeft het toch ‘ergens’, althans naar mijn
smaak, niet een maximum kunnen opbrengen. Dit kan geen verwijt aan de auteur
zijn, omdat het misschien wel onontkomelijk was. Het lijkt me n.l., dat dit ‘te weinig’,
waarop ik doel, een soort ‘tol betalen’ is, als ik het zo mag zeggen, als consequentie
van het zich engageren, een onvermijdelijke beknotting dus. En als zodanig is het
daarom eerder een bezwaar tegen het engagement in het algemeen. Het komt het
scherpst uit, als men ‘Het Wilde Feest’ ter vergelijking naast ‘Zuster ter Zee’ plaatst.
Wellicht laat dit - alleen op subjectieve gronden verantwoorde - idee, zich wel het
beste verklaren in het licht van, wat ik zie als de strijd, die in elke roman waar te
nemen valt, tussen de psychologie en, wat men zou kunnen noemen, de tyrannie van
een dwingende intrige of (en in ‘Het Wilde Feest’: tegelijkertijd) het probleem in
het teken waarvan alles dient te staan: een romancier gaat, naar ik me voorstel, bij
het creëren van zijn sujetten meestal uit van een tamelijk concreet concept, doch
wordt hierin, verder denkend, gehandicapt door romantechnische, compositorische
eisen. Met een modern, goed auteur althans is dit het geval; de kitschauteur en de
aestheet gaan natuurlijk van een verhaaltje uit of van de harmonie van de compositie.
Nu is het, dunkt me, alleen te danken aan het feit, dat Van der Veen zo'n uitnemend
psycholoog is, dat hij, òndanks de dubbele last, die op ‘Het Wilde Feest’ woog,
niettemin een ‘perfect’ boek kon voortbrengen. Maar hij laat ons in zijn laatste roman
dan ook eerder profiteren van zijn virtuositeit, waar het psychologische kwesties
betreft, dan maximaal van zijn ‘rijkdom’ in dat opzicht, omdat die niet onbeknot tot
ontplooiïng kon komen. Men zìet de auteur als het ware bezig: hiervoor een
rechtvaardiging en daar één. Het voorlaaste werk van Van der Veen, ‘Zuster ter Zee’,
werd door velen in romantechnisch opzicht aanvechtbaar geacht (men zei, het was
te ‘novellistisch’, etc.); ik persoonlijk echter heb merkwaardig genoeg meer aandacht
gehad voor de positieve kant of eigenlijk de òòrzaak hiervan: een aanzienlijke winst
aan psychologie.
De superplatte New-Yorkse politieagenten buiten beschouwing gelaten, maakt
men kennis met de relatief vulgairste Jodenhaters in die passage, waarin de huisvriend
Heini en echtgenote hun opwachting komen maken: heel goedmoedige, Amerikaans
joviale lui met de hij dat beeld behorende beperkte blik, doch die daarbij, wat men
noemt, ‘persoonlijk’ zijn. Wat me in de schets van dit stukje ‘menselijk verkeer’ de confrontatie met
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deze prototypes van de Amerikaanse burger -, zo trof, was hoe goed hier de noodzaak
van ‘sociale tactiek’ werd gedemonstreerd voor mensen van edel allooi als de
ik-figuur. Het viel mij op, hoe de niet-agressie ven onder hen, als slachtoffer van de
‘psychologieloosheid’ van deze burgers, als het ware gedwòngen worden, dàt ‘ik’
te acteren, dat zij hem naïvelijk toedenken. Een dagelijks voorkomende situatie,
dunkt me, analoog aan die van de Jood. Ik moest dit automatisch in verband brengen
met een uitspraak van Graham Greene, die Adriaan van der Veen in een
dagbladkroniek, aan hem gewijd, naar voren haalde, en die zo ongeveer hierop
neerkwam: men kan de haat zien als een gebrek aan fantasie, aan doorzicht,
inlevingsvermogen. Haat dus, zou men kunnen zeggen, mogelijk gemaakt door
‘psychologieloosheid’. Met deze ‘psychologieloosheid’ of begriploosheid, die de
gemiddelde burger eigen is, lijkt me, werd reeds de grondslag gelegd voor b.v. het
demonstratief verwerpen van een abstract schilderij, dat hem irriterend van
onbegrijpelijkheid aanstaart (de schilder dus uiteindelijk), de I.D.I.L. of voor een
verschijnsel als de rassendiscriminatie. Tot háát, het publiekelijk verbranden van
boeken en progroms komt het spoedig genoeg, zodra daarnaast opgekropte rancune
en weet ik welke beestachtige instincten actief worden gemaakt. Dat Adriaan van
der Veen de Jodenhaat tot op een dergelijke diepte heeft weten te analyseren, dat
deze algemene grond bloot kwam, en dat hij dit alles, expliciet hier en daar, maar
tot in iedere passage impliciet, in ‘Het Wilde Feest’ tot uitdrukking heeft gebracht,
is in laatste aanleg doorslaggevend geweest voor de waarde, die ik zijn roman toeken.
H. Kalbfleisch

Edmund Wilson, I thought of Daisy, W.H. Allen, Londen z.j.
Dit boek, nu voor het eerst herdrukt, werd geschreven in het eind van de twintiger
jaren. De kleur en geur van die tijd zit er helemaal in, men vindt er de problemen
van het bij de dag leven dat plezierig en onproblematisch zou moeten zijn, maar dat
niet is doordat menselijke verhoudingen in iedere tijd wel ongeveer hetzelfde blijven.
In een vergelijking niet The Princess with the Golden Hair uit Hecate County (die
door de overeenkomst van de thema's voor de hand ligt) lijkt het oudere verhaal
minder gedetacheerd, minder gaaf, maar liet heeft een eigen charme, door de manier
waarop de ik-figuur levendig, hoewel zonder enig toneel vertelt wat er in hemzelf
en zijn omgeving gebeurt. De verschillende personen en hun verhoudingen worden
door Wilson's onopvallende verhaaltechniek de lezer in drie dimensies voor ogen
gesteld. The Princess is subliem door de manier waarop de schrijver zijn onderwerp
bekijkt; Daisy is een gewoner verhaal, maar geeft meer een gevoel van direct contact
met wat er in gebeurt, en is in een ander soort niet minder.
Wanneer men de inhoud navertelt, maakt de variatie van hetzelfde thema in Daisy
een aannemelijker indruk. De verhouding tot de bijzondere vrouw vervaalt en sterft
aan de in die verhouding altijd al aanwezige
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tekorten; in The Princess heeft de ik-figuur zich meer feitelijk in haar vergist. Het
contra-subject in de beide verhalen, het eenvoudige meisje, is als Daisy iets minder
eenvoudig en misschien wel aardiger. Een dergelijke vergelijking is echter alleen
mogelijk na een onduldbare simplificatie, en vergroot de onwil tot het navertellen
van boeken. Ik kan mij heel goed voorstellen dat sommigen dit een heel vervelende
en rommelige roman vinden: er komen lange stukken monologue intérieur in voor
met de inhoud van een essay, een professorsfamilie die aan de intrigue niet is vast
te knopen en het geheel leidt tenslotte tot geen enkel soort climax. Het is misschien
wel een beetje rauw materiaal; maar het is persoonlijk en sympathiek en ik ben er
zo al heel blij mee.
J.O. Kalff
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