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[Alfred Kossmann: gedichten]
Alfred Kossmann
De goochelaar spreekt
Dit verfoeilijke bestaan!
Ik vecht iedere avond in schelle nood
Met handen en voeten
Voor de illusie van een surplus,
Voor de waan dat ik aldus
De stap maak van ons naakte vergaan
Naar het onvolgbare, naar het volmaakte,
Naar het groot vanzelf,
Maar de tien ballen, die ik in mijn mantel verberg,
Worden geen elf,
En de bloemen van ganzeveer en lood
Die ik triomfant
Voortover uit het graf van mijn kleed, van mijn hand,
Al het dode dat ik aanraak met mijn staf,
Blijft dood.
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De verlossing
Mathilde zei: ‘Mijn oren zijn mijn ziel,
Ik geef niet om mijn buik en mooie ogen.
Zolang het haar over mijn oren viel
Heb ik de wereld en mijzelf bedrogen.
Nu ben ik vrij en naakt. Kijk naar het deel
Dat zo verrukkelijk wegwijkt van mijn wangen
En dat ik draag met brokken in de keel
Omdat het fluistert van een fraai verlangen.’
Zo sprak zij en zij leefde in die zin
En trouwde in die zin een diepe schilder.
Zeer mild en zeer voorzichtig was hun min
En in de bruidsnacht werd die enkel milder.
Hij zei terwijl hij speelde met haar borst
En haar bevrijdde van haar nauwe kleren:
‘Ik heb naar jou met lijf en ziel gedorst
En zal mij nimmer, nimmer van je keren,
Zolang je ogen, blauw en groot en rein,
Mij de opwindende sensatie schenken
Dat zij maar nauwelijks aanwezig zijn
En dat zij zelf niet weten wat zij denken.’
Mathilde zweeg, lag stil, nam een besluit,
Steeg uit haar bed van zedeloos begeven,
Greep naar een haarspeld, stak haar ogen uit
En snikte: ‘Altijd wint dit reedloos leven.’
Toen ruisten vele deftige engelen neer
En zongen: ‘Droef is heel dit aards gewemel.’
Wiekslaand en kussend, kussend keer op keer
Trokken zij haar aan de oren naar de hemel.
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Twee aria's
1
Walgelijk is het leven van een kind,
Het is altijd onderworpen, het wordt altijd behandeld
Als een dwaas dier.
Niemand neemt de eenvoudigste beleefdheid in acht
Wanneer het iets zegt of vraagt,
Ze praten over je alsof je een hond bent die niets kan horen,
Ze duwen je weg wanneer ze hun vervloekte ruches dragen,
Ze huilen boven je hoofd als ze zich willen beklagen
En ze denken dat je het niet begrijpt.
Alles merk je op en zij merken niets,
Je ziet hun ontrouw, hun bedrog,
Je hoort hen over je vader praten als hij er niet bij is,
Je snuift hun erotiek
En je zwijgt.
Maar bespeuren zij dat je 's nachts wakker ligt
En hen met open ogen haat
Omdat zij kletterend lachen op de gang?
Ze lachen, lachen, ze ruisen lachend voorbij.
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2
Zacht, onderdanig zijn de zwakkelingen,
Ze nemen je de woorden uit de mond,
Maar ieder woord waarvan zij denken dat je het wilt horen,
Ieder woord van vleierij, van bewondering, van liefde,
Ieder gebaar van instemming, iedere kus,
Iedere stap die ze gewillig voor je doen,
- Alles bergen zij in het moeras van hun herinnering,
En zij voegen er je liefde bij, je goede woorden,
De dingen die je voor hen deed, het gebaar
Waarmee je de hand op hun haar legde, je nachtelijk fluisteren,
Je geschenken,
En eensklaps werpen ze het met handenvol in je gezicht,
Die brokken verleden, besmeurd met hun rancune,
Beschimmeld door hun haat,
Stinkend van hun beledigde eigenwaan,
Of, als ze listiger zijn, gieten ze in iedere kop thee
Een scheut mee van hun gif,
Mengen het in je voedsel, mengen het in hun zweet,
Als je 's nachts in hun omhelzingen, onder hun liefdeswoorden
Je weerloos overgeeft.
Dat is hun macht.
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Aria van de volwassene
Als zij straks thuiskomt, te laat,
Geurend van lucht en straat,
Zoek ik bij mijn strenge ontvangst
Tussen verzorging en kastijding
De sublieme balans,
En dansen wij op spitzen van trouw
Ik de boosheid, zij het berouw,
Ik de hardheid, zij 't smeken om hulp,
Ik vergeving, zij dank,
Tot wij in subtiele glans
Van ogenblauw, wangenrood, traan
Ons verzoenen, buigen en gaan,
Laatste stand in de pas de deux,
Laatste blik in de warme dans
Die zij later lichter dan wij
Verliefd met haar poppen danst
En wie met mij.
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De dood van de giraffen
1
Er zijn hier drie giraffen tegelijk gestorven.
Zij stonden in een betrekkelijk klein, maar zeer hoog hok.
Opeens begonnen hun benen te trillen,
De draden van staal erbinnen waren aangevreten
Door roest en de subtiele gewrichten van de knieën
Kraakten.
De draden zoemden verschrikkelijk,
De rompen zakten omver.
Op hun zij liggend
Hoopten zij nog dat alles een vergissing was
En probeerden zij hun benen op te lichten,
Maar hun hoeven kletterden machteloos neer.
Toen trok het op naar hun hijgende, weerloze buiken.
De huid van hun rompen voelde al aan als leer
Terwijl het roest steeg naar hun gezichten.
Zij zagen het met grote bange ogen
In de nekken van de anderen hoger komen
En voelden - onder en boven elkaar gelegen De dood van die vrienden.
Het was vergeefs dat zij aan de anderen dachten,
Hun koppen werden achter elkaar nog eenmaal opgericht,
Zij gaven bij het vallen een doffe dreun: een, twee, drie.
Het was stil.
De tien barokke engelen, met een glimlach van was
Als getuigen aanwezig,
Bewogen zich niet.
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2
De dode giraffen zongen in koor:
Zie, wij zijn het doodgaan vergeten.
Als een grote, ronde, gele maan zetelde het in onze benen,
Het steeg lucide, werd bleker en scheen
Verblindend binnen onze ogen.
Onze kinderen dromen en wij zijn dood,
De dood is een eeuwig waken.
Wij zouden zo gaarne te ruste gaan,
Zo gaarne slapen.

3
De doden leven nog in ons.
Wij horen de dode honden in ons blaffen, de dode insecten gonzen,
De dode vogels zingen.
Nu leven de dode giraffen in ons hun hooghartig bestaan
Ingekeerd verder.
Wij voelen ze bewegen, hun fragiele poten en hun lieve nekken,
En het deert ons niet. Zij zijn welkom, wij hebben plaats genoeg,
Wij ontvangen ze graag, die zachte, trotse personen.
Maar de levenden sterven met de stervenden,
Zij sterven in talloze bedden,
En het is bijna ondragelijk om dood te zijn in dat onzaglijk doodzijn,
Om te verrotten in dat subtiele vlees,
Om te zijn uitgewist in die tedere ogen,
Om te zijn weggeruimd in dat drievoudig graf.

Libertinage. Jaargang 6

8

Harry Mulisch
Keuring
Aan I.
‘De dienstplichtige, die zich niet op de voorgeschreven tijd bij de keuringsdienst
heeft vervoegd, wordt gestraft met ten hoogste de dood.’
Dat was kursief onder aan het formulier gedrukt. Sander Broodman, die hier ter
diskussie staat, had er een uitroepteken bij geplaatst en was gaan biljarten. ‘We zullen
eens zien,’ had hij tot een vriend gezegd.
Op de voorgeschreven tijd maakte hij een geraffineerde driebandenstoot van rood.
De volgende ochtend om 7 uur, in het holst van de nacht, bonkte een geweerkolf op
de deur van zijn zolderkamertje. Terwijl een droom, waarin een meisje weer geweldig
aanwezig was, snel wegtrok, kroop hij met gesloten ogen over zijn bed en draaide
de sleutel om. Meteen vulde een gigantische sergeant het vertrek. Hij ontrolde een
lang vel papier.
‘Sander Broodman, achttien jaar, zonder beroep, Van der Lubbestraat 47?’
schreeuwde hij.
‘Jawohl,’ grijnsde Sander.
‘Onmiddellijk aankleden en meekomen!’
In een verbazing, steiler van sekonde tot sekonde, bekeek hij de sergeant nu van
top tot teen. Was dit een fatsoenlijk ambtenaar van de nederlandse weermacht? Een
kantoorloper uit Schoonhoven? Een boerenzoon uit het drentse? Zijn gezicht was
met een smerige substantie zwartgemaakt; de modderige, grauw bestoven helm
daarboven had op verscheidene plaatsen diepe deuken; aan de rand was het staal
ingescheurd. En zijn uniform? Half open, verflard en bebloed. Een linkerbroekspijp
was niet aanwezig: bij de lies hingen een paar lange rafels, en op kniehoogte verdween
het blote been in smerige, slordig gebonden lappen, waar bloed en etter doorheen
geweekt kwam.
Sander sprong van zijn bed en struikelde naar het dakraam. Oorlog? Het land in
puin?
Och heden. Zong ooit het vogelgebroed vrediger in de vier wilgen? Geen romp,
geen arm hing in de takken; alleen het skelet van een vergane vlieger. Op het
fabrieksveld, waaraan men hier grensde, duwden arbeiders hun lorries over de rails,
ongewapend en nauwe-
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lijks verminkt. De schoorstenen zakten om hun rook vandaan, en in de verte lag het
weiland in een bedaarde ochtendnevel, waarop de lichamen der koeien dreven als
nieuwe vissen. De zon zou voorshands nog wel niet doorbreken, maar zij was er:
achter de wolken boven een vaderland in vrede...
Met een ruk van magische snelheid draaide Sander zich om, maar de sergeant
stond er nog.
‘Aankleden!’ schreeuwde hij nogeens. Het papier had hij alweer opgerold.
Onzeker begon Sander zijn pyamajasje los te knopen en liep weifelend naar de
wastafel.
‘Hoeft niet, hoeft niet, meteen aankleden!’ De sergeant ging naar het raam en
stootte het open.
Sander deed het nu snel en zonder vragen, inmiddels de militair tersluiks opnemend.
Een geweldige man stond ter diskussie, ontredderd en gewond, - dat is al vermeld.
Maar in zijn besmeurde gelaat ontdekte Sander nu vage tekenen, die hem misschien
niet geruststelden maar toch moed gaven. Aanwijzen kon hij ze niet, onder woorden
brengen nog minder. Bepaalde zwakheden moesten het zijn, een zekere verkramping,
waarop hij zou kunnen spelen als hij slim was. Hij nieste van de koude ochtendlucht
die binnenstroomde. Nogeens nieste hij. Bij de vijfde nies werd hij van onder tot
boven door elkaar geslingerd; het was of zijn ogen zijn hoofd in schoten en zijn
hersens uit zijn neus vielen.
‘Klaar?’ vroeg de sergeant, toen Sander zijn windvest had aangetrokken. ‘Naar
beneden dan!’
‘Ik doe niet aan politiek,’ zei Sander plotseling.
‘O nee?’ De sergeant bracht zijn karabijn in de aanslag. ‘Naar beneden!’
‘Weten mijn ouders hiervan?’ vroeg Sander op de zoldertrap, de geweerloop als
een onderhuidse kwaal in zijn rug.
‘Dat zijn belastingbetalers. Ik sta in hun dienst. Een beetje voortmaken, er is geen
minuut te verliezen!’
Noch op de gang van de eerste verdieping, noch beneden was een spoor van zijn
ouders. Sliepen ze nog? Wie had de deur dan opengedaan? Hiernaar vragen leek hem
onjuist: antwoord zou waarschijnlijk toch uitgebleven zijn en het leek hem maar het
beste, zo min mogelijk van onzekerheid blijk te geven. Dat had hij met mondelinge
proefwerken op school wel geleerd: niet vàn de leraren, maar, zoals bijna alles, dóor
de leraren. Huns ondanks. Misschien was alles wat hij wist en was een desondanks.
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In de vestibule gekomen zag hij de voordeur wijd openstaan. Op de stoep stond nog
een militair, minder in rang dan de sergeant, maar hem nog overtreffend in wonden
en haveloosheid. Zijn bovenlijf was zelfs geheel naakt. Aan zijn zijde droeg hij een
stengun: vervaarlijk staal tegen bloot vel. In het grint lagen verscheidene
patroonhulzen, maar het leek Sander onwaarschijnlijk dat er geschoten was;
waarschijnlijk waren het oude, die hij pas nu had weggegooid.
Terwijl de soldaat de deur achter hen sloot, dreef de sergeant Sander met zijn
wapen voor zich uit. Op straat stonden drie motorrijders en een met netten en takken
gekamoufleerde overvalwagen. Er bij nog een soldaat, een roodharige; hij droeg
geen helm. Voorbijgangers waren er niet; alleen een melkjongen, die geen aandacht
aan hen besteedde. Wel kwam een klein jongetje met open mond naderbij; op zijn
hoofd had hij een steek van krantenpapier. Niet zodra waren zij achter ingestapt of
de auto reed in snelle vaart weg, vooruitgesneld door de motoren met huilende sirenes.
Sander viel op de bank neer en pas na de eerste, kantelende bochten was hij in
staat het inwendige van de wagen op te nemen. Een gelige lamp brandde aan het
plafond. De sergeant stond met zijn rug tegen de afgesloten bestuurderskabine, de
twee soldaten bij het portier, de vingers op de haan van hun machinepistolen. Tussen
deze beide bedreigingen in, op twee lange banken tegenover elkaar, zaten Sander en
de zijnen. Bedrukte jongens, bleek en nauwelijks ontwaakt. Onzeker, half peinzend,
keken ze op de grond of naar het dak; het was alsof ze opzettelijk vermeden, elkaar
aan te zien. Niemand sprak. Hoorbaar was alleen de gierende motor en het jammeren
der sirenes. Ze moesten al buiten de stad zijn, want de wagen reed nu onafgebroken
rechtdoor. Om de richting te bepalen probeerde Sander zich te herinneren welke
bochten er waren genomen, maar hij slaagde er al niet meer in.
Gelaten bekeek hij zijn lotgenoten. Hij kende er niet éen van. Op iedere bank telde
hij er ongeveer tien. Enkelen waren jongensachtig gekleed in pofbroeken en te kleine
regenjassen, maar de meesten zagen er al volwassen uit. Hij onderscheidde duidelijk
de ietwat bedwongen protestanten, de bleke katholieken met hun puntige wipneuzen,
en de gezichten der zomaar mensen. In de hoek zat een tweeling: twee stille
pruillippen met te grote hoeden op. Enkelen sprongen er om een of andere reden
voor hem uit: zo de jongen naast hem, die een opzichtige das met speld droeg, en
zijn haar in éen enkele, torenhoge watergolf had gemodelleerd, zodat er voor zijn
achterhoofd niets meer over was; en de jongen tegenover hem
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met zijn lange gezicht en smalle polsen. Op zijn slaap had hij een pleister. Sander
vroeg zich af hoe men daar een wond kreeg; met scheren kon men er zich toch wel
nauwelijks snijden. Geen van hen maakte de indruk verwonderd te zijn over het
uiterlijk van de soldaten en de sergeant. Het was of ze diens zwarte gezicht en de
wonden eigenlijk niet zagen. Daar kon men zich over verbazen. Ze hadden toch ogen
in hun hoofd? Bijna zou Sander er toe komen, zich te verbazen over zijn eigen
verbazing, maar daarvoor vertrouwde hij zijn ogen te veel.
Na verloop van tijd begon de dienstijver van de soldaten bij de deur aanzienlijk
te verslappen. Allengs hadden ze hun pistolen losgelaten en staken nu sigaretten op;
alleen de sergeant bleef waakzaam. Tenslotte beduidden ze de dienstplichtigen zelfs
om wat op te schikken, en ze gingen tegenover elkaar zitten, een elleboog op de knie.
Nu en dan mompelden ze iets op gedempte toon, maar konden kennelijk geen
duurzaam onderwerp vinden, - over paren te spreken was hun blijkbaar verboden.
Het viel Sander op, dat het tweetal waarschijnlijk niet ouder was dan zijzelf: wel
waren zij forser en meer gehard.
‘Hee, jij daar!’ riep de halfnaakte plotseling vanuit weer een gesprekspauze naar
de jongen met het lange gezicht, en gaf zijn kollega een knipoog. ‘Zeg, Pleister!’
Allen zagen hem aan.
‘Be...bedoelt... Ja meneer?’ hakkelde de jongen.
‘Jij heet Pleister, hè?’
‘Nee, ik... O, u bedoelt...’ Hij tastte naar zijn slaap. ‘Ja, ik...’
‘Dans eens wat, Pleister!’
De roodharige soldaat barstte in lachen uit.
Hulpeloos keek de jongen om zich heen. Langzaam stond hij op. De anderen keken
naar links noch rechts; star hielden ze hun gezichten voor zich uit, alleen hun ogen
gleden waakzaam van de ene ooghoek naar de andere, op het uiterste bedacht. Met
klapperende tanden keek Pleister om naar de sergeant: wellicht een appèl. Maar deze
noteerde nu iets in een boekje: misschien het feit dat Sander de enige was, die scherp
observeerde wat er gebeurde in Pleister en de soldaat.
‘Dansen, Pleister!’ riep deze nu dreigend. Zijn lachen was niet zo uitbundig als
dat van de roodharige, en het werd steeds minder. Zijn kaken begonnen te malen;
het was of hij zijn lach op-at.
‘Ja, ik... Ik kàn niet... Hier?’ Hij wees naar de vloer, vragend, toen plotseling
smekend.
‘Dansen!’ schreeuwde de soldaat plotseling half overeind, het
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machinepistool met bevende handen voor zijn naakte borst op Pleister gericht. Van
onderuit zag hij hem aan, hijgend, buiten zichzelf, het zweet over zijn gezicht.
Pleister werd vuurrood en toen plotseling lijkbleek. Hij hief zijn handen op tot
zijn schouders, de vingers slap omlaag, en tilde beurtelings zijn benen op, terwijl de
tranen hem over het gezicht stroomden... De sirenes verstrengelden zich als golvende
touwen, kwamen in de knoop, maar rukten zich weer los om voor enkele sekonden
gelijktijdig te dalen en te stijgen in een vlijmende harmonie. Nu gaat zijn wereld ten
onder, dacht Sander. Als men mij zou zeggen: dans! - ik zou opstaan en...
‘Broodman ook dansen!’ riep de sergeant.
Sander sprong op, en in het bewustzijn van de beste daad van zijn leven duwde
hij Pleister op de bank terug.
‘Ha!’ lachte hij. ‘Tebaljebíbab! Wóedeliwóedeliwóepwoep! Peglóeliap!’ Daar
ging hij: een vinger ten hemel, rukkend met schouders en knieën, draaiend, dansend,
zingend!
De soldaat, van zijn stuk gebracht, liet zijn pistool zakken, keek naar Pleister, toen
weer naar Sander, en ging langzaam zitten. Maar daar stond nu plotseling de
roodharige overeind.
‘Jij daar, Kuif! Meedansen!’
De jongen stond lijnrecht op, trok aan zijn jas, wierp het hoofd in de nek, en
weigerde met een krachtig neen.
‘Zeg godverdomme! Ben jij godverdomme...!’ Het was of zijn haren in brand
vlogen.
Met een schok hield de wagen in. Sander viel op de grond, Kuif kon zich nog juist
vastgrijpen. Nu was het de stilte, die als een sirene op en neer ging. De deur werd
van buiten opengerukt.
‘Ik krijg jou nog wel!’ riep de roodharige tot Kuif, eer hij uit de wagen sprong.
Met de karabijn overdwars voor zijn borst dreef de sergeant de dienstplichtigen
uit de auto. Ze bevonden zich op een ruime binnenplaats, geplaveid met grijze
trottoirtegels. Chaotisch geplaatst stonden rondom verscheidene grote gebouwen,
onderling sterk verschillend van makelij en datum, maar blijkbaar toch bijeenhorend.
Verderop was een troepje militairen stampend aan het exerceren. Ook liepen er tot
de tanden gewapende officieren in vechtpakken. Tegen éen der huizen, Bethesda
genaamd, waren tientallen brankards opgestapeld. Achter de ramen was niets te
onderscheiden, gordijnen belemmerden het; sommige waren zelfs dichtgetimmerd
of met blauw papier verduisterd. Nadat de overvalwagen en de motoren
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verdwenen waren, werden de dienstplichtigen geheel omringd door militairen met
de bajonet op het geweer. Ze zagen er niet zo wanordelijk uit als de sergeant en de
twee anderen, maar droegen toch eveneens de sporen van een verwoede strijd. De
sergeant schreeuwde een bevel en zij zetten zich in beweging naar een
vooruitspringend gebouw, Sarepta geheten. Sander, voortlopend in de troosteloze
groep, bekeek éen der bajonetten wat nauwkeuriger. Er kleefde een zwarte, korrelige
substantie aan. Wellicht een vergif? Meer leek het op gestold bloed.
Toen ze de ingang van huize Sarepta bijna hadden bereikt, trok Kuif hem aan zijn
mouw. Onopvallend was hij naderbij gekomen. ‘Waarom ging jij dansen?’ siste hij
tussen zijn tanden, zonder hem aan te zien.
Sander glimlachte fijntjes.
‘Je moet de mensen altijd met hun eigen wapens verslaan,’ zei hij, niet zo zacht
of de soldaten moesten het kunnen horen in het volstrekte zwijgen der anderen. Maar
ze reageerden er niet op. ‘Als iemand je voor niet helemaal goed snik wil houden,
stel je dan aan als een gestichtsbewoner. Je moet de mensen altijd een bewijs uit het
gerijmde leveren. Of ben je daarvoor niet genoeg kunstenaar?’
‘Mooie woorden smaken me niet. Ik weet wat eer is, jij niet. Jij bent een nar, een
lakei.’
‘Ik ben een bewijzer uit het gerijmde en jij een ongelooflijke ijdeltuit. Overigens
mag ik je wel.’
‘Wat wil je de mensen dan bewijzen uit het gerijmde?’
‘Hun ongerijmdheid, Kuif. Ik zal je maar zo blijven noemen; je haar zit werkelijk
meer dan belachelijk.’
‘Jij zult eindigen als éen van hen,’ voorspelde Kuif toen zij het portaal betraden,
en duidde met zijn hoofd naar de soldaten.
Sander lachte luid, zodat de sergeant hem nauwlettend opnam.
‘Mannen van eer zijn de slechtste psychologen, dat blijkt alweer. Of nee, met
psychologie heeft dit allemaal niks meer te maken. Weet je wie zo zal eindigen?
Pleister. Zijn wereld is roemloos ondergegaan, maar hij leeft nog. Jouw wereld zal
breken, jij komt hier niet levend vandaan.’
‘En jouw wereld?’
Sander zag hem aan.
‘Ik heb er geen,’ zei hij.
Geflankeerd door twee kapiteins stond in de hall een majoor op hen te wachten.
Alle drie waren voortreffelijk geschoren, en gekleed in onberispelijke
buitenmodeluniformen, versierd met lintjes. De

Libertinage. Jaargang 6

14
majoor sloeg met een leren stokje tegen zijn broekspijp en wachtte tot de
dienstplichtigen voor hem gegroepeerd waren. Diepe groeven in zijn magere gezicht
en de dunne lippen wezen op een erotische tobber.
‘Een mooi stelletje,’ zei hij knikkend, terwijl hij zijn ogen over de kleine groep
liet gaan.
‘Pah!’ lachten de kapiteins met gedisciplineerde minachting.
‘Stuk voor stuk,’ begon de majoor met stemverheffing, ‘hebben jullie de
voorschriften gesaboteerd. Jullie wisten, het is duidelijk genoeg vermeld, dat jullie
jezelf daarmee ter dood veroordeelden. Daarin verschillen jullie overigens niet van
andere mensen. Niettemin, wij leven in een beschaafd land en maken deel uit van
een Christelijke Natie: alle kansen staan nog voor jullie open. Volgens de hoge
beginselen van Vrijheid en Humaniteit, maar nochtans Gods Woord indachtig, dat
het Koninkrijk der Hemelen níet van déze wereld is, en dat wij dus ook niet ijdelijk
mogen trachten dit Heilige Woord met de praktijk te weerleggen, ja, dat iedere
lasterlijke poging in die richting uit Naam van God krachtdadig moet worden
bestreden, enzovoort, enzovoort, - dit alles indachtig, zullen jullie nu aan een
onmiddellijke keuring worden onderworpen. De redenen, waarom jullie geen gevolg
hebben gegeven aan de oproep, zijn ons niet bekend. Zij interesseren ons ook niet.
Jullie meenden er goed aan te doen, hoe dan ook. Jullie dachten: ik ga niet, daar en
daarom niet. Mooi zo. Dat de overmoedigen in ogenblikken van gevaar de
onbetrouwbaarsten blijken, en dat juist zij, die aanvankelijk weigerachtige lafbekken
waren, zich ontpoppen als de beste soldaten, dat weet iedere ervaren militair. Zo. En
nu wordt er, in naam van de Westerse Beschaving, in naam van Mozart en Rembrandt
mag ik wel zeggen, een aanvang gemaakt met de medische en psychologische keuring,
waarna de praktijkkeuring zal volgen. Wij kunnen alleen kerngezonde en ijzersterke
kerels gebruiken, dat zij jullie verzekerd. Sukses er mee!’
De majoor draaide op zijn hakken om, en gevolgd door zijn kapiteins verdween
hij in een gang, waarbij hij zijn te smalle schouders poogde te overschreeuwen door
mateloos rechtop te lopen.
De bajonetten kwamen weer opdringen en de dienstplichtigen werden in een grote
zaal gedreven, een afgedankt gymnastieklokaal: de rekken stonden nog tegen de
muren en in het plafond zaten de haken voor touwen en ringen.
‘Bovenkleren uit!’ schreeuwde de sergeant. ‘Schoenen en sokken aanhouden!’
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Terwijl de jongens, in groepjes van twee en drie langs de wanden verdeeld, zich
zwijgend van hun kleren begonnen te ontdoen, bleven de soldaten in het midden van
de zaal waakzaam. De enige die zacht praatte was Kuif: hij was bij Pleister gevoegd.
Even later begon ook éen van de tweeling, waar Sander bij terecht was gekomen.
Hij nam zijn hoed af en stak een hand uit.
‘Sta ons toe, Broodman,’ zei hij, ‘onze naam is Ankersmit.’ Zijn voorhoofd was
hoog, maar van een steriele gladheid.
‘Wij zijn een éen-eiige tweeling,’ knikte de ander, die een iets fellere blik had, en
nam eveneens de hoed af. Hij maakte een lichte buiging.
Sander gaf een linker- en een rechterhand.
‘Ik ben een twee-eiige eenling,’ zei hij. ‘Sander heet ik.’
De Ankersmit die het woord genomen had, perste zijn lippen op elkaar, greep met
palm en vingers de mouw van zijn jas en begon er langzaam mee over de bol van
zijn hoed te vegen. De ander draaide de zijne tussen de vingers en keek scherp en
nerveus naar zijn broer.
‘Inderdaad, Broodman,’ zuchtte deze. ‘Jij ziet het. Wij zijn meervoud. Het is zíjn
schuld.’
‘Hein!’ zei de ander.
‘Kalm maar,’ suste Hein. ‘We praten er niet meer over.’
‘Zeg,’ informeerde Sander en nam hen goed op, ‘in welke buitenwijk van de geest
zijn jullie woonachtig?’
‘Wij wonen niet zo ver van je af, Broodman,’ zei Heins broer en begon zich
plotseling bedrijvig uit te kleden, ‘wij kennen je wel. Vroeger zagen we je nog weleens
lopen, omstrengeld met een meisje, een aardig ding, haar haar had ze in een toet op
haar hoofd, maar de laatste tijd was je steeds alleen...’
Een schot daverde door de ruimte, gevolgd door een scherpe klap. Gillend, half
uitgekleed, zakte Pleister door zijn knieën.
‘Wat doen jullie met me, wat doen jullie toch met me!’ jammerde hij.
‘Je moet niet met hem práten,’ schreeuwde de roodharige soldaat tot Kuif, die nog
met zijn overjas aan bij Pleister stond, ‘je moet hem ook niet tróosten, je moet je
úitkleden! De tweede keer schiet ik raak!’
Kuif begon te sidderen van woede. Langzaam knoopte hij zijn jas los, de soldaat
onafgewend aanziend.
Voor de anderen bestonden hij en Pleister niet meer. Voor een overmoed en
tegenspoed als van deze twee deed men maar het beste, ogen en ziel te sluiten. Beter
nog ware het als zij niet zouden bestaan,
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Kuif en Pleister, - zij brachten het gevaar mee, voor allen. Eigenlijk, eigenlijk moest
men ze mogen doden. Door niet op te vallen maakte men nog de meeste kansen in
het leven: om er in te blíjven althans... Met een geleidelijk ontwakend air van montere
gedienstigheid stonden velen al in hun ondergoed te wachten op de komende dingen.
‘Wat is er, Broodman?’ vroeg Hein. ‘Ben je geschrokken?’
Alsof hij er direkt mee zou gaan slaan, stond Sander met zijn hemd in de handen.
Niets lag verder van hem af dan slaan.
‘Jullie hebben haar gezien?’
Hein knikte.
‘Zeker. Ze had heel verstandige ogen.’ Hij wierp even een blik naar zijn broer;
zei toen: ‘Toch wantrouwden we haar.’
‘Hee!’ riep een der soldaten. ‘Schieten jullie daar ook eens wat op!’ De meesten
stonden al gereed, scherp belicht door het ondergoed dat ze droegen en de manier
waarop. Enkelen droegen minuskule bikini's zonder hemden, spanden hun borsten
en ontbeerden vrouwenogen. Anderen hadden hoog toegeknoopt jaeger aan en slappe
broeken tot halverwege de knie; Pleister droeg zelfs een lange. De tweeling, vrij
neutraal van onderkleren maar reiner dan de meeste anderen, maakte nu snel voort.
Toen waren alleen Kuif nog bezig, die in het lichtblauw was, en Sander. Hij hield
zijn kaken op elkaar geperst. De tweeling had gewonnen; zorgvuldig vermeed hij,
hen aan te zien. Nu moest hij oppassen: ze hadden hem aan alle kanten kwetsbaar
gemaakt. Hij voelde een diepe schaamte voor ze. Toen de dienstplichtigen door de
sergeant uit de zaal gekommandeerd werden en deze verlieten, schenen de soldaten
de scherpe bewaking overbodig te vinden. Ze lieten de omsingeling varen, en de
meesten droegen het geweer nu over de rug. Inderdaad, wie zou willen vluchten in
zijn onderbroek? Ontdaan van het belangrijkste deel van hun persoonlijkheid, hun
bovenkleren, waren de jongens uit hun vertrouwde wereld in een onverhoedse leegte
gevallen, en niets kon hen nog staande houden dan een snelle en volslagen aanpassing
aan het onbekende, een meeroeien met de stroom. Of liever: een meedrijven, want
hun riemen waren bij hun kleren blijven liggen, die nu door een oude korporaal
werden opgeborgen en weggesloten in kasten, waarin, kan men zeggen, ook hun
schoolboeken lagen, hun jeugdverenigingen, hun idealen en ouders. Daar gingen zij
door de gangen: al bijna rechtop, alleen nog een beetje gehinderd door hun schoenen,
die nog het oude, nu onevenredige geluid maakten. Het liefst zouden ze misschien
ook die uittrekken.
Sander vermeed het gezelschap van de tweeling en liep achter

Libertinage. Jaargang 6

17
Pleister en Kuif, die een kam in zijn sok had gestoken. Zijn haar zat weer onberispelijk
opgestoten in de vaart der volkeren. Sander kon zijn gezicht niet zien, maar dat Kuif
misschien als enige nog over de oude riemen beschikte, was wel zeker. Pleister
verbeterde even iets aan een sokophouder en kwam naast hem terecht. Hij zag bleek
en vroeg fluisterend waar ze naar toe gebracht zouden worden. Sander haalde zijn
schouders op en zweeg. Hij had geen zin om met Pleister te praten, met niemand
trouwens... Hij vocht tegen zijn herinnering: juist vandaag kon hij haar niet hebben.
De Ankersmeden hadden haar gezien, ze wisten hoe ze haar haar droeg en wat ze
voor ogen had, - het was alsof ze met hun handen in zijn binnenzakken zaten.
Ze liepen door een stille gang en bestegen een trap, de pratende en lachende
soldaten achter zich aan en voor zich uit. In de gangen boven was het drukker. Luide
gesprekken werden in de kamers gevoerd en er ratelden schrijfmachines. Uit een
halfgeopende deur klonken morse-seinen, steeds andere, hoge, lage, dan plotseling
harde dansmuziek, verdwijnend voor een betogende stem in een vreemde taal. Daar
zat iemand zich te vervelen bij een radio. In de laatste gang liepen bedrijvige militaire
doktoren af en aan in witte jassen, soms bloedig bevlekt. De sergeant beval de
dienstplichtigen te gaan zitten op de banken tussen de deuren. Zijn bevel werd nog
juist niet opgeslorpt door het gedaver van een zware bommenwerper, die laag over
het gebouw scheerde, even later gevolgd door een tweede. In dit drukke gedoe kregen
de meesten weer met nerveusheid te kampen, die nog toenam toen een meisje van
een vrouwelijke brigade langskwam, langsstrompelde, met éen been en een kruk, en
een helm op haar hoofd. De jongen met de bikini's keken schichtig naar het ene,
welgevormde been, maar spanden hun borsten geenszins. Toen men haar op de rug
zag, boog Pleister zich naar Sander en zei: ‘Eigenlijk hadden ze achter in die helm
een stuk moeten uitsparen en een ronding moeten maken, waar juist een haarknot
doorheen kan, - net als bij die hoeden van het Leger des Heils, weet je wel?’ Hij
giechelde en sloeg met een hand op zijn knie van pret.
Somber zag Sander hem aan. Pleister kon naar de duivel lopen. Toen hij hem zag
lachen, herinnerde hij zich plotseling een flits van de droom, die was afgebroken
door de komst van de sergeant... Op een zolder liet Ena hem lachend haar tien vingers
zien... Meteen verbleekte het weer; als een stervende vogel bleef ze in zijn denken
hangen. Sander sperde zijn ogen open en dwong zich met geweld tot afleiding.
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In een geopende deur stond een jonge arts en begon enkele namen af te roepen. Bloed
had hij niet op zijn jas; in de hand hield hij het vel papier van de sergeant. De helft
der jongens, waaronder Pleister, stond op. Hij beduidde ze, hem te volgen, en
aarzelend verdwenen ze door de deur. Twee jongens aan de andere kant van Sander
waren ook meegegaan. Links en rechts voelde hij nu de leegte. Niet zodra had hij
zijn hoofd opzijgewend of Hein Ankersmit, die nu zijn buurman was, leunde met
een hand op de bank naar hem toe.
‘Ben je van mening, Broodman, - ik spreek daar juist met Kees over, - dat deze
soldaten met hun wapens, hun wonden en grote monden veel sukses bij de vrouwen
hebben?’
Aan Ena schenen ze niet meer te denken. Hij nam het te baat en schoof quasi
achteloos naar hen toe; maar de soldaten hoefde hij blijkbaar niet meer te misleiden.
Nu zij uit hun kleren gejaagd waren en de keuring was begonnen, achtten zij de
discipline blijkbaar van minder belang. Sigarettenrokend leunden ze tegen de muur
en keken nauwelijks op of om; de meesten waren trouwens weggegaan. Sander zocht
naar een antwoord; hij verstrengelde zijn vingers en keek er naar.
‘Vrouwen... vrouwen? Ik heb eens een oorlogsfilm gezien waarin een rekruut
wegliep uit een bajonetgevecht. “Moet je 'm zien, die schijtert,” zei toen een vrouw
achter me tegen haar vriendin; en die dacht er net zo over. Later zoende hij een meisje.
“Kijk, nou is ie niet bang,” zei die vrouw achter me toen minachtend. Begrijp je wel?
Je moet het verdíenen bij ze, met moord en doodslag in laatste instantie. De vrouwen...
Hitler hebben ze ook aan de macht gebracht met hun stemmen en de pressie op hun
mannen. Denk maar eens goed na over de vrouwen. Alleen de mannen kunnen het
in misdadigheid bij ze halen. Hitler was tenslotte een man.’ Zijn handen trilden, hoe
hij ze ook in elkaar klemde. Met grote ogen keek hij de Ankersmeden aan. ‘En toch...
en toch...’ begon hij. ‘Voor een vrouw zou ik... àlles zou ik...’ Hij stokte en perste
zijn lippen op elkaar. Radeloos kneep hij zijn knokkels wit. Hij wist dat hij zou
beginnen te huilen als hij zijn ogen neersloeg.
‘Leve de vrouwen,’ knikte Hein en keek voor zich. ‘Hoe hebben ze elkaar zo
gevonden in de natuur, de mannen de vrouwen.’
Sander probeerde na te denken over wat hij had gezegd, maar zijn hersens
weigerden en hielden alleen een felle angst vast. Hij wist dat alles mogelijk was. Uit
alle macht verweerde hij zich tegen woorden en zinnen die in hem verschenen, flarden
uit stukgelezen brieven in een rond handschrift.
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Plotseling boog Kees Ankersmit zich naar voren. Voor Sander leek het of hij van
zijn broer losspleet, of dat er iets met zijn ogen was. ‘Geloof je niet, Broodman,’
begon hij, nog nadrukkelijker maar ook scherper dan Hein, ‘dat iedere man meer of
minder bewust een universele jaloezie jegens alle andere mannen koestert, en dat
het tenslote zijn laatste wens is om alle andere mannen te doden, ten einde het
alleenbeschikkingsrecht te krijgen over alle vrouwen?’
‘Dat gelooft mijn broer stellig,’ knikte Hein en wierp een goedkeurende blik op
Kees, wiens taal zo gunstig afstak bij die van Sander.
‘En ben je voorts niet van mening, Broodman,’ vervolgde Kees met nog groter
nadruk, ‘dat uit deze elementaire jaloezie de normen der zedelijkheid zijn ontstaan,
ja misschien zelfs geheel de moraal?’
‘Dat gaat te ver!’ riep Hein. ‘Nee Kees, nu verzwak je!’ Opgewonden begon hij
hem te bestrijden; hij keerde Sander de rug toe en sprak gedecideerd op zijn broer
in.
Sander keek vóor zich op zijn naakte benen. Ze hinderden hem. Hij leunde tegen
de muur en ging op zijn handen zitten. Tegen elke prijs moest hij zich beheersen en
alles onder kontrole houden. De angst kon hij wegdrukken, maar de onzekerheid
bleef. Het leek wel of zijn gemoedstoestand tegengesteld aan die der anderen verliep.
Die begonnen zich steeds meer thuis te voelen. De meesten praatten nu, over de
soldaten, of over de vraag, aan welke legerafdeling de voorkeur moest worden
gegeven: de landmacht, de marine of aan de luchtstrijdkrachten. Enkelen waren met
de soldaten in gesprek; éen hield zelfs als een kostbaar kleinood een geweer in zijn
handen en bezag het met eerbiedige belangstelling. Hij droeg een klein snorretje.
Langzaam kwam Kuif op Sander toewandelen, de armen voor zijn borst gekruist.
Sander zocht zijn roodharige vijand, maar zag hem nergens. Kuif bleef bij hem staan
en knikte op een vage manier. Hij keek door de gang en zweeg.
‘Ga zitten,’ zei Sander.
Kuif deed het, nog steeds zonder een woord. Naast zich hoorde Sander de tweeling
nu betreuren, dat het bezit van mooie maar gestorven vrouwen zelfs theoretisch
onmogelijk is.
‘Ik geloof dat je gelijk gaat krijgen,’ zei Kuif, zonder hem aan te zien.
Sander antwoordde niet; hij miste de moed. Hij kreeg trouwens de kans niet: de
arts stond weer in de geopende deur en las de rest der
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namen op. Als een vreemd scheldwoord hoorde Sander de zijne op zich afkomen.
Als laatste betrad hij de kamer. Aan een bureau zat een soldaat achter een
schrijfmachine; hij rommelde in papieren en keek niet op. Verder stond er alleen een
witte instrumententafel. Sander zag dat niet meer dan twee soldaten en de sergeant
mee naar binnen waren gekomen; lusteloos zagen ze toe. De sergeant rukte zijn
verband wat omhoog. Terwijl de dokter de dienstplichtigen gebood te hijgen en te
kuchen, en met zijn stethoskoop werkte, ontdekte Sander dat hij een zekere
geruststelling voelde door de aanwezigheid van de sergeant. Kwam het alleen doordat
hij hem het langste kende? Misschien kwam het door die vage verkramping in zijn
gezicht, waaruit misschien ineens een grote hulp tevoorschijn zou kunnen springen.
In een letter- en cijferkode riep een arts zijn assistent de resultaten van het onderzoek
toe. Sander had G3, Kuif echter G4, - misschien wist niemand op aarde wat beter
was. Vervolgens trok hij de onderbroeken weg en kontroleerde nauwgezet wat zich
aan de blik ontrolde. Hein zag er zijn broer lachend bij aan. Na gedane arbeid werden
zij door een tussendeur naar een aanliggend vertrek gedirigeerd. Het was er stikdonker.
‘Toe maar, toe maar!’ riep een stem en trok hen naar binnen, waarna de militairen
de deur sloten. Daarmee werd de duisternis volslagen.
‘Piet Waal!’ riep dezelfde stem.
Ergens vandaan klonk een ja. Toen geschuifel, even later een onderdrukte kreet.
Er zoemde iets, niet langer dan enkele sekonden.
‘In orde,’ zei een tweede stem.
Weer geschuifel.
‘Hierheen,’ zei de eerste stem weer, en riep een volgende naam af, waarop hetzelfde
zich herhaalde.
‘Sander Broodman!’ weerklonk hij als vijfde.
Het was of hij de donkerte als knotten wol in zijn handen had. Hij antwoordde en
werd bij een schouder gegrepen. Met een gevoel of de vloer was bezaaid met
verraderlijke boomwortels liet hij zich leiden. Plotseling werd hij overdwars ergens
tussen geschoven; tegen zijn rug voelde hij iets kouds en meteen daarop gleed er ook
iets tegen zijn borst. Met open mond hield hij zijn adem in toen het zoemen begon...
‘In orde.’
Van de andere kant werd hij weggetrokken en bij de eersten neergezet. Bij het
zoemen van de volgende zag hij hier vandaan een
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mat licht opdoemen, als een schilderij: er in een deinend geraamte, een ribbenkast
met donkere vlekken...
Niets om zich ongerust over te maken. Ik moet me er helemaal in op laten gaan,
dacht Sander, - aan niets anders denken dan aan wat er juist gebeurt: dan houd ik het
uit. Toen de laatste was geweest, ging weer een deur open, waardoor het licht als
een schreeuw binnenstortte. Sander, verblind, werd als eerste naar buiten geduwd.
Hij tastte om zich heen en hield zijn ogen krampachtig gesloten. Maar daar werd hij
vastgegrepen en vingers spalkten ze met geweld open, zo wijd, dat ze er uit moesten
vallen. Een duizendmaal verschrikkelijker licht overspoelde het eerste. Hij gilde.
Vlak voor zijn gezicht spoot en schitterde een krankzinnige felheid op hem af; een
zwart punt naderde, week terug, naderde... Een luid lachen en hij werd losgelaten.
Met zijn handen voor de twee bollen pijn in zijn hoofd tolde hij ergens neer.
En alleen dit: een ravenzwart universum, waardoor een gele plek van pijn dwaalt,
een kaperschip, een griekse helm, - langzaam, van links naar rechts. Zij springt weg,
en keert met schokjes terug, vervloeiend en grauw wordend, maar dan weer scherp
en plotseling groen, en paars, en rood... Verder alleen een blijdschap met de pijn, die
hem hielp. Er mocht nog meer komen. Hij was vergeten wat hij moest vergeten.
‘Beheers je,’ zei een stem.
Sander keek op, zijn handen als een kijker om zijn ogen. Hij kreunde. ‘Beheers
je, goddomme.’ Het was Kuif, die hem onder zijn oksel pakte en oprichtte.
In het midden van de kamer stond een dikke legerdokter met een oogspiegel voor
zijn gezicht en onderzocht de anderen. Een assistent hield de lamp vast. Met zijn
vrije oog keek hij even naar Sander.
‘Een beetje opgeknapt?’ vroeg hij lachend. ‘Met de eerste maak ik altijd een
grapje.’
Kuif richtte zich op.
‘Dat is bijzonder fraai van u,’ zei hij.
Verbluft zag Sander hem aan. De dokter draaide zijn spiegel omhoog, terwijl de
anderen begonnen te zweten van angst.
‘Hoe zeg je?’
‘Dat dat bijzonder fráai van u is. Fijnzinnig gevonden, bedoel ik.’ De dokter
grinnikte en hervatte zijn werk.
‘K9,’ riep hij naar de schrijver. ‘Zeg nog eens wat, jongeman,’ drong hij intussen
bij Kuif aan. ‘Scheld nog eens een beetje op me. Dat doet me goed. Maar het moet
scherp zijn, hoor.’
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Kuifs gezicht verstrakte en hij beet op zijn lip. De sergeant schreef in zijn boekje.
Toen allen onderzocht waren, kon Sander weer zonder hinder kijken. Hij knikte
vriendelijk naar Kuif, - hij was braaf, maar begreep nergens iets van. Onverzettelijk
keek hij weer uit zijn ogen: bereid de duivel te trotseren in zijn lichtblauwe ondergoed.
Hij had zijn nederlaag geïnkasseerd en vergeten. Sander keek naar de arts, die zijn
spiegel af deed en een paar woorden met zijn schrijver wisselde. Hij ontveinsde zich
niet, dat hij hem wel sympathiek vond. Een sympathieke, dikke boerenkaffer. Nu
liep hij naar een ijzeren deur. Er zat een klein wiel op, als bij een brandkast. Hij
draaide er aan en trok de deur open.
‘En nu...’ riep hij met een olijk gezicht, ‘wie komt er in mijn hokje?’ En toen
niemand reageerde: ‘Hop hop hop, allemaal naar binnen!’
Aarzelend betraden de dienstplichtigen een kleine, stalen ruimte, die geheel leeg
was. Er brandde een zwakke lamp.
‘De longetjes en oogjes moeten tegen van alles bestand zijn, kindertjes,’ riep hij
nog, eer hij de deur sloot. ‘Wees maar niet bang, oom dokter meent het goed met
jullie.’ Het wiel knarste.
Blinkend staal rondom; het leek Sander of hij alleen aan de lamp kon zien wat
boven en wat beneden was. Ze stonden vrij dicht op elkaar. Toen de stilstaande
ventilator in het plafond voldoende bekeken was, zagen ze elkaar aan. Er wilde niets
gebeuren. Enkele jongens begonnen hun letters en cijfers uit te wisselen en gisten
naar de betekenis. Sander leunde tegen het staal; de kou er van gaf hem een aangename
gewaarwording. Hij voelde zich opgelucht: de dikzak had hem schoongespiegeld.
‘Zeg,’ begon plotseling een knaap tegen Kuif, ‘jij daar!’ Het was éen der jongens
zonder hemd, met een bikini. Hij droeg een schichtig snorretje; het was dezelfde die
daarstraks een geweer in zijn handen had mogen nemen.
Kuif zag hem vragend aan.
‘Jij moest in het vervolg je brutale snuit maar eens houden.’
‘Je naam?’ vroeg Kuif streng.
‘Mijn naam gaat je geen donder aan. Ik heet Piet Waal, onthoud dat maar goed.
Jij denkt zeker, dat je hier alles kunt zeggen.’
Kuif zweeg en liet zijn ogen langs de anderen gaan. Hun instemming was
klaarblijkelijk.
‘Ik waarschuw je alleen maar,’ zei Piet Waal. ‘Wij zijn er ook nog.’ ‘Zeg Piet,’
begon een ander even later, toen de ingevallen stilte
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tot grappen noodde, - ‘die twee worden vast alle twee generaal.’ Hij wees naar de
tweeling en begon hard te lachen.
‘Jíj kunt de officiersopleiding wel op je buik schrijven,’ richtte Piet Waal zich
weer tot Kuif.
‘Het is nog wel altijd je diepste wens geweest, Kuif,’ zei Sander. ‘Ja, wij moeten
generaal worden, Kees,’ begon Hein plotseling met gewilde stemverheffing tot zijn
broer. ‘De generaals Ankersmit. Leve het leger! Leve onze jongens!’ riep hij. ‘Hoera!’
De anderen zagen hem spottend aan, maar hij fluisterde in Sanders oor:
‘Dit kan nooit kwaad. Daar beneden in die hoek zit een mikrofoon.’ Als toevallig
keek Sander naar de aangeduide plaats. Bijna onzichtbaar, als een muizengat, zag
hij er het instrument. Maar Kuif had het ook gehoord en gezien.
‘In de stront er mee,’ zei hij luid.
Meteen begon er iets te wieken en te blazen, het ruiste en waaide: allen keken naar
boven, naar de ventilator. Na een paar sekonden was hij al niet meer te zien in zijn
fluitende vaart. Toen begon er iets naar binnen te spuiten, een groengrauwe walm, hij zakte langs de wanden af en omvatte hen in een weidse omarming. Weldra greep
hij hen bij de keel en in de ogen. Kees Ankersmit hoestte al, de anderen volgden. De
smook nam snel toe in dichtheid; de lamp verbleekte en trok weg tot een verre,
weemoedige ster. Maar dat kon niemand meer zien. De kabine werd volgestapeld
met gekuch en geschraap; de meesten waren op de grond gaan zitten. Nu was ieder
alleen. Sander hield zijn hoofd in een hoek geperst. De walm kroop tussen zijn vingers
en oogleden door en legde zich om zijn ogen. Ze traanden zonder onderbreking; het
was of zijn longen zouden scheuren. Alles dooreen was het: kruitdamp, bloedlucht,
gassen in grote verscheidenheid. Hij trok zijn hemd omhoog en perste het tegen neus
en mond, maar het haalde niets uit; het smaakte bitter en zuur. Daar stond hij: voor
altijd alléen op aarde. Hij wilde blij zijn met deze ellende, maar ze hielp hem niet
meer, ze versufte hem slechts, - er kwamen beelden voor zijn ogen, terwijl hij op de
grond zonk... Slagvelden, tevoorschijn brullende tanks, scherpschutters er achteraan;
brandende dorpen, mensen, verzengend in fosfor en atomisch vuur...
Toen hij de spieren van zijn blaas en anus al voelde verslappen, verminderde het
fluiten; even was het weg, begon dan opnieuw. De stank werd snel minder. Nog was
zij niet geheel verdwenen, of de deur ging open en de dokter sprong binnen, gevolgd
door die
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uit de eerste kamer. Zij moesten het wel zijn, - ook wie zien kon, zou ze nauwelijks
herkennen. Twee slurfdieren waren het, nee afzichtelijker dan dieren omdat het geen
dieren waren. Ze hurkten neer bij de blinde, kuchende dienstplichtigen en begonnen
op hun borsten te kloppen en nauwgezet in hun ogen te turen door hun gasmaskers.
Daarna sleurden de soldaten hen de kamer in en de assistent gaf hun bevochtigde
lappen om tegen de ogen te houden. Eén voor éen werden ze vervolgens weggeleid.
Sander voelde een drempel onder zijn schoenen en hoorde toen een luid gelach.
‘Daar hebben we de jitterbugger!’
Duidelijk onderscheidde hij het plezier van Pleister. Handen trokken hem op een
bank, waar hij voorovergebogen bleef zitten en de lap tegen zijn ogen drukte. Hij
had een gevoel of hij zwavelzuur had gedronken.
‘Dans nog eens een nummertje!’ Was dat weer Pleister? ‘Anders gaat het van je
pief, paf, poef!’
Pleister kon dat toch wel niet zijn. Kijken was hem onmogelijk. De lap droop en
hij veegde over zijn wangen. Ineens begon hij scherp te denken. Het verwonderde
hem niet, dit alles. Zo was het nu. Altijd was het zo geweest. Sander vergat zijn ogen
en zijn longen. Word ik een pacifist? Gebroken geweertje? Kletskoek. Er zijn
rechtvaardige oorlogen, noodzakelijke oorlogen, verdedigingsoorlogen, waaraan ik
mee zou doen, helemaal. Maar dat neemt niet weg, dat ik een afkeer heb van een
wereld waarin oorlogen bestaan, al zijn ze duizendmaal rechtvaardig in die wereld.
Ach, oorlog, als het maar bij oorlog bleef, dan was het nog te doen. Als er geen oorlog
was, dan zou het tenminste vrede zijn. Sander lachte kort door zijn neus, en opende
nu zijn ogen achter de lap. In de oorlog komt het alleen maar voor korte tijd scherper
en duidelijker tevoorschijn dan anders. Wat?... Ja, haar ogen waren verstandig
geweest. Toch hadden de Ankersmeden haar gewantrouwd. Daar had je het. Ze waren
meer dood dan levend, ze waren gekonsolideerd in elkaar, maar ze waren door de
wol geverfd en hadden de juiste laatdunkendheid; misschien wisten ze wel alles wat
er onder de aarde is en op de bodem der zee... Hij, Sander, hij vermoedde het: als
een klomp voelde hij zijn wantrouwen in zich, jegens alles en zichzelf, en hij voelde
hoe eenzaam en verdacht hij zou blijven zolang het geen vrede in vrede was, zolang
de verstandigheid onbetrouwbaar bleek en geen ding gelijk aan zichzelf...
Hij haalde de lap weg en keek om zich heen.
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‘Morge!’ riep Pleister.
Een langwerpig wachtlokaal. Op twee banken zaten zij tegenover elkaar, ook de
jongens van de eerste groep. Hun lappen hadden ze naast zich neergelegd; alleen
hun ogen zagen nog wat rood. Ook zij van de tweede groep waren opgeknapt. Ze
kuchten nog wel en betten hun ogen, maar waren toch weer zichzelf. Alleen Piet
Waal zat nog voorover met de lap stijf tegen zijn gezicht; zijn mond met het snorretje
was verwrongen van pijn. De anderen lachten en waren opgewekt aan het praten.
‘Hebben jullie de oorkeuring ook al gehad?’ vroeg éen van de eerste groep.
‘Nee, hoe is die?’
‘Je komt in een ijzeren cel met ronde muren, een soort bol. Daar krijg je een
telefoon. Je zit er alléen. Door een gat komt er dan een lawaai naar binnen, herejezus,
kanonnen, straaljagers, bominslagen, mitrailleurs, gegil van mensen, om je rot te
lachen, je denkt dat je gek wordt. En het kaatst maar heen en weer tussen de muren.
Je houdt je vingers tegen je oren maar het geeft niks. Dan worden er in de telefoon
heel zacht gedichten opgezegd, die je moet herhalen, maar je wordt stapel van al dat
lawaai en je hoort er bijna niks van.’
‘Gedichten?’
‘Ja, gedichten.’
‘Van wie?’
‘Weet ik veel. Dat hoef je ook niet te weten.’
‘Ze rijmen in ieder geval,’ zei een tweede.
‘Ik ben geboren uit zonnegloren,’ zei een derde, ‘en uit een zucht van de ziedende
zee. Zo begint het.’
Een daverend gelach steeg op. Toen iedereen weer ophield, lachte Hein Ankersmit
nog door. Toen Sander hem aanzag kwam hij naast hem zitten en fluisterde:
‘Ik haal juist een herinnering op met Kees. Toen mijn roede daareven onderzocht
werd, moest ik er aan denken. Onze moeder is gestorven bij onze geboorte, maar
onze vader is nog een zeer levenslustig man. Nu wonen er bij ons twee dames op
een kamer, en op een nacht had onze vader zich bij hen gevoegd, dat was ons niet
ontgaan. Na korte tijd hoorden we echter gestommel en geschreeuw. Wij openden
de deur naar de gang, en daar zagen wij onze vader geheel naakt en juichend met
geheven armen de trap afstormen. “Ik ben vrij, ik ben vrij!” riep hij... Waarschijnlijk
hadden de dames ruzie om hem gekregen; zo van: ik eerst - nee, ik eerst.’
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Hein barstte weer in lachen uit, maar Kees zweeg en tuurde somber op de grond.
Sander werd bang voor ze. Het was een vrees niet voor wat ze zouden kunnen
dóen (zouden ze ooit iets kunnen doen?) maar voor wat ze wáren. Hij voelde zich
steeds verder wegzakken. Wisten ze niet dat ze iedere keer weer deze uitwerking op
hem hadden, of deden ze het juist expres, met een ongehoord raffinement? Hij wendde
zich af en keek naar een binnengekomen officier, een kapitein.
Hij groette opgewekt, waarbij hij hen ‘vrienden’ noemde. Daarop verborg hij zijn
gezicht in een zakdoek en ving aan te niezen en te hoesten; om zijn hals had hij een
zwarte shawl. Een gewone kapitein was het niet, ook aan zijn houding was dat te
zien. Met een soort jolige ernst begon het met enkele jongens een gesprek. Op zijn
mouw ontdekte Sander nu een zwart kruisje. Hij droeg trouwens nog meer kruisen:
op zijn linkerborst een hele rij, half over elkaar heen; van lintjes scheen de zielzorger
niet gediend te zijn.
Even later kwam ook de oogarts binnen.
‘Allemaal weer in orde?’ vroeg hij. Scherp keek hij de banken langs en ging toen
op Piet Waal af, die nog steeds niet kijken kon. ‘Handjes even naar beneden,’ zei hij
en richtte hem op. Hij haalde de lap weg, waarbij Waal wild begon te knipperen en
gezichten trok. ‘Pijn?’
‘Ik besterf het bijna, dokter.’
De arts trok de leden weg en gromde.
‘Ga jij maar even mee,’ zei hij. Aan de hand leidde hij hem het lokaal uit.
‘Asjeblieft,’ zei iemand uit de eerste groep. ‘Die is afgekeurd.’
‘Hoe weet je dat?’
‘Bij ons gingen er ook twee zo.’ Inderdaad miste Sander ze nu. ‘De ene had tering,
de andere was geslachtsziek. Dat had je moeten zien!’
‘Wat hoor ik daar van geslachtsziek?’ Met vooruitgestoken neus kwam de
zielzorger naderbij. ‘Wie is hier geslachtsziek?’
‘Hier niemand, meneer.’
‘Dat is jullie ook geraden!’ Hij nieste dreigend. ‘Geslachtelijke gemeenschap vóor
het huwelijk... jullie weten hoe het daarmee staat, nietwaar jongens?’
Er viel een bedrukte stilte.
‘Nietwaar, jongens?’ herhaalde hij met stemverheffing.
‘Mogen we dan wèl sneuvelen vóor het huwelijk?’ informeerde Kuif.
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De zielzorger kreeg een hevige hoestbui, waar doorheen hij ook nog nieste: hij dreigde
een longontsteking te zullen oplopen van ontzetting. Sander zag nu dat aan elk der
kruisen, die hij op zijn borst droeg, in realistische uitvoering een klein figuurtje was
gekruisigd. Om zijn nek, juist zichtbaar onder de shawl, droeg hij nog een bijzonder
hoge onderscheiding; het zilveren krucifix met het eikenloof en de zwaarden.
‘Zeg eens, koekebakker,’ werkte hij zich op tot een geoorloofd scheldwoord, ‘wat
bezielt jou? Je bent een onmondige knaap! Ik zal dit melden. Weet goed je plaats!
Je bent hier, geroepen door de regering. Die je nog niet eens gerechtigd bent te
kiezen!’
‘Dan is die regering ook niet gerechtigd míj te kiezen voor de dood,’ zei Kuif, in
schijn rustig, maar met gebalde vuisten.
Lusteloos luisterde Sander naar Kuif en de zielzorger. Het gesprek verveelde hem.
Het was zinloos. Men moest hem uitlachen, hem doodslaan of zwijgen. De
gedekoreerde keek om zich heen en zag gezichten, die veel verwachtten van zijn
antwoord. Hij gooide het over een andere boeg en begon te lachen.
‘Maar mijn beste jongen!’ riep hij uit. ‘Jij kent je belangen toch nog niet op jouw
leeftijd! Bij volwassenen is dat anders!... Waarom lach je?’
Kuchend stond de sergeant in de deuropening. De zielzorger wendde zich om en
zag hem vragend aan. De sergeant maakte een vage beweging naar zijn gedeukte
helm.
‘Neemt u me niet kwalijk, maar alles is klaar. Mag ik ze weer even hebben?’
De zielzorger maakte een weids gebaar en deed afstand. De jongens die hem
voorbijgingen knikte hij glimlachend toe, ook Kuif.
Met het geweer in de aanslag waren op de gang alle soldaten in hun lompen en
verband weer verzameld. De sergeant ging voorop, en na een korte wandeling werden
de dienstplichtigen in een ruime zaal gelaten, waar lamplicht brandde. Een luitenant
ontving hen met wat gemompel. De ramen waren dichtgetimmerd en de ruimte was
geheel leeg; geen stoel, geen tafel. Op de grond waren alleen veel grote, uitgebleekte
vlekken. Er hing een doordringende lysollucht.
Vanuit zware wenkbrauwen nam de luitenant de dienstplichtigen op. ‘Zo te zien
zouden ze het allemaal wel kunnen hebben,’ zei hij. De sergeant, die naast hem was
gaan staan, knikte.
‘Alleen hij,’ zei hij en wees op Pleister. ‘Misschien dat hij...’
Pleister deed een snelle stap naar voren.
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‘Ik weet niet wat er gaat gebeuren, meneer, maar -’
‘Luitenant.’
‘...luitenant, maar... Natuurlijk: luitenant, - neemt u me niet kwalijk. Maar waarom
zou ik...’
‘Uitstekend, uitstekend, haal je rechterbroekspijp maar op. Gaan jullie dáar staan,’
richtte hij zich tot allen en wees naar een houten wand, ‘je gezicht tegen de muur,
de armen om je hoofd. En denk er om, de verdere dag hangt het nu van jullie
uithoudingsvermogen af.’ De soldaten duwden de dienstplichtigen tegen de muur,
waar zij op de aangegeven wijze naast elkaar gingen staan. Rillend van angst keek
Sander in de naden van het dikke hout. Niemand zei iets. Achter hem was nu heen
en weer geloop en geklik van metaal.
‘Is het goed als ik hèm neem, luitenant?’ Sander herkende de stem van de
roodharige.
‘Allright. Doodstil blijven staan, jullie, denk er om!’
Sanders knieën begonnen tegen de muur te klapperen. Wat ging er gebeuren? Hij
haalde zijn hoofd iets terug en keek in het glas van zijn polshorloge, dat een zwarte
wijzerplaat had. Klein en verbogen zag hij de soldaten in knielende houding zitten,
het geweer aan de schouder. Zijn keel kneep samen, hij wilde schreeuwen, zijn
voorhoofd bonkte tegen het hout...
‘Nu!’
De schoten brulden en hij stortte op de grond, terwijl een klauw door zijn been
graaide. Zijn maag draaide om en hij greep zijn kuit; in een vette straal liep het warme
bloed over zijn handen. Hij schreeuwde niet, maar huilde, met zijn ogen, zijn neus
en zijn mond. Niemand schreeuwde, - plotseling begonnen ze: korte snikken, dan
weer lange, gierende uithalen. Hij voelde zich overstelpt door iets, niet alleen door
de pijn. Als hij maar alleen was. Alleen zou het te dragen zijn. De anderen
kompromitteerden en beledigden hem. Hun ontreddering verhevigde de zijne, en uit
zijn medelijden voelde hij een diepe haat tegen ze oprijzen. Zijn pijn verdronk er in.
Daar lagen ze te schreeuwen en te kronkelen! Daar zat Pleister te gillen, half tegen
de muur; daar omarmde de tweeling elkaar; daar lag Kuif om zijn been gevouwen,
zijn kiezen op elkaar, maar met vertrokken gezicht. Kuif! Daar had je nou Kuif!
Waarom lachte hij niet en zei: ‘Ik voel niets!’ - als een bovenaards wezen? Ook hij!
Verteerd door haat en woede, en dan toch ook weer door de pijn, omhelsde hij zijn
rode been en voelde een sterke misselijkheid opkomen. Het zweet brak hem uit en
met holle ogen staarde hij door de deinende zaal. De soldaten zwiepten heen en weer,
en kijk,
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daar stond Kuif nu plotseling rechtop, het hoofd in zijn nek. Sander juichte. ‘Schiet
nog maar eens,’ zei Kuif. ‘Maak je nog maar eens belachelijk!’ Wankelend stond
Sander overeind, de vreugde tot in zijn keel. ‘Hoera!’ riep hij. ‘We zijn vrij!’ Hij
spreidde zijn armen en viel met een slag voorover...
‘...Het had een binnenkant, Ena, maar geen buitenkant; nu is het overal...’
Sander hoorde het zichzelf zeggen, hij schrok er wakker van en opende zijn
brandende ogen. Meteen was de pijn in zijn been er weer, maar dragelijk. De honger
was erger; hij rilde van kou. Als een monument reeds de sergeant aan zijn voeten
op: smerig verband, een stuk bloot been, dan het lompenuniform; heel hoog zijn
zwartgemaakte gezicht. Wat was dat voor gezicht? Het hield een groot stuk vernieling
in, maar ook een zwakheid, een verkramping bij de mond. Misschien was het een
sterkte.
‘Wat is er?’ vroeg Sander. ‘Zei u iets?’
‘Nee. Je moet opstaan.’ Hij schreeuwde niet, zoals vanochtend, maar sprak rustig.
‘Hoe laat is het?’
‘Je hebt een horloge.’
Sander keek er op: het was tien uur. Zijn handen waren rood en kleefden.
Behoedzaam richtte hij zich op. Als een witte balk lag zijn been uitgestrekt. Het was
van de enkel tot bijna de knie verbonden: een beetje provisorisch, maar afdoende.
Voorzichtig probeerde hij het te bewegen. Er knaagde iets, pijn was het nauwelijks.
In de holte van zijn arm ontdekte hij nu een stukje watten. Hij trok het weg en zag
een puntje gestold bloed. Men had hem een injektie gegeven.
‘Komt er nog wat van?’
‘Nou, help me dan even!’
Tot zijn verwondering deed de sergeant het. Sander hinkte op éen been en zette
angstvallig het andere op de grond. Een vlijmende pijn schoot meteen op tot in zijn
lies. Onmiddellijk trok hij het omhoog, maar nu gaf de sergeant hem een stevige zet,
zodat hij kreunend vooruit strompelde en hinkte.
‘Geen potje er van maken, Broodman. Wat denk je wel waar je bent? In een
ziekenhuis? Wil je misschien een rolstoel? Die hebben we op het slagveld ook altijd
bij de hand.’
Nog steeds schreeuwde hij niet; misschien had hij zelfs iets goedaardigs of
meewarigs in zijn blik. Niettemin bleef hij op een flinke
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afstand, opdat Sander zich niet aan hem vast kon grijpen. Ze verlieten de verlaten
schietzaal; Sander zag dat de bloedvlekken al waren weggeboend.
‘Waar zijn de anderen?’ vroeg hij. ‘Of ben ik afgekeurd?’ Vergeefs steun zoekend
aan de betegelde muur van de gang bewoog hij zich voort. Het lopen viel hem nu
wel mee.
De sergeant negeerde de vraag en liet hem zijn handen wassen aan een fonteintje.
Van beneden klonk gepraat en gelach; ook het geluid van een mondharmonika. Zo
stil als het hier was, zo levendig ging het in de rest van het gebouw toe. Hij had de
indruk, ook verwijderd schieten te horen. Was er een nieuwe lichting gearriveerd,
waarvan het uithoudingsvermogen werd onderzocht? Plotseling was het hem of er
niets anders meer bestond op de wereld dan dit gebouw, waar de soldaten lachten en
de schoten knalden. Nergens winkelden meer vrouwen. Geen tuinman deed zijn werk
nog. Nergens zat meer een meisje voor een spiegel haar haren op te maken, behaagziek
maar ook ongeduldig omdat het niet meteen lukken wilde. De ene dag ging het beter
dan de andere; als zij ongesteld was werd het een wanhoop, dan leek het wel touw.
Daar kon niemand zo'n ingewikkelde toet op het hoofd van maken... Sander keek
langs de brede, marmeren treden van de trap, die hij af moest dalen. Een walvismuil.
Nog even en hij zou gaan huilen, blèren als een klein kind. Hij perste zijn kaken op
elkaar en begon naar beneden te hinken. Een leuning was er niet. De ramen waren
van matglas.
Bij de deur van een magazijn reikte een bejaarde korporaal hem een uniform zonder
distinktieven aan. Het interregnum der onderbroeken was voorbij; de gelijkschakeling
kreeg haar beslag. Terwijl hij zich er in begon te worstelen, maakte de sergeant een
praatje met de oude. Weldra spraken zij over het voetbalspel.
Toen Sander eindelijk ook de broek aan had en de knopen dichtmaakte, herinnerde
hij zich met een schok de woorden, die hij bij zijn ontwaken had gezegd. Binnenkant,
buitenkant... Ze waren onzinnig. Maar misschien niet onzinnig zonder méer: ze
konden het vervluchtigende eindpunt zijn van een lange, onthullende gedachtengang
in zijn bewusteloosheid. Hij spande zich in om er iets van te achterhalen, maar gaf
het meteen op. Wantrouwend bekeek hij de sergeant. Hij moest het gehoord hebben,
misschien niet méer dan die ene zin, maar die moest hij toch gehoord hebben.
‘Maak liever wat voort,’ zei de sergeant, ‘als je tenminste nog iets te eten wilt
hebben.’
Nu hij zijn verbonden been niet meer zag en ook over de rest van
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zijn lichaam de steun en warmte der kleren voelde, ging het lopen hem iets beter af.
Zijn oriëntatie in het gebouw was hij allang kwijtgeraakt. Hij had het gevoel, sinds
de gymnastiekzaal steeds in éen richting verdergegaan te zijn. Waarschijnlijk waren
de gebouwen naar elkaar doorgebroken en bevond hij zich al in het volgende. Voor
een halfgeopende deur stond een soldaat op wacht. Hij zag een metalen muur van
wel een meter dik; onder kunstlicht was binnen een enorm instrumentarium opgesteld,
dat hij niet thuis kon brengen. Een man in een witte jas werkte er aan.
‘Voor je kijken!’ riep de soldaat.
Hij rook een scherpe ozon-lucht, die hem verkwikte. Verderop in de gang stonden
een tiental zwartgeblakerde stukken hout, ongeveer manshoog. Ze joegen hem een
ondefinieerbare schrik aan. Het waren menselijke silhouetten: romp, hoofd en
ledematen waren duidelijk te onderscheiden. Sommige hieven een grillige arm in de
lucht en bogen zijwaarts, als poogden ze iets verschrikkelijks af te weren. Een enkele
stond lijnrecht in de houding. Hij kreeg de indruk dat er om de mond van de sergeant
een trek van tevredenheid kwam, toen hij niets vroeg.
Even later werd hij in de eetzaal gelaten. Aan een lange tafel, spaarzaam bewaakt,
zaten de geüniformeerde dienstplichtigen achter borden hutspot; klaarblijkelijk waren
ze net begonnen. Er ging een klein gejuich op bij zijn binnenkomst; verscheidene
handen werden omhooggestoken. Blijkbaar genoot hij een zekere populariteit.
Misschien hadden ze hem ook wel als afgekeurd beschouwd en er op gerekend, hem
nooit meer terug te zien.
Zelf groette hij hen die nu toch wel de zijnen waren: Kuif en de Ankersmeden. Ze
zaten aan het andere eind van de tafel, maar hij werd twee plaatsen van Pleister
neergezet. Gulzig begon hij aan zijn hutspot, de vragers met enkele woorden
inlichtend. De stemming was opgewekt, maar hij had een gevoel of hij er al niet meer
bij hoorde, mocht hij ook iets prettigs hebben gevoeld toen hij ze terugzag. Over de
schietpartij werd niet gesproken; alleen Pleister kwam er op terug.
‘Hoe vind je dat nou, Broodman? De sergeant dacht dat ìk het niet kon hebben,
maar jij viel flauw!’ Hij lachte en knikte de anderen veelbetekenend toe.
Sander gaf geen antwoord. Als hij ooit een mens had gehaat, dan was het Pleister.
De halfnaakte had hem misschien toch beter overhoop kunnen schieten in de
overvalwagen. Hij keek naar Kuif in zijn te wijde uniform, en zag hoe de leegte om
hem heen steeds
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toenam. Hij at langzaam en zag niet op van zijn bord. Ook Hein Ankersmit keek niet
op, hij zag bleker dan anders en at bijna niet. Nu en dan wierp Kees een bezorgde
blik op hem en fluisterde een paar woorden, waar hij nauwelijks op reageerde.
Sander dronk wat water en schepte hutspot met zijn lepel. Plotseling voelde hij
tranen uit zijn ogen lopen. Snel en geschrokken veegde hij ze weg. Wat weende er
in hem? Een rilling liep over zijn rug, en in zijn oksels voelde hij het koude zweet.
Met geweld onderdrukte hij zijn gedachten en het gezicht, dat onophoudelijk in hem
verscheen: steeds anders omlijst: lachend op het strand, kwaad in een huiskamer,
smekend op een hoofdkussen (het haar omlaag)... De hutspot smaakte hem niet meer,
maar hij dwong zich, verder te eten. Hutspot, hutspot. Hij mocht niet toegeven aan
die gevoelens, juist nu niet, hij moest dènken: zijn denken leidde hem weg van de
mensen en maakte hem sterk, - zijn gevoelens trokken hem er in terug, verenigden
en verzwakten hem met eenzelfde leed van milliarden hollanders, russen, fransen,
joden en azteken... Hutspot. Hutspot. Er was een glas water bij en het werd met een
lepel gegeten. Toen de meesten aan een tweede bord waren begonnen, sloeg de deur
met luid geraas open en smakte tegen de muur.
‘Alarm!’ schreeuwde een verwilderde soldaat op de drempel. ‘Onmiddellijk
aantreden!’
Onthutst lieten de dienstplichtigen hun lepels zakken.
‘We zijn nog niet klaar!’ riepen enkelen op kollegiale toon.
De soldaten gingen er niet op in. Weinig zachtzinnig begonnen ze de jongens van
hun stoelen te trekken. De sergeant stond met zijn pistool in de hand; in de andere
hield hij een kaart, die de verwilderde hem had gegeven. Zich vastgrijpend aan de
tafel strompelden de dienstplichtigen naar buiten. Op de gang stond al een wagentje,
volgeladen met geweren en stenguns.
‘Allemaal een geweer!’
Sander zag Kuif aarzelen. Hij ging naar hem toe en fluisterde:
‘Maak het je niet onnodig moeilijk. Het is toch maar een test.’
‘Ben jij soms ook een moordenaar?’ siste Kuif.
‘Vereenvoudig de dingen niet zo dom.’ Sander pakte twee geweren. Eén drukte
hij Kuif tussen de vingers, die er onhandig mee bleef staan.
‘Opletten!’ riep de sergeant door het nerveuze geroezemoes, en demonstreerde
met enkele woorden en handgrepen de werking der geweren.
De meesten zagen geboeid toe. Uit een rondgedragen mand grabbel-
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den zij toen zo veel mogelijk munitie en propten er hun zakken mee vol. Eén voor
éen toonden zij vervolgens aan, hoe eenvoudig het laden wel was. Kuif deed het
langzaam, met afgemeten, feilloze grepen. Alleen Hein Ankersmit liet zijn geweer
een paar keer vallen en hanteerde het vergeefs. Toen Pleister het nogeens vlijtig en
snel had voorgedaan, lukte het tenslotte ook hem. Daarop beval de sergeant hun, het
geweer over de schouder te nemen en een machinepistool te pakken. Ze waren al
geladen en hij liet slechts zien, hoe ze scherp gesteld moesten worden, wat een klein
kind kon. ‘En nu twee aan twee achter elkaar!’
De soldaten, die de trekkers van hun wapens niet meer loslieten, rangschikten de
jongens zoals zij toevallig stonden. Sander kwam naast een wipneus terecht; Kuif
stond helemaal vooraan.
‘Ik wil naast mijn broer,’ protesteerde Hein met een zwakke stem. ‘Mond houden.
- Geeft acht!’
Moeizaam brachten de jongens hun gezonde en gewonde been bij elkaar.
‘Ik wil naast mijn broer!’ riep Hein weer, met iets klagelijks.
‘Hou je bek, jij! - Voorwaarts...’
‘Wacht even!’ Blazend kwam de oude korporaal uit het magazijn aandraven,
beladen met helmen. ‘Ze zouden nog kouvatten, zo zonder hoedjes!’
Hij drukte ieder een helm op het hoofd. De meeste waren van het amerikaanse
model, alleen Sander en Pleister kregen een platte engelse, - russische waren er niet
bij. De helmen veranderden onmiddellijk de gezichten, verschoven ze in het
vervaarlijke. De ogen werden duisterder en de monden verstrakten; de handen
omklemden de pistolen met groter vastberadenheid.
Het mars-bevel weerklonk, en met de sergeant voorop zette de groep zich in
beweging, gevolgd door een aanzienlijk eskorte waakzame soldaten. Van marcheren
was weinig sprake, en op de maat stròmpelen is nu eenmaal niet mogelijk in een
wereld als deze.
Weldra betraden zij de binnenplaats. Pas na het omslaan van een hoek zag Sander
het portaal van Sarepta, waar zij binnengegaan waren. Het was nu stiller dan
daarstraks; geëxerceerd werd er niet meer. Weer werd een hoek omgeslagen en zij
kwamen bij een poort, waar een oudere militair in een vechtpak zich bij hen voegde.
Zijn rang was niet op te maken. Hij was ongewapend en hield zich enigszins afzijdig.
Tussen de twee laatste gebouwen door zag Sander een rijtje soldaten keurig naast
elkaar op de tegels liggen; of waren het oefenpoppen voor de bajonet? Van leven in
elk geval geen
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spoor, - zij sliepen de gezegende slaap der materie.
Onder de poort was het gekreun der dienstplichtigen duidelijk hoorbaar. Enkelen
begonnen hun geweer als stok te gebruiken, wat de soldaten niet verboden. Woedend
zag Sander, dat tenslotte alleen Kuif de steun van het geweer versmaadde en verbeten
voort bleef strompelen. Hij leek wel een zelfmoordenaar. De dienstplichtigen wachtten
tot een soldaat uit het wachthuisje de poort geopend had, wat hij deed met in de hand
het moppenblaadje, waarin hij had zitten lezen. Niemand sprak; ieder had genoeg
aan zijn been. De rangorde van twee aan twee was niet verbroken.
Eigenlijk merkte Sander pas buiten de poort dat het prachtig weer was. Een
onbewolkte lucht en van mist geen sprake meer. Ze stonden aan een betonnen
snelverkeersweg, die hij niet thuis kon brengen. Daarachter de zware massa van
langzame bossen; het was of ze een hand op zijn schouder legden. Verkeer was er
bijkans niet. Toen zij overstaken naderde een open personenauto, die een beetje vaart
minderde; er zat een jongeman met een snorretje in, hij leek wel wat op de verdwenen
Piet Waal. Het was te zien, dat sommige dienstplichtigen twijfelden wie tot schaamte
was verplicht: zij of de jongeman. Maar de meesten twijfelden niet.
Met het bungelende machinepistool in de ene hand en in de andere het behulpzame
geweer, strompelden zij nu over een smal zandpad tussen het groen. Argeloos tot in
oorsprong brachten de vogels en insekten hun geluiden voort, bladeren bewogen in
de zon, en enkele jongens schenen er door in verlegenheid te komen. Van de soldaten,
die hun wapens op hen gericht hielden, keken ze naar de dieren en planten, en dan
weer naar de soldaten. Misschien dachten ze even aan opstand om de inkongruentie
op te heffen, aan een vuurgevecht, maar het is onwaarschijnlijk. De meesten hadden
trouwens geen last van de natuur, alleen van hun been. De oneffen grond maakte het
lopen nog moeilijker. Velen hijgden en steunden, en konden nog maar nauwelijks
meekomen. Vooral achter Sander had iemand het te kwaad. De sergeant begon zich
steeds meer te haasten, - híj scheen geen last te hebben van zijn wonden. Hij sloeg
een blik op de kaart en verliet het pad.
Op het zachte mos tussen de stammen, waar de pijn in de grond wegveerde,
fluisterde de wipneus plotseling:
‘Zeg, heb jij die dikke deur gezien met die wacht er bij?’
Sander knikte.
‘En weet je wat dat is?’ vroeg de jongen verder.
‘Nou?’
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‘Atoomenergie.’ De jongen knikte met een onheilspellend gezicht.
‘Hoe weet je dat?’
‘Mijn vriend. Die is vorige maand gekeurd. Maar je mag er met niemand over
spreken. Het is een natuurgetrouwe nabootsing van de bom. Ze zetten iemand voor
een houten schot. Dan schakelen ze in, en door de hittestraling verdampt hij
gewoonweg; het schot ook, - alleen waar zijn schaduw was, blijft er iets over.
Asjeblieft. Nou? Wat zeg je daarvan?’
De eekhoorns zeiden er in elk geval niets van. Ze spiraalden snel om de stammen
naar boven, keken eens rechts er omheen, keken eens van de linkerkant, en maakten
zich ijlings uit de voeten, zwevend van kroon naar kroon.
De sergeant liep nu met de vinger op de kaart, aanhoudend de situatie vergelijkend.
Zouden de eekhoorns er ook op staan? vroeg Sander zich af. Hij vroeg het aan de
wipneus.
‘Hoe bedoel je, de eekhoorns?’
‘Nou, ik bedoel maar.’
‘Of ze op de káart staan?’
‘Ach...’
‘Hoe kunnen eekhoorns nou -’
‘Ja, hou je bek maar.’
‘Krijg de pest, brok idioot!’ De wipneus rukte zijn helm over de ogen en wendde
zich woedend af.
Een ogenblik later weerklonk uit éen der achterste rijen een zwakke kreet. Een
soldaat riep iets, en de sergeant kommandeerde halt. Hein Ankersmit lag op zijn rug,
lijkbleek en rillend over al zijn leden. ‘Afgepeigerd,’ zei de soldaat.
De sergeant kwam naderbij; hij verbood de anderen te gaan zitten. ‘Kees!’ riep
Hein met starende ogen. ‘Waar is mijn broer? Laat die spinnen los en haal de zon
weg!’ kreunde hij plotseling en gebaarde door de lucht. ‘Dag vader, dat moe... moe...
ja! ja! Kees, Kees, kom eens gauw! Kijk, daar! Er zit een gat in de hemel en er kijkt
een balletmeester doorheen!’ Hij lachte, maar meteen liepen de tranen uit zijn ogen.
‘Kees, waar ben je nou?’ klaagde hij.
‘Hier, kijk maar. Kijk dan, Hein, hier ben ik.’
‘Kees! Kees! Ik lig op je te wachten, waarom kom je niet?’ Ineens zong hij, een
kinderversje: ‘Blijf zitten waar je zit en verroer je niet!’ Het koortszweet glansde
over zijn gezicht.
‘Laat hem maar terugbrengen,’ zei de militair in het vechtpak.
De sergeant knikte en wees een soldaat aan, die Hein over de schouder nam.
Struikelend begon hij terug te lopen.
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‘Ik moet bij mijn broer blijven,’ zei Kees beslist, en wilde de soldaat volgen.
De sergeant greep hem bij een schouder.
‘Jij houdt je mond en gaat op je plaats staan!’
Kees beefde en hief zijn machinepistool op, maar meteen had hij een vuistslag
over zijn gezicht gekregen dat het bloed hem uit de neus sprong.
‘Grijp niet boven je macht, jongen,’ zei de sergeant bedaard. ‘Ga op je plaats
staan.’
‘Kees! Kees!’ riep Hein uit de verte. Zijn helm was van zijn hoofd gevallen en lag
op het pad, een beetje wiebelend.
De tocht werd hervat. Niemand sprak meer; toen Pleister iets zei, kreeg hij een
scherpe uitbrander, waarop hij met een verongelijkt gezicht zweeg. Zijn platte helm
droeg hij schuin op een oor. Na enkele minuten stopte de sergeant de kaart weg en
beschreef met zijn armen een spreidende beweging achter zijn rug, terwijl hij
langzamer begon te lopen en zich een beetje bukte.
Opgelucht dat er eindelijk een slot aan de pijnlijke wandelpartij scheen te komen,
scharrelden de dienstplichtigen dooreen en vormden een breed front. Ze hadden de
rand van het bos bijna bereikt. De sergeant liet zich op de grond neer en begon de
laatste meters te kruipen in een kronkelende hagedissengang. Hij beduidde de jongens
hem na te doen. Op Kuifs gezicht zag Sander een scheve grijns, waaruit blijken kon
hoe belachelijk hij deze vertoning vond. De soldaten gingen eveneens liggen, maar
kropen niet verder. Ze kontroleerden hun karabijnen en hielden ze losjes in de hand,
het oog op de jongens gericht. De militair in het vechtpak ging tegen een boom zitten
en stak een sigaret op.
Onmiddellijk grenzend aan de rechte, enigszins kunstmatige rand van het bos liep
een begroeide greppel. De sergeant sprong er in en wenkte de dienstplichtigen. Sander
kwam naast hem te liggen. ‘Geweren over de rand leggen!’ beval de sergeant met
zachte maar scherpe stem. ‘Stenguns schietklaar bij de hand! Er mag geen woord
meer gesproken worden.’
De jongens deden wat er van hen verwacht werd, gingen op de buik achter hun
wapens liggen en zochten een houding voor het gewonde been. Met Sander en de
sergeant in het midden, lagen ze ongeveer twee meter van elkaar af. Een breed
grasveld, doorspekt met distels en ander onkruid, strekte zich voor hen uit. Tweeof driehonderd meter verder begon weer een bos, een grijsgroen naaldbos, waar geen
struiken groeiden. Links en rechts, maar aan beide
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zijden vele honderden meters verwijderd, werd het veld eveneens door bossen
afgesloten.
‘We hebben inlichtingen,’ begon de sergeant weer, ‘dat de vijand hier recht
tegenover ons tevoorschijn zal komen. Wie beweging ziet mag niet schieten, maar
moet het onmiddellijk melden. Geschoten wordt er pas op mijn bevel. Alleen met
de geweren! De pistolen worden op korte afstand gebruikt, als de vijand aanvalt.’
Hij keek op zijn horloge. ‘De juiste tijd van de aktie is niet bekend, maar we kunnen
hem ieder ogenblik verwachten.’
Aktie? Vijand? Het was een greppel om in te vrijen, dacht Sander. Het gras was
lang en van een zacht, onzedelijk ras. Kuif, tegen de helling liggend, steunde zijn
hoofd op een hand en keek verveeld over het land. Hoe zou zijn haar onder de helm
zitten? De golf moest nu toch wel platgedrukt zijn. Sander keek de rij langs. De
meesten speurden ijverig tussen de bomen in de verte; Pleister trok een gezicht of
hij direkt in slaap zou vallen. Misschien was Kees Ankersmit de waakzaamste van
allen. Hij hield een hand aan zijn geweer, beschutte met de andere zijn ogen en tuurde
met een van inspanning vertrokken gezicht de woudzoom af. Aan zijn broer scheen
hij niet meer te denken.
Sander kreeg neiging om op zijn rug te gaan liggen en een zonnebad te nemen.
Hij voelde een grote rust in zich trekken. Zijn been zweeg en de helm beschermde
zijn ogen tegen de zon, maar was verder niet hinderlijk. Hij keek over het veld en
naar de omringende bossen. Hij had de natuur nooit vrediger gezien dan nu. Nooit
had zij hem meer omsloten en beschut. Geen geluid was te horen; alleen het gezang
der vogels achter hem. Ze zongen tegen de stilte op en verdiepten haar slechts. De
stìlte was te horen: een zachte drang op het oor, vol rust en geruststelling. Het was
hem of er niemand anders meer bestond, of hij hier alléen lag, verkleed als soldaat
in een zotte maar vergeten gril. De distels stonden opgeschoten uit de grond: klein
en sterk als de eeuwigheid. Het gras vloeide heen naar de bossen, de bomen sprongen
op naar de zon, die zich wentelde in het blauw als een man die zichzelf graag vergeet.
Alles was in orde, alles was voortreffelijk en goed. Hij begon te soezen, en in een
diepe stofwisseling voelde hij zijn verdriet en kwetsbaarheid uit zich wegvloeien...
Toen hij op zijn horloge keek zag hij, dat er al drie kwartier waren verstreken. Het
was goed dat de vijand wegbleef. Hij kon niet meer komen, hij was al verslagen,
smadelijk in de pan gehakt door de aarde waarop hij zijn onwaardige voeten had
durven zetten. Sander
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keek om. De soldaten lagen er nog steeds. Zij zonden hen in de rug schieten als zij
weigerden op te rukken. Dat was oorlog. De vijanden. schoten elkaar in de borst, de
bondgenoten elkaar in de rug in een nog gevaarlijker, omgekeerde vijandschap. Maar
er kon geen oorlog zijn, de zon en de bomen verhinderden het; er was geen oorlog,
nooit zou er oorlog zijn, nooit was er oorlog geweest. Oorlog was niet mogelijk, een klein kind kon dat aantonen. De zon en de bomen verhinderden het.
Hij hijgde. Daar liep het, daar, in de verte tussen de bomen! Eer hij het wist had
hij de sergeant aangestoten.
‘Wat is er?’
‘Daar! Een klein kind!’ Opgewonden wees hij er naar, maar het was of zijn vinger
het wegduwde tussen de stammen.
‘Waar dan? Vlug!’
‘Het is weg, ik zie het niet meer. Het was een hollend jongetje, geloof ik. Niet
ouder dan een jaar of vijf. Ik durf er een eed op te doen!’
De sergeant zag hem vorsend aan, en vroeg toen aan de anderen: ‘Heet er nòg
iemand iets gezien?’
Niemand had iets gezien. Kees Ankersmit zei zelfs:
‘Ik acht het onmogelijk, dat er iets aan mijn aandacht ontsnapt zou zijn.’
De sergeant nam Sander weer op en wierp toen een korte blik naar achteren, naar
de militair die tegen de boom zat. Hij zweeg en begon weer naar het bos te turen.
Toen Sander eveneens omkeek, zag hij twee ogen op zich gericht. Met uitgestrekte
benen en gekruiste armen zat de militair hem te observeren. Op zijn gezicht was niets
te lezen. Het was een rustig gezicht, maar ook een afwachtend gezicht. Met
opgetrokken wenkbrauwen keek Sander weer voor zich. Hij was er zeker van: er had
een kind gelopen, een jongetje waarschijnlijk; hij had het duidelijk gezien. Overigens
liet het hem koud of ze hem geloofden of niet. Er was in ieder geval geen vijand, dat
was nu bewezen, - kleine jongetjes speelden in de bossen aan de overkant. Wat hem
betrof bleven ze hier de hele dag. De zon stond op haar hoogste punt, de helft van
de dag was voorbij. De andere helft mochten ze hier blijven liggen, het zou een mooi
besluit zijn.
Sander maakte de bovenste knoop van zijn uniform los en schoof zijn helm wat
naar achteren. In zijn rug voelde hij de ogen van de militair, maar hij weigerde, het
te laten merken. Hij keek naar een zwarte mier die het graswoud doorworstelde.
Vroeger, dacht hij,

Libertinage. Jaargang 6

39
zou hij zijn loupe tevoorschijn gehaald hebben en de zon hebben gedwongen het dier
in een hels punt te verzengen. Niets of niemand verhinderde dat, en de zon liet zich
dwingen. Het kronkelde verkolend in elkaar, een sliertje rook steeg ten hemel, en
dan was er alleen nog maar een punt zwarte as...
‘Van Halem, Kessel, Ankersmit en De Jong, - richten!’ hoorde hij de sergeant
plotseling kommanderen.
Een opgewonden beweging heerste in de greppel. Verbijsterd zag hij de vier
jongens het geweer aan de schouder leggen. Met een ruk keek hij naar de overkant.
Er stond een man bij een den. Hij had iets in zijn handen. Een wapen? Was hij in
uniform? Het was niet te zien. Hij keek om zich heen; misschien riep hij iets. Dat
was niet te horen.
‘Vuur!’
De schoten braken los; een oogwenk later stortte de man voorover en bleef
bewegingloos liggen. Na een paar sekonden zag Sander hem al niet meer. In zijn
grauwe kledij vervloeide hij met de aarde.
‘Uitstekend,’ zei de sergeant. ‘En nu nog scherper opletten. Het gaat er om
spannen.’
Niemand sprak. Pleister tuurde star naar het bos. Kuif steunde nog altijd zijn hoofd
op zijn hand en bewoog zich niet; zijn gezicht kon Sander niet zien. Ja toch, Kees
Ankersmit sprak. Hij wreef over zijn schouder en zei:
‘Weer een man minder. Geen enkele zal mij ontkomen. Ik ben er van overtuigd,
dat het míjn kogel was die hem doodde.’
De andere drie begonnen verontwaardigd te protesteren, maar de sergeant sneed
de beginnende twist met een snauw af.
‘Wie nog iets zegt, krijgt een handgranaat tussen zijn kiezen!’
Verbouwereerd keek Sander naar Ankersmit. Wat bezielde hem? Als een roofvogel
spiedde hij weer naar de overkant. Nogeens voelde Sander zich bang worden, maar
het was een andere angst, en een sterkere, dan een paar uur geleden in het wachtlokaal,
na de oogkeuring, toen Hein er nog bij was geweest. Hein. Waar was Hein? Wat
gebeurde er met Kees zonder Hein? Hij had zijn vinger aan de haan; nog even bewoog
om zijn mond de triomfantelijke glimlach van zojuist, maar maakte snel plaats voor
de gespannen verwachting naar een volgende man. Op zijn kin zat nog wat bloed
van daarstraks. Verward wendde Sander zijn ogen van hem af, maar de angst bleef
en groeide. In zijn oren schalde het geweersalvo na. Hij voelde zijn hart kloppen.
Ginds stonden de dennen. De vijand had zich vertoond, weldra zouden er meer
komen. Trillend keek hij naar het stille,
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dreigende bos. Niets was daar nog betrouwbaar. Achter elke boom kon een
scherpschutter hurken, wachtend op het sein tot de aanval. De schoten hadden hen
verraden. Waarom kropen ze niet naar een andere plek? Dat kon makkelijk in de
greppel. Diep in het bos naderden misschien al de tanks, langzaam en onhoudbaar:
zware, onverzoenlijke manifestaties van... van wat? Van de vijand!
Sander omklemde zijn geweer. Hij was niet alleen. Zijn zakken zaten vol kogels,
het pistool lag onder zijn bereik... De zon blakerde als een beest; geen zuchtje wind.
Het bos stond onbeweeglijk. Sander greep zijn wapen nog steviger vast om het trillen
van zijn handen te bedwingen. Met samengeknepen ogen keek hij over het land.
Misschien... misschien was dat hele bos een geraffineerde list, een gigantische
kamouflage! Misschien brak het direkt open als een muur, de bordpapieren bomen
klapten tegen de grond, en uit een enorm, chaotisch komplex raderen en staal zou
het vuur op hen af spuiten in een moordend oordeel, vliegtuigen stortten over hen
heen temidden van vlammen, kogels en raketten, de lucht werd een baaierd van
schroot, en een atomische zwam zou monumentaal komen te staan waar alleen hun
schaduw behouden bleef...
En daar was het al! Een gieren, maar meteen een brullen hekste door de lucht, iets
zwarts schoot achter hem vandaan, pal over de bomen en hun hoofden en ijlde boven
zijn schaduw over het veld. Hij voelde nog hoe zijn broek doorweekte. Boven het
bos steeg de jager in een felle stuip omhoog en liet iets los, iets lichtends, dat bleef
zweven. De machine bleef stijgen en zwaaide dan in een hoge, achterwaartse boog
terug.
‘Opgepast!’ siste de sergeant. ‘Van Dam, Meier, De Groot, Hagedoorn, Van
Waveren ten Cate, - klaarzijn! Pistolen!’
Haastig zetten de jongens hun geweren tegen de glooiing en grepen de stenguns.
Het scherpzetten was een kleinigheid.
‘Wachten op het bevel. Gaan zitten tegen de andere kant.’
Vier van de vijf vertrokken hun gezichten bij het veranderen van houding. Pleister
niet. Half zittend, half staand tegen de helling, de pistolen voor de borst, wachtten
zij af, hijgend en verhit.
Ver over de bossen verdween het vliegtuig als een donker onweer. De lichtkogel
begon langzaam te dalen en af te drijven, heel stil, een tweede, onzekere zon, een
geweldig teken, een wijsvinger...
Daar kwam het tussen de bomen vandaan, klein en hollend: het jongetje. Draafde
als een laatste zingeving nader over de stille vlakte, het licht boven de bomen... Met
een harde klap sloeg de sergeant
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het geweer van Sanders schouder, waar hij het in een stuip had aangelegd, éen oog
dicht...
Bevend met iedere vezel, maar nog niet huilend, greep Sander naar zijn hoofd.
Zou hij geschoten hebben? Zou hij geschoten hebben? Met grote ogen, zichzelf niet
meer, staarde hij naar het naderende jongetje. Het liep wat het kon. In de riem van
zijn korte broek had het een houten sabeltje, in de hand een soldatenmuts van
krantenpapier. Beduusd keken de dienstplichtigen van het jongetje naar de sergeant,
en ook naar Sander. Het was nu vlakbij, blazend en kuchend van het harde lopen.
Nu en dan sprong het over een steen of kuil en had al zijn aandacht nodig voor het
terrein. De sergeant bleef zwijgen. Even later sprong het in de greppel en struikelde
over Kuif, die onbeweeglijk met de kin op zijn hand lag. Het slaakte een korte kreet
en plofte neer.
‘Brands! Fouilleren!’
Kuif draaide zijn hoofd om, zag de sergeant even aan en nam toen langzaam de
helm van zijn hoofd. Hij legde hem op de rand van de greppel, trok de kam uit zijn
sok en begon met voorzichtige vingers zijn haar te welven. De sergeant scheen nu
geen tijd te willen verliezen en gaf woedend hetzelfde bevel aan de wipneus.
Deze greep het jongetje, dat hijgend en sprakeloos van verbazing om zich heen
zat te kijken. Hij zocht in de broekzakken, waar hij nauwelijks zijn handen in kon
krijgen, maar bracht slechts een stuk stopverf en wat kleverige zuurtjes aan het
daglicht. Vervolgens betastte hij het over het hele lichaam.
‘Niks. Ik kan niks vinden.’
‘Vraag hem waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.’
‘Waar kom je vandaan?’
‘Ja meneer.’
‘Waar kom je vandáan, vraag ik!’
‘Ja meneer.’ Het begon een beetje te lachen.
De wipneus maakte een hulpeloos gebaar naar de sergeant.
‘Waar ga je naartoe?’ vroeg hij toen.
‘Ja meneer!’ Het lachte nu met een breed gezicht en greep naar zijn sabeltje.
‘Kijk eens in die krant,’ beval de sergeant.
De wipneus vouwde de muts open, waarbij het jongetje onthutst toezag. Met een
ruk keek hij op.
‘Een tekening!’
‘Geef door.’
Ieder sloeg er een snelle blik op, terwijl hij het doorgaf. Met blauw
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potlood was een plattegrond van een gebonwenkomplex geschetst. Bij enkele punten
stonden vraagtekens in rode cirkels.
‘Een oude truc,’ knikte de sergeant en dwaalde met een vinger over de tekening,
terwijl hij knikte. Plotseling verfrommelde hij de krant en richtte zich tot het jongetje:
‘Ga maar terug en zeg dat het goed is.’
‘Ja meneer.’ Het jongetje sprong op en klauterde naar boven. Niet minder snel
dan het gekomen was, begon het weer over het veld te rennen, soms over een distel
springend.
Met scherpe ogen, een beetje voorovergebogen, zag de sergeant het na. ‘Vuur!’
riep hij. Toen was het enkele tientallen meters verwijderd. Het vijftal verstarde.
‘Vuur! Vuur!’
Pleister schoot al. Schokkend van top tot teen stond hij achter zijn razend blaffende
pistool. De anderen volgden. Tot de rand toe vulde de greppel zich met het lawaai.
Verderop begon de aarde te stuiven van de missende kogels. Het jongetje had een
hoge sprong gemaakt, hoger dan het ooit in zijn leven had kunnen springen.
‘Genoeg!’
De vier hielden op, maar Pleister schoot door, aan zijn wapen vastgegroeid als een
schuddend spook: het hoofd een beetje afgewend, maar met felle, verwoeste ogen.
De aarde stoof nauwelijks bij hem. Plotseling begon weer een tweede pistool te
ratelen, door het zijne heen. Het was Kuif. Hij stond overeind en schoot op Pleister.
Maar tegelijk met Pleisters gil was er een harde knal. Het pistool viel Kuif uit de
handen en zijn linkerarm bleef slap naar beneden hangen. Kreunend greep hij naar
zijn schouder. Even later sprong de roodharige soldaat in de greppel, gevolgd door
een tweede. Hij gaf Kuif een slag met zijn revolver en ze sleepten hem snel aan zijn
benen weg.
Sander keek naar de konsternatie in de greppel, maar zij drong niet tot hem door.
Pleister had een schampschot over zijn wang. Uit een brede, rose geul kropen dikke
droppels bloed. Een andere jongen lag dubbelgevouwen over zijn stengun. Hij bewoog
niet meer en werd ook weggedragen. De sergeant zei iets en de jongens namen hun
posities weer in.
Ontzind keek Sander over het land. Aan gene zijde was het bos. De kronen der
dennen stonden als gebalde vuisten op hun kale stammen. De distels klauwden uit
de grond als de beschimmelde vlerken van gebrekkig begraven dieren. Als een week,
rood bergje lag het jongetje in het gras... Ook de anderen waren bleek en
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onrustig, maar Sander wist dat voor hen het gevaar nog militair was. Militair? Wie
was de vijand? Sander groef zijn vingers in de aarde. Hij voelde het zweet op zijn
voorhoofd meteen opdrogen in de onbedaarlijke hitte... In de bómen schuilde het
gevaar! In de bomen zèlf! In het gras, in de aarde, in de zon, in het blauw van de
lucht! Het bos barstte van dreiging omdat het een bos was. Het gras... het was gras
en was vervloekt! De zon was zon en was vervloekt omdat het een zon was! Alles
wat leefde daar op die aarde, en er in, en er doodlag, was vervloekt en vervloekt, en
nogeens vervloekt! Het jongetje, het was kapot en doorweekte zichzelf in het gras,
op de aarde, onder de hemel. Niets was er meer over. Hij begon te klappertanden en
trok sidderend zijn handen terug terwijl hij naar het hoopje keek, en dan weer naar
de distels, en naar het bos en in de lucht. Hij wist nog dat hij zich oprichtte en dat
hij begon te huilen, met korte, luide snikken. Het gras en het jongetje... en hijzelf!
hijzelf!
Toen sloeg alles ineen, als een katarakt smakte alles op elkaar: - alleen het gezicht
van de sergeant was er nog, levensgroot en verkrampt... Hij greep er naar, legde zijn
handen tegen de wangen, voelde het hoofd tussen zijn palmen...
‘Ik heb van haar gehouden,’ hijgde hij. ‘Ik heb van haar gehouden met alles wat
ik was. En zij heeft van mij gehouden, net zo veel, net zo veel! Waarom is het weg?
Zeg me waarom het weg is, meteen moet je het zeggen! Waarom was het er eerst en
nou niet meer? Hoe kan dat? Op school... de wet tot behoud van energie... Of hebben
we niet van elkaar gehouden? Hebben we het ons maar verbeeld? Nee, we hebben
van elkaar gehouden, hoe kan het weg zijn? Zeg het! Spreek, spreek!’
Hij begon de sergeant te schudden en te slaan, maar hij kreeg een klap en tuimelde
opzij. Hij merkte het niet, hij sprak door, tegen de aarde nu, die vlak voor zijn ogen
was, - sprak met haastige woorden, hees, koortsachtig in het zand kijkend...
‘“Ik houd onzegbaar veel van je,” heb je me geschreven. Ik heb fouten gemaakt,
jij hebt fouten gemaakt, maar dan kan het toch nog niet weg zijn! Het is weg bij je,
ik weet het! Hoe is dat mogelijk als het onmogelijk is? Het kàn niet weg zijn, en het
is er niet meer! Je hebt ijzer met handen gebroken. “Wat heb ik met jouw genie te
maken? Ik leef als mens tot mens met je. Voor mij is het korruptier!” O god, je had
gelijk, maar dat neemt toch niet weg, dat neemt toch niet weg! Er kan toch niets
vergaan! We hielden toch niet alleen van elkaar dankzij onze goede eigenschappen,
maar toch ook ondanks

Libertinage. Jaargang 6

44
de slechte! Of niet? Of kan dat niet? Het kan niet ànders! “Ik zal altijd voor je zorgen,”
heb je geschreven met je eigen handen; ik weet het allemaal uit mijn hoofd, maar ik
hegrijp het niet. Ik wil het begrijpen, ik moet het begrijpen! “Liefje, word ook
menselijk en groot in je gewone leven.” Je had oneindig gelijk, en ik zóu ook, ik zóu
ook, - waarom heb je niet gewacht, vijf jaar, tien jaar, mijn hele leven, als je van me
hield? Hield je dan toch niet van me? Het moet toch! “Al had je me in de steek gelaten
als ik zwanger van je was, nooit had ik het weggemaakt, nooit!” Dat heb je toch
geschreven, Ena? “Omdat de liefde die tussen ons was nooit met een ander
terugkomt.” Ja, je hield van me. En nu niet meer! Maar dan... maar dan is het toch
hetzelfde of je van iemand houdt of niet? Als dat kan dan maakt het toch niks meer
uit, dan is het toch hetzelfde?’ ‘Beheers je en schei eindelijk eens uit over die meid,’
siste de sergeant. ‘Houd het bos in de gaten. Het is oorlog, dat is belangrijker!’ ‘Dat
is hetzelfde,’ steunde Sander met zijn gezicht in het zand. ‘Er is geen enkel verschil.
Maar het kan niet!’ riep hij plotseling. ‘Ik loochen het omdat het onmogelijk is! “Ik
ga nooit van je weg, ik laat me door niemand kopen, ik werk me nog liever kapot!”
Nou, god in de hemel! Het is gelogen! “Sander, ik houd van je, geloof mij; anders
was ik nooit teruggekomen, al had je mij 100 brieven geschreven.” Toen ben je
teruggekomen, ja, maar de volgende keer ben je niet teruggekomen. Ik heb je brieven
geschreven, eerst nuchter en toen dronken, en ik weet dat je me uitgelachen hebt,
Ena, toen je ze ontving! Nou, god in de hemel, god in de hemel!’
Hij richtte zich op en kon bijna niet meer uit zijn ogen kijken van vermoeidheid.
De militair in het vechtpak hurkte bij hem neer en zag hem oplettend aan.
‘En verder?’ vroeg hij.
‘Ik ben zo moe. Ik weet het niet meer. Waarom vraagt u er naar?’ Knikkebollend
zag hij hem aan.
‘Vertel nou maar. Ga maar door.’
Even was er iets van een glimlach om zijn mond, waaraan Sander zich vastklampte.
De militair ging staan en richtte hem onder zijn oksels op. Nooit eerder had hij zich
zo slaperig gevoeld. Als onwillig gereedschap moest hij zijn benen dwingen uit de
greppel te klimmen. Ze liepen tussen de waakzame soldaten door en wat verder
beduidde de militair hem, te gaan zitten. Slap liet hij zich op het mos vallen. Nog
steeds zweemde de mond naar een glimlach: vriendelijk of honend, dat was niet te
zien.
‘Nu?’
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‘Als ze naar me verlangde,’ begon Sander weer, terwijl zijn ogen langzaam
dichtvielen, ‘dan... dan keek ze me van onderuit aan en zei: “Tzt.” Ik verlangde ook
naar haar, maar ik deed niets. Niet altijd, maar soms deed ik niets. Waarom niet?’
Even opende hij zijn ogen en zocht die van de militair, maar meteen zakten ze weer
dicht. ‘Ik wilde haar toch niet kwellen. Psychologisch... ik... Misschien dat ik wraak...
Waarom deed ik niets, terwijl ik toch ook wilde en zo veel van haar hield als maar
kon? Soms... bleef ze slapen, stiekem, niemand mocht het weten... “Waarom moet
ik toch altijd sluipen als een dief in dat huis? Ik ben toch al je vrouw en heb toch
niemand iets aangedaan! Waarom moet dat vieze gedoe toch? Ik voel me er
doodongelukkig onder...” Dan werd ze soms wakker en wilde een sigaret roken, maar
ze kon geen lucifers vinden. “Vuurtje hebben,” zei ze dan terwijl ze naakt door de
kamer scharrelde. Ik hield me slapende, ik zei niets, ik hielp haar niet. De lucifers
lagen onder het kussen. Waarom hielp ik haar niet? Ik hield zo veel van haar dat ik...
Ik hield me slapende, ik haalde diep adem en hield mijn ogen dicht... net of ik sliep...
en zij dwaalde door de kamer... op zoek naar vuur... en ik... ik sliep... ik...’
...Achter in een kamer, een bedompte, onbekende kamer, zit Ena; haar haar is
afgeknipt en modern gekapt.
‘Het staat je goed,’ zegt Sander. ‘Het staat je netjes. God in de hemel!’ Hij wiekt
met zijn armen alsof hij wil gaan vliegen.
‘Dat van mijn zeventiende jaar was vreselijk,’ zegt Ena. ‘Dit is veel vreselijker.’
‘Dat was ook een genie, hè, die manke joegoslaafse spion?’
‘Ach, Sander.’
‘Ik weet er alles van!’
‘Toen heb ik voor de spiegel gedanst van pijn, dat weet je toch?’
‘Houd je van me, Ena?’
Ze trekt een kam uit haar schoen en begint te kammen. Haar haren zijn plotseling
rood geworden.
‘Je hebt me met vork en mes leren eten, Sander, ik heb veel aan je gehad. Hoe kan
ik nog van je houden?’
‘Wie is die man daar?’
‘Dat is mijn man nu. Hij doet zaken, die niemand begrijpt. Hij heeft een groot
inkomen.’
‘God in de hemel! God in de hemel!’ Wiekend slaat hij om zich heen. ‘Met
huurauto's naar de Rivièra, hè? Dood aan alle chauffeurs! Ik ga je vermoorden!’
‘Sander, schat!’ Ze hangt om zijn hals en kust hem.
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‘O Ena, Ena, lieveling, donderkopje, waarom hebben we elkaar zo lang
alleengelaten?... Ena, kom! Kom!’
‘Hier?’
‘Ja hier. Meteen. Kom!’
‘Tzt.’
‘Tzt, tzt! O Ena... Ena, Ena, daar zijn de spionnen! Vlug! Er wordt geschoten, het
jongetje is al pudding met frambozensap!’
‘Mijn jongetje?’
‘Ik ben een schoft, ik ga het zeggen... Hoer, hoer!’
‘Adoe, adoe. In Nice draagt geen enkele vrouw broekjes.’
‘Pest, wraak, dood, verderf aan alle mannen! Ena, je laat me alleen, je weet niet
wie ik ben en wat ik tegemoetga!’
‘Hahahahaha!’
Ze lacht fel en lang, tot het langzaam overgaat in morse-tekens, lage en hoge, een
ogenblik spreekt een diepe stem uit de Balkan, dan is er luide dansmuziek...
Sander sloeg zijn ogen op. Achter een schrijftafel zat de militair in het vechtpak
met zijn hand aan de knop van een radio. Hij knikte afwezig naar Sander, toen hij
zijn ogen ontmoette. Sander lag languit op een divan; zijn helm had hij niet meer op
en zijn uniformjas was gedeeltelijk opengeknoopft. Buiten de kamer hoorde hij
schreeuwen en schieten. De militair luisterde naar de muziek: een makkelijk
aansprekende deun, die steeds feilloos oploste.
‘Daar moet je een prettig gevoel van krijgen,’ zei hij, ‘van al die harmonieën. Ik
wordt er alleen maar gemelijk van. Er is geen avontuur meer aan die muziek.’ Hij
draaide het toestel af. ‘Hoe is het met Ena?’
Sander richtte zich op en leunde tegen de muur. De wond in zijn been schrijnde.
Op een elektrische klok zag hij dat het vier uur was. Hij wreef over zijn gezicht.
‘Als de dromen er maar niet waren,’ zei hij. ‘Eigenlijk heb ik er al mee afgedaan,
maar die dromen...’
‘Wat heb je gedroomd?’
Sander probeerde het zich te herinneren.
‘Ik weet het niet meer,’ zei hij na een ogenblik. ‘Onzin natuurlijk.’ Plotseling zag
hij de militair aan. ‘Waarom ben ik hier naar toe gebracht? Wie bent u eigenlijk?’
‘Militair. Hoezo heb je er eigenlijk al mee afgedaan?’
‘Omdat mijn Ena dood is.’ Hij wachtte even en tastte naar zijn been. ‘De Ena van
nu verwijt ik alleen de moord op de oude. Maar
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misschien is dat onrechtvaardig; dan verbindt geen enkele band me meer met haar.’
‘O nee?’ informeerde de militair met een lachje. ‘Of misschien toch die, dat haar
lichaam hetzelfde is gebleven?’
Sander haalde zijn schouders op.
‘Als ze wèrkelijk dood was, zou alles natuurlijk veel eenvoudiger zijn. Dan had
ik niet meer met Ena te maken, maar met de dood. Die kan ik aan. Het leven niet.’
Weer wreef hij over zijn gezicht. Het spreken viel hem moeilijk; de slaap had zijn
vermoeidheid nauwelijks weggenomen. ‘Daar gaat het geloof ik om, - niet om Ena.’
‘Misschien is het je redding dat je zo'n slimme theoreticus bent, al ruikt het wat
muf.’ De militair bladerde in een cahier en maakte een aantekening. ‘Ga eens door.
Waarom vermoord je haar niet?’
Verwonderd zag Sander hem aan.
‘Dat lijkt me duidelijk,’ zei hij. ‘Omdat het probleem “Ena” dan niet vervangen
zou worden door het probleem “dood”, maar door het net zo vermaledijde probleem
“Broodman”. Zo is er niet uit te komen. Er is helemáal niet uit te komen. Het is
allemaal drab. Drab en nogeens drab.’ Hij zweeg even. ‘Ik schaam me niet voor wat
ik daarstraks verteld heb,’ begon hij weer. ‘Het is met iedereen hetzelfde, met haar
ook. Soms zei ze, dat ze een gevoel had dat ik later lam zou worden. Dat hóopte ze
natuurlijk. Dan zou ze me duwen in een karretje en pas goed voor me kunnen zorgen,
zei ze. Ik weet dat ze dan niet meer naar me om zou kijken en met andere mannen
zou gaan. Toch hield ze van me. Het is niet zo, dat ze níet van me hield omdat ze die
dingen hoopte en zou doen, maar ze zou ze doen niettegenstaande ze van me hield.’
Weer zweeg hij even. ‘Drab,’ zei hij weer. ‘Alles is er door aangetast, alles wordt er
door verpest.’ De militair stootte de kogels uit het magazijn van zijn revolver en
begon ze met zijn zakdoek op te poetsen.
‘Drab?’ heerhaalde hij, als was hij er met zijn gedachten eigenlijk niet bij. ‘Waarom
zo pessimistisch? Er is toch ook geluk op de wereld? Er zijn toch mooie dingen in
het leven? Bloemen en kunst en zo? Er bestaat toch ook nog wel menselijkheid? Je
moet een beetje positiever zijn.’
‘Poetst u ze iedere dag, meneer, uw kogeltjes?’
Lachend keek de militair op.
‘Heel goed,’ zei hij met een brede grijns. ‘Maar niettemin!’ Hij hield een kogel
tussen zijn vingers omhoog, zodat het staal schitterde. Plotseling zag hij Sander strak
aan. ‘Het gaat er niet zo zeer
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om hoe het ìs, maar om hoe je het wilt zien. Een naakte vrouw is mooi en
aantrekkelijk, als je haar maar niet wilt zien als een zak vel, volgepropt met
ingewanden en knoken. Het éen sluit het ander niet uit: de kennis van het éen is zelfs
nodig om het andere in stand te houden. Maar je moet van blikrichting kunnen
veranderen, je moet opgewassen zijn tegen je kennis, - zonder haar te verloochenen
natuurlijk. Net als een chirurg. Een chirurg die geen vrouw kan zien of hij gaat haar
met zijn mes te lijf, die is geen chirurg meer maar een moordenaar. De chirurg komt
thuis en kust zijn vrouw. Bedriegt hij zichzelf? Welnee! Kust hij spierbundels en
celweefsel? Welnee! Hij kust zijn vrouw!’
‘O ja?’ vroeg Sander en leunde met een ruk voorover. ‘Zijn vrouw? En als zij nu
eens juist uit het bed van een ander kwam? Wat dan?’ De militair zuchtte en begon
zijn revolver weer te laden.
‘Het is allemaal bedrog!’ riep Sander. ‘Toen ze me op school vertelden dat de
mens uit cellen bestaat, zo mooi en ingenieus, toen voelde ik al dat ik werd bedrogen.
Zo mooi en makkelijk is het niet! De cellen zijn hoogstens de begrenzing. Hij bestaat
uit celinhoud, uit protoplasma, uit slijm, uit drab! Waar we geen donder van weten
en waar àlles mogelijk is! En daarom zijn we geen redelijke wezens, maar
slijmballen!’
Met een klap legde de militair zijn revolver op tafel.
‘En daarom noem ik me ook niet psychiater, maar militair. Om misverstand te
voorkomen en om te kunnen handelen. Je bent verder heen dan ik dacht. Je hebt
gelijk. We vergeven het niemand als we van hem houden. Alles spreekt zichzelf
tegen. Je hebt volkomen gelijk, er is alleen tot jouw konklusies te komen, - maar
toch weet ik dat je ongelijk hebt. Ik weet alleen niet waarom ik het weet. Je hebt
gelijk dat de psychologie op de mestvaalt ligt. Ze is alleen nog maar goed als
handleiding voor de familieroman en om mensen in de huiskamer te begrijpen. Ach,
zelfs dat niet eens, juist dat niet! Alles is mogelijk bij de mens, dat weten we nu. Er
is geen touw aan hem vast te knopen, behalve om hem op te hangen. En alles is terug
in de smeltkroes: de godsdienst, de filosofie, de wetenschap, 't Zal me benieuwen
wat er uitkomt,’ zei hij plotseling op andere toon.
‘Ik heb er grote verwachtingen van.’
‘Nou, dat vind ik interessant!’ riep Sander. ‘Dat vind ik bijzonder interessant!
Maar het interesseert me geen lor! Wat schiet ik er mee op met die evolutie van het
menselijk denken, waardoor u zo geboeid wordt? Straks komt er een mooi nieuw
instrument uit die smeltkroes van u, een wapen tegen de feiten, en dan bent u weer
tevreden.
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Maar ik neem de feiten niet! Nooit en nooit zal ik ze nemen! Zolang ik de dingen in
het leven niet kan dwingen te bestaan zoals ze hier bestaan,’ schreeuwde hij en sloeg
tegen zijn voorhoofd, ‘zolang zal ik niet tevreden zijn! Nooit!’ Ineens leunde hij
weer slap tegen de muur. ‘Ik ben gekwetst,’ zei hij.
Nu zag hij ook de sergeant, die was binnengekomen en zwijgend bij de deur stond.
‘Gekwetst?’
‘Dat is me door Ena duidelijk geworden. Ik ben altijd gekwetst, - door iedereen,
door alles.’
‘Ah!’ riep de militair met het gezicht van een ontdekker. ‘En nu wil je je gaan
rehabiliteren, is het niet? En hoe zul je dat doen? Laat ik je eens goed aankijken...
Door de roem, hè?’ Hij barstte in lachen uit. ‘De roem als wraakneming dat je bent
gekwetst in je menselijkheid of in je ijdelheid, om het even. Door je ouders, je school,
je vrindjes, je buren, je Ena. Je wilt gaan heersen! Mooi zo. Maar als je dan eindelijk
zo ver bent, gesteld dat het je lukt, dan zul je zien dat de onderwerpen van je wraak
je koud laten, en daarmee wordt dan die wraak en dus je roem zinloos, en je zult
jezelf terugvinden nog verlatener, nog eenzamer, nog wanhopiger dan je nu al bent!’
Hij begon weer te lachen en betrok ook de sergeant in zijn vrolijkheid, die knikte
alsof hij er meer van wist.
‘Wanhoop, wanhoop, wanhoop,’ zei de militair opgewekt en schreef in zijn cahier.
‘Die danserij van hem in de overvalwagen, niks anders dan wanhoop was het... Ziezo,
Broodman, en wat nu? Redding zoeken in het leven van alle dag? Tuintje wieden?
Kanijnen fokken? Postzegels verzamelen?’
Sander hield zijn handen voor zijn gezicht. Iets ergers dan dit had hij hem niet
kunnen aandoen. Toch gaf hij antwoord.
‘Er is niets overgebleven. Het gaat niet om de oorlog, niet om Ena, maar om de
uiteindelijke nederlaag achter àlles. Misschien zal ik niet eens meer kunnen biljarten.
Misschien is de wiskunde nog iets, daar heb ik aanleg voor. Of het maken van mooie
dingen?’ Hij schudde zijn hoofd achter zijn handen. ‘Er blijft niets over. Het is
tenslotte allemaal willekeur en bedrog, bij de axioma's al. Alles heeft schurft. Ik wou
dat ik dood was.’
‘Waarom maak je je dan niet van kant, mijn zoon?’
‘Omdat ik niet sterven kan. Ik heb aan al die dingen allang gedacht. Ik zit gevangen
tussen mijn geboorte en mijn dood. Met geweld ben ik het leven ingeduwd, ik
schreeuwde al protesten toen ik nog maar
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half tevoorschijn was gekomen, heeft mijn moeder me verteld. Met geweld zal ik er
ook weer uitgeduwd moeten worden. Intussen zal ik moeten zien hoe ik het uit kan
houden.’
‘En hoe wil je dat inkleden?’
In een hulpeloos gebaar haalde Sander zijn handen van zijn gezicht weg.
‘Misschien door me uit te spreken, - zoals nu, - tot ik er bij neerval.’ Hij liet zijn
armen naast zich neerploffen en bleef bewegingloos zitten.
‘Wat denk je, sergeant,’ vroeg de militair, ‘is dit romantiek in reinkultuur of juist
niet meer?’
‘Ik zou het u niet kunnen zeggen, dokter.’ Zijn mond krampte terwijl hij naar
Sander keek; er was een glans in zijn ogen. ‘Kan ik hem meenemen voor de
praktijkkeuring? De anderen zijn al bezig.’
‘Nee, ik vrees van niet; je zult hem moeten missen.’
De sergeant knikte en salueerde. Na nog een blik op Sander ging hij de kamer uit.
Van de gang gulpte weer schieten en geschreeuw naar binnen.
‘Luister, Broodman,’ hernam de militair, ‘sta op en knoop je uniform dicht. Je
bent een hopeloos geval voorshands. Het was kinderspel wat jij hebt meegemaakt.
Wij voeren hier alles langzaam op: wij gaan psychologisch te werk, mag ik wel
zeggen. Maar jij kon dáar zelfs niet tegen. Aan het martelen en de hele rest kom jij
niet eens toe. Ik moet je tijdelijk ongeschikt verklaren. Koekeloer nog maar eens
rond in het leven, misschien is het allemaal wel niet zo erg.’ Hij krabbelde in zijn
schrift, vloeide af en sloeg het dicht. Vervolgens vulde hij een papiertje in en gaf het
aan Sander. ‘Dat is voor de poort.’
Hij steunde zijn ellebogen op tafel en zag toe hoe Sander het in zijn borstzak stopte.
‘Wat wil je later worden?’ vroeg hij.
Geälarmeerd keek Sander hem in de ogen. Wat was dit? Hij voelde iets in zich
kantelen: een geweld, het spreidde en verhief zich. Hij begon te hijgen en steunde
ook op het bureau. Wat gebeurde er in hem? Plotseling vertrouwde hij niets meer.
Wat was dat voor injektie, dacht hij ineens, die hij in zijn bewusteloosheid had
gekregen? Begon zij te werken, of werkte zij uit? Weer hoorde hij de vraag, zo
achteloos gesteld. Onafgewend keek hij de militair in de ogen, die een beetje
terugweek. Bruine ogen, star maar zonder houvast. Nergens een punt waaruit de rest,
moord en nederlaag, een
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zin kreeg. Nergens een man met een baard, een god, een kwibus, die het kon
bekrachtigen, - en geen vrouw te zien, zo ver het oog reikte... In twee woorden àlles
te kunnen zeggen, àlles te kunnen doen! Yehe Aur!
‘God,’ zei hij, terwijl het angstzweet hem uitbrak.
Verbijsterd keek de militair hem aan.
‘Thomas à Kempis,’ knikte hij toen. ‘Nu ja, in zekere zin kan het christendom -’
‘Niks christendom!’ schreeuwde Sander verwoed en sloeg zijn vuist op tafel.
‘Godworden!’ Met een snelle beweging griste hij de revolver van het blad en richtte
hem op de militair. ‘En nu vervoegen!’ schreeuwde hij bevend. ‘Ik word God, jij
wordt God... en vlug een beetje!’
‘Jij wordt God...’ hakkelde de militair met zijn handen omhoog.
‘Hij wordt God... wij worden God, - jullie worden God, - zij worden God...’
De verleden tijd wist hij uit zichzelf, maar bij de onvoltooid tegenwoordige
toekomende tijd moest Sander hem weer helpen en toen bij alle andere tijden, terwijl
hij zijn lippen meebewoog. De militair sprak monotoon, onafgebroken in de loop
van het pistool kijkend. Gelijdelijk kwam er een extatische verstarring over hem, en
bij de voltooid tegenwoordige tijd begon hij langzaam voor- en achteruit te bewegen.
Misschien zou hij zijn levenlang kunnen voortgaan met vervoegen, zonder het te
merken. Steeds zachter werd zijn stem, maar hij hield niet op. Ophouden liet Sander
hem pas bij de vragende wijs van de voltooid verleden toekomende tijd. Zelf moest
hij zich losrukken. Hij wilde het pistool op tafel gooien, maar hij deed het niet en
verliet haastig de kamer, terwijl de militair langzaam voorover zonk: met geheven
handen en prevelende lippen, - als een biddende moslem...
Met het vage idee misschien iemand te kunnen helpen, rende hij door de gang. Op
de volgende hoek klonk geschreeuw en doffe klappen. Hij maakte een knoop van
zijn uniform open en stopte zijn rechterhand met de revolver er in, op de plaats van
zijn hart. Struikend kwam een jongen in ondergoed om de hoek gestrompeld. Sander
herkende in hem éen der dienstplichtigen, die al eerder wegens geslachtsziekte of
tering waren afgekeurd. Achter hem aan kwam een drietal in uniform, waaronder de
wipneus. Om het hardst bebeukten ze zijn rug met de kolven van hun geweren. Twee
ongewapende soldaten met sigaretten tussen de lippen slenterden mee.
‘Juist,’ diep de ene, de halfnaakte, ‘jullie leren het al. Zó maak
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je gevangenen, - niet van dat slappe gedoe. Vergeet nooit dat het een vijand is, een
schurk, een afgekeurde!’
Sander drukte zich tegen de muur en liet ze passeren. Het zou zinloos zijn, hiertegen
iets te ondernemen. Niemand lette op hem; toen ze voorhij waren, liep hij snel verder.
Iemand helpen was niet mogelijk in dit gebouw. Hij moest zo snel mogelijk maken
dat hij er uitkwam. Soms dacht hij een gang of kamer te herkennen, maar twijfelde
dan weer. Inlichtingen vragen leek hem niet raadzaam. Achter verscheidene deuren
werd gebruld en gegild, soms van woede, soms van pijn.
Plotseling kwam hij bij de marmeren trap, die hij na zijn bewusteloosheid was
afgedaald. Zij herinnerde hem aan zijn been, maar het was hem of er nooit in
geschoten was. Hij ging naar beneden en even later passeerde hij het magazijn; de
oude korporaal was nergens te zien. Moest hij zijn uniform afgeven en zijn kleren
terugvragen? Hij aarzelde niet lang: iedere tijdverspilling kwam hem nutteloos en
gevaarlijk voor. De ozon-lucht was nu sterker dan vanmorgen. Met diepe teugen
snoof hij haar op, maar ze was te scherp en hij hoestte even. De bewaker van de
atoomzaal hurkte op de grond en tuurde geboeid naar een probleem in een leren
schaakboekje. Juist toen hij de deur passeerde, werd zij geopend en langzaam kwam
Kees Ankersmit naar buiten. Hij liet zijn hoofd hangen, maar zijn droefenis scheen
niet zeer doorleefd. Met opgetrokken wenkbrauwen en ietwat grinnikende ogen keek
hij op de vloer. Onder zijn arm had hij een zwartgeblakerd silhouet met een naar
boven wijzende arm. Zo snel hij kon maakte Sander zich uit de voeten. Juist toen hij
de volgende hoek omsloeg, weerklonk een zware slag en een deur werd opgezogen
door de detonatie. Rook en kruitdamp gulpten de gang in. Sander keek naar binnen
en zag een met ijzer beslagen vertrek. Achter een borstwering van zandzakken hurkten
verscheidene dienstplichtigen en enkele soldaten.
‘Ja, ze zijn best, die eieren,’ zei een soldaat en verdween in de rook. Even later
doemde hij weer op. In zijn linkerhand had hij wat rode hersenen: darmen van het
hoofd, waardoor eens moeizaam gedachten werden geperst. In zijn andere hand,
tussen duim en vinger, had hij... wat had hij daar? Een stukje vel met wat haar er op,
het leek wel een snorretje: een schichtig snorretje. Lachend keek hij om zich heen
en zwaaide het heen en weer.
Verderop, dicht bij de eetzaal, werd onder toezicht van de roodharige soldaat
eveneens iets ondernomen. Daar, in een kleine hall, stond Kuif geboeid tegen de
muur, het haar over zijn voorhoofd.
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Zijn linkerschouder hing een decimeter lager dan zijn rechter-, en daar was zijn
uniform doorweekt van het bloed. Zijn ogen waren met twee lange, vertikale pleisters
dichtgeplakt. Gebroken stond hij tegen de muur. Tegenover hem schreeuwde Pleister
een bevel, en vijf andere dienstplichtigen, op een rij naast elkaar, legden het geweer
aan de schouder om zich te bekwamen in de kunst van het fusilleren. Toen de schoten
daverden was Sander al buiten.
Hijgend liep hij over de binnenplaats. Nog konden ze hun gang gaan, daar in de
gebouwen, maar het laatste woord zou aan hèm zijn! Het was hem of hij zodadelijk
op zou stijgen, heenzweven over de daken en hekken naar een nieuwe bestemming.
Het was niet nodig. Ook te voet zou de poort voor hem opengaan, - hij was tijdelijk
ongeschikt verklaard, hij had uitstel voor onbepaalde tijd: hij zou haar weten te
gebruiken. In tijd van oorlog zou hij nieuwe, ongekende vervoegingen voor zijn
werkwoord gereed hebben. Achter hem klonken snelle voetstappen, maar hij keek
niet om. Misschien bracht men hem zijn kleren achterna; niemand kon hem iets
maken. De revolver op zijn hart wilde hij wel teruggeven. Daar was de poort al.
‘Ik zal je helpen, Broodman.’
Snel draaide hij zich om en staarde in de loop van een karabijn, - daarachter de
sergeant, daarachter de gebouwen op de verlaten binnenplaats.
‘Ik zal het je makkelijk maken en -’
‘Nee!’ schreeuwde Sander en liep met gespreide armen op hem toe.
‘Ik ben -!’
De kogel floot al langs zijn oor, eer hij het schot nog hoorde. Een moment had hij
de sergeant zien weifelen, maar toen zien krampen met zijn mond. In zijn rechterhand
voelde hij ineens de revolver en hij schoot al voordat hij had gericht en schoot nog
door, met wijd open ogen, toen de sergeant al met het gezicht op zijn karabijn lag.
Het pistool begon te ketsen en hij stopte het weer in zijn uniform. Snel nam hij de
karabijn onder een arm en begon het zware lichaam achteruitlopend over de tegels
te sleuren. Hij keek niet om, ook niet toen hij met korte pasjes in de nauwe doorgang
tussen de twee laatste gebouwen kwam. Even later vulde hij met de sergeant de
keurige rij soldaten aan, die daar lag. De karabijn slingerde hij omhoog in de dakgoot,
wat bij de eerste poging lukte.
Hij moest tegen de deur van het wachthuisje kloppen eer de soldaat naar buiten
kwam. Deze scheen niets gemerkt te hebben. Na een
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blik op het formulier van de militair, opende hij onmiddellijk de poort.
Meteen toen zij achter hem dichtsloeg, liet Sander de revolver vallen en knoopte
zijn jas dicht. Hij merkte plotseling dat het koeler was geworden. Weifelend bleef
hij staan bij de snelverkeersweg en vroeg zich af, welke kant hij op moest. Hij besloot
zich midden op straat op te stellen en de eerste de beste auto aan te houden, die langs
mocht komen.
Hij ging op de witte streep staan en wachtte af. De lucht was betrokken en het
regende een beetje. De natuur ging haar eigen weg; zij mocht regenen wat hem betrof,
hij wilde haar niet dwingen. Hij zou zich ook niet meer door háar laten dwingen...
De sergeant lag nu stil in het gelid, gaf acht tegenover zijn dood. Ik ben gerechtigd
het mezelf te vergeven en het te vergeten, dacht Sander. Het was een nasleep... Hij
keek naar boven en voelde de regen over zijn gezicht tasten. Vaarwel Ena, dacht hij,
- ik ben verslagen en heb gewonnen. Niemand kan het ongedaan maken. Het had
alleen een binnenkant, nu ook een buitenkant. Ik heb mijn bewusteloosheid bewust
gemaakt; het is weg, het is overal...
Hij keek de betonnen baan af. De eerste auto kon niet meer lang op zich laten
wachten. Hij had zijn uniform nog aan: men zou hem wel dadelijk meenemen.
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Pierre Janssen
Het burgerlijk juk
(Lezing gehouden voor de Nederlandse Studentenvereniging voor
Wereldrechtsorde, te Rotterdam)
Zolang étalage-poppen overdag en tijdens de avondlijke pantoffelparades maar keurig
hun kleren dragen, mogen zij 's nachts doen wat zij willen. Hun privé-leven gaat ons
niet aan. Wij kunnen ons verdiepen in de mogelijke intensiteit hunner uitspattingen
en daar in verband met hun doorgaans neurotisch uiterlijk en sterk ontwikkelde
secundaire geslachtskenmerken fijntjes of angstig het ónze van denken, maar wij
sluiten hiervoor ook figuurlijk de ogen zodra wij dit letterlijk doen.
Iets anders wordt het, wanneer étalage-poppen in dienst-uren uit de vorm stappen.
Iedereen immers ziet dat. Men krijgt veel ongunstig bekijks.
Picasso, één van de kostbaarste étalage-poppen van het communisme, heeft zulk
een onvergeeflijk vergrijp begaan. Hij hield het met zijn vredesduiven al lang mooi
vol, maar nu sloeg hij de hand aan Stalin. Hij tekende in de ‘Lettres françaises’ van
de Wijze Vader een portret, dat de ‘ontstemming’ van de Russische ambassadeur in
Parijs, de ‘categorische afkeuring’ van het secretariaat-generaal der Franse
communistische partij en de ‘spontane verontwaardiging’ van talloze partij-genoten
oogstte. Het was héél erg. Men had de étalage-pop al zoveel vrijheden veroorloofd,
men had vaak haastig de gordijnen gesloten als die dolle individualiteit weer over
hem kwam, en daar, midden in de uitverkoop, tekent hij naar zijn gevoel, zijn gevoel
nota bene, een Stalin die helemaal niet lijkt op de zo moeizaam gestandaardiseerde
Stalin. Op zijn eigen houtje interpreteert hij een figuur, die ten behoeve van het
publiek reeds met volhardend gehamer tot formule was omgesmeed. Hij negeert de
formule en rebelleert met achteloze trots tegen zijn exploitanten. Hij verwisselt het
iconografisch uniform voor een fantasie-costuum, een slordige lap gevoel.
Hard durft men hem niet te slaan, want dan gaat hij misschien verloren voor het
bedrijf. Men slaat daarom des te harder de étaleur, Louis Aragon, hoofdredacteur
van de ‘Lettres françaises’. Deze, bang voor de banvloek - zijn étalage is zijn leven
- duikt geroutineerd in de zelfbeschuldiging en snikt:
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‘Kunnen wij zeggen, dat wij het anarchisme op het gebied der cultuur hebben
bestreden als een ware vijand? Nee, ook al hebben wij een enkele maal iets in die
richting gedaan, wij kunnen het niet zeggen.’
De brave Aragon kan het inderdaad niet zeggen, omdat hij het niet kan doen zolang
de democratieën de cultuur blijven beschermen met wat hij zelf noemt ‘het burgerlijk
juk.’.
De cultuur onder het burgerlijk juk vindt namelijk in het juk een voortdurende
inspiratie tot critiek op zichzelf. De burgers oefenen met hun communis opinio, het
veilig gemiddelde van hun angst voor het avontuur, een irriterende, uitdagende druk
uit op de enkelingen, die voor het avontuur geboren zijn. Het burgerlijk juk tart, het
lokt verzet uit van de felste, sterkste, meest begaafde, de meest dartele of zo maar
de meest eigenwijze slaven. En het stelt die slaven in de gelegenheid, zich met het
juk te beproeven zonder dat iemand direct ingrijpt en de slaaf in de kerker werpt.
Want vanwege hun angst, hun afschuw voor het avontuur lopen de burgers achter
de feiten aan. Men begint met de opstandeling te negéren. Men groet hem niet op
straat. Men houdt hem buiten de deur. Men probeert net te doen, of hij er niet is. Als
hij tenslotte te lastig wordt, anderen verleidt en een ernstige bedreiging begint te
vormen, kijkt men met gefingeerde verrassing op, waagt enige openlijke aanvallen
en verandert dan schielijk de communis opinio, zodanig, dat het avontuur zijn
avontuurlijkheid verliest. Het avontuur, dat men niet meer keren kan, omsingelt men
en men neemt het mee in de menigte. Het juk ligt weer netjes over ieders rug.
Leonardo Da Vinci schreef al op één van zijn schetsbladen, dat de zon niet bewoog.
Daarna kwam Copernicus uiteenzetten, dat de zon niet bewoog. Tenslotte verscheen
Galileï met dezelfde mededeling. Drie avonturiers gooiden het juk af. Men daagde
pas de derde voor de Inquisitie, stelde zich tevreden met een zelfbeschuldiging à la
Aragon en begon toen langzaam maar zeker het juk te verschuiven totdat iedereen
erkende, dat de zon niet bewoog. Een Bijbelse uitspraak bleek met haar lijnrechte
ontkenning te verenigen in één enkele opvatting. De burgers zijn lenig, zij zijn niet
te verslaan, maar evenmin kunnen zij het avontuur verslaan, dat beseffen zij. Daarom
beschermen zij uiteindelijk het avontuur, zoals een dromer zijn nachtmerries en een
moordenaar zijn slechte geweten.
Aldus herdenken wij dit jaar de gevaarlijke gek, de a-sociale zwerver, de
bordelen-bezoeker en kladschilder Vincent van Gogh, een ver van de stam gerolde
dominees-zoon, een voor de maatschappij
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waardeloos en verontrustend sujet, die met betreurenswaardige driestheid de traditie
ener voorstellingswereld verliet voor het schaamteloze, roekeloze exhibitionisme
van een ziel in nood. De burgers trekken hun geklede jassen aan, doen hun culturele
maskers voor en buigen diep. In stilte hopen zij, dat zodadelijk niet een andere Vincent
de plechtigheid komt verstoren. Zij schuifelen langs de bittere glorie der schilderijen,
die zij aanvaard hebben omdat het niet anders kón. Vincent konden zij niet van de
wereld verwijderen, ondanks al hun bekwame pogingen daartoe, en daarom namen
zij hem op in hun midden. De eenzame Vincent is omsingeld.
Niemand hoeft er aan te twijfelen, dat al deze verschijnselen tussen burgers en
avonturiers zich zullen versnellen naarmate ons tijdbesef zich gaandeweg toespitst
tot een tellen van seconden. De cultuurgeschiedenis is o.a. de geschiedenis van een
tijdverkorting. Wij bewegen ons sneller, doden sneller, bouwen sneller op en breken
sneller af. Met een schrijfmachine kan, in beginsel, een roman sneller geschreven
worden dan met een ganzeveer. De tijdrovende schildertechniek der Middeleeuwen
is vervangen door de oneindig veel snellere à la prima-methodes. Ik wil niet zeggen,
dat een schilderij vlugger klaar is, maar het komt veel eerder aan de oppervlakte van
het bewustzijn nu men de directe lichtbreking van de gemengde kleur en niet langer
de gezamenlijke doorschijn van verflagen over elkaar laat gelden.
De hyperbool der tijdverkorting leidde aan de ene kant tot een nieuw besef van
eeuwigheid en schijnbare eeuwigheid, in de theorieën van Einstein en andere macroen microcosmische denkers; in haar spiegelbeeld tot een bezorgdheid van te laat
komen, het nieuwe niet gauw genoeg te onderkennen, overvallen en overmeesterd
te worden door het avontuur. De burgers, nog steeds achter de feiten aanlopend,
zouden hun wandelpas eigenlijk wel willen versnellen tot draf, maar durven of kunnen
niet en vertonen daarom de neiging, als laatste redmiddel tegenover de avonturiers
nòg meer tolerantie te huichelen. Zij beginnen, uit angst, steeds meer door de vingers
te zien. Het burgerlijk juk wordt lichter. Het cultureel anarchisme, Aragons ‘ware
vijand’, krijgt steeds groter kracht en kans. Steeds meer individuen maken zich los
uit de menigte, en belijden zichzelf, en zijn eigenlijk een beetje wanhopig, dat ze zo
gauw worden geaccepteerd. Wat de burgers de ‘crisis der cultuur’ noemen is in laatste
instantie te wijten aan henzelf. Zij fabriceren geen degelijk, drukkend juk meer; hun
communis opinio is zoek.
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Op het dak der Sowjet-Russische cultuur-monolith staat de heer Pavlov met zijn
leerlingen dit alles geshockeerd te bekijken. Welk een vieze, onwetenschappelijke
bedoening is in hun ogen de democratische kunst. Welk een tragisch misbruik maakt
men daar van de middelen der twintigste eeuw. Men spartelt rond in een moeras, dat
zo gemakkelijk te dempen zou zijn. Pavlov heeft daar immers de weg toe gewezen.
Als bioloog verontmenselijkte hij de dieren en verdierlijkte hij in zekere zin de
mensen. Hij definieerde namelijk de zogenaamde ‘geconditioneerde reflex’ en als
geconditioneerde reflex moet men de Sowjet-Russische kunst beschouwen, voorzover
zij niet tot de volkskunst te rekenen valt.
Pavlov deed proeven met honden. Hij stopte de dieren een soort ventiel in de bek,
waardoor hij hoeveelheid en aard van hun speeksel op elk gewenst moment kon
controleren. Hield hij zo'n hond een kluif voor de neus, dan nam de
speekselafscheiding onmiddellijk toe en begon zij net die stoffen te bevatten die
nodig zijn voor een inleidende vertering van het vlees. Wanneer nu Pavlov telkens
bijvoorbeeld eerst een bel liet rinkelen en daarna met de kluif voor de dag kwam,
begon op den duur het speeksel zich al op ‘vlees’ af te stemmen nog voordat het
vlees te zien of te ruiken was. Dit noemde Pavlov de geconditioneerde reflex, het
automatisch reageren op een onveranderlijk stelsel van omstandigheden.1)
Veel, zo niet alle dressuur-kunstjes met dieren berusten op de geconditioneerde
reflex. Men vangt het dier in een schema, dat bij iedere herhaling feillozer
functioneert. Soms weet de dresseur niet eens, dat hij een dergelijk schema om het
dier heen heeft gezet en gelooft hij oprecht in de spontane intelligentie van zijn
proefkonijn. Menig eigenaar van een rekenend paard bijvoorbeeld is van het bestaan
ener hippische rekenkunst volkomen overtuigd. Maar haalt men hem weg uit het
gezichtsveld van zijn paard tijdens het rekenen, dan vervalt het paard weer tot paard.
Het had gereageerd op onbewuste bewegingen van zijn meester wanneer het al
hoefkloppend bij het juiste antwoord van een som was gearriveerd. De beloning of
liefkozing, volgend op die beweging, hielp de geconditioneerde reflex sluiten.

1) Deze lezing was al genoteerd toen ik Koestlers ‘The age of longing’ onder ogen kreeg.
Koestler laat in deze roman zijn ‘Neanderthaler’ ook spreken over Pavlov. De Pavloviaanse
demonstratie op de jongedame lijkt mij overigens nogal belachelijk.
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De communistische landgenoten van de, overigens onschuldige, geleerde Pavlov,
hebben zijn ontdekking van het dier verplaatst naar de scheppende mens. Zij hebben,
met het pistool in de ene en een kluif in de andere hand, van de Russische kunst een
geconditioneerde reflex gemaakt. Zij boekten daarbij een overweldigend succes,
zoals mag blijken uit wat hier uit reproducties bekend is van de moderne Russische
schilderkunst.
Het overheersende kenmerk van het zogeheten ‘socialistische realisme’ is een
gladde, vrijwel fotografische weergave van steeds maar mensen in actie. De figuren
doen naarstig aan sport, zwoegen titanisch met schop of houweel, buigen zich met
fanatieke concentratie naar het ingewand van machines, bestormen ijverig de vijand
of zitten zich met ingespannen nadruk te ontspannen. Zo maar eens een landschap
wordt niet geschilderd, noch een stilleven, noch het echte, domme, democratische
luieren, bier drinken en vrouwen zoenen. Ook een naakt zal men niet vinden, of het
moet een naakte Stachanov-arbeider wezen.
Al deze voorstellingen zijn zorgvuldig geconditioneerd op de dagelijkse doctrines
van Stalin. Ze hebben niets te maken met de kunst buiten Rusland. Immers, ze zijn
tevoorschijn geroepen buiten de wil, buiten de persoonlijke keuze, om. Ze zijn in
wezen niet gecreëerd, want het zijn reflexen. Er hoeft helemaal geen sprake van te
zijn, dat de Russische schilders zich bewust zijn van wat ze doen, dat ze het idee van
kunst willens en wetens hebben vermoord terwille van hun hachje of dat ze een
onderscheid maken tussen wat ze moeten en wat ze willen schilderen. Wie de
Russische kunstenaar zo beschouwt, doet hem teveel en te weinig eer en gaat uit van
de kunst onder het burgerlijk juk. Maar dit juist kenmerkt het verschil tussen de vooren achterzijde van het IJzeren Gordijn: er loopt daarginder niemand onder een juk
maar iedereen loopt met een Pavloviaans ventiel. De communisten hebben met de
uiterste consequentie van het materialisme de cultuur ter behandeling opgenomen in
een laboratorium.
Hoe moet een in Rusland geboren schilder, die van de buitenlandse kunst niets
kent dan wat in allerlei musea is overgebleven uit onwezenlijke voorbije tijden, ooit
buiten de conditionerende invloeden van zijn academies en zijn critici raken? Hij
kan niet ontsnappen aan het schema. Hij heeft geen verweer tegen een juk, en geen
inspiratie van een juk, want als hij niet geschikt blijkt voor de conditionering schakelt
men hem eenvoudig uit. Wat de burgers hier niet kunnen, kan de Russische staat
immers met gemak: een
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avonturier en zijn avontuur uitschakelen kost slechts een enkele reis Siberië. En de
kunst, voortdurend gecorrigeerd, voortdurend nauwlettend door de ventielen
onderzocht, dient nieuwe generaties als het zaligmakend voorbeeld, terwijl het publiek,
eveneens geconditioneerd, o.a. dóór die kunst, de kunst op handen draagt en de
kunstenaar de verrukkelijke illusie geeft, dat hij werkelijk begrepen wordt, een
maatschappelijke krachtbron is, zijn plaats onder de zon en zijn dagelijks brood
verdient. De kunst, temidden der burgers nutteloos, overbodig, en derhalve levend,
is in Rusland een staatsbelang, en derhalve vervangen door een geconditioneerde
reflex.
Men stelle zich niet voor, dat dit proces vandaag of gisteren begonnen is. Mensen
bieden aan de Pavlovs heel wat meer weerstand dan dieren. De conditionering der
Russische cultuur is een werk van, laten wij zeggen, een generatie of vijf. Of zij ooit
geheel voltooid zal worden, staat te bezien, maar dat hangt niet af van de Pavlovs.
De Malenkovs zullen dat beslissen. In ieder geval is men er direct na de Russische
revolutie mee begonnen. Dit moge wat rààr klinken in de oren van hen, die het
Stalinisme altijd hebben willen beschouwen als een zondeval van het communisme,
het is er niet minder een bewijsbare waarheid om. De schilder Marc Chagall,
voormalig minister van Kunst in één der Sowjet-republieken, voormalig directeur
van de Academie in Witebsk, eens een gevierd Russisch kunstenaar, maar nu al dertig
jaar buiten Rusland wonend, heeft er in zijn autobiografie ‘Ma vie’ frappante gegevens
over verstrekt.
Chagall, die van 1910 tot 1914 al onder het West-Europese burgerlijk juk had
geleefd en gewerkt, belastte zich in 1918 met de verzorging van de feestelijke
decoratie van zijn geboortestad Witebsk, ter gelegenheid van de eerste verjaardag
der October-revolutie. Hij schrijft:
‘In onze stad waren heel wat huisschilders. Ik heb ze allen verzameld, jong en oud
en ik heb hun gezegd: ‘Luister, U en Uw kinderen, allen zult ge leerlingen van mijn
school zijn. Sluit Uw ateliers, waar ge alleen maar uithangborden en kladschilderijen
maakt. Alle bestellingen zullen aan onze school worden doorgegeven en gij zult ze
onder elkaar verdelen.
Hier is een twaalftal schetsen. Breng ze op grote doeken over en op de dag, dat
de optocht van werklieden met vlaggen en flambouwen in de hand door de stad trekt,
moet gij ze ophangen aan de muren van de stad en in de omgeving.
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Al deze huisschilders - de oude met baarden en hun leerlingen - zijn begonnen mijn
koeien en paarden te copiëren. En op de dag van de 25ste October schommelden
mijn veelkleurige beesten, vervuld van de revolutie, door de gehele stad.
De werklieden schreden voorwaarts onder het zingen van de Internationale. Toen
ik ze zag glimlachen was ik er zeker van dat ze mij begrepen.
De chefs, de communisten, schenen minder voldaan.
Waarom is de koe groen en waarom vliegt het paard door de lucht, waarom? Wat
heeft dat met Marx en Lenin te maken?’1)
De chefs, u hoort het, waren een jaar na de October-revolutie, met de kruitdamp
nog in de straten en het geweer nog over de rug, reeds begonnen aan hun zelf-dressuur.
Ze onderzochten hun eigen speeksel op Marx en Lenin en vonden daarin niet de
elementen van Chagall's reactie. Maar zij waren nog niet gereed met hun physiologie.
Ze hielden nog rekening met de mogelijkheid, dat Chagall langs een andere methode
de conditionering verwezenlijkte. Daarom stelden zij nog vragen. Want wat Chagall
deed was wel irritant, maar niet strafbaar zolang Marx en Lenin nog niet in een canon
waren vervat. Die beesten vol revolutie, die symbolen van een vrije verbeelding,
wantrouwden zij, maar zij grepen nog niet in. Zij promoveerden Chagall naar boven,
om hem zo veel mogelijk met het experiment te compromitteren. Tenslotte moesten
zij merken, dat Chagall zich aan de dressuur ontrok. Toen namen zij afscheid van
hem, en hij van hen. In 1922 vertrok Chagall naar het Westen, met een levenslang
heimwee. Hoewel zijn schilderijen heel dikwijls slechts te verklaren zijn als een
mythe van Rusland, zal een moderne, goed geconditioneerde Rus er ongetwijfeld
diepe verachting voor hebben. En hij zal misschien behalve walging ook iets van
medelijden voelen voor die vreemde solitair, dat emotioneel monstrosum, die
ongezonde zonderling Chagall, die zich wenst te verliezen in troebele dromen en
zich niet wil laten bevrijden in het hygiënische, van onzekerheden en persoonlijke
verantwoordelijkheid gezuiverde reflexen-systeem. Wat voor leven had de man onder
het burgerlijk juk! Schreef hij niet zelf:
‘(Schilderend) bracht ik hele nachten door. Al een week was het atelier niet
schoongemaakt. Lijsten, eierschalen, lege bouillonblikjes van twee sou lagen door
elkaar. Mijn lamp brandde door evenals ik. ...Op de planken lagen naast de
reproducties van Greco en Cézanne

1) Citaten uit Chagall-catalogus, Stedelijk Museum Amsterdam 1947.
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de resten van een haring, die ik in tweeën had verdeeld - de kop voor de eerste dag,
de staart voor de volgende - en Godzijdank broodkorsten.’
Een dergelijk bestaan kan alleen een avonturier, een groot kunstenaar, leiden
temidden der burgers. Doorbranden en verhongeren. Een atelier als een vuilnisbelt.
Eenzaamheid. Maar doorbranden in een schelle vlam. Niemand koopt iets, niemand,
buiten een groepje mede-avonturiers, vindt het werk mooi, of begrijpt het, of heeft
er ook maar één ogenblik belangstelling voor. En daardoor is de creativiteit in staat,
haar eigen bedding te zoeken; daardoor zal het genie zich authentiek willen blijven
uiten; als er dan toch niemand om me heen is, als ze het dan toch niet accepteren,
kan ik mijzelf dus onbekommerd verbranden aan mijzelf. De lamp brandt voort.
Indien Picasso's partijgenoten ooit in Frankrijk de absolute macht zouden veroveren,
komt Picasso vast en zeker met een laag nummer in één van de eerste
concentratie-kampen. Deze communist is evenveel communist als de gemiddelde
lezer van de Groene Amsterdammer, een maatschappelijk ietwat gefrustreerd man,
die gauw van alle oorlogs-angst af wil zijn, zich verschrikkelijk ergert aan de
technische trots der Amerikanen en een recalcitrante behoefte heeft om met vuur te
spelen. Dankzij het burgerlijk juk op zijn schouders mag hij dat allemaal. Dankzij
het burgerlijk juk kan de zeer ontstemde Russische ambassadeur hem nog niet met
een vinger aanraken. En de burgers trekken zich zo weinig mogelijk van hem aan.
Ze kijken wel uit.
***
Dames en Heren, gij verlangt naar een wereldrechtsorde, bestudeert de problemen,
die het vestigen van een dergelijke orde verhinderen en tracht een weg door de dichte
politieke, economische en sociale alang alang naar het gestelde ideaal te hakken. De
practische verwezenlijking van uw ideaal kan de grootste gevolgen hebben voor de
cultuur, en speciaal ook voor de kunst. Het zal u uit mijn korte, opzettelijk iets
gechargeerde schets duidelijk zijn geworden, dat kunst en rechtsorde ten nauwste
met elkaar te maken hebben en dat men niet slechts in geschiedenisboekjes maar ook
in onze eigen actualiteit het mechanisme van deze wisselwerking kan onderzoeken.
Ik hoop, dat men van de mogelijkheid daartoe gebruik maakt. Ik hoop, dat men
eruit leert, hoe men met een wetenschappelijk geschoolde bemoeizucht de kunst kan
vernietigen en met een amechtige tolerantie de kunst kan uitputtten. Zij, die de
wereldrechtsorde

Libertinage. Jaargang 6

63
te bouwen hebben, moeten weten, hoeveel wanorde nodig is voor een levende cultuur
en hoeveel angst voor het avontuur als een mooi, solide burgerlijk juk op die wanorde
dient te drukken. Laten wij dus diegenen onder de idealistische daad-mensen
wantrouwen, die het met de cultuur te goed menen en voor de kunst teveel respect
hebben. De kans is groot, dat zij zich zullen ontpoppen als Pavlovs, of dat zij
volkomen blind zijn, reddeloos blind voor wat kunst in feite is: een helemaal niet
respectabel avontuur, een rebellie, een hoon, een buiten de morele band springen,
plassen tegen het paleis, vuurtje stoken, een orde met dromen doorboren, een orde
met lachen vernietigen, een orde met tranen vernederen.
Kunst bestaat niet alleen dankzij, zij bestaat ook ondánks een bepaalde orde. Wie
zo graag iets voor de kunst wil doen, wie de kunst bijvoorbeeld wil betrekken in een
wereldrechtsorde, wacht derhalve een pijnlijk lot. Hij zal door haar worden
aangemoedigd - de kunst heeft met haar onderlinge invloeden, die zich over
werelddelen uitstrekken, immers al lang een eigen rechtsorde gevestigd! - en daarna
door haar worden achtergelaten als der Mohr, der seine Schuldigkeit hat getan. Zij
zal hem met de handschoen trouwen en daarna het huwelijk ontkennen. Ik waarschuw
u vantevoren.
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H.J. Merlijn
Bendeleider
Het zal één uur in de middag geweest zijn toen de auto van Toewan Petoro1) Sengkang
om de hoek kwam en stopte voor het kantoor van mijn Toewan Petoro. Toewan
Petoro Sengkang was pas van verlof terug uit Holland en kende mijn Toewan Petoro
nog niet lang. Toch drukten zij elkander hartelijk en lachend de hand. Met de Toewan
Petoro Sengkang kwam mee Toewan Petoro Malolo Sengkang. Die ziet er ouder uit
dan zijn Toewan. Dit komt misschien omdat hij dik is en een bril draagt. Toewan
Petoro Sengkang kent mij nog niet. Toewan Petoro Malolo wel. Die lachte en zei:
‘Tabé Samaila’. Ik ben wel eens met hem op tournee geweest toen bij hier in
Watampone woonde en pas uit Holland kwam. Hij is een goede Toewan. Hij wordt
niet gauw kwaad en als hij kwaad wordt, heeft hij er meestal reden voor. Standjes
geeft hij nooit in het openbaar en hij spreekt al wat Boeginees. En hij houdt van
lachen.
Mijn Toewan en de andere heren gingen het kantoor binnen. Zij gingen voor de
tafel met het groene kleed zitten en toen riep mijn Toewan mij. Ik moest naar Toewans
Njonja toegaan en zeggen, dat de beide gasten bleven eten. En dan moest ik de
djongos drie glazen split laten brengen.
Toen ik terug kwam en zei: ‘Njonja bilang baik’2), zag ik dadelijk, dat er iets
ernstigs aan de hand was. Mijn Toewan keek voor zich uit op het groene kleed en
trok zachtjes aan het lelletje van zijn rechteroor. Toewan Petoro Sengkang praatte.
Ik versta niet veel Hollands, maar ik begreep wel, dat er iemand was doodgeschoten.
Mijn Toewan hoorde mij niet en ik ging voor de kamer van mijn Toewan op mijn
bank zitten. Hij ging telefoneren. Met Toewan Kapten3). Hij telefoneerde heel kort
en dadelijk daarop ging aan de overkant van de aloon-aloon4) de deur van het huis
van Toewan Kapten open en kwam Toewan Kapten er uit.
Toewan Kapten liep vlug en rechtop. Hij loopt altijd rechtop. Hij is een flinke man
om te zien. Hij heeft zwarte ogen en een zwarte snor. Hij leidt een gelukkig leven,
geloof ik. Tenminste als

1)
2)
3)
4)

Toewan Pétoro: Nederlands bestuursambtenaar.
‘Njonja bilang baik’: ‘mevrouw zegt, dat het goed is’.
Toewan Kaptèn: de kapitein, de militaire commandant.
aloon-aloon: dorpsplein.
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hij van zijn gemak houdt. Want veel werk heeft hij niet. Bone is zo rustig, dat het
leger wel met pensioen kan gaan. Daarom gaat Toewan Kapten niet eerder dan om
negen uur naar de kazerne en om één uur is hij dan weer thuis. Maar ten slotte is
Toewan Kapten een soldaat en misschien vindt hij dit leven toch wel niet zo prettig.
Het is best mogelijk, dat hij wel eens oorlog wil voeren.
Hij stapte als een echte militair de kamer van mijn Toewan Petoro binnen. Hij
sloeg de hakken tegen elkaar en groette. De drie Toewans stonden op en gaven
Toewan Kapten een hand. Toen gingen zij alle vier zitten. Mijn Toewan riep mij en
ik moest de lege glazen meenemen en aan de Njonja nog vier split vragen. Bij mijn
terukomst lag er een kaart op tafel en Toewan Kapten liet er al pratend zijn wijsvinger
over lopen. De andere Toewans knikten. Mijn Toewan ging weer telefoneren. Nu
vroeg hij of de Tomarilalang1) wilde komen. Samen met Aroe2) Ta. De Tomarilalang
bestuurt als hoofd van de Zeven Vorsten, de Aroepitoe3), het rijk van Bone en Aroe
Ta is het hoofd van de hele politie in Bone. Hij is zeer gevreesd, vooral in de
bergstreken, waar het wemelt van veedieven. De Tomarilalang is een van de beste
mensen, die ik ken. Ik ben even oud als hij en ik heb met hem gespeeld op een leeftijd,
dat wij nog naakt liepen. Niemand in Bone weet iets kwaads van hem te zeggen. Hij
heeft een goed hart, is rechtvaardig en voor niemand bang. Mijn Toewan en hij zijn
grote vrienden.
De Tomarilalang en Aroe Ta kwamen gauw. Ook zij kwamen aan de tafel zitten.
Aroe Ta praat altijd veel en vlug. Ook nu weer. Iedereen sprak na de aankomst van
de Tomarilalang en Aroe Ta Maleis. Daarom kwam ook ik langzamerhand te weten
wat er gebeurd was.
In Peneki, vertelde Toewan Petoro Sengkang - hij zei eigenlijk Peniki, maar dat
doet er niet toe - in Peneki, een klein dorp anderhalf uur met de auto van Sengkang
gelegen, waren de vorige middag drie mannen aangekomen. Zij kwamen uit het
Oosten, van de zeekant, uit een onbewoonde vlakte. Zij schreeuwden opgewonden
en de bewoners van de eerste huizen van het dorp waren verschrikt de huizen
ingevlucht toen zij zagen, dat de drie mannen met krissen zwaaiden. Twee Chinese
timmerlieden waren daar bezig een kleine toko te bouwen en door het hameren, dat
zij deden en ook wel, denk ik, doordat zij zelf, als de meeste Chinezen in de
buitenlucht,

1) Tomarilalang: Rijksbestuurder van Boné.
2) Aroe: vorst, volkshoofd.
3) Aroepitoe: lett. ‘de zeven aroe's’; d.i. de Rijksraad van Boné.
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luidkeels tegen elkaar aan het praten waren, hoorden zij het geschreeuw van de
mannen niet. Deze renden op de Chinezen af en staken de ene timmerman dadelijk
dood. Hij heeft niet geweten wie hem vermoord hebben, want hij stond met zijn rug
naar de weg te timmeren en had geen tijd om zich om te draaien. De andere
timmerman probeerde weg te komen, maar de drie mannen kregen ook hem te pakken.
Zij doorstaken hem met hun krissen en lieten hem voor dood achter. Later bleek hij
nog te leven, maar ook hij zou wel dood gaan.
Daarna trokken de drie mannen schreeuwend verder het dorp in. Bij het grote huis
van Aroe Peneki bleven zij staan en onder aan de trap riep een van hen, de aanvoerder,
of iemand thuis was. De schrijver van de Aroe had, boven aan de trap, geantwoord,
dat de Aroe naar een vergadering was met andere hoofden, in Sengkang. De
aanvoerder, een grote kerel, had toen gezegd, dat hij een afgezant was van de koning
van Bone en dat hij met alle eerbied ontvangen wenste te worden. De bevende
schrijver had hem toen buigend binnen genodigd en de drie mannen waren statig de
trap op gelopen en breeduit gaan zitten in het grote voorvertrek. Zij hadden zich laten
bedienen, thee gedronken en gebak gegeten.
Inmiddels had de schrijver, die wel bang, maar niet dom was, een bediende op de
fiets de Aroe tegemoet gestuurd met een jachtgeweer. Na een benauwd uur stapte
de Aroe onder aan de trap van zijn fiets en met het jachtgeweer in de aanslag riep
hij naar boven, wie er binnen waren. De drie mannen stonden op en toen zij boven
aan de trap kwamen en de Aroe met het geweer zagen, trokken zij hun bebloede
krissen weer en wilden zij de trap afstormen. De Aroe wachtte niet. Een schot klonk
donderend onder de overkapping van de trap en de aanvoerder rolde dood van de
treden tot voor de voeten van de Aroe. De twee anderen wierpen hun krissen weg
en werden gebonden.
Zij vertelden, dat zij over de vlakte waren gekomen om ongelovigen te doden. Dat
had hun aanvoerder hen bevolen. Zij kwamen uit Kae, een vissersdorp in het
deltagebied van de Walanae. Daar woonde hun Heer. Meer hadden zij nog niet
verteld, maar alles bijeen genomen, was het duidelijk, zei Toewan Petoro Sengkang,
dat er in Kae iets bijzonders gaande was. En omdat Kae net over de grens lag en bij
Bone hoorde, was hij met de Toewan Petoro Malolo zo snel mogelijk naar Watampone
gekomen.
Aroe Ta begon toen veel en vlug te praten. Zijn gedraaide snorren staken langs
zijn magere kaken naar boven. Toen sprak de rijks-
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bestuurder, heel kalm en niet veel. De Toewans Petoro knikten en ook de kapitein
knikte. Vervolgens bekeken zij weer de kaart.
De Tomarilalang zei: ‘Dan ga ik dus met Aroe Ta en veertig soldaten onder een
adjudant-onderofficier naar Palima. Twee trucks zijn voldoende. Ik vertrek om half
zes, dan zijn we met donker in Palima. We verwekken dan geen opschudding.
Morgenochtend vóór zonsopgang vertrekken we dan in prauwen naar Kae. Hoewel
ik er nooit geweest ben, geloof ik, dat het niet meer dan een uur of vier varen is. We
zijn er dus omstreeks half tien’.
‘Goed’, zei mijn Toewan Petoro, ‘U komt dus uit het Zuiden over het water. Wij
- Toewan Sengkang met zijn Toewan Petoro Malolo, de Kapitein en ik met nog een
twintig soldaten - komen omstreeks diezelfde tijd, maar dan uit het Westen, over de
vlakte, naar Kae. Wij overnachten in Peneki. Daar ga ik dan eerst met Toewan Petoro
Sengkang de twee gevangenen verhoren. Op de kaart is het een kilometer of vijftien
tot Kae, dus als we om vijf uur 's morgens vertrekken te voet - want er is alleen maar
een voetpad - dan kunnen we zeker om negen uur daar zijn. Wij wachten op U aan
de rand van het dorp. Wij trachten daar zo gauw mogelijk verbinding te maken,
bekijken samen de toestand en dan zal de Kapitein met zijn soldaten wel moeten
optreden’.
Toen gingen de Toewans uit elkaar. Mijn Toewan Petoro reed met de Toewans
uit Sengkang mee naar zijn huis. Ik kwam na met de lege glazen. Tegen Amat, de
huisjongen van mijn Toewan Petoro, zei ik, dat hij de koffer van de Toewan moest
klaar maken. Toen ging ik naar voren om mijn Toewan te vragen of ik even naar
huis mocht om wat kleren te halen. Mijn Toewan Petoro lachte en zei: ‘Weet je al
wat er gaat gebeuren?’ Ik zei, dat ik dacht, dat ik er al wat van wist. Daarna vroeg
ik aan de Njonja van mijn Toewan - op het moment, dat zij naar de achtergalerij liep
om te kijken of de tafel goed gedekt was - of ik de badik1) van Hadji Moestapa mocht
hebben. Njonja keek mij aan en vroeg: ‘Denk je, dat er wat gaat gebeuren, Samaila?’
‘Dat denk ik niet’, zei ik, ‘maar met de badik van Hadji Moestapa in mijn gordel is
de Toewan veiliger’. ‘Goed’, zei zij, ging naar de slaapkamer en gaf mij de badik.
‘Pas jij maar goed op je Toewan’. De badik van Hadji Moestapa is gesmeed van een
Engelse sabel en er zijn zeker zeventig moorden mee gepleegd. Zijn laatste eigenaar,
een Gowase prins, was een gevreesd man. Toen mijn Toewan Petoro nog in Gowa
was, werd Hadji Moestapa zelf overhoop gestoken en zo heeft mijn Toewan

1) Badik: kapmes.
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Petoro de badik gekregen. Mijn Toewan Petoro draagt alleen een wapen als hij op
jacht gaat. Maar hij schiet nooit iets, zodat ik geloof, dat hij niet van wapens houdt.
Ik heb hem wel eens gevraagd waarom hij nooit een revolver meeneemt op tournee.
Hij zei toen, dat niemand er iets aan had om hem kwaad te doen en dat hij bovendien
het vaste vertrouwen stelde in de Aroe's, die hem vergezelden en in mij. Daar heeft
mijn Toewan Petoro gelijk in.
Wij kwamen bij het huis van de Toewan Petoro Sengkang aan toen de avond viel.
De truck met de twintig soldaten onder een sergeant-majoor reed door naar Peneki.
De Toewans, ook de Toewan Kapten, bleven nog te Sengkang, omdat de Toewans
van Sengkang nog hun koffers moesten pakken. In de avond, nadat de Toewans in
het huis van de Toewan Petoro Sengkang hadden gegeten, vertrokken wij naar Peneki.
Ik was nooit in Peneki geweest. Het is een heel klein dorp. Watampone en Sengkang
zijn niets in vergelijking met Makassar. Peneki is niets in vergelijking met Watampone
en Sengkang. Er brandden twee straatlantarens, waarin kleine petroleumlampen, en
de pasar telde niet meer dan vier Chinese winkels. Watampoe heeft er misschien wel
twintig en Sengkang nog meer. Wij stopten voor een logeerhuis op hoge palen. In
de bijgebouwen, die gelijkvloers lagen, hadden de soldaten hun intrek genomen. Zij
praatten hard en lachten. De meesten waren Javanen, verder waren er een paar
Ambonezen bij. Ik bemoei me meestal niet met de soldaten van de Kompenie1). Er
zijn nooit Boeginezen of Makassaren bij en voor de Javanen voel ik niet. Zij zien op
ons neer, terwijl zij zelf allerlei belachelijke gewoonten hebben.
Na onze aankomst zette ik snel het veldbed van mijn Toewan op, hing het
muskietennet er om heen en legde zijn pyjama klaar. Toen ging ik in een hoek van
de voorgalerij zitten, want de Toewans waren daar, samen met de Aroe en zijn
schrijver, de twee mannen aan het verhoren. Ik kon de gezichten van de twee mannen
niet goed zien. Op de kleine ronde tafel stond de stormking van Toewan Petoro
Sengkang, maar de twee mannen zaten op de grond, zodat hun gezichten niet scherp
verlicht waren. Zij leken mij vissers. Hun huid was donker, bijna zwart en verweerd.
Zij waren jonger dan ik. Mijn Toewan Petoro zegt, dat ik veertig jaar ben. De twee
mannen leken mij dan dertig.
De gezichten van de Toewan Petoro en Aroe Peneki kon ik in het wite licht van
de stormking goed zien. De Toewans zaten strak naar Aroe Peneki te kijken. Hij
vertelde hoe hij de aanvoerder met

1) Kompenie: Compagnie, de aanduiding van het N.I.-gouvernement.
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zijn jachtgeweer had doodgeschoten. Omdat het zo dichtbij was geweest, had hij alle
lopers in zijn lijf gekregen. Eén in zijn oog. Aroe Peneki is een jonge sterke kerel
met een ouderwetse Boeginese hangsnor net als ik. Hij heeft een zware stem en bij
het vertellen stond hij op en deed hij na hoe de aanvoerder, die Moesa bleek te heten,
boven aan de trap had staan dansen met de kris in de hand. Ook, hoe hij zelf kalm
had gemikt en hoe Moesa na het schot zijn mond wagenwijd had open gesperd,
geweldig gebruld had met één uitpuilend oog en toen dood voorover was geslagen.
Daarna ging Aroe Peneki zitten, lachte hard en sloeg zich op de dijen.
De twee mannen vertelden niet veel. Zij zaten versuft voor zich uit te kijken en
zo nu en dan antwoordden zij met zachte stem op een vraag.
Zij hadden van Moesa bevel gekregen om mee te gaan. Moesa was er op uit
getrokken om ‘kafere’, ongelovigen, te doden. Moesa had bevel gekregen van zijn
Heer. Zijn Heer was in Kae.
Meer zeiden zij niet. De Toewans haalden hun schouders op en praatten een tijd
lang Hollands. Toen zei mijn Toewan Petoro in het Maleis tegen Aroe Peneki: ‘Toen
wij zojuist in Sengkang waren, werd ik aan de telefoon geroepen door de
Tomarilalang. Hij was al in Palima en had daar bezoek gekregen van een Boeginese
priester, die 's middags uit Kae gevlucht was. Hij - of zij, want als gebruikelijk droeg
hij vrouwenkleren1) - had gruwelijke verhalen verteld. Honderden mensen zouden
daar gek geworden zijn en zelfs zouden zij een oude vrouw hebben geslacht.
Misschien laten zij daarover wat los’.
Aroe Peneki draaide zich naar de beide mannen toe. ‘Luisteren jullie eens goed.
Wij weten, dat jullie Heer in Kae woont. Goed. Begrijpen jullie mij?’
De beide mannen knikten en zeiden: ‘Ja Heer’.
‘Wij weten, dat jullie Heer al honderden volgelingen heeft’.
Hij wachtte en weer zeiden de mannen: ‘Ja Heer’.
‘Wij weten, dat Moesa een minister van jullie Heer is’.
De Toewans glimlachten en Aroe Peneki knipoogde tegen de Toewans.
‘Ja Heer’, zeiden de mannen.
‘Wij weten, dat zij, die niet in jullie Heer geloven, gedood moeten worden’.
‘Ja Heer’, zeiden de mannen.

1) De priesters, ‘bissoes’ geheten, waren als vrouwen gekleed. Ze waren - naar men moet
aannemen - allen homo-sexueel.

Libertinage. Jaargang 6

70
‘Wij weten, dat jullie daarom de Chinezen hebben gedood.’
‘Ja Heer’, zeiden de mannen.
‘Wij weten, dat daarom de oude vrouw moest sterven’.
‘Ja Heer’, zeiden de mannen. Aroe Peneki keek de Toewans aan. De beide mannen
bleven voor zich op de vloer kijken.
Toen vroeg Aroe Peneki langzaam: ‘Wat had de oude vrouw gedaan?’
De mannen gaven geen antwoord. Die avond bleven zij zwijgen.

2
De volgende morgen om vijf uur vertrokken wij. Voorop liepen de soldaten, daarna
kwamen mijn Toewan Petoro, de Toewan Kapten en de Toewans van Sengkang en
daarachter kwam ik met de dragers. Wij dachten allemaal om negen uur in Kae te
zijn, maar om negen uur liepen wij nog steeds door een eindeloos dorre
alang-alangvlakte. En het werd hoe langer hoe warmer. Om elf uur moest Toewan
Petoro Sengkang braken. Er was geen water meer in onze veldflessen, zodat wij hem
niet eens te drinken konden geven. Om twaalf uur vonden wij een bosje met een
kleine bron. Wij dronken tot wij niet meer konden, wasten ons en bleven in de
schaduw van de bomen liggen tot Toewan Kapten aan de soldaten het bevel gaf om
aan te treden.
Ik zei tegen mijn Toewan Petoro, die bleek zag en stil was, dat ik de weg lang
vond. Hij lachte even en zei toen, dat de kaart geen echte kaart was geweest, maar
een kaart, getekend door iemand, die er geen verstand van had. Echte kaarten waren
er van dit gebied nog niet.
Om twee uur zagen wij boven de hoge alang-alang uit daken van huizen. Dat was
Kae. Een jonge man kwam op ons toe lopen en vertelde, dat hij in opdracht van de
Tomarilalang op ons aan het wachten was.
Kae zag er verlaten uit. Armoedige huizen op palen stonden in kleine groepen aan
kreken en kustmoerassen. Later bleek nog een rij huizen aan het strand te staan.
Langs smalle paden bracht de boodschapper ons naar de Tomarilalang, die met
een tevreden gezicht samen met Aroe Ta en de commandant van de soldaten de trap
van een groot huis af kwam. De Toewans, de Tomarilalang, Aroe Ta en de adjudant
gingen dadelijk onder een afdak naast het huis zitten. Toen zag ik, dat het huis bewaakt
werd door soldaten en het huis iets verder op ook.
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Ik hoorde de Tomarilalang zeggen: ‘Zeker vierhonderd mensen hoorden er bij’. Ik
had graag verder willen luisteren, maar ik begreep, dat mijn Toewan Petoro moe was
en graag klapperwater zou willen drinken. Ik ging er dus samen met de jonge man,
die ons opgewacht had, op uit om klappers te zoeken. De volgeling vertelde mij wat
er gebeurd was. De Tomarilalang, zijn heer - Aroe Ta - een groep volgelingen van
de Tomarilalang en Aroe Ta, de adjudant en de veertig soldaten waren in vier kleine
prauwen om ongeveer negen uur in Kae aangekomen. De Boeginese priester had
verteld in welk huis zij zeker gewapende mannen zouden aantreffen. Dat huis hadden
de soldaten dadelijk omsingeld, terwijl de huizen in de nabijheid in het oog werden
gehouden. De Tomarilalang en Aroe Ta waren toen onder aan de trap van het
omsingelde huis gaan staan en de Tomarilalang had geroepen: ‘Iedereen moet dit
huis uitkomen’. Toen was de deur met een ruk opengegaan en op de drempel was
een man verschenen, die danste met in iedere hand een kris. De Tomarilalang had
toen gewaarschuwd, dat er geschoten zou worden. De man had een gebaar van schrik
gemaakt en was teruggetreden in het huis, de deur dicht slaand. Nog eenmaal had
de Tomarilalang de lieden in het huis bevolen om naar beneden te komen, maar alles
was stil gebleven. De Tomarilalang en Aroe Ta hadden zich daarna buiten de kring
van de soldaten begeven en de Tomarilalang had tegen de adjudant gezegd, dat hij
zijn gang kon gaan. Deze had éénmaal in de lucht laten schieten. Daarop was de deur
weer opengegaan en waren langzaam, één voor één, ongewapend, eerst mannen zeker veertig - en toen vrouwen en kinderen de trap af gekomen. Die waren allemaal
opgesloten in het huis er naast, dat verlaten bleek te zijn. Maar de man, om wie het
ging, de aanvoerder, was niet naar beneden gekomen. Eén voor één hadden alle
mannen en vrouwen, gevraagd waar hun Heer was, schichtig geantwoord: ‘Nog
binnen’. En de laatste vrouw had gezegd: ‘Hij alleen is nog binnen’. De Tomarilalang,
Aroe Ta en de adjudant waren toen onder dekking van drie soldaten naar binnen
gegaan. Wat zij daar gezien hadden, wist de jonge man niet, omdat hij op wacht
moest staan om ons op te vangen.
Inmiddels hadden wij klappers gevonden en waren wij weer bij het grote huis terug
gekomen. Mijn Toewan Petoro, de Tomarilalang, Aroe Ta en de andere Toewans
waren naar binnen gegaan. Wij liepen de trap op en vonden hen in de voorkamer.
Zij zaten op matten op de grond te praten. Mijn Toewan Petoro bekeek een blauwe
glazen
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karaf. De jonge man en ik bekapten de klappers tot zij gereed waren om uit te drinken
en reikten deze toen rond. Intussen keek ik rond. In het voorvertrek was niemand
behalve zij, die wij juist bediend hadden. Door de deuropening zagen wij een vrij
groot vertrek, dat ook leeg scheen. Alleen in de rechterachterhoek hingen gordijnen,
die in een Boeginese woning niet thuis hoorden. Toen ik beter keek, zag ik, dat het
een kleine kamer was, gevormd door gele doeken. Bij de plooien, die op een opening
wezen, stonden koperen schotels met pisangs.
Ik vroeg aan de jonge man of de Tomarilalang en Aroe Ta al gegeten hadden.
‘Nog niet’, zei hij, maar zij hadden wel rijst en bijgerechten bij zich in etensdragers.
Bovendien waren de soldaten al aan het koken. Ik ging naar mijn Toewan Petoro toe
en vroeg hem of er nog niet gegeten moest worden. Hij keek mij even aan en zei:
‘Wacht even, Samaila, dadelijk’. Toen keerde hij zich weer naar de Tomarilalang,
die aan het vertellen was. Daarom ging ik tegen een van de steunpalen zitten wachten,
op ongeveer twee meter van het gezelschap. De jonge man zei fluisterend, dat hij
even ging kijken of hij een maaltijd bijeen kon brengen voor alle Toewans. Hij zou
dan meteen te weten zien te komen waar de aanvoerder van de bende eigenlijk
gebleven was. Vermoedelijk in het huis er naast. Hij wilde hem wel eens zien.
‘Hoe alles zich heeft toegedragen, weten wij nog niet’, hoorde ik de Tomarilalang
zeggen, ‘maar het is duidelijk, dat de beweging in een paar weken tijd zeer gevaarlijk
is geworden. Behalve de zogenaamde koning - La Wahide dus, waarvan ik U al het
een en ander verteld heb - waren er twee leiders. De één was Moesa, die in Pekini
de dood vond. Hij was een woesteling en, naar ik moet aannemen, een krankzinnige’.
De Tomarilalang stak een sigaret op en Aroe Ta nam het woord van hem over.
Zijn grote ogen glansden in zijn mager gezicht. Ik luister graag naar Aroe Ta. Ik kan
zijn mooie taal niet gebruiken, wat jammer genog is, maar ik zal toch trachten zo
goed mogelijk weer te geven wat hij vertelde.
‘Ik heb al een paar mannen kunnen horen’, zei hij, ‘en ik ben er zeker van, dat al
deze mannen en vrouwen van dit afgelegen vissersdorp waanzinnig zijn gemaakt.
Het is mogelijk, dat zij door ons ingrijpen met een schok ontwaakt zijn, maar gek
zijn zij geweest, allemaal. Eergisterenavond, de avond dus vóór Moesa op pad ging
om zogenaamde ongelovigen te doden, hebben zij hier’, Aroe Ta klopte met zijn
hand op de mat, waarop hij zat, ‘hier in dit huis
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een oude vrouw, die niet goed wijs was, de hals afgesneden. Niet, omdat zij iets tegen
dat oude mens hadden, maar omdat Moesa zei, dat zij door de duivel der ongelovigen
bezeten was. Dit huis, deze twee vertrekken zaten stamvol met mensen, voor het
merendeel gwapende mannen en jongens, maar ook vrouwen. In het midden was een
kleine open ruimte en in die ruimte danste Moesa een woeste dans. Hij werd begeleid
door een paar trommen en door de kreten van de mannen en het gegil van de
vrouwen’.
Aroe Ta stond op en maakte, met gebogen knieën, een paar danspassen, zijn handen
met gepreide vingers sierlijk heen en weer bewegend. ‘Kijk naar mijn handen’, zei
hij, ‘als ik ze zo heen en weer beweeg, zijn ze net op de hoogte van de gezichten van
de mensen, die hier op de vloer naar mij zitten te kijken. In de voorste rij, dus vrijwel
bovenop Moesa, zat een vrouw, die niet goed bij het hoofd was’.
Aroe Ta ging, wat sneller ademend, weer zitten.
‘Het geklop van de trommen, het geschreeuw van de mannen, het gegil van de
vrouwen, het dreunende gedans vlak vóór haar en de handen van Moesa, die elk
ogenblik vlak langs haar gezicht streken, dat alles was haar teveel. En toen de hand
van Moesa weer in de buurt van haar gezicht kwam, beet zij in zijn pink, zodat het
bloed er uit sprong. Moesa brulde van woede, greep de vrouw beet en smeet haar in
het midden van de kring op haar rug. Hij beval enkele mannen te zorgen, dat zij niet
kon bewegen. Toen riep hij twee kleine jongens naar voren. Eén van een jaar of
zestien en één een paar jaar jonger. Dat waren de zoons van deze vrouw. Tegen hen
zei Moesa: ‘Jullie moeder is bezeten door de duivel van de ongelovigen. Wij gaan
haar van die duivel verlossen. De duivel zal haar lichaam verlaten door een snee in
haar keel. Jullie moeder zal dan dood lijken, maar wij brengen haar dan naar de zee
en houden haar een tijd onder water. Dan wordt zij weer levend. ‘Jij’, zei Moesa tot
de oudste jongen, ‘gaat daar zitten en houdt haar hoofd, wat achterover, stevig in je
schoot. En jij’, zei Moesa tot de kleinste knaap, ‘neemt deze badik en snijdt je moeder
de keel door’. Dat deden de jongens. ‘Kijk’, zei Aroe Ta en hij wees naar een donkere
plek op de vloer, ‘ik denk, dat het daar gebeurd is. Met een man of zes, waaronder
haar zoons, hebben zij de oude vrouw met haar afgesneden hals in de nacht naar de
zee gedragen en haar een tijd onder water gehouden. Toen zij niet levend werd,
hebben zij haar nog een paar maal ondergedompeld, maar het mocht niet
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baten. Ten slotte hebben zij het lijk verstopt onder een omgekeerde kleine prauw’.
Aroe Ta zweeg even. Toen zei hij: ‘Ik zal niet zeggen, dat wij op tijd zijn gekomen,
maar als wij later waren gekomen, zouden er nog veel meer doden gevallen zijn’.
‘Zonder twijfel’, zei de Tomarilalang. ‘Er zijn al aanwijzingen, dat zij wilden
optrekken naar Watampone om ons - de Zeven Aroe's - en ook de Hollanders te
vermoorden’.
‘Ik begrijp niet’, zei mijn Toewan Petoro, ‘dat deze mensen hun eigen Vorsten
willen gaan doden’.
‘Deze bewegingen zijn er altijd geweest’, zei de Tomarilalang. ‘Alleen werd er
vóór de komst van de Hollanders heel anders tegen opgetreden. Dan werden door
de soldaten van de Koning van Bone alle inwoners van het dorp, waar zulk een
beweging ontdekt was, gedood - ook de vrouwen en de kinderen - en het dorp werd
plat gebrand’.
Wat er daarna werd gezegd, kon ik niet meer volgen, omdat de jonge man terug
kwam en naast mij ging zitten.
‘Er is eten genoeg’, fluisterde hij, ‘alles is klaar. Maar die kerel kan ik niet vinden’.
‘Welke kerel?’
‘De aanvoerder van de bende. Hij zit niet bij de gevangenen in het huis hiernaast
en hij is ook niet bij de gevangenen, die op het strand bijeen zijn gebracht uit de
huizen aan de zee. Eén van de soldaten zei, dat hij nog hier in dit huis moest zitten’.
‘Dat is onmogelijk’, zei ik. Ik had nog wel verder willen praten, maar ik werd
geroepen door mijn Toewan Petoro. Hij vroeg: ‘Is er wat te eten, Samaila?’
‘Alles is klaar, voor alle heren’, zei ik. Het gezelschap stond op en ging eten onder
het afdak naast het huis, waar de volgelingen van de Tomarilalang en Aroe Ta matten
hadden gespreid en de maaltijd hadden klaar gezet.
‘Hier Samaila’, zei mijn Toewan Petoro en hij gaf mij de blauwe glazen karaf.
‘Zorg, dat deze karaf niet breekt. En drink er niet uit, want er zit water uit de hemel
in’.
Het hele gezelschap begon te lachen. Ik vond dat niet prettig. Er was iets bijzonders
met die karaf, dat had ik dadelijk wel begrepen en nu kunnen Hollanders en ook de
Tomarilalang en Aroe Ta wel om deze dingen lachen, maar ik heb al teveel
voorbeelden gezien van mensen, die ongelukken kregen, ziek werden en zelfs dood
gingen, omdat zij niet voorzichtig genoeg waren geweest.
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Waarom zou de mens niet op zijn hoede zijn? Ik heb de karaf dus met alle zorg
behandeld. Eerst heb ik door een van de volgelingen van de Tomarilalang een passend
korfje laten vlechten en toen heb ik de karaf bij een van de soldaten gezet en gezegd,
dat de Toewan Kapten zei, dat hij er goed op moest passen.
Na het eten werd het mij duidelijk wat er verder zou gaan gebeuren. Mijn Toewan
Petoro, Toewan Petoro Sengkang, Toewan Petoro Malolo en Toewan Kapten zouden
per prauw naar Palima vertrekken. Toewan Petoro Sengkang en zijn Toewan Petoro
Malolo zouden de volgende dag terug gaan naar Sengkang en mijn Toewan Petoro
en Toewan Kapten zouden voor een paar dagen hun intrek nemen in het logeerhuis
te Palima aan de rivier. De Tomarilalang en Aroe Ta zouden in Kae blijven niet de
soldaten, mensen verhoren, voortgaan met arrestaties en zo spoedig mogelijk ook in
Palima komen, met de gevangenen.
Terwijl ik allerlei zaken aan het regelen was, hoorde ik Toewan Petoro aan de
Tomarilalang vragen: ‘Wat doen wij met La Wahide?’ Ik luisterde aandachtig, want
nog steeds wist ik niet waar de bendeleider nu eigenlijk was.
‘Hij is meer dood dan levend’, zei de Tomarilalang. ‘Maar als U uit Paloma
Watampone opbelt, dat zij morgenochtend een vrachtauto moeten sturen, dan kan
hij morgen in de loop van de dag dadelijk van hier naar het ziekenhuis in Watampone
vervoerd worden. Ik breng hem dan morgen wel mee’.
Het was al donker toen wij in de prauwen stapten, die ons naar Palima zouden
brengen en het was niet ver van middernacht, toen ik het veldbed van mijn Toewan
Petoro opzette in een van de kleine kamers van het oude logeerhuis van Palima. De
Toewans gingen dadelijk slapen. Ik zette de karaf naast het hoofdeind van mijn matje
en sliep aan één stuk door tot het weer licht begon te worden.
Nadat de Toewans van Sengkang in de auto van de Toewan Petoro Sengkang, die
hen was komen halen, vertrokken waren, gingen mijn Toewan Petoro en Toewan
Kapten in de voorgalerij zitten schrijven. Ik had graag wat willen vragen aan mijn
Toewan Petoro. Was La Wahide ook bijna vermoord? En wie was de derde leider
van de bende?
Tegen de middag kwam de vrachtauto uit Watampone om La Wahide naar het
ziekenhuis te brengen, maar de Tomarilalang en Aroe Ta waren nog niet aangekomen.
Zij kwamen niet eerder dan in de late middag. De ene prauw na de andere kwam
voor het logeerhuis te liggen.
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De Tomarilalang en Aroe Ta hadden zeker wel honderd en vijftig gevangenen bij
zich. Vrijwel allemaal mannen en een paar jongens. De Tomarilalang en Aroe Ta
zagen toe hoe zij de prauwen verlieten, bewaakt door de soldaten. Mijn Toewan
Petoro kwam de Tomarilalang en Aroe Ta groeten. Nadat hij Aroe Ta een hand
gegeven had, vroeg hij: ‘Waar is La Wahide?’
‘Daar komt hij’, zei de Tomarilalang en wees naar een groep gevangenen en
soldaten niet ver van ons af. De soldaten lachten en ik hoorde hen roepen: ‘Hier is
het hert, dat we geschoten hebben’. Ik moest ook lachen, want daar leek het wel wat
op. Twee soldaten droegen op de wijze waarop bij ons Boeginezen wel zware zieken
vervoerd worden, dus in een sarong aan een stok over de schouders, iets dat een
menselijke vorm had, maar dat uit de verte ook wel op een geschoten hert, met de
poten aan een stok gebonden, leek.
‘Zwaar kan hij niet zijn’, zei mijn Toewan Petoro. ‘Het is het beste als zij hem
apart leggen met afzonderlijke bewaking en een betrouwbaar man, die hem verzorgt’.
‘Ik heb dat al geregeld’, zei de Tomarilalang, ‘een van Aroe Ta's volgelingen blijft
bij hem’.
Mijn Toewan Petoro, de Tomarilalang, Aroe Ta en Toewan Kapten, die er ook bij
gekomen was, wandelden naar het logeerhuis.
De Tomarilalang zei tegen mijn Toewan Petoro: ‘Ik weet nu wel ongeveer hoe de
zaak zich ontwikkeld heeft. Daëng Toto hebben wij niet kunnen vinden. Daarover
moet ik dus even laten opbellen naar Watampone. Hij zal daar wel zijn. Als U het
goed vindt, ga ik dat nu regelen. Dan ga ik baden en daarna zullen Aroe Ta en ik U
alles vertellen wat wij nu weten’.
Ik had gezien, dat de soldaten La Wahide naar een woning in de buurt van het
logeerhuis hadden gedragen. Ik ging daar eens kijken en ontmoette de jonge volgeling
van Aroe Ta. Ik vroeg hem of dat La Wahide was.
‘Ja’, zei hij, ‘ga maar mee, ik moet hem verzorgen’.
Het was een leegstaand huis, waar de soldaten La Wahide in gelegd hadden, de
gewezen woning van een douane-ambtenaar. Hij lag in een hoek van een van de
kamers, die al bijna donker was.
‘Wacht, ik haal een lamp’, zei de jonge man. Ik bleef bij de deur staan wachten.
Een miuut of tien later kwam hij terug met een petroleumlantaren.
‘Daar ligt de Koning van Bone’, zei de jonge man, terwijl hij naar de hoek liepen
en hij de lantaren hoog hield.
Ik kon mijn ogen niet geloven.
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Daar lag op een matras een uitgemergelde kleine jongen van ongeveer twaalf jaar.
Zijn gezicht was met een of andere witte of grijze Boeginese medicijn ingesmeerd
en zijn grote, starende ogen glinsterden alsof hij hoge koorts had. Hij had niets anders
aan dan een grauw broekje. De ribben staken bijna door de huid en zijn armen en
benen waren dunne stokjes. Hij bewoog niet en keek ons alleen maar aan.
‘Hij is erg ziek, geloof ik’, zei de jonge man, ‘ik ga een deken voor hem zoeken.
Zij hebben hem in geen weken iets anders willen geven dan pisang. Zij hebben hem
bijna dood gemaakt’.
‘Waarom?’
‘Dat weet ik ook niet’, zei de jonge man. ‘Ze zeggen, dat hij net geboren is, maar
ze zijn daar in Kae nog gekker dan in het gekkenhuis’.
Ik ging terug naar het logeerhuis en onderweg moest ik voortdurend denken aan
La Wahide, de bendeleider.

3
Een uur later zaten mijn Toewan Petoro, de Tomarilalang, Aroe Ta en de Toewan
Kapten in de voorgalerij van het logeerhuis. Ik had de Tomarilalang en Aroe Ta ieder
een glas thee gegeven en mijn Toewan Petoro en Toewan Kapten ieder een glas bier.
‘Aroe Ta en ik hebben de verklaringen van meer dan zestig lieden gehoord’, zei
de Tomarilalang, ‘en wij kunnen nu wel zeggen, hoe alles gelopen is.
La Wahide, een jongen van zestien jaar - hij lijkt veel jonger, maar hij moet zestien
zijn - komt uit Kae, maar hij woonde bij een oom, twee kilometer hier vandaan aan
de weg naar Pampanoewa. Drie weken geleden ging hij's morgens vroeg de deur uit
om op de sawah te gaan werken, maar hij kwam niet meer thuis. Zijn oom vond hem
bewusteloos op de sawah. Thuis op bed gelegd en met medicijn behandeld, kwam
hij bij en dadelijk nadat hij de ogen had opgeslagen, begon hij een vreemde taal te
spreken. De oom was diep onder de indruk. Zo nu en dan sprak hij begrijpelijke
woorden en de volgende dag werd het de oom duidelijk, dat La Wahide in de hemel
bij Toewan Allah was geweest.
Een paar huizen van hen vandaan logeerde een zekere Daëng Toto, een befaamde
goeroe1) uit Taneta-ri-attang bij Watampone. Deze

1) goeroe: (godsdienst-)onderwijzer.

Libertinage. Jaargang 6

78
hoorde van het geval en kwam dadelijk kijken. Hij luisterde aandachtig naar de
vreemde woorden, die La Wahide sprak en op de derde dag zei hij, dat hij alles
verstond. La Wahide was inderdaad bij Toewan Allah geweest en uit de hemel had
hij een opdracht meegekregen. Hij mocht niet hier blijven. Hij moest onmiddellijk
naar zijn ouderlijk huis in Kae worden gebracht en Daëng Toto zou zelf meegaan.
Nog diezelfde dag werd La Wahide, die te zwak was om te lopen, naar de rivier
gedragen en daarna per prauw naar Kae vervoerd.
Daëng Toto nam daar de leiding. Hij bouwde in het huis een kleine kamer van
vele gordijnen - U hebt La Wahide daar zien liggen op zijn praalbed. De eerste dagen
mocht niemand hem zien behalve Daëng Toto. Meer en meer mensen hoorden van
het wonder en dag en nacht zaten er vissers en vissersvrouwen te staren naar de gele
gordijnen. Soms hoorden zij zijn stem de vreemde taal spreken. Soms kwam Daëng
Toto van achter de gordijnen te voorschijn en hij vertolkte dan wat La Wahide had
gezegd. Eenmaal had hij een blauwe glazen karaf met water getoond en gezegd: ‘Dit
water heeft Uw Heer geput uit de heilige hemelput. Eén droppel hiervan en gij bezit
het eeuwige leven. Doch daarop heeft geen uwer nog recht. Hij die het verdient, zal
het weten aan mijn woorden’.
De mannen vrouwen van Kae waren stil van ontzag en zij brachten vele offers:
vruchten, eieren, kippen en ook wel wat geld. Er begonnen ook bezoekers van
gehuchten uit de buurt te komen.
De vijfde of zesde dag liet Daëng Toto twee vroedvrouwen komen. Zij werden
achter de gele gordijnen geroepen. La Wahide moest bevallen.
Toen dat in het dorp bekend werd, bleef niemand meer thuis. Het huis kraakte
onder de gasten. Van achter het gordijn klonken zuchten en kreten. De bevalling
duurde enkele uren. Vrouwen weenden, de mannen zaten stom voor zich uit te staren.
Ten slotte trad Daëng Toto weer te voorschijn. La Wahide was geboren. Geboren
uit zich zelf. De vroedvrouwen behandelden hem als een zuigeling.
Daëng Toto riep uit: ‘Daar is onze Heer, onze Koning van Bone, ons geschonken
door Toewan Allah. Hij zal over ons regeren. Gij zult zijn troon veroveren’.
Van die dag af begon Daëng Toto 's avonds bevelen uit te vaardigen, die zijn Heer
hem in zijn heilige taal had meegedeeld. Zo moesten alle mannen en vrouwen wat
geld meebrengen. Daëng Toto nam dat in ontvangst en bracht het achter het gordijn.
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Ook Moesa trad toen op. Deze kreeg van Daëng Toto de rang van legeroverste en
hij zou aan het hoofd van de troepen Watampone binnenrukken. De Aroepitoe in
Watampone, de Hollanders en verder iedereen, die niet in La Wahide's zending
geloofde, zou vermoord worden.
De mannen kwamen gewapend naar de bijeenkomsten en 's avonds danste Moesa.
Vijf dagen geleden is Daëng Toto naar Watampone vertrokken. Mogelijk om de
opmars naar de hoofdstad voor te bereiden.
La Wahide is al die tijd door een aantal vrouwen als een zuigeling behandeld. Zij
hebben geprobeerd hem de borst te geven, maar dat is niet gelukt. Gewoon voedsel
mocht hij niet eten. Het enige wat hij heeft binnen gekregen is wat fijn gewreven
pisang geweest.
Ik geloof zeker, dat er vierhonderd mensen bij betrokken zijn geweest. Kae is zo
afgelegen, dat wij het misschien nu nog niet geweten zouden hebben als Moesa niet
uit de band gesprongen was.
Morgen gaan wij door met het onderzoek’.
Mijn Toewan Petoro en Toewan Kapten hadden al die tijd niets gezegd. Nu was
het even stil. Toen zei mijn Toewan Petoro: ‘Ik zou wel eens willen weten wat La
Wahide mankeert’.
‘Ik denk zonnesteek’, zei de Tomarilalang. ‘En Daëng Toto is een oplichter’.
De volgende dag verhoorden mijn Toewan Petoro, de Tomarilalang en Aroe Ta
weer tientallen mannen en vrouwen.
La Wahide werd, bewaakt door een paar soldaten en vergezeld door Aroe Ta's
volgelingen, per truck naar het ziekenhuis in Watampone vervoerd. Hij was er slecht
aan toe.
Een paar uur later werd mijn Toewan Petoro aan de telefoon geroepen. Na tien
minuten kwam hij terug bij de Tomarilalang in het logeerhuis.
‘Daëng Toto is gevangen genomen’, zei hij. ‘La Wahide heeft geen zonnesteek,
zegt de dokter, maar malaria en hij haalt hem er door’.
De Tomarilalang glimlachte en zei: ‘Maar Daëng Toto blijft een oplichter’.
Ik hoop, dat ik de blauwe glazen karaf mag houden.
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Arthur Lehning
Een stuk jeugd en een stuk poëzie
Herinneringen aan Marsman (I)
It seems to me that when a great writer dies - unless he has already long
outlived his life - something is in danger of vanishing which is not to
reappear in the critical study, the full-length biography, or the anecdotical
reminescenses. Perhaps it is something that cannot be preserved or
conveyed: but at least we can try to set down some symbols which will
serve to remind us in future that there is something lost, if we cannot
remember what; and to remind a later generation that there is something
they do not know, in spite of all their documents, even if we cannot tell
them what... It is what someone, I forget who, must have meant when he
wandered about saying simply: ‘Coleridge is dead.’ I mean that it is neither
regret that an author's work has come to an end nor desolation at the loss
of a friend, for the former emotion can be expressed, and the latter one
keeps to oneself; but the loss of something both more profound and more
extensive, a change to the world which is also a damage to ourself.
While this feeling cannot be communicated, the external situation can to
some extent be outlined. Any dead author of long ago, an author on whom
we feel some peculiarly dependence, we know primarily through his work
- as he would wish to be known by posterity, for that is what he cared
about. But we may also search and snatch eagerly at any anecdote of
private life which may give us the feeling for a moment of seeing him as
his contemporaries saw him. We may try to put the two together, peering
through the obscurity of time for the unity which was both - and coherently
- the mind in the masterpiece and the man of daily business, pleasure and
anxiety as ourselves: but failing this, we often relapse into stressing the
differences between the two pictures. No one can be understood: but
between a great artist of the past and a contemporary whom one has known
as a friend there is the difference between a mystery which baffles and a
mystery which is accepted. We cannot explain, but we accept and in a way
understand. It is this, I think, that disappears completely.
T.S. Eliot, naar aanleiding van de dood van Virginia Woolf (1941).
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1
Het bericht van zijn dood drong pas tot mij door acht maanden na het vergaan van
de boot, waarmee hij gehoopt had uit Bordeaux Engeland te bereiken. Het was in de
late avond van de 17de Januari 1941, dat ik de juiste toedracht vernam. Die avond
was ik, enigszins detached van het leven en de wereld, thuisgekomen uit een
interneringskamp en de mededeling zonk in mij als lood door de mist. Kort daarop
las ik wat T.S. Eliot schreef naar aanleiding van de dood van Virginia Woolf, woorden
die mij altijd zijn bijgebleven, omdat zij precies weergaven wat ik toen voelde en ze
troffen mij, nu ik ze tien jaar later herlas, als toen.
Marsman heeft er eens op gewezen, dat men de poëzie van een onmiddellijk
tijdgenoot persoonlijker beoordeelt en essentieel anders dan andere poëzie, omdat
er in de poëzie van een tijdgenoot een alleen voor de contemporaine lezer herkenbare
geheimtaal leeft; er spreken dingen mee, die anders verdwijnen; alleen de
contemporaine lezer weet, behalve ook alles wat de lateren er in kunnen vinden,
tussen de regels, achter de woorden, beelden en rhythmen, ephemere imponderabilia
te ontdekken, die nu, maar dan ook nooit meer, het leven en de poëzie zo anders
maken dan vroeger. Is deze tijdgenoot een vriend, dan geldt dit alles in versterkte
mate en wat niet kan worden bewaard noch overgedragen, wat wij niet kunnen
verklaren maar accepteren en in zekere zin begrijpen, verdwijnt met de dood en gaat
voorgoed voorbij. Maar ook pas met de dood is het mogelijk de gehele persoonlijkheid
vollediger en zuiverder en één met zijn werk te zien, ook al is dit werk een torso, en
alleen als impuls belangrijk, - en om in essentie en totaliteit te begrijpen ‘wat hij
heeft gewild’.
Nadat de oorlog was uitgebroken had Marsman mij nog uit Frankrijk naar Engeland
geschreven. Vele jaren waren wij zeer bevriend totdat, omstreeks 1926, een verkoeling
in onze verhouding intrad, waarvan de openlijke polemiek die wij in dat jaar voerden
een symptoom was.
Toen in 1931 zijn kleine bundel Voorpost verscheen met de verzen, daterend uit
de tijd van zijn eerste bundel, maar daarin niet opgenomen, schreef hij in het
exemplaar, dat hij mij zond: Voor Arthur, deze gedichten uit de laatste tijd van onze
daadwerkelijke vriendschap, een opdracht, kenmerkend voor zijn somtijds agressieve
openhartigheid. Toen ik hem dankte en hem schreef over de weinig exacte chronologie
in dit verband - want al deze verzen waren
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geschreven in de jaren 1921 en 1922, - antwoordde hij: Toen Voorpost weg was leek
ook mij de opdracht wat fors. Misschien zelfs wel overbodig... Neem ze dus niet te
zeer à la lettre.
Hoe dan ook: het is zeker dat onze vriendschap vele jaren groot en uitzonderlijk
is geweest, en veel van de aantekeningen, herinneringen en brief-fragmenten, die
hier volgen, getuigen er van.
Er was in onze verhouding veel romantiek en rhetoriek van het sentiment, en nu,
drie decennia later, lijkt dit wellicht wat overdreven en ‘uit de tijd’, maar zó dachten
wij, en zó leefden wij in de jaren waarin een romantisch gevoel van wereldondergang
zich paarde aan revolutionnaire heilsverwachtingen. Het was zeer intensief, maar
het duurde kort. Omstreeks 1924 was de ‘Menschheits-dämmerung’ voorbij.
Voor een deel waren wij ons trouwens wel bewust van de ‘literatuur’ en de
romantische pose. Vergeet wat hierin phrase is, leest men soms in de brieven, en
wanneer wij wereldwijs lange tijd ‘oh joie, oh joie impérissable, de ne songer qu'à
nos vingt ans’ citeerden, dan deden wij dit niet geheel zonder ironie. Maar er bleef
nog genoeg over dat géén phrase was, in deze jaren, toen wij de wereld - en andere
werelden - ontdekten. En van deze tijd geldt, wat hijzelf later gezegd heeft over het
schrijven van poëzie - hierbij tekenend genoeg aan die eerste periode denkend -: Wat
eenmaal het door geen andere menselijke ervaring te overtreffen geluk is geweest
van den tijd waarin ik mijn eerste gedichten schreef... een bezieling en zekerheid,
die mij met een volledigheid en intensiteit deden leven als in geen tien jaar daarna.
In 1933 vatte hij het plan op een roman over mij te schrijven en toen hij mij in dat
jaar in Madrid bezocht, ontwierp hij daarvoor een schema. Maar enkele maanden
later schreef hij mij, dat dit schema achteraf toch te beknopt was. Ik zou véél en veel
meer moeten weten van je innerlijke en je uiterlijke leven van die jaren - en zie er
dus voorlopig van af. Ik zou er wel een roman van kunnen maken, maar ik heb
momenteel een neiging voor een maximum aan ‘natuurgetrouwheid’. Ik schrijf nu
over je jeugd, en zelfs dat brengt soms grote bezwaren mee, hoewel ik daar toch
nauw bij betrokken was.
Hij heeft er slechts enkele fragmenten van voltooid onder de titel: De Vriend van
mijn Jeugd, en in één ervan schrijft hij woorden, die ik niet alleen kan onderschrijven,
maar ook zelf zou kunnen schrijven: Als ik nadenk over dien tijd, houd ik het gevoel
dat ik toen inderdaad maar één vriend heb gehad en in zekeren zin is die
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vriendschap, hoezeer zij ook in latere jaren veranderd is, voor ons beiden beslissend
geweest. Niet in dien zin, dat wij een overheersende invloed op elkaars leven hebben
gehad, maar in dezen dat wij aan elkaar zijn ontbrand.

2
Op mijn zesde jaar kwam ik in het ‘deftige dorp’ (Zeist) te wonen. Marsman was er
op 30 September 1899 geboren. Hij was drie weken ouder dan ik. Zijn vader kwam
uit een gereformeerd gezin uit Zwolle en wilde oorspronkelijk veearts worden, maar
door familieomstandigheden gedwongen, koos hij een loopbaan in de boekhandel.
Wanneer Marsman als kind de familie te Zwolle bezocht, moest hij Zondags, zeer
tot zijn ongenoegen, tweemaal naar de kerk waar zijn oom diaken was. De banken
waren hard en de dienst zeer lang, en het heeft hem zeer verdroten. In Zeist was zijn
vader oorspronkelijk filiaalhouder van een boekhandel, die hij later overnam.
Marsmans moeder, te Amsterdam geboren, was als wees van tien jaar naar Zeist
gekomen en bij haar grootouders, die aldaar een stalhouderij hadden, opgevoed en
voor onderwijzeres opgeleid. Zij was van huis uit hervormd en de kinderen werden
volgens deze gezindte opgevoed. Kort na de geboorte van Marsman in een huis in
de Dorpstraat betrok de familie de woning boven de boekhandel in dezelfde straat
waar zij tot 1921 heeft gewoond.
Wij bezochten beiden als kinderen de M.U.L.O.-school van de Hernhutterse
Broedergemeente. Ik heb uit deze tijd geen herinneringen meer, maar er bestaat een
schoolfoto van de laagste klassen, waarop wij beiden voorkomen en naar aanleiding
waarvan Marman in zijn romanfragment schreef, dat wij elkaar voor het eerst gezien
moeten hebben toen wij zes jaar oud waren.
Ik herinner mij een keurig aangeklede jongen met pony-haar in een vrij opvallend
groen-brons pak, klein en stevig, stuurs en Pruisisch pedant. Wij waren opgesteld
op een hardstenen stoep van vijf of zes treden voor een van de huizen van het plein,
waar hij later gewoond heeft. Hij staat links op de bovenste rij, met zijn rechterhand
martiaal op de ijzeren leuning alsof het een roer was of een gevest van een degen,
en de andere, als ik mij niet vergis, stijf langs het lichaam gestrekt, en zijn kin op de
borst en in elk geval flink militair. Hij kijkt zeer geërgerd, die ergernis moet zijn
ontstaan omdat zijn boord los zat en hij zijn kin naar beneden moest houden om het
niet te verliezen. Wat hem in zijn eigen gevoel iets gedwongens zou hebben gegeven
en misschien iets belachelijks en
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het ook inderdaad was. Toch werd het Napoleontische van zijn verschijning er nog
door verhoogd. Ikzelf zit een paar treden lager, bijna meisjesachtig teer, zwak en
met fletse ogen. Ik vertel dit hier niet omdat deze houding en uitdrukking voor hem
en voor mij al iets zouden weergeven van hoe wij later geworden zijn - voor hem zijn
ze dat althans in geen enkel opzicht - maar juist omdat daaruit blijken kan hoezeer
men kan veranderen: hij was toen ik hem onlangs terug zag precies zoals ik hem nu
al vijftien jaar ken; schraal en mager, eerder lang dan klein, en, naar wat hij vertelde,
waarschijnlijk licht van gewicht. Tusschen zijn veertiende en achttiende jaar moet
hij ook geestelijk zeer zijn veranderd, want van de heerschzucht die spreekt uit het
jongensgezicht was al tijdens zijn burgerschooltijd niets meer over en van zijn
ijdelheid weinig. Heerschzucht zou misschien toch blijken uit zijn polemiseeren en
uit de vinnigheid waarmee hij polemiseert. Dan staat mij nog voor oogen een verwoed
gevecht tusschen ons in het zevende jaar op de hoek van een grasveld, dat vóór de
beslissing beëindigd werd doordat volwassenen ons kwamen scheiden. Vanaf dat
oogenblik zal er een vijandigheid en een onverschilligheid tusschen ons hebben
bestaan, die pas zeven jaar later geëindigd is.
Ik had aan zulk een foto absoluut geen herinnering, maar de minutieuze
beschrijving, vooral van mezelf, intrigeerde mij en ik besloot een poging te doen,
zonder veel hoop op succes, dit historische document te bemachtigen. In zulke
gevallen moet men ook wat geluk hebben, ofschoon het dikwijls gaat als met de
Aspern Papers. Maar het toeval was mij gunstig gezind en ik bracht van mijn
speurtocht in Zeist inderdaad de bewuste foto van 45 jaar geleden als een kostbare
trophee mee naar huis.
Toen Marsman zijn stuk schreef, had hij deze foto niet in zijn bezit en zijn
herinnering blijkt achteraf niet zo feilloos als de exacte beschrijving wel suggereert.
Ik sta namelijk niet links op de bovenste rij, maar een rij lager, onmiddellijk naast
het hoofd der school en de rechterhand, die de ijzeren leuning vasthoudt - het blijkt
overigens een houten te zijn - ‘alsof het een roer of een gevest van een degen’, behoort
bij een andere knaap. De indruk over hem zelf is volkomen juist. Nu ik deze en andere
foto's uit zijn kinderjaren weer eens zorgvuldig heb bekeken, valt het mij op, hoezeer
hij als kind iets dromerigs had en hoe volledig hij dat reeds vrij spoedigs heeft
verloren.
Van zeven jaar later inderdaad dateert onze vriendschap. Wij waren toen, in 1914,
in de tweede klas van de Rijks-H.B.S. in de
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Kruisstraat te Utrecht en dag in dag uit reisden wij samen met de tram van Zeist naar
Utrecht heen en weer. Naast tennissen en voetballen hadden wij in onze H.B.S.-jaren
maar één passie: lezen. Wij vormden soms de rechtervleugel van ons schoolelftal.
Ik voelde mij goed op den rechtervleugel naast Paul, een toegewijd en onbaatzuchtig
speler, die genoot van het spel, schreef hij in zijn Zelf-portret van J.F., maar Marsman
was vooral succesvol als doelman. Hij was ook toen tenger en nogal uitgeschoten,
maar allerminst ‘meisjesachtig teer’ en ook niet op zijn mond gevallen.
Men zou zich vergissen, indien men uit zijn brieven de indruk zou krijgen met een
romantische jongeling te doen te hebben, met een dichter zoals jonge meisjes zich
die dromen. Het tegendeel is het geval. Met een jaar of achttien was hij lang van
postuur en met zijn blonde, borstelige, weerbarstige haar maakte hij de indruk van
een gezonde Germaan en ofschoon hij wel tenger was, zag men hem zijn zwakke
gezondheid, die hem jaren lang heeft gekweld, niet aan. Alleen zijn abnormaal kleine
en smalle handen maakten een inbreuk op dit beeld. Zijn grote neus prononceerde
zijn steeds resolute, soms bruuske optreden en op buitenstaanders moet zijn
openhartigheid en eerlijkheid een ongecompliceerde indruk gemaakt hebben. Zijn
manieren waren nonchalant en hij had iets hooghartigs. Marsman was een groot
prater, enorm slagvaardig, soms geestig en veelal luidruchtig. Hij reageerde snel en
hij had zijn oordeel over mensen en dingen altijd klaar. Wij hebben jaren lang, als
wij samen waren, uitbundig plezier gehad, ook al waren veel grappen niet vrij van
de bedoeling de bourgeois te epateren, maar later, moet ik aannemen, toch uitsluitend
voor ons eigen plezier. Ook op rijpere leeftijd vindt men veel eigenschappen van de
jonge Marsman in een of andere vorm terug.
Achteraf gezien moet men vaststellen, dat onze educatie op deze instelling van
middelbaar onderwijs uiterst pover is geweest: wij hebben er leren lezen en schrijven,
maar dat is ook alles. Daar wij geen ambitie hadden om ingenieur te worden was
onze belangstelling voor lijntekenen, werktuigkunde, geometrie e.d. miniem, met de
chemie ging het iets beter, daar wij ons amuseerden met het niet onaardige gepruts
met retorten en flessen. Met dankbaarheid hebben wij ook in latere jaren de enige
uitzondering in deze woestenij herdacht, onze leraar in het Nederlands, dr Klaas
Later, die ook als dr Dupon in Marsman's Zelfportret voorkomt. Dr Later was een
rustig en nuchter man, die niet alleen bij zijn leerlingen werkelijke belangstelling
heeft weten te wekken voor de literatuur,
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maar die ook zeer vroeg begrepen heeft, dat deze belangstelling bij ons dieper ging.
Ik herinner mij nog zeer levendig onze teleurstelling toen, na het plotselinge overlijden
van de toenmalige directeur, dr Van Mourik, niet dr Later, maar een zekere dr T. tot
zijn opvolger werd benoemd, aan wiens paedagogische talenten ik nog steeds met
horreur terugdenk. Na mijn eindexamen bracht ik negen maanden zoek op de
exercitie-terreinen van de Vlasakkers bij Amersfoort, waarna ik naar de Economische
Hogeschool te Rotterdam vertrok.
Sinds 1914 woonde ik op het Broederplein, een der twee pleinen, die aan
weerszijden liggen van de weg, die het slotplein met het dorpsplein - het ‘Rond’ verbindt. De huizen op deze pleinen stammen uit het midden der achttiende eeuw.
Het slot was een ‘heerlijkheid’ en werd in 1745 gekocht door een vriend van Graaf
Von Zinzendorf, de Amsterdamse koopman Cornelis Schellinger, ten behoeve van
een nederzetting van de Hernhutters. Het slot werd in het volgende jaar betrokken
en spoedig volgde een uitbreiding: de twee grote en rustige pleinen werden aangelegd,
het Broeder- en Zusterplein.
Zoals men weet waren deze Moravische protestanten van Hussietiche afkomst, en
om te ontkomen aan de katholieke vervolging in Bohemen in de jaren twintig van
de achttiende eeuw, veelal met achterlating van have en goed naar Saksen getrokken,
waar zij op de landgoederen van Graaf Von Zinzendorf asyl vonden en daar een
nederzetting vormden, die zij de naam Herrnhut gaven. De Graaf Von Zinzendorf
trad niet alleen tot deze gemeenschap toe, maar werd een der ijverigste propagandisten.
Tot in onze dagen heeft de ‘Evangelische Broedergemeente’ iets van de sfeer
behouden, die haar oorspronkelijk heeft gekenmerkt, zowel wat haar eredienst betreft
als de uiterlijke door eenvoud gekenmerkte omgang, die aan die der Quakers verwant
is. In veel van de oude gebruiken, zoals de kerkdienst met bazuingeschal op Oudjaar
te middernacht, of in de vroege ochtend op het sobere kerkhof met Pasen; in de grote
betekenis van het lied in hun kerkdienst; in het behoren van leden der gemeente tot
verschillende ‘koren’, is de oude sfeer bewaard gebleven. Toen ik kort geleden, na
meer dan dertig jaar, voor het eerst weer het interieur terugzag van de kerk, met de
lange witte banken, de blanke houten vloeren, trof mij deze witte eenvoud als
volkomen uniek.
In Marsmans poëzie is wit de kleur van de dood en men heeft er in dit verband op
gewezen, dat dit eveneens het geval is bij allerlei niet-Europese volken, en het ook
in verband gebracht met
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het blanke sneeuw- of alpen-landschap, dat een typisch noordse variant is van het
dodenverblijf aan het water van Noordamerikaanse en Aziatische stammen.
Het is allemaal mogelijk, maar men kan ook dichter bij huis blijven en wijzen op
de ‘witte begrafenis’, die bij de Hernhutters gebruikelijk is. De namen van de
gebouwen, die men aantreft: broederhuis en zusterhuis, waaraan de pleinen te Zeist
hun naam danken, respectievelijk voor de ongehuwde mannelijke en vrouwelijke
gemeenteleden, zijn nog rudimenten van het oorspronkelijk meer geprononceerde
gemeenschapskarakter, dat op het einde der achttiende eeuw Franse schrijvers, zoals
Restif de la Bretonne en Fauchet in hun denkbeelden heeft beïnvloed en waaraan
wellicht Fourier zijn socialistisch systeem der Phalanstères heeft ontleend.
Mijn stiefvader, F.J. Müller, die te Zeist geboren was, en tot een oude
Hernhutter-familie behoorde, huwde in 1905 mijn moeder, in 1872 te Elberfeld
geboren en daar opgegroeid. Sinds ik op het Broederplein 35 woonde was Marsman
er kind aan huis. Lange tijd kwam hij er dagelijks en maakten wij gezamenlijk ons
huiswerk. Dit alles heeft er vermoedelijk toe bijgedragen om de Duitse invloed, die
hij later door de Duitse literatuur zou ondergaan, te versterken. Vóór hij Franse en
Engelse literatuur las had hij zeer intensief allerlei Duitse dichters gelezen, zodat er
iets van hun wezen in het mijne is overgegaan, zoals hij zelf noteerde: Ofschoon ik
het land had aan de Duitschers afzonderlijk en en masse, was er iets Pruisisch in
mij. Ik heb mij in Potsdam onmiddellijk thuis gevoeld. Ik was zelfs in dien tijd in
zekeren zin meer Duitsch dan hij. Hij had in veel dingen zelfs ietsvolkomenonduitsch,
iets slavisch.
Marsman koesterde een grote genegenheid voor mijn moeder, die op 1 Augustus
1921 overleed. Acht jaar later schreef hij zijn In memoriam P.M.S., het grote aan mij
opgedragen gedicht, waarmee hij zijn bundel Witte Vrouwen opende. Ik ben, schreef
hij mij in begin October 1929, dezer dagen na vele jaren eindelijk begonnen iets
over de dood van je moeder te schrijven. Ik heb het een half jaar geleden, meen ik,
eens in proza geprobeerd, maar dat werd niets. Nu zijn het verzen; liever gezegd:
één vers, in 4 of 3, of 5 korte stukken. Maar dat zie je wel. Sinds een maand schrijf
ik, na meer dan 2 vrijwel ‘droge’ jaren, weer, en vrij veel, verzen. Veel grafschriften.
Dit is haar graf, onder de jonge linden
vergaan haar handen en haar zachte oogen moet men gelooven dat wie haar beminden
haar eens hervinden en herkennen mogen?
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Over de grafschriften schreef hij mij in dezelfde brief: Voor zoover die niet
rechtstreeks met je moeder verband houden, lees je ze later wel eens in een bundel.
Het In Memoriam zelf is misschien in zijn feitelijkheden niet geheel juist, en in zijn
zienswijze voor jou maar ten deele, denk ik, aanvaardbaar; maar misschien voel je
iets voor het vers als zoodanig, en in elk geval hoop ik dat je - om het gegeven, moet
ik het noemen, de opdracht ervan aanvaardt. Het In memoriam P.M.-S. eindigde:
nu is zij jaren lang alweer begraven.
haar zoon en ik gaan zeer verscheiden wegen.
wacht zij op ons in gindsche verre haven
waarheen al reeds toen wij nog kinderen waren
op lange regenende winterdagen
haar droomen en herinneringen negen?

3
In 1916 was hij begonnen verzen te schrijven. Om precies te zijn: 25 Januari 1916
schreef hij zijn eerste gedicht, getiteld: Zomeravond. Hij had het mij gegeven
ondertekend met het pseudoniem: Arthur Hoogeveld, en het werd zorgvuldig in mijn
dagboek gecopiëerd. De verzen die hij in de daaropvolgende twee jaren schreef
werden door hemzelf in mijn dagboek overgeschreven, afgewisseld met prozastukken
en een aantal van onze brieven, die wij elkaar ondanks onze dagelijkse ontmoeting
vlijtig schreven, en een aantal van mijn eigen literaire ontboezemingen.
Een enkel van deze jeugdverzen is ook gepubliceerd. In het tijdschrift Nederland
verscheen in 1919 het in Augustus 1917 geschreven gedicht ‘Opstand’; dit is het
oudste gedicht van hem dat in druk verscheen, ofschoon later geschreven verzen
reeds elders waren gepubliceerd. Hetzelfde tijdschrift had ook, in 1918, een
prozaverhaal van hem onder pseudoniem gedrukt.
Marsman zelf had er oorspronkelijk ook een dagboek op na gehouden en een
speciaal schrift voor zijn literaire producten. Maar hij was er mee opgehouden. Terwijl
ik van huis uit steeds aan een ‘manie de paperasses’ heb geleden, was hem zulk een
verzamelwoede vreemd; hij behield vrijwel niets, maar ik bewaarde al zijn
manuscripten.
Ook de boeken die gelezen had, stootte hij geregeld weer van zich af en meestal
werden ze aan mij geëndosseerd. Soms kreeg ik briefkaarten van hem met titels van
boeken die hij weer af wilde
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staan of eventueel verkopen. Mede uit de aantekeningen uit mijn eigen dagboek kan
men een redelijk overzicht opstellen over de heterogene lectuur, die wij in deze jaren
verslonden.
Over de indruk die Hofmannstahl bij het eerste lezen (April 1917) op ons maakte,
schreef Marsman zelf vele jaren later, in 1931, in een bespreking van Die Berührung
der Sphären:
Ik las Hofmannstahl voor het eerst toen ik achttien was en hij trof mij toen op een
manier zooals alleen het verwante dit doet; zoozeer waren in mijn herinnering Der
Tor und der Tod, Der Tod des Tizian en sommige zijner gedichten met dien
wonderlijken tijd van ontwaken voor mij verbonden - haast vereenzelvigd - dat ik uit
vrees die geheimzinnige betoovering te verstoren deze dingen niet meer herlas... er
moet iets in het werk van Hofmannstahl voor mij hebben geleefd dat overeenstemde
met een diepsten, misschien onbewusten trek van mijn wezen, met een verlangen,
wellicht met een droomen of met een gemis. Ik geloof - maar nauwkeurig kan ik het
ook nu niet bepalen - dat deze laatste veronderstelling de zuiverste is: in dien
vreemden vroegrijpen tijd, vlak voordat een wilder élan onze hartstochten aandreef,
voelden wij ons tot in onze verste vezels doortrokken van een veege vermoeidheid;
een herfstelijk besef van te laat - en waartoe? - geboren te zijn, een - meenden wij verfijnde, decadente geblaseerdheid, die onzen blik iets verveelds gaf, een hang naar
een tegelijk gecultiveerde en nonchalante hooghartigheid, een laatdunkend
verkwijnen, heel deze afgeleefde grijsaardsstemming, die ons zoo oud leek en die in
wezen zoo onbeschrijfelijk jong is, vonden wij in Hofmannstahl terug - en tegelijk
het besef, het geheele leven, hoe dan ook, te hebben gemankeerd. Inderdaad, vooral
dit eendere besef van een eender gemis was in hem en ons het verwante.
Ook De Wandelaar, die in 1916 verscheen, heeft een grote invloed op hem
uitgeoefend, zoals trouwens ook Het Getij, dat voor ons voornamelijk met de dichter
van De Boog was geassocieerd. Het behoeft nauwelijks nader betoog en het kan in
ieder geval niet worden betwijfeld, dat niets zozeer in deze jaren zijn poëtische
ontwikkeling heeft beïnvloed en gevormd als de merkwaardige bundel gedichten
van Herman van den Bergh, die in 1917 onder de titel De Boog verscheen en die wij
onmiddellijk na het verschijnen kochten en met ‘verrukte verering’ lazen.
Gelijk bij Van den Bergh waren Marsmans eerste verzen vervuld van een
pantheïtisch levensgevoel en een kosmisch bewustzijn, met name de kosmische
verbinding met het geslacht:
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de bergen slonken saam met zee en weiden
binnen de vlammende portalen van haar buik.
Alles werd vrouw met de vrouw die straalde
en haar dijen, buiten dag om, als bogen schreef:
- in 't navellicht der zon die door haar lichaam daalde
(De Vlam)
...Een ronde maan dringt, menschoog zonder brauw,
zich bóven met de wilskracht van een vrouw. (Wacht)

In het grote gedicht van Van den Bergh, De Vlam, vindt men ook het voor Marsmans
eerste periode zo kenmerkende individualisme - de enkeling tegenover de horde verbeeld: Er is geen ras dan de persoonlijkheid. Men behoeft slechts de verzen uit
De Boog en De Spiegel te herlezen om zich te realiseren hoe groot deze invloed is
geweest. Niet alleen in zinnen als de beroemde aanhef van Tegen Avond:
hemels staan op mijn hand gebogen

maar in de woordkeus, klank, kleur en atmosfeer tot de titels van de gedichten toe.
Wacht en Invocatio vindt men bij Marsman terug, terwijl zijn Blauwe Tocht
klaarblijkelijk ontleend is aan de eerste prachtige expressionistische strofe van
Bergland:
Vogels, groote loopers van de ruimten,
vogels kennen plicht en vatten post.
Zingend om de rust na blauwen tocht
knielt het licht op hunne vleugelschuinte.

De betekenis van Van den Bergh voor de vernieuwing van de poëzie is groot geweest.
Meer nog dan door zijn studiën heeft hij door zijn voorbeeld gewerkt: Hij was de
herontdekker van het woord; hij wilde ‘een directe vers-taal van voorbeeldeloos gave
woorden in voorbeeldeloos gaven zin’, woorden die ‘de massale buigzaamheid van
de boog moesten bezitten’, en zijn poëzie vertolkte voor Nederland de meest volledige
uitdrukking van het ‘moderne levensgevoel’. Marsman zelf heeft herhaaldelijk over
de radicale verandering, die de Nederlandse poëzie sinds 1916 heeft ondergaan,
geschreven, en het is niet nodig hier nader op in te
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gaan. Naast en vóór Marsman is Van den Bergh eigenlijk de enige expressionistische
dichter geweest in dit land. In zijn poëzie werd voor het eerst een modern levensgevoel
verbeeld, waarbij kern en verschijning, realisme en symbool, als eenheid werden
aanvaard en het woord door stoutmoedige beeldassociaties, aan de droom verwant,
en door de vorm aan het assonerende rijm een nieuwe poëzie schiep. Er zijn natuurlijk
grote verschillen: bij Van den Bergh is dit alles zeer realistisch, zintuiglijk en meer
beeldend vooral, bij Marsman is het romantisch en ook zeer op het gehoor; het is
geen toeval dat hij er in zijn brieven zo dikwijls de nadruk op legt dat zijn verzen
hardop moeten worden gelezen.
Geel, paars, groen, de expressionistische kleuren van Marsmans verzen uit deze
tijd - men vindt ze bij Van den Bergh (‘groene haren’; ‘Vol van geel doel hunner
oogenschijf’; ‘groene roos’; en het bos is ‘paars vergiftigd’), zoals ook het veelvuldig
voorkomende ‘vuur’, (‘vuur en vrouw’, ‘vermetel vuur’); ‘Vuur en wijn’ (uit
Bergland) keert letterlijk terug in ‘Invocatio’, terwijl ‘mijn vuren lach’ uit het gedicht
Vlam waarmee de Verzen openen, de associatie oproept van ‘met een vuren mond’
uit ‘Achter de Stilte’ en de laatste regel uit Marsmans gedicht, die van ‘de opalen
nacht’ uit De Vlam, waarvan de eerste strophe als motto zou kunnen dienen voor
Marsmans poëzie uit zijn eerste periode:
Denkbeelden had hij aan zijn tred gebonden
boven hem wapperde extase als een vlag;
met een lach om den noodkreet der vagebonden
stapt hij zingend naar den jongsten dag.

In een korte beschouwing over ‘Rectificatie, Coïncidentie, “Plagiaat” en Plagiaat’,
geschreven in April 1940, heeft Marsman opgemerkt, dat hij de uitdrukking ‘vuur
en wijn’ gebruikte zonder zich op dat ogenblik te herinneren, dat hij die bij Herman
van der Bergh gelezen moest hebben. Het komt mij echter voor, dat hij zich de grote
invloed, die Van den Bergh op zijn poëzie heeft gehad, wellicht niet geheel heeft
gerealiseerd, al heeft hij in zijn bespreking, die hij in October 1922 aan De Boog
heeft gewijd, een overigens vrij zwak stuk, dat hij ook met enige bekortingen in zijn
Verzameld Werk heeft herdrukt, de betekenis van Van den Bergh en de blijvende
waarde van diens poëzie erkend.
Het zou natuurlijk dwaasheid zijn, ondanks dit alles, bij een poëzie als die van
Marsman van epigonisme te spreken - daarvoor
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was Marsmans expressionistisch experiment een veel te persoonlijk en onherhaalbaar
avontuur - maar het is aan geen twijfel onderhevig, dat hij uitermate gevoelig is
geweest voor literaire invloeden, die hij in verschillende fazen van zijn dichterschap
heeft ondergaan. De namen liggen hier voor de hand. En hetzelfde geldt voor zijn
proza.
In Februari 1918 werd hij ernstig ziek. Een longontsteking dwong hem langdurig
rust te nemen, met het gevolg, dat wij niet gezamenlijk eindexamen hebben gedaan.
De diagnose luidde: een verwaarloosde bronchitis. In zijn zesde en zevende levensjaar
had hij reeds maanden moeten liggen en zijn gezondheid was sindsdien altijd zwak
geweest. Lange tijd had hij ook heilgymnastiek moeten doen in verband met zijn
zwakke longen. Toen hij vijftien jaar was, vatte hij het plan op om te gaan varen, en
deed hij in Amsterdam een examen voor de Zeevaartschool. Maar hij werd om
gezondheidsredenen afgekeurd, zoals trouwens later voor de militaire dienst.
De verzen, die hij sinds 1916 geschreven had, waren zonder betekenis en zonder
persoonlijk karakter. Pas in het voorjaar van 1918, in de maanden van zijn ziekte
zou hij zijn eerste verzen schrijven, die van een invloed van Het Getij getuigen.

Dageraad
Ik heb mijn lijf gepantserd in 't stof der dagen
en 't rookend bloed der warme avondluchten
ik dwaalde tastend door de nacht van grijze zuchten
- ik heb d'oranje toorts der vreugde hoog gedragen.
Ik heb bij nacht gewandeld door de zilveren velden
terwijl de maan zacht-smeltend aan de hemel hing
en ik, fantastisch met mijn blauwe schaduw ging
langs verre wegen en de sterren telde.
Ik heb het sap der menschheid gulzig ingezogen
Ik voel het rhythme sterven in mijn gistend bloed
verheugd, want elke onontkoomb're daad is goed,
zie ik mijn schepping, scheemrig reeds voltooien.
Menschheid, waaruit ik zwellend groei;
Laat mijn klein licht Uw scheem'ring mee verklaren waarin ik kreunend lijd.
Ik wil U-zelf U, zingend openbaren:
Ik ben de brenger van de Nieuwe Tijd.
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Men kan zich afvragen, of geen onbewuste reminiscenties werden gewekt aan regels
en woorden van dit vroege en nooit herdrukte vers, toen hij in Tempel en Kruis het
verleden opriep, de onstuimige jeugd van zijn expressionistische en ‘kosmische’ tijd.
Men kan in het bijzonder denken aan dit sublieme gedicht uit De Boot van Dionysos:
Ik die bij sterren sliep en 't haar der ruimten droeg
als zilveren gewei, en 't stuifmeel der planeten
over den melkweg blies en in de maan gezeten
langs 't grondlooze blauw der zomernachten voer,
ik ben beroofd en leeg, mijn schepen zijn verbrand,
.........

Het gedicht Dageraad dicteerde hij mij vanaf zijn ziekbed op 4 Maart 1918 met
enkele andere gedichten, die een duidelijke invloed verraden van ‘De Wandelaar’:
M'n ribben kraken en m'n adem schuurt,
M'n longen zitten vol met rotte plekken.
Ik lig de lucht er schokkend uit te trekken;
God, wist ik maar, hoe lang of 't nog duurt,
.........
Op een niet drukke werkdag in de week
Wanneer de sleeper paarden heeft op stal,
Als iedereen me goed heeft kunnen zien
Saffranen schedel met leuk krullend haar,
Met zwarte vegen op een goor-wit vel
blauw-paarschen mond als een verrotte vrucht
dan word ik netjes in een kist gelegd. .........

Maar deze wat morbide en cynische periode was iets zeer voorbijgaands. Enkele
maanden later schreef hij ook een groot driedelig gedicht: Het zachte Leed, dat een
reeds meer herkenbaar Marsmaniaans timbre heeft en ook in kiem zijn later
expressionisme aankondigt:
Als violette schemer in mijn kamer is
en zware stilten en de wereld slaapt,
zoodat ik denk, dat ik de eenige ben,
voor wien Gods oogen glanzen in den nacht,
dan bloeien uit gebed en heugenis,
de witte bloemen van mijn fantasie.

Libertinage. Jaargang 6

94

Nocturne
Ik sta te wachten aan het glimmend strand Over de zee klimt aan de horizon
een witte vlam - en danst,
zooals een vrouw danst met oranje haar,
en zweeft naar mij...
zich beeldend tot jouw wezen,
neigt naar mij...
- strekt hoofd en handen...
Rood is de schreeuw van mijn verdorden mond:
kom - kom!
- zwaar is de val van mijn gebogen lijf...

Toen Het Getij zijn vers Dageraad, dat ik aan de redactie had gezonden, niet plaatste,
was hij zeer teleurgesteld en ontmoedigd, daar hij veel hechtte aan een Getij-oordeel.
Hij was van mening dat met deze verzen zijn werkelijk poëtisch oeuvre begonnen
was en zijn vorige werk beschouwde hij slechts als een virtuoos voorspel.
Hij vroeg mij Dageraad aan het maandblad Elsevier te zenden, hetgeen ik reeds
uit eigen beweging had gedaan, waarna ik het van de redacteur Herman Robbers had
terug ontvangen met het commentaar: ‘Uw vriend heeft wel talent, maar het is geen
rijp werk’. Het werd tenslotte in het December-nummer 1918 van het tijdschrift
Stromingen, waarvan slechts één jaargang is verschenen, gedrukt; het was het eerste
gedicht van hem dat in druk verscheen.
In ‘Het Getij’ heeft Marsman ook later nooit gepubliceerd.1) Pas in 1924, toen de
eerste jaargang van ‘De Vrije Bladen’ verscheen, in zekere zin een voortzetting van
‘Het Getij’-zonder-Groenevelt, zou Marsman als medewerker en in het volgend jaar
als redacteur een actief aandeel nemen in een blad der jongeren.

4
Zijn gezondheid bleef slecht. Zo dikwijls als het mij mogelijk was om uit Amersfoort
naar Zeist te komen, zagen wij elkaar en intussen correspondeerden wij. In een van
zijn brieven, de oudste die ik van hem nog bezit, afgezien van alles wat hij in mijn
dagboek schreef,

1) Zoals ten onrechte dikwijls wordt beweerd. (W.L.M.E. van Leeuwen, Drift en Bezinning,
1950, p. 149; J.C. Brandt Corstius, De Dichter Marsman en zijn Kring, 1951, p. 13). Hendrik
de Vries heeft - op welke gronden is mij niet bekend - geschreven, dat ‘Herman v.d. Berg
Marsman uit “Het Getij” heeft geweerd’.
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en een der langste die ik ooit van hem ontving, gedateerd ‘begin October 1918’, geeft
hij een uitvoerig relaas van zijn toenmalige literaire en philosofische opvattingen.
Het is het eerste voorbeeld van zijn vele pogingen om uiteen te zetten waarom hij
zo en niet anders was:
Al deze jaren van mijn jeugd en vorming, artistiek en intellectueel en sociaal, ben
je bij me geweest, dikwijls vlak naast mij, enkele malen met mij; vriend, die de eenige
blijvende liefde zijt van mijn glimlachend-sceptischen geest; ik - misschien jouw
tweede liefde! Al zou lyriek in dezen niet misplaatst zijn, is niet deze dank teekenend voor mijn
gevoel, en genoeg! - Is niet een tastbaar bewijs voor mijn hechte genegenheid deze
uitvoerige brief die mijn avond verslindt..., waar Jet Holst wacht, en Scheffler en
George! - Zijn niet de dingen des dagelijkschen levens het belangrijkste meestal?
[...] Elken dag wandel of rijd ik achter ons dorp - 't land is zwart en bruin en groen
en geel, en de boomen zijn goud en zwart en welk groen-geel - en de lucht is grijs,
blauw-grijs en grijs-violet-vloeiend - en niets is in staat mij hiervan een vers te doen
maken - 'n goed vers nl. - 'n intellectualistisch was natuurlijk zeer goed mogelijk. Is
er wel iets ‘mooiers’ denkbaar dan een herfst-land, en wel iets ‘leelijkers’ dan 'n
intellectualistisch gedicht!
Je kunt dezen brief eenigszins beschouwen als een dagboek der laatste dagen [...]
Ik hoop dat je mijn brief met aandacht en genoegen zult lezen; hij heeft mijzelf
eenige moeite gekost, maar ook voldoening gegeven.
Het dampige kille weer van de laatste en voorlaatste dagen, bedriegelijk-lauw en
nattig-onaangenaam, heeft niet geaarzeld m'n uiterst-vatbaar lichaam aan te tasten:
pijn krampt in zijde en rug - onmiskenbare symptomen van mijn vorige ziekte ongerustheid daarvoor verlamt reeds m'n veerkracht - angstig wacht ik af -. Hopelijk
is het slechts van voorbijgaanden aard.
Ik studeer een beetje, maar het bevalt me niet erg - ook het lezen geeft me niet die
heerlijke verkwikking en rijkdom, die ik er in de beste oogenblikken van heb - maar
het spijt me eigenlijk niet erg - ik ben tegenwoordig gewend, die dingen nogal
goedmoedig te bekijken. Dat is veel waard, als je een jaar tegemoet gaat, zooals ik
waarschijnlijk zal hebben.
Gelegentlich hoop ik ‘Zarathustra’ eens van je te leen te krijgen, ik verwacht daar
heel veel van! Ik ben niet van plan zoo krankzinnig veel te gaan lezen als de vorige
jaren; ik wil voorlopig alles maar kalm opvatten. Temple Thurston is niet onaardig
- er staan
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geestige dingen in, psychologische paradoxen à la Wilde en George Moore - (van
wien ik met buitengewoon interesse en genoegen de ‘Confessions of a Young Man’
las) -. Verder wachten mij nog jouw geschenk, Stefan George, Jet Holst, ‘De Stijl’
1-11, waarin 't artikel van Piet Mondriaan, dat zeer belangwekkend is, wordt
voortgezet, ‘Das Zweite Gesicht’ van Löns, en 'n studie over Bergson. Eenige weken
denk ik hier voldoende aan te hebben, en dan ga ik weer verder schiftend, kiezend
te werk, ik denk nl. geen boeken meer te lezen, waartoe ik me niet aangetrokken voel,
ook al moet je ze voor je reputatie als ontwikkeld en litterair mensch kennen. [...]
Harmonisch leven en electrisch lezen’ (v. Genderen Stort) - Daar is zeer veel voor
te zeggen, vind je niet? Verder liggen dan nog op m'n weg: Shaw, de Russen, Gauthier
en de Parnassiens, modern-engelsch, -fransch, -duitsch (vooral Hauptmann)! 't is
eenvoudig onverantwoordelijk, dat we dien nog niet lazen!) - de Prae-rafaëlites en
van Holland, volledigheidshalve: ‘Voor de Poort’, Herman Middendorp en Van
Eckeren en vooral Van Oudshoorn! Dit is in hoofdtrekken het plan de campagne,
dat het toeval mij wel niet zal laten volgen...
Ik ben verwaand-tevreden over mijn brief, ik hoop dat hij voor eenigen tijd
voldoende is, want je begrijpt, dat het vrij lang moet duren, eer ik weer tot zoo'n
uitgebreiden roman in staat zal zijn.
Het is nu Zaterdagmiddag - en ik begin al uit te zien naar je komst - al ben ik
innerlijk overtuigd dat het vrijwel onmogelijk zal zijn, dat je weg kunt loopen - Maar
verlangen en hopen naar iets, dat zeker is, is geen verlangen of hopen; en te grooter
zal de verrassing zijn, - er is nog steeds eenige procenten kans.
In deze maanden leerde hij Willem Pijper kennen. Pijper was vier jaar ouder dan
wij en had het gymnasium in Utrecht bezocht en woonde toentertijd nog in Zeist.
Het in December 1918 geschreven gedicht Nacht was aan Pijper opgedragen:
Nacht brandt de ruimte blauw
en koelt de aarde met haar vochte adem,
- nacht is een blank geheim, want nacht is vrouw Op lage wolken drijft de witte maan,
een ranke kelk, waaruit geen licht meer vloeit:
zij heeft haar liefde feestend uitgeleefd - en zal vergaan
Maar nacht is troostend, want uit leed gegroeid.
.........
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Het geheel bestond uit drie delen, waarvan het laatste deel niet werd gedrukt:
Ik ben nacht zelf
ik ben nu rust...
Leven is mild
en enkelvoudig
Dit is de vrucht
van mijn onstuimig leven.

Ondanks zijn ziekte gaat hij begin Februari 1919 naar Amsterdam voor de uitvoering
van de Eerste Symphonie van Pijper en De Sphinx van Van Goudoever, met wie wij
beiden in deze tijd bevriend waren. In de volgende maanden schrijft hij de eerste
gedichten, die hij later in zijn bundel Verzen zou opnemen en ook in zijn Verzameld
Werk zou herdrukken. Onmiddellijk nadat wij gezamenlijk in Utrecht Mahlers Vierde
hadden gehoord - hij bleef nog in Utrecht, ik ging naar Amersfoort - schreef hij mij
in een brief van 14 Maart 1919 waarin hij mij zijn nieuwste gedicht Vrouw toezond:
Dachten wij niet onontroerbaar te zijn? - En dan: Dit Verhevene... het gansch
verzwolgen worden in vrouw-en-muziek. Maar: meer nog dan die zinnelijk-geurende
vrouw - en erger nog: het glanzen van haar rijpe vleesch -, en de meest zingende
muziek, sidderde in mijn felle verbeeldingsherinnering die andere -, wier haren mij
de sterkste impressie gaven sinds ‘Nacht’ - en sterker! En: omdat mijn beeldend
vermogen mij toeschijnt staag te groeien, geloof ik dit beter en gaver dan ‘Nacht’ het heeft mijn ontroering volledig opgezogen - dat is het immers. Ik wil dit vers
gelezen hebben (zooals elk vers) luid-op - maar nu speciaal met een grijs-groene
stem.
De oorspronkelijke tekst, die enigszins afwijkt van de later gedrukte, laat ik hier
volgen:

Vrouw
Hijgende nacht...
Binnen ons lichaam wentelt al-leven Gedrochtlijk staan wij en massaal geheven
tegen den rottend-paarsen hemel van verlangen...
Dit duidt nu leven:
Mijn vale handen tasten even
het slierend kransen van Uw blauwe haren,
die, gift en scheemring, vachten hemel waren
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Over al-ruimte, uw gelaat, ivoor ovaal waarin uw oogen, spitse spleten, hangen:
een groen signaal.

In dezelfde tijd schreef hij nog een duits gedicht ‘Fruchtbarkeit’ en zijn grote uit
drie delen bestaande gedicht Tocht, dat hij als geheel te zwak vond om in de Verzen
te worden opgenomen, maar dat strophen bevat, die in het eerste gedeelte daarvan zijn ‘kosmische’ verzen - niet misplaatst zouden zijn geweest.
Mijn dorp, ik ben uw dorre tucht
en d'onoprechtheid van uw vale straten
in wrok, in lang-verzuurden wrok ontvlucht Ik kies de ruimte en het grijze wonder
van een avond - en het gaver offer: nacht .........
Roekeloos vecht ik, bestorm den hemel
bekamp het gele bolwerk van de maan
ik kus de sterren, mijn liefde voedt ze
mijn feilloos willen cirkelt hun baan -

Een aantal van de verzen, die hij in Maart had geschreven, had hij naar Albert Verwey
gezonden en eind Juni schreef hij mij, uit Zeist naar Noordwijk, waar ik, na mijn
diensttijd te Amersfoort, de zomer doorbracht: De laatste verzen, die je van mij kent
verschijnen waarschijnlijk in Juli, in ‘De Beweging’. Je ziet contact met Noordwijk
kon toch niet uitblijven. In het Juli-nummer 1919 van De Beweging verschenen
inderdaad onder de gezamenlijke titel Omtrekken vier gedichten van hem - De twee
Schilders, Vrouw, De Verhevene en Schaduw - die de aandacht van de literaire wereld
op hem vestigden.
Vrienden van ons van de H.B.S., Dick de Leur en Jan van Marle, woonden toen
in de buurt van Rijswijk. De laatste was daar een kunsthandel begonnen. Toen Van
Marle in October 1919 in Zeist kwam, stelde Marsman hem voor, enkele gesigneerde
eigenhandig geschreven verzen à ƒ2,50 op de tentoonstellingen van zijn kunsthandel
‘In die Coornschuere’ te verkopen. Van Marle voelde daar echter niet voor. Toen
Marsman kort daarop in de jonge kunstenaarskring te Delft veel waardering voor
zijn verzen ontmoette, werd het plan besproken om met ‘middeleeuwse’ middelen
een uitgave van enkele verzen met gekleurde houtsneden te vervaardigen. Er zouden
een drietal verzen gedrukt worden - namelijk Schaduw, Vrouw en
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Heerscher - met een drietal houtsneden van Dick de Leur in een luxe-editie van 50
tot 60 exemplaren die ƒ15,- zou moeten kosten. Nog vóór het einde van het jaar zou
deze gereed zijn. De financiële vooruitzichten leken hem grandioos. Maar om redenen
die ik mij niet meer herinner, kwam er van de uitgave niets.
De schifting en het geregeld op orde brengen van zijn boeken paste hij ook toe op
zijn literaire productie. Zoals hij dikwijls later een boek terug wilde hebben, zo vroeg
hij ook van tijd tot tijd zijn door mij verzamelde manuscripten weer terug. Deze
dagen zijn voor mij belangrijk, schrijft hij mij in Januari 1920, ik ben mij in mijzelf
ingravende; mijn verflauwend geheugen maakt het noodig dat ik mijn onfeilbaar
document opdiep... Ik ben bezig de herinnerings-synthese te maken van mijzelf en
daartoe heb ik als materiaal àlles noodig, wat ik zoo al geschreven heb. Nu is het
heel makkelijk - en opnieuw is er gelegenheid jou voor je consciencieusheid in dezen
te danken! - bezorg mij mijn heele literaire arbeid tot nu toe.
En twee weken later schrijft hij uit Zeist naar Rotterdam: Niet omdat ik het zeer
belangrijk acht, maar om jouw preciesheid in dezen te bevredigen wil ik je over de
manuscripten-questie dit schrijven: wezenlijks (tot nu toe, weet jij hoe ik het morgen
zal vinden) staat hier en daar in de ‘Schaduwdansen’. Maar ook bewaarde ik nog
ter event. publicatie 2e rangsdingen: ‘Het stille Leven’, verzen uit '18... Ik ben van
plan die serieus te doorlezen, denk daar iets van mezelf te vinden, reeds in ‘Het
zachte leed’.
De Schaduwdansen was een bundel, die hij voor mij had samengesteld met als
motto: ‘Ich horche immer, gib ein kleines Zeichen. Ich bin ganz nah’, van Rilke.
Later kreeg ik dan alles weer terug en hoewel het hem in zulke ogenblikken
duidelijk was dat mijn archivarische neigingen niet zonder nut waren, was hij er toch
maar weinig enthousiast over, dat de dingen waarmede hij had afgedaan, bewaard
bleven en ik ben er ook niet zeker van dat hij mij alles steeds weer opnieuw ter hand
heeft gesteld.
Hier volgen enkele losse aantekeningen over zijn belangstelling in deze maanden.
Ik had hem sterk aangeraden om Malte Brigge te lezen. Meer dan hij was ik toentertijd
een bewonderaar van Rilke. Zijn verhouding tot Rilke is steeds ambivalent geweest
en hij heeft, zoals in enkele andere gevallen (bijvoorbeeld over Gide's L'Immoraliste),
zijn mening diametraal veranderd. Malte Brigge is echter 3/5 teleurstelling; ik heb
mij weer eens laten bepraten door recensies
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van ‘poëtische menschen’, die Rilke onder omstandigheden niet tot op den bodem
zouden durven verwerpen - om Brigge behoeft dat niet - het is prachtig - maar zelfs
zijn Neue (I) en Frühe Gedichte en Vom lieben Gott zijn dieper - laat staan de Cornet
en 't Stundenbuch. Maar in het aan mij opgedragen essay over Rilke - oorspronkelijk,
meen ik, een lezing in 1926 in zijn bundel De Anatomische Les verschenen, en
enigszins bekort in het Verzameld Werk herdrukt, noemt hij ‘Die Aufzeignungen des
Malte Lauridz Brigge’ Rilke's meesterwerk.
Een groot gedeelte van zijn correspondentie placht hij per briefkaart af te doen;
soms in microscopisch-klein handschrift wist hij hele romans daarop samen te dringen.
Een voorkeur die hem zijn gehele leven lang is bijgebleven.
In Maart 1920 deelt hij mij op een briefkaart mede, dat hij een kleine proza-fantasie
schreef en dat hij binnenkort weer een gedicht zou maken, dat is al bezig. Dat zal
culmineren in den verrukkelijksten zin van heel mijn werk: ‘draaide de wereld zich
een kwartslag om.’
Het was de laatste regel van zijn later in de Verzen opgenomen gedicht Gang, dat
oorspronkelijk is verschenen in een ‘handschrift-uitgave’ van enkele pagina's onder
de titel: Brieven aan die zeer ver en zeer nabij is beide, maar het verscheen hier zoals de andere verzen - zonder opschrift en met de versregels achter elkaar
geschreven:
De uitgave was gedateerd: December 1919-Augustus 1920.
Smarten tasten zijn gang / het vlak is blind
en oogen branden dieper dan het doel:
o, grenzen / horizonten - en vervloeien Terzijde zal de wereld branden: scheeve
bloem in wapperenden mond der ruimte.
Maar toen de luiken gleden voor zijn oogen,
draaide de wereld zich een kwartslag om.

De colophon vermeldde: Deze eenige handschriftuitgave der Brieven bestaat uit
vijf-en-twintig exemplaren, die voor ƒ7,50 te koop werden aangeboden. Een enkel
exemplaar van de Brieven is ook verkocht. Maar als voorzorgsmaatregel waren niet
alle 25 aangekondigde exemplaren vervaardigd.
In 1920 hadden wij Erich Wichman en Jan Havermans te Amsterdam leren kennen.
Zij woonden in het beroemde maar toen reeds zeer delapidaire en sindsdien afgebroken
‘Huis 1813’. Beiden hadden onmiddellijk grote bewondering opgevat voor de verzen
die in
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De Beweging waren verschenen en zij schreven aan Marsman, die hen in Amsterdam
bezocht.
Voor de uitgave, die bij de ‘Coornschuere’ zou verschijnen, sneed Havermans de
tekst van de drie daarvoor bestemde verzen in hout. Toen er echter niets van de
‘luxe-editie’ kwam, beraamde hij een nieuw plan en hij stelde aan Marsman voor
een groter aantal verzen volgens hetzelfde procédé uit te geven. Marsman ging er
mee accoord en maakte een keuze van een twaalftal gedichten, waaronder de Brieven
en het driedelig gedicht Triptiek. Enkele verzen zouden met houtsneden door
Havermans worden geïllustreerd. Het geheel zou aan Erich Wichman worden
opgedragen.
De Brieven zouden in de vorm van vijf gedichten onder de volgende titels
verschijnen: Ronding, Kanteling, Raskolnikow, Bloei en Nacht.
Het plan was in de herfst van 1921 zo ver gevorderd - de meeste blokken zowel
van de verzen als van de houtsneden waren gereed - dat Marsman in December 1921
aankondigde, dat van zijn hand nog in hetzelfde jaar te Amsterdam de volgende
bundel zou verschijnen: Ruimteschermer met corresponderende houtsneden van Jan
Havermans uit te geven door het Kunstenaars Genootschap: De Anderen. Maar ook
deze uitgave verscheen tenslotte niet. Pas twee jaar later zou zijn eerste bundel verzen
het licht zien.

5
In de zomer van 1921 maakte Marsman zijn eerste buitenlandse reis. Een gedeelte
van de maand Juni bracht hij op het eiland Hiddensoe in de Oostzee door. Vandaar
schrijft hij mij uit Kloster - het hoger gelegen dorpje in het Noorden van dit smalle
eiland -, waar hij met vrienden in de Vuurtoren woonde:
Ik moet den goden toch wel uitermate lief zijn, dat ze het mij vergunnen hier - de
volstrekt-schoonste plek aan zee, waar dan ook - in gezelschap van enkele aristoi,
bij weliswaar regenachtig weer, maar ongelooflijk schoon toch (‘waaiende winden’...
nevel...) enkele dagen door te brengen - en hoe!
Bogo is toch ongetwijfeld een vitaal, diep-zwerfsch mensch, een - God-weet-het dichter; ik geloof dat hij bij de menschen te noemen valt die ik altijd noem: Trakl!!
(‘Sebastian in Traum’) (Stramm) - Stadler, Heynicke - Kasack (‘Tragische Sendung’).
Urenlang lezen we, allen in mijn kamer. Slawa, een fiere, ‘rassige’ Poolche (een
volkskind, met een fabelachtig instinkt voor menschen en kunst).
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Theo Kettner: schilder-architect (mijn nauwkeurig kontrast - bescheiden, zacht,
on-intellektueel, on-formalistisch - hoewel wij beiden - op onze ‘doodepunt’: het
expressionisme - verloochenen en volmaakte Wahlverwandtschaften zijn. - Een
Hollandsche, leerlinge van Bogo.
Vandaag zal er zon zijn (‘jij kunt toch wel een zon laten opgaan’, zegt Theo), maar
als het weer langer nat blijft gaan we omstreeks Woensdag naar Berlijn; bij zon
echter Zaterdag pas. Maar onthoudt: al moest je uit Moscou komen, volgend jaar
[gaan] wij samen - en nog twee of drie - naar Hiddensoe.
Eind Juli ging hij van Hiddensoe met de vrienden naar Berlijn, waar hij een week
bleef. Hij bezocht er Hermann Kasack en in Herwarth Waldens kunsthandel ‘Der
Sturm’ bewonderde hij de expressionistische schilders, die daar exposeerden:
Kandinsky, Franz Marc, Klee, Rottluff, Campendonk. Hij ging naar Milow a.d. Havel
en Potsdam. Beide plaatsen figureren onder zijn Seinen. Uit Berlijn maakte hij een
rondreis door de Harz en Thüringen. Hij bezocht Erfurt en Weimar, waar het
Goethe-huis hem inspireerde, maar onderbrak de reis omdat ze hem te veel vermoeide,
en hij ging terug naar Berlijn. Vandaar - Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 89a schreef hij mij naar Bad Wildungen, waar ik toen korte tijd verblijf hield: ieder teeken
van leven van jou... is mij telkens opnieuw een vreugde [...] als het niet bijna tragisch
klonk, en zelfs dan, zou ik zeggen en zeg in dezen schoonsten tijd van mijn leven, die
mij door en langs afgronden smijt (geen god kan omspannen, wat mij omspant!), nu,
gesloopt en verheerlijkt (zonder Slawa - moe, onttakeld ‘muss sie sich wieder
sammeln’, zij, de rustige sterke: ‘veel is gebroken’; zonder Anne Margaretha, de
rijkste der vrouwen...) In dezen tijd, moet ik jou, de oudste, rijkste der vrienden twee
(minstens twee) dagen hier bij mij hebben. Bij God en Arthur Müller zijn misschien
toch alle dingen mogelijk.
Schrijf dus omgaand je besluit, en geef aan welke dag (hoe eerder, hoe beter!) op
welk uur ik je in Café Bauer, Unter den Linden, Ecke Friedrichstrasse treffen kan.
(Afhalen van stations mislukt licht.)
Hoog, misschien boven de persoonlijkheden dezer vrouwen uit staat deze nieuwe
weg., (D[...]'s weg lijkt mij een stil, droomerig sprookje), die mij voert tot waar ik
tot nu toe niet komen kon en die mij heft boven de pantserkoepel van het ingeschroefde
IK en Ik-Alleen, naar de mildheid van het onzegbare: Du - leidt. Lees hier, wat in
deze vier weken groeide uit je vriend, die bij groote
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en gedifferencieerde, met zwakke zelfs, begaafde mogelijkheden, arm toch vaak, en
met een krampachtig gebaar naar wijder, van verschrompelen niet heel ver af stond
soms:

Slava - Hiddensoe:
Das runde Läuten
und dieses Strömen, das Abend hängt an unsere Hände
o blauer Wind
Wogende Nacht
aus der das Meer, Dein runder Schoss, mich ruft
Schwarzblühend steigt die Stimme meines Bluts
und singt
und lenkt das Boot die braune Barke an das Tor
das Deine Hände leuchten durch die Nacht.
O hohes Lied
Die Barke fährt
o ihre steile Sehnsucht
wird zerschellen an der fernen Küste
dämmerenden Hügeln Deiner breiten Brüste,
Aus denen Himmel blüht.
Du letztes Land der Ruh
Du segnende
Du
Du
Berlin, 16 August 1921.

Het gedicht dat later Erhebung heette, werd onder de titel Das Tor met enkele
veranderingen in Verzen gedrukt, maar niet in de latere bundels en ook niet in het
Verzameld Werk opgenomen. Hij verwees in deze brief ook nog naar zijn
‘meesterwerk’, de oratio, die ‘Holland misschien nu met afchuw leest’. Deze oratio
is, naar ik vermoed, de ‘Divagatie’, die echter pas enkele maanden later in Den
Gulden Winckel verscheen, en waarin hij schreef: Ik zal eindelijk eens - o,
godgebenedijde stonde, waarnaar ik sinds mijn vijftiende jaar uitzie - kunnen
afrekenen met een-en-ander, dat het verachten waard is; ik zal mijn vrienden (wie
zijn dat?) zoo min of meer verstaanbaar trachten te maken, waarom ik zoo en niet
anders was en dacht en deed.
Deze Oratio of Divagatie is overigens instructief voor zijn opvattingen in 1921
over het expressionisme, ook in verband met bepaalde invloeden, die hij heeft
ondergaan. Maar deze programmatische beschouwingen zijn meer kenmerkend voor
de verzen die hij een jaar later zou schrijven - Seinen - dan voor de verzen die hij tot
dusver had geschreven.
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Laat hun kunstwaarde (die ik gaarne loochen) terzijde - mijn ‘Omtrekken’ en ‘Brieven’
en ‘Wending’ (waarmee deze lijn niet onfraai sluit, zooals ge spoedig zult mogen
beamen) zijn de meest-zuivere litteraire parallel - in Holland - van wat anderen en
ik, weleens malgré nous min of meer, expressionisme noem(d)en, in de beeldende
kunst. Eigenlijk de eenige parallel; ik accentueer: speciaal de dichtkunst hier verzandt
en staat buiten de zwaaien, die het europeesche leven nog dansen durft.
......, vindt ge een tegenhanger van, zeg maar: Trakl, Stramm, Heynicke, Kaseck
(zelfs) of Edschmid, Kornfeld, Kaiser (desnoods) - ganselijk gezwegen van ‘cubisten’:
Apollinaire, Cendrars, Dermée? - Waar?
Echter aan de spits aller modernen - van gansch de wereld - staan hier, in Holland,
de aestheticus Theo van Doesburg (schilder eveneens, maar dat doet hier niet ter
zake) en de dichter-aestheticus I.K. Bonset. Bij theorie en werk van den laatste het
volgende: (Van Doesburg's inzicht stemt daarmee grootendeels overeen): het dualisme
is opgeheven, niet in denken (monisme) of in voelen (velerlei vormen van pantheïsme
en mystiek), maar in zijn dagelijkschen bewustzijnsinhoud; hij ervaart de eenheid
aller dingen niet in redelijkheid, noch in extatische schouwing, noch in een
‘saamhoorigheidsgevoel’, maar voortdurend in de nuchtere bewustheid van elk
oogenblik (‘de scherven van de Kosmos vind ik in m'n thee’). Ook bij Adwaïta kunt
ge dit vinden, maar bij dien is het - dunkt mij - bij wege van gevoelservaring tot
bewustzijn geraakt (ook soms: andersom), hij eveneens beleeft de ‘eenheid’, waartoe
de tweeheid opgeheven wordt; bij Bonset is ze opgeheven; hij is immer in den
eenheidsstaat. Zoo versta ik hem althans.
Vanuit Hiddensoe en Berlijn zond hij mij zijn ‘Dagboekfragmenten’, korte lyrische
prozastukken, zo kenmerkend voor hem en die tijd:
Tauentzien, violette glimlach der demi-vierge, de bloeiende tuinen van
Wilmersdorf in paarlemoeren nacht, de Merzmalerei, de matalen
waaierzonnen van Gleis-Dreieck... ik kan deze spanningen niet overhuiven
met het zachte vlies, dat der liefde is. Hoewel (want vloek! der cultuurvlucht
en vloek! Rousseau-isme): in ons merg het tumult van de pleinen de
verrukking der hijgende straten, den hamerslag van den dreunenden
misthoorn en den man, die hem stoot: Demiurgos. Maar: ik vermag het
lied van de stad niet te schrijven, minder dan wie ook: ik ben te zeer de
zoon van den wind en de zee; phaenomeen blijft mij de metropolis: speling
van kracht. Mogelijk wurgt ze mij, mogelijk splijt
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mijn gang, springende wig, de klemming der huizen, mogelijk heersch ik
ook hier. Doch mijn liefde is meer van de aarde nog, van de beek, van de
bloem.
Mij is dit plein, deze Potzdammer Platz, op dit uur (als mijn vriend) geen
elysische vreugde, en het dicht, dat er ontsprong: een walg. Want ik wil
voluit dat hoonende anachronisme wel heeten, dat de dingen der kunst
meet naar hun schoonheid en niet naar hun vaart.
den 30en Juli, 1921.
Berlin-Dahlem.
Van Bad Wildungen trok ik inderdaad naar Berlijn. En wij ontmoetten elkaar in het
eens beroemde Café Bauer, Unter den Linden. Wij gingen naar Potsdam en Sans
Souci, wij roeiden op de Wannsee, wij zagen Wegener en Irene Trietsch in Strindbergs
Toten tanz en ik leerde er Slawa kennen.
De dag van mijn vertrek - ik ging enkele dagen eerder dan hij naar Zeist terug schreef hij mij over A.M.B....: Je hebt je eenigszins verwonderd over mijn groote
sympathie voor die vrouw, nu je haar zag; ik deed dat n.b. Woensdag ook, even: zij
was zeer mat, maar na den avond dien wij gisteren samen doorbrachten, weet ik dat
zij mij ‘de rijkste en zachtste der vrouwen’ blijft, al heb ik mij - goddank - eindelijk
bevrijd van de Bogo-Theo-Slawa-bril, die haar kalypso, decadent, hysterisch, pervers
ziet - iets van dit alles ‘als Wirkung’, maar bij een gratievolle natuurlijkheid echter,
is niet haar geringste bekoring. Maar Slawa, ja, dat is wat anders! Het verheugt mij
zeer, dat jullie elkaar zo sympathiek zijn.
In de eerste dagen van September waren wij beiden in Zeist terug. Ik zelf echter
vertrok spoedig weer naar Duitsland. Bij mijn vertrek gaf hij mij de volgende brief
mee: Mee op je zwerftocht - van wat naar waar? twee drie woorden. Weet mij in
Holland je onverzettelijk bolwerk. Groet de vrienden daar, alle! Annemargarethe groet voor al en voor allen Slawa, zeer zeker is zij de vrouw onder de vrouwen, maar God zal mij nog vreeselijk moeten straffen, voor ik met haar liefdeskoelten zou
kunnen binnengaan. Schrijf mij, overal en ten allen tijde om alles wat ik voor je doen
kan en om meer dan dat...
In zijn eerste brief naar Berlijn kondigde hij mij enthousiast het grote nieuws aan,
dat hij in Leiden ging studeren en in Noordwijk wonen.
Ook ik smeed dingen die naar daden zwemen: ik zette door en liet doorzetten
(kwam tot een passieve breuk): tot Paschen 1922 studeer ik rechten in Leiden! O
zoo! Ik zal het sober hebben daar: maar is er Bolland niet, en Einstein en Lorenz,
Egypte en de Laken-
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hal? Ik houd niet van Leiden, maar is het geen stad met een verleden, met een geur
van stijl - van geuzenbloed? Ik houd niet van het dialect daar, van de menschen maar mijn God: alles beter dan Zeist - is vaak een leus en een werkelijkheid.
Kameraad: als God mij leven laat, wat een half jaar kan ik eindelijk hebben! Verheug
je! En is daar - Noordwijk niet? Wij zullen (samen) (daar) nog dagen vieren! - 15
October trek ik weg uit dit dorp. Rust veel, beste jongen, doe wat je daemon je ingiet
- en niets anders - maar, wij, jij en ik - zullen hier of daar, hoe dan ook, waar dan
ook, nog eenmaal, tienmaal samen dagen en nachten leven en drinken zooals ik
nimmer twee vrienden dagen en nachten leven en drinken zag.
Wees dapper, verzorg je lichaam en wat daarmee samenhangt, laat God voor je
ziel zorgen; denk aan mij en twee, drie vrienden en vrouwen hier.
En vier dagen later schrijft hij - ik was intussen reeds uit Berlijn vertrokken naar
Hiddensoe -:
Morgen ga ik naar Noordwijk op een kamer uit: wordt het niet al te mooi? Een
winter aan zee! Kom terug naar Holland, (zou ik bijna zeggen)... en schrijf mij...
gauw... daar ik binnen enkele dagen ook dit dorp groet! Verrek! mijn dorp: ik ben
Uw dorre tucht -De herfst en een gedeelte van de winter bracht ik door op Hiddensoe. Wij
correspondeerden nu druk van zee tot zee. Van deze maanden heeft hij mijn gehele
correspondentie bewaard en ik heb ze later van hem terugontvangen, zorgvuldig
verpakt en met het opschrift: Briefe aus der Wanderschaft, 23 Sept. 1921-24 Jan.
1922. Vanuit Noordwijk schrijft hij mij naar Kloster:
Ik ben zoo ontzettend blij... dat jij beter kunt worden daar waar ik ook beter werd...
Ik weet jou nu in het mooiste land, dat ik ooit zag, waar lucht en aarde, wind en zee
mede lijf waren van Slawa (‘de eerste der vrouwen’) - ik weet jou daar nu - maar
zonder de daagsche verrukkingen van zon en kussen, maar zonder de nachtsche
streelingen, maar zonder vriend en zonder vrouw. En ik weet dat niemand minder
dan jij, nooit minder dan nu de eenzaamheid verdragen kan, dat jou deze dag, en de
tijd die komt - ondanks enkele dingen, die niet zonder een kleine vreugde zullen zijn
- harder en moeilijker zullen zijn dan alle dagen en alle tijden. Want: jij zult misschien
nooit alleen kunnen zijn en hoe dan nu? maar vier dezen dag, bij onze liefde tot dit
heerlijke leven, van eeuwig-schoone vergankelijkheid... Rust en herleef aan zee, groet
dat
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land van bronzen heuvels en oneindigheid - mij was het het eiland der (eerste) liefde...
met lucht en aarde dan daar, op Hiddensoe: dat is een schip (‘die braune Barke’
- ja ook wij vinden het Slawagedicht het allerbeste - en heel goed) hier is het wijde
strand, brug tusschen land en zee. Maar waartoe vergelijken? Ik leef. Weet je niet,
dat wij vroeger, heel hypothetisch, als van een (het) ideaal eens fantaseerden: in
Leiden studeren en in Noordwijk wonen? Mijn God, kan dan alles?! Wij zullen hier
zeker nog eens samen zijn (ik kan nu - natuurlijk - in geen afzienbaren tijd uit Holland:
tenzij er weer wonders gebeuren en die gebeuren nogal eens) - Omgekeerd, ‘ik weet
jou in Duitschland mijn onverzettelijk bolwerk’ [...] Kun je de eenzaamheid harden?
Ik twijfel, nu vooral. Ga eens voor wat dagen (heb je geld?) terug naar je ‘zuster’
Slawa - daar zal nu Theo weer zijn, groet hem, - en de anderen. Met mij is dat zoo
anders. Ik kan zelfs (en beter dan iemand, toont de werkelijkheid - o, mijn trots -)
jou helpen overeind te staan, gij fraai fregat, zoo ge tuig hebt en manschap! [...]
Maar, als de zon schijnt, als het waait, als het stormt daar, als je bijna verrekt, overal
en ten allen tijde, bij al wat je nog te leven en te doen staat, ik zal je niet uit oog en
hart verliezen.
Over Leiden schreef hij nog:
Wat is Leiden? Altijd nog meer stad dan Utrecht, maar niet veel (als
stad-van-vandaag). Maar er hangt (als in Weimar, maar anders) een sympathieke
lijklucht. Ik vond er nauwelijks menschen tot op nu. Huizinga als docent vervelend.
Bolland - (ik zag hem nog enkel, hoorde hem niet)... wat een kerel; geweldig, die
kop! Hij vloekt al vier colleges achtereen (komt soms niet, loopt soms weer weg) is oud geworden: en leest de Ratio Pura niet meer. Ik ontmoette hem op de
Academietrap: hij wou me door de muur kijken, maar dat ging niet.
En later: Is eigenlijk Europa niet inderdaad zum kotzen. Heeft Berlijn die Seuche
je niet voor goed doen walgen. En walg je niet voor alles van dat tuig, het
proletariaat! Nu ik weer dagelijks een (kleine) stad doorwandel, wordt het mij
bewuster en vaster: met dat gespuis, dat gepeupel, is niets te beginnen. Ook met de
burgerij wel niet, geef ik toe, maar meer en meer kom ik ertoe als enkeling, gesloten
figuur, als afsluiter van een ‘orthodox liberale’ burgerlijke cultuur afzijdig overeind
te staan...
Zo verscherpt zich misschien ons antagonisme in levenshouding bij het hechter
worden van onze vriendschap (want die is groeiend).
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Tenzij eenmaal jij overgaat. Want mijn tijdelijke sympathie voor het complex Clara
Wichmann is voorbij. Zij zijn de keerzijde (de schoonste zijde) van het muntstuk,
maar de ene zijde is sociaal-democratie. Het schijnt waar te zijn, wat S(...) vroeger
zei: als je jurist wordt gaat dat wel over. Welnu: het is over. Maar: laat mij doorgaan
nog wat over mijzelf te praten: ik kom hier in Noordwijk tot zoo hechte, krachtige
heropbloei, de vrucht van deze zomer, dat ik mij in de eenzaamheid zoo volmaakt
‘gelukkig’ gevoel als nooit tevoren. De schaduw (de zwarte) van dit heerlijke seizoen
was jij. - Maar ook dat heeft mij milder gemaakt.
Na de plotselinge dood van Clara Wichmann in Februari 1922 schreef hij mij: Het
sterven van Clara kwam zeer onverwacht en trof mij zeer: je weet hoe ik enkel bij
haar onder de jouwen iets wezenlijk adelijks vond. Het is verschrikkelijk.
Enkele maanden tevoren had hij geschreven, dat het misschien nog eens gebeuren
kon dat hij zijn anarchistisch-aesthetisch-vitalisme (schenk me dien vloek, als je hem
doordacht heb) zal (zou) prijs geven voor jouw en De Ligt's en Clara's
levensbeschouwing (maar dat zal lang duren - vooral als jij terug komt!).
De laatste week van December was ik in Elberfeld en daarheen schreef Marsman
mij vanuit Zeist:
Wij hebben gisterenavond urenlang mijn allerlaatste werk (vijf verzen in deze vijf
dagen! - geloof je dat? en goed ten deele) uitvoerig belicht binnen het kader van
mijn vroegere dingen en binnen het kader der jonge Hollanders en meenen: deze
nieuwe dingen zijn de beste (van mij) en de modernste (ook: van mij); voor het eerst:
expressionistische gedichten, zegt: H. - geen ‘reeks van vondsten’. Maar hij kent
Hiddensoe niet en vermoedt dat dat de overgang is. En binnen het kader van Holland
van nu: het modernste en bij het beste. Vergeef mij deze ijdele uitweiding. Ik ben er
zoo vol van. Het lijkt ten deele op mijn vroegere ‘Tocht’; heet ook ‘Blauwe Tocht’,
maar is zoo veel voller, zoo veel meer doorwaaid. Enkele regels - het geheel is te
lang - moet je toch hooren - (hardop lezen!)
......de straat die stroomt bij schemering:
o! ruischende verteedering der harten! van 't grijze vuur dat aan Uw oog ontwelt.
die deind', een andre nacht,
van 't hijgend zich omarmen van al avonds vreugde,
één blauw geluk dat onze schreden drenkt?
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Geef mij Uw hechte hand, zonder te tasten:
ik ben zeer aardsch, ik ben u zeer verwant.

Ik heb maar weinig tijd voor lezen: ik wandel uren en schrijf dan thuis de dingen,
onderweg gevonden, op; dat gaat nu al vijf dagen zoo. En zonder veel moeite. Zooiets
als God in de scheppingsweek.
Enkele dagen later - ‘Oudejaarsmiddag 1921’ - schrijft hij:
Je liet mij lang verrekken hier, kameraad, want het moet er nog maar eens uit,
dat de enkele mensen en de vele ‘mensen’ die mij omringen en adoreeren, in dit dorp
en in dit land, spoorslags verdwijnen, nu b.v. - waar ik je kaart juist krijg plus het
portret van een mij volmaakt onbekende dame (ben ik een uil?): ziet ge, ja, één
weerslag van den zwaai, die [jij] nog zwaait [...] is mij x-maal meer waard dan het
koor van huilers en aanbidders, dat rondspookt hier; weet je: men gaat sommige
dingen mooi vinden. Maar: laat Holland stikken - Ik begin nu ontzettend naar je te
verlangen, je moet gauw terug komen: of is er nog veel te doen en te leven? Daar?
Ik kan dat zoo moeilijk gissen...
De lente en de zomer van 1922 bracht ik gedeeltelijk in Holland, gedeeltelijk in
Duitsland door. In April zond hij mij naar Hannover zijn zogenaamde ‘Juwelen’:
Smaragd en Robijnen Schoor, dat later als Robijn in Verzen werd opgenomen, maar
zonder de prachtige aanhef:
Wig, gedreven tusschen uwe borsten,
vuren vloeren tot den wilden toren
van Uw wentelende halskolommen,
die den middag drenkten met contoeren
en de schaduw met het licht beklommen
in een slank vervoeren.

En enkele weken later schreef hij: Na de ‘Robijn’ schreef ik ‘het menschelijkste
mijner verzen’, zegt men: ‘Invocatio’, waaruit althans de eerste regel jou lief moet
zijn: ‘Laat mij in uwer haren mantel slapen!
Van Juni tot September was ik met enkele onderbrekingen weer in Holland. In
Juli werd Marsman weer ziek en hij moest overwerkt rust nemen in Zeist. Vandaar
schreef hij mij:
Ik lig nu aan de goede kant van 't dorp, die prachtig is (heeft Laotse gelijk en
hoeven wij niet van huis om de wereld te kennen en is reizen emotie-jacht?) - een
grijze middag (zon en wind reefden hun zeilen) grijs als onze harten; en ik gedenk Maar leven is beter dan herinneren en ik leefde te weinig, deze rueken, maar
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diep in September, als God wil, zal ik andere hemelen zien en bergen misschien.
Maar bergen maakten mij moe, destijds.
Nu houdt mij het plan weer bezig, dat telkens weer opduikt: het vastleggen van
vele gedachten. Vroeger eens schreef ik aphorismen, maar ik vind die zoo ‘profetisch’.
Brieven mislukten. Een dagboek wordt te slordig. Vind eens wat! Of kan ik van alle
niet directe vormgeving afzien, dus enkel poëzie schrijven en zoo'n verdwaalde
Gids-kritiek. Wat dunk je? [...] ‘Novalis is hemelsch, maar Franz Marc!! Vind je het
diep, eigenlijk, of meer intuïtief-wijs? Ik weet het nog niet uit te duiden. Ik wilde dat
ik hem gekend had; ik wil ook Klee wel kennen - nog meer menschen trouwens; maar
in Holland is niet veel meer [...] Maar Franz Marc -; vond je bij hem niet de formule
van het tijd en al-tijd probleem: die van nu zijn ‘schöpferisch’. - Nu ga ik maar weer
Novalis lezen, en niet Fr. M. want het regent en ik ben zuinig op je boeken. Adieu.
Z. den 22en Juli 1922.
Henny.

6
Ik had intussen mijn studie in Rotterdam afgebroken en was in de eerste dagen van
September 1922 naar Berlijn gegaan. Begin Augustus waren wij samen in Barchem
en in deze dagen schreef hij Madonna en Virgo. Voor mijn definitief vertrek was ik
een paar weken in het buitenland en intussen vertrok Marsman, na zijn staatsexamen
naar Zwitserland. Bij mijn terugkomst vond ik een epistel van hem:
Vreeselijk jammer dat je niet hier was om feest te vieren -; en dat ik je nu in
maanden niet meer spreek. Leef en werk, zooals jij dat kunt. Drink niet te veel wodka.
Ik ga morgen vroeg naar Basel, dan verder [...] Heerlijk de herfst en de winter en
het nieuwe voorjaar aan zee. Laat Slawa toch in Oktober naar Holland komen [...]
Nu gaan we dus, eindelijk en uiteindelijk in één week weg van hier...
Juist vóór mijn vertrek uit Zeist ontving ik nog zijn eerste bericht uit Zwitserland.
Hij was verrukt van Vitznau en van Basel: Een sterke schoone stad. Een onzer steden.
Enkele dagen later schreef hij, ditmaal aan A.G.:
Vanmorgen stroomde de zon over Basel, nu stroomt de regen over Luzern... Ik
ben verrukt over B., een der schoonste steden - zoo hecht en sterk. Een
ruimte-beheersching, als Goslar, maar grootscher, een durf en openheid als
noordelijker steden. Een gedrag, een houding; Nietzsche wist waar hij woonde! En
ik ken toch
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Stralsund, en Potsdam en Amsterdam. In het museum ried ik iets van het Oosten!
Vond er Konrad Witz en Baldung en Grünewald. (Holbein). Was opnieuw verdroten
over George, die Böcklin vereert - en de rest, het latere zwitsersche werk is
erbarmelijk [...] Nu de looden mantel dezer knellende maanden afviel ben ik grooter
van vlucht dan Icarus - en je weet wat zijn lot was [...] Maar het leven zal onstuimig
verder gaan, hooger en lager -; een heilig avontuur, maar het geweten van zwervers
verhardt; het leven is hard - en prachtig.
Van Zwitserland ging de reis naar Freiburg i.B., Auerbach (Hessen), Heidelberg
en Frankfort. Vandaar kondigde hij mij zijn aankomst in Berlijn aan, waar ik mij
kort te voren had geïnstalleerd. Hij logeerde bij mij op mijn atelier in Wilmersdorf
en het Romanische Café was dus niet ver. ‘Gertrude’ en haar kring leerde hij in deze
dagen kennen. Ik was bevriend met de geëmigreerde russen van links revolutionnairen die na Kroonstad Rusland hadden verlaten of waren uitgewezen maar wij frequenteerden de cafés en restaurants van de emigranten van rechts, de
wit-russen, die toentertijd beweerden dat Berlijn een aardige stad was, maar dat er,
naar hun smaak, te veel berlijners woonden. Wij gingen opnieuw ter bedevaart naar
Sans-Souci en dwaalden door Potsdam met de ‘Preussische Stil’ als Baedeker, maar
wij roeiden er ook. Het evenement te Berlijn was voor ons de grote tentoonstelling
van Franz Marc in het ‘Kronprinzenpalais’, dat na de revolutie tot Museum van
Moderne Kunst was ingericht. Daar hingen ‘Die blauen Pferde’, maar ook Feiniger,
Kandinsky en met name Léger, die ons fascineerden.
In Marsmans roman Vera, een geromantiseerde versie van zijn duitse ervaringen,
vindt men ook veel exacte beschrijvingen van zijn indrukken uit ‘zijn berlijnse tijd’,
als men die uitdrukking mag gebruiken voor deze korte bezoeken die met elkaar
slechts enkele weken hebben geduurd, maar die zijn expressionistisch wereldbeeld
hebben doordrenkt. Toen hij over het vitalisme begon te schrijven was het vitalisme
reeds verleden tijd.
Tien dagen had zijn bezoek geduurd. Toen vertrok hij naar Parijs. Het moet ons
een groot avontuur geleken hebben, want van deze dagen staat mij niets meer zo
levendig voor de geest als de herinnering aan ons afscheid op het perron van het
station ‘Zoologischer Garten’ bij het vertrek van de trein Warschau - Parijs en ik
moet het zeer hebben betreurd, dat ik hem niet kon vergezellen. Vanuit Parijs schrijft
hij:
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Dertig uur in Parijs - en de eenige dissonant is dit feest der feesten alléén te zijn,
zonder jou vooral. Want het is niet genoeg te weten, dat de mansarde van Wilmersdorf
resoneert met de mansarde van het Quartier Latin, en het is niet genoeg te weten,
dat jij indirect bloeit van dit alles. Jij moest nu hier zijn. En met mij dwalen [...] langs
de oevers der Seine, bestrooid met licht, langs de eeuwige Champs Elysées met fraaie
vrouwen limonade zuigen en verzen fluisteren in de Rotonde Raspail, met Sauvage
en Wullens (vrienden van De Ligt), beter dan ik spreken over de politieke
brandvragen, en over de nieuwste grappen van Picabia! [...] Kun je niet, zonder
gekheid, de volgende week hier zijn.
Deze eerste ontmoeting met en ontdekking van Parijs, heeft op hem - op wie niet
- een onvergetelijke indruk gemaakt. Oh! Montmartre, walmende honingraat aan
de korf der Sacré Coeur! Dit werd de onstuimigste aller nachten. Dans! De absolute
vrije vreugde. Lied en wijn... En nergens ter wereld, kan ik nu zeggen... is deze
vreugde, kramploos, vrij, zwevend, zoo mogelijk als daar [...] Waarom ben je hier
niet, waarom vier jij je cacteennacht alleen, en waarom dans ik alleen, met Madeleine.
Zweer, bij de pauken van Le petit Jean, dat wij in Montmartre den nacht zullen
vieren, die heel dit leven waard is [...] Tusschen twee brieven in was ik in Versailles
- o, het park in den grijzen herfstmorgen... Oh! Montmartre - morgen de laatste nacht
in Montmartre, want Vrijdag vertrek ik! Alleen een monnik kan van 25 frs. per dag
leven; ik niet. Bovendien kocht ik de halve moderne literatuur. Ik kreeg eenige fraaie
boeken (en platen) cadeau. Vooral met het geschenk van den Spanjaard Creixams
en van André Salmon, den boezemvriend van Apollinaire, ben ik zeer blij. Ik word
in het fransch vertaald. Over eenige weken - geve God - zal ik werken aan zee, maar
voordien Slawa -; wij halen de vrouwen kruislings over de grenzen - en dat is goed.
Wees dapper, Madonna, je zult het winnen van Berlijn... Ik zal over Berlijn en Parijs
schrijven, over Apollinaire, Salmon, Trakl... (... jullie [Verlag Die Schmiede] gaf
‘Trakl, ein Requiem’ uit, zie ik).
Hoewel Parijs hem alle romantische registers deed uittrekken, kan het toch geen
toeval zijn dat hij geen ‘Sein’ schreef over Parijs. In Duitsland ontdekt hij toch
blijkbaar een diepe verwantschap en zijn romantiek is niet alleen wezenlijk aan de
Duitse verwant, maar ten dele ook aan die van het Duitse expressionisme ontbloeid.
Het is niet toevallig dat hij eveneens nog uit Parijs aan mij schrijft:
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Ik denk aan die week voor deze. Ik denk aan jou [...] aan Marc en Heckel en Feininger
en ik moet de Ligt gelijk geven: dat alles is dieper - maar wij moeten dit andere
kennen, dit land van Droom en Licht (en Bloed, maar o! hoe licht). Frankrijk is
kortzichtig, Duitsland ruim en donker, diep daarentegen, maar wij, Hollanders, zijn
universalisten, blijkbaar: Ach, Holland.
Terug in Holland, in Zeist zelfs - waar Slawa uit Berlijn is gearriveerd -, schrijft
hij op 15 October:
uit den blauwsten aller herfsten onzen gouden groet! De randen van Zinzendorf
bloeien - oneindig is de genade van het licht; zon stort over de brandende beuken.
O! de kleuren - Holland is onbeschrijfelijk schoon.
Dan maakt hij als sluitstuk van zijn europese omzwervingen een korte reis door
het Westen van het land en ontdekt Holland.
En ik? Na de meren van Potsdam, de wilde maan die stierf in de bergen, na het
haar van Gertrude, en de dans met Madeleine in Montmartre, na het gebed aan
Madonna, - na Kloster, Weimar, Bern, na Parijs, mon Dieu: dit schoonste land:
Holland! Wij waren Maandagmorgen op de Maas: O! de vijfsprongen van de ijzeren
brug, de kruistocht van water, de vechtende schepen, de eeuwige kreet der meeuwen,
het zwarte geweld der stoomers, de mastwouden -; Dordrecht is sterk, open, niet
zeer gebonden, maar vrij en helder, ik zag het voor 't eerst? (wat zag en leefde ik
niet voor het eerst door S. deze weken!!). Delft schemerde reeds toen we kwamen,
het leven droomt onder de bruggen, maar de toren staat edel-machtig op het eenige
plein van dit land. - Daar sliepen wij [...] Op het eind van de strandweg, aan 't
havenhoofd, ving mij de zee op, mijn onsterflijke geliefde, de eenige die mij niet
verraden zal en die ik niet zal verraden; de oneindigheid der wilde wateren sloeg
mij, schildknaap nog, tot stalen ridder. O, onze gang langs de gladde straat aan het
water. Mijn haar is hard en droog geworden, mijn oogen stelden zich om, aan de
weerklank mijner schreden verpulverden de steden. De zee is het laatste - Toen
Leiden even, toen Noordwijk. Daar sliepen wij. In Haarlem vonden wij de
voortreffelijk gezuiverde Halsen en 's avonds stortten wij ons op de eenige stad van
dit land, van nu. Wij slopen door het sloppoortje, huiverden bij de hoeren [...] Verder:
de grachten bij nacht. Daar sliepen wij.
De Zwitserse en Duitse reis en de reis door Holland is de reis van de Seinen:
Berlijn, Potsdam, Stralsund, Freiburg i.B., Milow aan de Havel, Bazel, Dordrecht,
Delft, Scheveningen, Amsterdam, die alle in de volgende maanden werden geschreven
en waarvan de
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meeste in Verzen, enkele in Voorpost werden gedrukt. Hij vermeldde daar in het
voorwoord, dat het hem ook toen zuiver critisch gezien juist leek ze niet in zijn eerste
bundel ‘Verzen’ op te nemen, maar dat de enkelen voor wie deze uitgave is bestemd
hierin wellicht anders oordeelen.
Inderdaad, het is moeilijk te zien waarom Berlijn en Hiddensoe wel en Dordrecht
en Stralsund niet. Hijzelf heeft trouwens in de herdruk voor Verzen weer
veranderingen aangebracht en bijvoorbeeld Stralsund, dat ook in Voorpost niet was
gedrukt in latere uitgaven van zijn verzen opgenomen. Bij de keuze voor de
samenstelling van zijn eerste bundel was hij uitermate onzeker. Begin November
schrijft hij mij uit Noordwijk: Deze week aan zee - o, mijn vriend - er is niets dan de
waatren - alles wat achter het duin ligt is voorbij [...]; maar het leeft, het begint te
herleven, het staat op en ik moet het vorm geven [...] Zie er is dit: ik bevocht in de
‘Seinen’ een nieuwe vorm (cubistisch soit - er is werkelijk veel overeenkomstig met
Cendrars) en vreesde de tweesprong: ‘Potsdam’ - Madonna - ik hield dat voor
onvereenbaar. Ik vergat dat Franz Marc het verbond. Ik las hem weer, was urenlang,
dagenlang, nachtenlang met hem bezig (ik heb hier de paarden: die jij niet mooi
vond destijds maar die prachtig zijn), en met Cendrars en met Jany, met Trakl, met
Stramm. Ik wist: Ruimteschemer is voorbij, Jany is voorbij (prachtig, maar voorbij),
zoo Invocatio, zoo Madonna. - Maar de meesten der ‘Seinen’ waren zonder hart,
prachtig, maar leeg. Ik dacht dat de 3e brief (Gang) (daar ligt de kern en de top van
mij) niet vol en strak toch, niet diep en hard kon worden. Ik wist niet, dat Marc de
‘cubist van het sentiment’ was (Zoo noem ik hem in mijn aanteekeningen) en dat er
‘oneindige teederheden te zeggen zijn met kristallen mond’. - Marc deed dat (weisse
Kuh!). Ik zal dat nu ook doen, deed het aanvankelijk -: omspan dan het moderne
levensgevoel, verbind Stramm met Cendrars. Het is heerlijk - maar het is eenzaam.
Deze aantekeningen, waarover hij schrijft, verschenen enige maanden later onder
de titel ‘Over Franz Marc, Aanteekeningen’ in De Nieuwe Kroniek. Het waren losse
beschouwingen over het cubisme en expressionisme.
Het cubisme heeft geen geheim, het lost de dingen restloos op; het is doorzichtig;
het laat, binnen zijn eigen grenzen, vrijwel niets te zeggen over; het eindigt, over
Mondriaan, rechtstreeks in een punt. Maar -: wij hebben er helderheden aan ontleend;
en orde; open beheersching en strakke zakelijkheid; het heeft ons van troe-

Libertinage. Jaargang 6

115
bele sentimentaliteiten gezuiverd, van broeikasneigingen en fluwelen zwevingen. Het
heeft ons vuren zekerheid geleerd, stalen tred en harde regelmaat. De adel van den
koelen vorm is onvervreemdbaar in ons merg gehecht.
...Wanneer ik aan het Glasbild terugdenk, dat in September in ‘Der Sturm’ hing,
moet ik de woorden herhalen, waarin ik... mijn bewogen bewondering wilde vervatten
voor den man en het werk: hier heeft hij het wonder van
onderaardsch-en-over-hemelsch zijn sluierend ontsluierd in een helderheid - en
verborgen: Franz Marc de cubist van het sentiment.
Even kenmerkend voor zijn toenmalige opvattingen over het expressionisme zijn
de niet herdrukte stukken over Heym en Stramm, eveneens in de Nieuwe Kroniek
verschenen. Stramm heeft een grote, vooral formalistische invloed op Marsman
uitgeoefend, die voornamelijk in de vorm van de Seinen tot uiting is gekomen. Het
stuk, dat hij over hem schreef, getuigt van zijn grote bewondering, die echter, anders
dan die voor Trakl en Heym, later verflauwd is.
In klemmende concentratie werd alle atmosfeer en alle zweving (zoo die al
schemerden in zijn emotie) saamgebald tot stalen kernen: woorden in dynamische
geleding, slag of slag, of motorisch, stoot op stoot. De taal van Stramm heeft,
vergelijkenderwijs, wat verheven gesproken: de oerstraling van het element; de
oorspronkelijkheid van de uiterste kreet... Het werk van Stramm is, aan duistere
gronden van het hart ontsprongen, in een hard, wit-gloeiend woord gebrand.
Als de volmaakte moderne poëzie zag hij een synthese van Stramm en Apollinaire:
de dichter ‘die oneindige teederheden zegt met kristallen mond’.

7
In Berlijn, waar ik aan de Friedrich Wilhelm-Universiteit studeerde, werkte ik
tezelfdertijd bij de uitgeverij ‘Die Schmiede’. In de week dat Marsman in Berlijn
was, bespraken wij de mogelijkheid van een uitgave van zijn verzen. Wij dachten
eerst aan ‘Die Schmiede’, eventueel in samenwerking met een Nederlandse uitgever.
Maar daar kwam niets van. Ook niet van de andere mogelijkheden - eigen beheer,
intekenaren e.d. - die wij overwogen. Ten slotte bleek de uitgever Ploegsma te Zeist
- de uitgever van De Boog - bereid de uitgave op zich te nemen, indien deze door de
auteur zelf werd bekostigd. Daar de Mark goedkoop was leek ons dit het meest
aanvaardbare plan. Ik stelde mij in verbinding
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met een drukkerij. Wij besloten dat ik de verzen zelf met de hand zou zetten, hetgeen
ook nog de kosten verminderde.
In de volgende weken en maanden werd druk over de uitvoering gecorrespondeerd
en vooral ook over de samenstelling van de bundel, die herhaaldelijk werd gewijzigd.
Vanuit Parijs had hij mij geschreven: ‘zoo zijn dus de 3 × 7 verzen gereed’. Maar de
bundel werd met nieuwe verzen gecompleteerd. Een aantal daarvan - nieuwe ‘Seinen’
- moest hij trouwens nog schrijven: Daaraan werk ik hard. (Nachttrein, Berlijn,
Potsdam, streng a-lyrisch, cubistisch).
Het gedicht Gertrude moest deze nieuwe reeks van ‘Seinen’ openen:

Gertrude
Gertrude,
binnen de stormkaapnis
van je gelukkig haar
- daags roode stroom
voor 't sleepnet mijner handen hoor ik,
over de bronnen buigend van je hart
het opengaan van een rood continent
vreemd
aarde. Open slaan de terrassen van den dag en op de koopren klippen van je voorhoofd
breekt het licht.
sterren storten langs de bogen van je brauw ten dal,
maar eindeloos is de ontferming van je schoot merk de zon: de munt van je oogen.
O! Gertrude,
je nek is schoner dan de torso van Archipenko maar achter de grondelooze viaducten van je oogen
- hoor het dreunen: Warschau - Ostende wapp'ren de lichten van een nieuw wingewest.
o! Montmartre -

In zijn brief van begin November 1922 - hij was nu weer in Noordwijk - schrijft hij
mij: Ik moet je nog eens over mijn bundel
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schrijven: Er is haast mee: ik wil dat het niet veroudert. Ik heb ook een ander plan:
Ruimteschemer weer in den ouden, strengen vorm te herstellen (dus zonder Heerscher,
Einde, Wending, Blauwe Tocht III en zonder de Schoor) en de tweede helft: de beste
der ‘Seinen’ (ik schreef nog: Stralsund, Weimar, Hiddensoe); heb plannen voor:
Bazel... 6 à 7 dingen nog (europeesche divagatie). Het is mij veel waard de Seinen
dadelijk gedrukt te hebben, en te koop: het moet een stoot geven - wie weet. Op alle
uiterlijke fraaiheid van druk, papier en omslag ‘verzicht’ ik. Het moet verschijnen.
Regel alles snel en schrijf hoe jij den bundel zoudt samenstellen. De titel van de
bundel zou oorspronkelijk luiden: ‘Droomkristallen’. (begrijp je: synthese tusschen
het Fransche en het Duitsche, dag en nacht, droom en helderheid - een goede naam).
De ‘Seinen’ gaan voorop. Dan stijgt het gansche; bij ‘Gang’ vervalt dat Grieksche
motto; bij ‘Smaragd’ het Latijnsche niet: er moet onder staan Virgilius. Door enkele
goede ‘Seinen’ te nemen ontga ik Goddank het ‘vullen’ met zwakkere, vroegere
dingen. Ik twijfel nog over ‘Gertrude’. De bundel zou uit twee delen bestaan met als
ondertitel: ‘Seinen’ of Signalen; ... Bepaal jij die ondertitel: Seinen of Signalen en
het tweede gedeelte met de oudere verzen; Ruimteschemer.
Bij de nieuwe veranderingen die kort daarna aangekondigd werden moest Gertrude
weer worden opgenomen, met zijn laatste verzen: ‘Stralsund’ en ‘Hiddensoe’
(overweeg of je van je ‘Hiddensoe’ niet het laatste of de twee laatste deelen zult laten
vervallen), ‘Schoor’, ‘Einde’, ‘Blauwe Tocht III’, ‘Heerscher’, ‘Wending’ en ook
‘das Tor’ moesten alle vervallen: ik heb nu materiaal genoeg voor een goede bundel.
Dus vervalt ook ‘Avondstad’, dat ik voor jou persoonlijk even afschrijf:
's nachts staan rompen op
tuimelend beschonken van den
dood
en het verblindend donker
o! de minnenden, hun afgeknotte
handen,
leunend in elkanders smartelijke
wanden
beuren zij hun monden naar de
nacht
langs de kaden is het werk volbracht
stormen slapen in de havenarmen
warme lampen
nacht.
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‘Ruimteschemer’ voorop? Neen: ‘Seinen eerst. Hij zendt een nieuw gedicht mee en
schrijft: Misschien bevalt ‘Ondergang’ je niet. Ik kan er nog niet over oordeelen,
schreef het pas gisteren. Wellicht is het ten deele geschikt voor de bundel:

Ondergang
Uw
schaduw
is omgebracht
gij hebt geen weerkaatsing
achter de schaamte
van hunne handen heuvelden hunne gelaten
zeeën en sterren
stooten U uit hun armen
er is geen erbarmen
om de gedoofde pracht
uwer haren
gij zult niet baren
uw heupen zijn hard
doode brug
uw mond is gestorven
op wrakke torsen
korven
dor aan uw wanden
grendel
uw handen.

Val en Ondergang zijn de synthetische verzen, schrijft hij, (‘droomkristallen’) en
horen bij elkaar. Maar Ondergang werd niet in de bundel opgenomen. De
samenstelling werd nog vele malen gewijzigd. Das Tor moest ten slotte toch weer
worden opgenomen, ondanks de afwijzende adviezen, waarschijnlijk omdat ik voor
dit gedicht een zwak had.
Tien dagen later: Mijn ongehoorde onevenwichtigheid is voorbij. Ze stamde uit
de onmogelijkheid in creatieve dagen critisch te zijn. Ik rustte nu en schreef behalve
over Heym een kort stuk proza, te lang om nog eens over te schrijven, toch: ja krijgt
het later. Alzoo:
Als het geen bezwaar oplevert dat ik nog steeds niet weet of de ‘Seinen’ of
‘Ruimteschemer’ voorop gaat, geeft dan haastig het parool imprimatur uit.
Onmiddellijk.
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Bein December 1922 worden echter weer radicale veranderingen aangekondigd: Alle
titels: ‘Ruimteschemer’, ‘Seinen’ en ‘Droomkristal’ moeten vervallen. Ik schreef er
‘Delft’, ‘Scheveningen’ en ‘Dordrecht’ bij. Het ‘Romanische’ is goed, ja, maar niet
in den bundel (in een tweede misschien). - Trouwens die typografie is een plastisch,
a(on)-poëtisch middel... Hij schrijft mij nu zijn onherroepelijke samenstelling en ook
de definitieve volgorde. Het samenstellen, zo schrijft hij, is lastiger dan het maken.
‘Gertrude’ vervalt geheel (reeks vondsten). Ik verander: Dood, en de Schoor wordt
‘Robijn’. Misschien gaat ‘Vlam’ in oudste lezing aan het hoofd van den ganschen
bundel; misschien komen er toch nog meer veranderingen. Het is on-prettig, maar
ik kan nu niet anders... Op de achterkant van de bladzijden had hij de teksten
geschreven van de drie nieuwe gedichten, waarvan ten slotte ‘Dordrecht’ niet werd
opgenomen, en alleen gedeeltelijk in Voorpost werd gedrukt:

Dordrecht
Zon
op het plein
van de stroomen
springt
de fontein
van den dag
draai schijf slag
wijn
boomen
zijn
het gewei
van den dag
volkomen
doorzichtige
seinen
blauw
glad
vuur slag spat
vonk
uit den tronk
van den toren
tonder-zon
langs de rails
van de stralen
morgen
schalen
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Maar nauwelijks is de brief in mijn bezit of er komt een postscriptum: Vergeef mij,
zoo vaak je dat noodig vindt, ik moet de verschijning vertragen. In de komende week
sluit ik de ‘Seinen’ af en componeer dan de bundel opnieuw.
Op een kaart meldt hij, dat alle titels nu moeten vervallen, en de bundel in plaats
van Droomkristallen eenvoudig en orthodox Verzen moet heten. Plotseling ben ik
aan nieuwe dingen bezig. Wachten dus. Op dezelfde briefkaart krijg ik een nieuwe
versie van het Romanische Café in rhytmische typografie, naar het illustere voorbeeld
van Paul van Ostayen en van Apollinaire's versgrafiek in zijn Caligrammes. Het
verscheen later in Voorpost; maar niet in de oorspronkelijke versgrafiek.

Romanisches Cafe
Tourniquet
clic-clac
tourniquet
Arthur Müller
Müller-Lehning
met een pet
en een stok
- what o'clock?
- ga je zeilen?
- om die pet?
- Mila heeft
Gertrude ingezet
- schlauer Jude
- Gertrude
- Gertrude
slet!!

Voor hij half December weer naar Zeist ging, schreef hij mij nog uit Noordwijk: Het
blijft mij goed gaan en de eenzaamheid is nooit eenzaam genoeg, ik sloot de Seinen,
dat is rustig. Dat bundelen is vervelend, d.w.z. ik ben te eclectisch en zoo vreemd
onzeker - maar ik beslis nu binnenkort toch wel w.s - [...] Ik ga w.s. begin Januari
weer naar zee, misschien kan ik dan met háár althans (wel ironisch, dit: althans!)
de feesten vieren, die we gedrieën houden willen, of getweeën: jij en ik [...] Het zal
vreemd zijn op het Dorp, maar ik heb er zaken te regelen, dat helpt. Ik ruim weer
een deel van mijn boeken op, à tout prix. Jij krijgt Het Verlangen van Jasques. Hij
inviteert me Woensdag naar Rotterdam - en belooft me af te halen. Ik zal het maar
wagen. Is hij er niet, dan ga ik zwerven langs de havens.) Ik wou ‘epische’ stukken
schrijven over de Maas,
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over Berlijn en over Parijs - ik zit vol nieuwe plannen: proza en critiek. Maar ik moet
wat rusten eerst en weer veel lezen. Ik las ontzettend veel deze week (Salmon, Cocteau,
Cendrars, Apollinaire, Mallarmé, Rimbaud, de Régnier, Barbey d'Aureville, Vildrac,
Ch. L. Philippe..., Hölderlin, Shelley...). Over Trakl durf ik nog steeds niet schrijven,
over Heym deed ik het en over Stramm [...] Hoe vindt jullie Scheveningen? (En Delft),
schreef hij nog in dezelfde brief uit Noordwijk. Goed: ik zal ‘Das Tor’ overwegen.
Bundel nooit! Ik zal dus over een week langs het dorp slenteren, kletsen met menschen
en a-menschen, wat leuteren, wat gemoedelijke leeglooperij... En gaan studeeren,
eindelijk! Dat moet weer. Ja, ik heb eigenlijk niet zoo heel weinig vrienden en
vrouwen, welgeteld, maar: wel-gewogen?... De zee is prachtig, maar ook de sterren
winnen mijn liefde. Dat is het nieuwe, er is harde vreugde in de nachtelijke tochten
langs de zee. ‘Ik echter ben de vriend der diamanten duisternis’ - maar de stad Parijs - is: wijn. Wij moeten daarheen, in kort, wij moeten spoedig weer eens samen
onze vriendschap beklinken en bedrinken. Desnoods in Berlijn. Ik houd niet van die
stad. Is het een stad, of een complex huurkazernes, met dependances? - Maar Wannsee
is dichtbij, en Potsdam... en Franz Marc. Ik zal niet schimpen...
Over de samenstelling van de bundel schreef hij nog: Kun jij in je dagboek nagaan,
wanneer ik ‘Schaduw’ en die dingen schreef? Was het Februari of Maart, of April
1919? Dan moet er op het blad voor de inhoudsopgaaf ‘achterin’ komen te staan:
Maart (?) 1919 - November 1922. Het was in Maart; maar tenslotte verviel deze
chronologische aanduiding. Een week later deelde hij mij nog uit Zeist mede, dat
behalve Gertrude ook Stralsund, Freiburg, Milow, Dordrecht en Dood moeten
vervallen en zond mij Potsdam in een verkorte lezing. De samenstelling was nu
inderdaad eindelijk definitief. Later werd alleen nog Morgenstad veranderd in Berlijn,
terwijl het gedicht dat onder de titel Virgo is gedrukt oorspronkelijk Morgen tot titel
had.
Intussen was ik met het zetten van de Verzen begonnen - ze werden later ook op
de handpers afgedrukt - en voortaan betrof de correspondentie voornamelijk de
technische verzorging.

8
Met Oudjaar 1922 was hij in Zeist. Vandaar schreef hij aan Annie Gr.:
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Nu is het opeens weer niet zeker, dat ik Woensdag al aan zee ben, en ik wil je hier
niet langer in Holland ophouden... Maar: slapen de krijgsknechten der eenzaamheid
niet op harde legersteden? Het is goed, want ik weet, wanneer eens de nacht te zwart
wordt, en mijn haren verstaald zijn en mijn spieren steen, dat jij ergens, heel ergens,
in Montmartre of in Egypte bent en dat ik daar dan ook altijd heen kan gaan. Groet
mij de wereld; ik moet nu nog maanden aan zee zijn - misschien - ja! - komen jullie
bij me, in die maanden - en daarna... Groet de meren van Vitznau, en Brienz, waar
ik mij zalig verdrinken wil, als in de grachten van Delft, groet de wapperende hoogten
van de San Salvador, groet de Seine, de Nijlkatarakten, Milaan.
Met zijn gezondheid ging het plotseling weer slecht. Het gaat mij nu, schrijft hij
mij, midden Februari 1923 uit Noordwijk, zooals het jou ging op Hiddensoe; na de
schoone werkzame weken van November en December liep mijn lichaam af, en mijn
geest desgelijks [...] moet ik jou vertellen van eenzaamheid... ik heb geen spoor van
kracht alles is dof en ontzettend moe. Ik sterf dagelijks. En dan blijkt opnieuw dat
mijn vrienden geen mannen zijn, en - erger - mijn vriendinnen geen vrouwen, dan
helpt geen wind, want ik kan niet loopen met sterke schreden, en geen Hamsun, geen
Rimbaud helpt dan. Dan hebben eeuwige nachten de overhand...; daarbij komt: dat
jullie - waarom? - terwijl ik bàd om brieven, niets dan vluchtige prentjes zondt,
wekenlang. Ik begrijp het wel: ik zou misschien niet anders gedaan hebben. Maar
het is zoo triestig dat mijn vrienden niet anders zijn dan ik.
Ik had hem gevraagd om bij ons in Berlijn te komen logeren en samen enige tijd
naar de wintersport in het Reuzengebergte te gaan. Maar hij antwoordde tot mijn
teleurstelling: Neen, dat gaat niet, ook al was ik tot eenige daad capabel dan zou ik
toch dat trage en omslachtige apparaat der voorbereiding (visum, geld, sport-kleren)
niet zoo snel kunnen werken - en verder: hoe zeer je voorstel mij, om de wijze van
voorstellen, lief is, an sich kan het mij nu niet behagen: mijn lichaam verdraagt nog
geen spòrt - en mijn bloed de kou nog niet - o God: en het was bijna lente! Jullie
echter wensch ik, met veel weemoed wel, ontzaggelijk veel genoegen, veel sneeuw
en vorst en wat voorts dienstig is.
Enkele dagen later ontving ik een briefkaart van hem met aan de ommezijde zijn
laatste vers, zonder verder commentaar en zonder titel:
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Den dag voorbij
door sterrenthijm en akelei
der nacht omhuiverd
sluimeren wij
in blauwe zij
der duisternis en in de boot
uws haars besloten
deinen wij
den dood
voorbij.

Zijn volgende brief is uit Zeist. Hij voelde zich ziek en was naar huis gegaan. Hij
schrijft mij vandaar: Ik zal een dezer slaaplooze nachten verkorten door deze brief
[...] Ik ben weer naar huis gegaan. Ik zou anders op een nacht niet meer terugkeeren
van zee - en ik weet niet, of doodgaan beter is dan niet-doodgaan. Zie, nu alle
‘sensaties’: steden, wijn, vrouwen, werk, de schoonheid - nu alles vaal werd, nu blijft
enkel - wat ik soms wel vreesde, de vreeselijke treurigheid, om alles. Ik vond altijd
alles zonder zin, maar leefde uit vitaliteit - nu wijkt die roes, en enkel het donkere
blijft. Het is beter, dieper dan wat men vreugde noemt, maar het is toch zinloos. Nu
blijkt dat mijn atheïstisch nihilisme, nu de roes voorbij is, zonder steun is. Nu erken
ik, dat alleen religieuse mensen het harden - maar ik kan nu toch niet, als noodrem,
naar ‘religie’ grijpen - dat is te grof. Zoo blijft wat zachte treurigheid. En toch: ik
begrijp Iwan Karamazow. Nu laten vrienden en vrouwen wij alleen. Ik heb die buiten
jullie en Cor en Claartje, en (in Berlijn) een paar, nooit gehad, maar dat merkte ik
niet, toen ik vroolijk was. Men speculeert erop, dat ik alleen kan zijn. Zelfs jij Annie
zegt: ‘Je bent een sterke jongen’ -, goed, er zouden nieuwe middelen, nieuwe vreugden
te vinden zijn, maar nu ik ze doorzie als bedwelmend enkel, verwerp ik dat
minderwaardig ‘geluk’ tot ‘het toeval’ me er weer in sleept - als ik dan nog leef,
althans. Als jullie geen luide stedelingen zijn geworden, maar òf diep-geloovigen,
òf pessimisten, en geen dazende oppervlakkige romantici, geen moraal-stichters,
geen geluk-zoekers, dan hoop ik nog op vele avonden van rustig samenzijn, met wat
zacht genoegen, en wijn. De rest is onzin. Die onzin zal mij wellicht weer bevangen
eens, maar wordt daar niet minder om. Ik ben nu bij de dokter, die zal kijken of ik
nog lang leef. Men is geneigd aan Apollinaire te denken, die ook op een dag uit zijn
roes ontwaakte ‘où Guillaume est tout étonné de se retrouver tout seul et ce fut la
grande douleur de sa vie, peut-être la seule.’
De psychische inzinking werd er niet beter op, toen hij buitendien
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de bof kreeg, die naar hij vreesde impotentie ten gevolge zou hebben. Ook het
vooruitzicht dat hij na Mei weer geregeld in Zeist zou moeten wonen deprimeerde
hem, hoewel hij dit aan de andere kant een voordeel vond, omdat hij daar althans
‘één of twee’ mensen om zich heen zou hebben. Hij kan niet meer alleen zijn.
Buitendien zat hem het candidaatsexamen dat hij in April wilde doen, dwars.
Als men mij vraagt - en men vraagt dat - wat je doet, zeg ik - en je weet hoe
beminnelijk-ironisch: ‘Arthur Müller drukt mijn verzen momenteel.’ In dezelfde brief
van 25 Maart schrijft hij: Ik ben vandaag voor 't eerst op. Ellendig-zwak, maar het
is lente. Ik ben zeer moedeloos, deze tijden en denk vaak aan het vorige voor jaar,
toen jij hier was. Maar ook de volgende weken kan hij nog niet naar zee terug. Het
gaat mij wel beter, schrijft hij een maand later, maar thuis-zijn is zeer somber en
moeilijk, en na Mei moet ik voor lang hier heen - zoo leef ik - zeer eenzaam, deze
moede maanden - in een donker vooruitzicht. Nu blijkt weer hoe weinig vrienden
men heeft, vooral als ze noodig zijn. Letteren en rechten liggen stil [...] Je moet
Hölderlin lezen! Destijds had je bijkomstige bezwaren (‘te Grieksch!’) maar ik zeg
je, dat hij, puur dichterlijk, niet ‘aesthetisch’ gezien, de grootste der Duitschers is.
Nu moet je hem toch minstens lezen!’
In Mei was hij weer zover hersteld dat hij weer naar zee kon, en ik bezocht hem
in Noordwijk en was een week met hem samen. In het Mei-nummer van De Gids
verschenen twee van de ‘Seinen’: Stralsund bei Nacht en Bazel. A. Roland Holst,
die toen de verantwoordelijke redacteur was voor poëzie, voelde persoonlijk weinig
voor deze expressionistische experimenten, maar vond ze als tijdverschijnsel
belangrijk genoeg om ze te plaatsen. Ze verschenen met een noot ‘uit een binnenkort
bij J. Ploegsma te verschijnen bundel’. De aankondiging van het spoedige verschijnen
berichtte Marsman mij op een briefkaart met het commentaar: Maak het waar. Het
definitieve verschijnen zou ook niet lang meer op zich hebben laten wachten, indien
niet een onverwachte vertraging was ingetreden in verband met het plotselinge
opduiken te Berlijn van onze vriend Erich Wichman.
Ik had hem in October 1920 te Amsterdam leren kennen. In dat jaar was zijn boek
Erich Wichman tot 1920 verschenen en wij hadden het met enthousiasme gelezen.
Marsman schreef er iets over voor Den Gulden Winckel: het was zijn eerste artikel
in het door Gerard van Eckeren geredigeerde maandblad, maar hij vond het zelf een
korte, slordige en onvolledige bespreking en was door het plaat-
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singsbericht wat verschrikt achteraf, en had het gaarne beter gedaan. In Erich Wichman
is Uilenspiegel roemrijk herrezen, zo schreef hij. Wat ons in Wichman fascineerde
was zijn individualisme à outrance, en zijn onmaatschappelijkheid beantwoordde
volkomen aan onze toenmalige romantiek. Maar ook zijn levendigheid, zijn esprit
en eruditie en zijn Don Quichotterie imponeerden ons. Van Berlijn uit ging Wichman
naar Italië en vandaar schreef hij mij veel dwaze brieven over zijn bewondering voor
Mussolini en het Italiaanse fascisme. In 1926 zagen wij elkaar dikwijls in Parijs.
Toen hij te Berlijn van mijn handwerk op de drukkerij hoorde was zijn onmiddellijke
reactie de bundel te verluchten met litho's (en de omslag met een vignet), die hij
meteen zou gaan maken. Ook de auteur zelf leek het een goed idee, hoewel wij van
de reactie van de uitgever niet zeker waren en zijn veto vreesden. Het leek ons daarom
beter hem er niet van in kennis te stellen, daar wij overtuigd waren dat hij achteraf
‘om twee prentjes’ de uitgave die hem niets kostte toch niet zou willen ongedaan
maken. Een andere kwestie was buitendien, dat de verkoopwaarde door de litho's
van Wichman wellicht zou stijgen, maar de verkoopkans evenredig daalde en de
uitgave te duur zou worden: Wie in Holland koopt een boekje van twee malloten als
't buitendien nog eenige rijksdaalders kost? Er werd besloten tot een compromis:
alleen een gedeelte van de oplaag met litho's te doen verschijnen als genummerde
en getekende exemplaren. Helaas, bij het afdrukken bleek dat de stenen òf niet goed
geprepareerd waren òf een ander technisch defect hadden: in ieder geval bleek het
onmogelijk behoorlijke exemplaren van de litho's af te drukken, ondanks dat Wichman
de drukker ervan trachtte te overtuigen ‘dat er toch alles in zat’. Aangezien de
omslagen reeds waren afgedrukt voor de luxe-exemplaren, besloot ik een enkel
exemplaar hiervan pour mon plaisir te vervaardigen.
Intussen kwamen de ‘gewone’ bundels gereed. Marsman werd wat ongeduldig
door al deze vertraging. Uit Zeist schrijft hij mij op 12 September 1923 op een kaart:
Je bent nu welgeteld 10 dagen weer in B. In die tien dagen kwamen er misschien 2
bundels klaar (want als er 3 of 4 gereed waren, had ik toch het eerste pakket
gekregen!) 10 dagen = 2 bundels; 200 bundels = 100 × 2 b. = 100 × 10 dagen = 1000
dagen = ± 3 jaar. Klopt dat? Zoo ja: spaar je moeite. Zoo niet: mijn dank! maar
stuur dan die ex.!
De eerste exemplaren waren in September 1923 bij de uitgever, maar het duurde
nog enige tijd voor de gehele oplaag in zijn bezit was, aangezien de bundels per
drukwerk verzonden moesten worden.
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Toen Jacques Bloem een exemplaar van de bundel zag, uitte hij zijn bewondering
voor mijn debuut als typograaf en constateerde een grote homogeniteit van dichter
en drukker: ‘De inhoudsopgave is het Absolute Sein!’
Zo verschenen dan deze dertig gedichten onder de onschuldig-conventionele titel
Verzen. Het opzien dat deze bundel heeft verwekt behoort reeds tot de
literatuurgeschiedenis. Marsmans naam als dichter werd er definitief door bevestigd.
De dichter en criticus P.N. van Eyck erkende onmiddellijk in zijn grote en belangrijke
bespreking van de bundel ondanks veel reserve zijn betekenis. Wanneer men deze
gedichten nu leest kan men misschien moeilijk begrijpen waarom zij zulk een roem
verwiervan. Nu men het gehele oeuvre van Marsman overziet, treft men wel de
neiging aan zowel aan het eerste als aan het derde tiental verzen blijvende betekenis
te ontzeggen en ze hoogstens te beschouwen als interessante experimenten, vooral
typerend voor de tijd. Maar zulk een waardering lijkt mij - en zeker voor een aantal
van deze verzen - toch te beperkt. Men heeft ook in Marsmans poëzie - vooral in zijn
‘kosmische’ verzen - dikwijls iets geforceerds en gewilds gezien, en dat is ten dele
zeker juist, hoewel deze indruk ook samenhangt met het feit dat hij een dichter is,
die mensen en dingen in hun abstracte essenties tracht te verbeelden. Het lijkt mij
echter dat dit geforceerde juist niet geldt voor zijn eerste verzen waarop men wel
eens geneigd is Marsmans eigen apodictische uitspraak dat poëzie geen dynamiek
maar diamant is toe te passen. Het is waar dat hij zelf eens heeft gezegd dat hij ze
‘blindelings’ heeft geschreven, maar ze zijn meer intuïtief en visionnair dan explosief.
Het geforceerde in Marsmans poëzie zie ik veeleer in zijn latere verzen uit de tijd
waarin hij meende eeuwen en eeuwen te laat geboren te zijn en hij zijn kruistochtenen kathedralen-gedichten schreef.
Ik erken gaarne dat ik in dit verband niet zonder vooroordelen ben, maar het kan,
dunkt mij, moeilijk worden betwijfeld dat deze niet tot zijn sterkste poëzie behoren,
om het zacht te zeggen. Hij heeft ze trouwens ook niet alle herdrukt. Gedichten uit
zijn vitalistische tijd zoals De grijsaard en de jongeling, Lex barbarorum en de latere
Voorschriften - ten dele poëtische wensdromen - die men veel en gaarne citeert,
behoren tot zijn verzen waar ik het minst voor voel. Mijn voorkeur gaat uit naar
andere gedichten. Virgo b.v., een van zijn vroege verzen, is voor mij in zijn abstracte
helderheid een zeer schoon en zeer subliem gedicht, terwijl ik mij niet kan voorstellen
dat iemand die poëzie-gevoelig is zich kan onttrekken
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aan de suggestieve en invocatieve atmosfeer van Amsterdam, een van zijn
stedengedichten.
Hoe dan ook: Dit is in zekere zin een kwestie van persoonlijke smaak; ik schrijf
hier trouwens niet over de betekenis van zijn poëzie en laat voorlopig het oordeel
gaarne over aan bevoegde critici en literatuurhistorici. Ik geloof echter dat het voor
een huidige lezer, die voor het eerst deze verzen uit het Verzameld Werk leert kennen,
moeilijk is zich te realiseren welke reacties en welke sensaties ze hebben gewekt bij
hen die ze voor het eerst in 1919, of zelfs in 1923 lazen.
In deze verzen was, zoals Engelman eens schreef, het grote avontuur der jeugd
aanwezig en misschien was dit mede het fascinerende wat er uit sprak. Toen zij,
grotendeels in de oorspronkelijke vorm, in 1927 werden herdrukt in de bundel
Paradise Regained, schreef Marsman dan ook in een woord vooraf, dat hij de
mogelijkheid van een omwerken had verworpen. De afstand tusschen toen en nu is
mentaal en technisch te groot... Het resultaat zou stellig tweeslachtig geworden zijn...
Dus geldt het nu, zooals het toen gold: een stuk jeugd en een stuk poëzie, naar ik
hoop, niet alleen van en vooral niet alleen voor mijzelf, maar ook van en voor mijn
geslacht.
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Barricade
Noch turks noch paaps
Open brief aan de redactie van Libertinage
Geachte Redactie,
Met meer dan de gewone belangstelling waarmee ik steeds kennis neem van de
artikelen en geschriften van de hand van J. de Kadt heb ik het in uw laatste nummer
verschenen ‘Gesprek over Stalin’ gelezen. Immers, onder de signatuur T. (T. =
twijfelaar) neemt iemand deel aan het gesprek over de wereldproblemen, die als een
aanhanger wordt voorgesteld van ‘de Derde Weg’, of zoals de schrijver het preciseert,
verlangend naar een ‘derde’ of een ‘andere’ weg en vervuld met wantrouwen tegen
‘het Westen’ in het algemeen en ‘Amerika’ in het bijzonder. Aangezien ik wel een
voorstander ben van een derde weg, maar mij toch niet kan identificeren met de
opvattingen, die deze voorstander in de mond worden gelegd is er voor enige
verhelderingen te dezer zake wellicht aanleiding.
Ik doe dat overigens met enige schroom. In de eerste plaats omdat het, naar iedereen
weet, geen onverdeeld genoegen is met de schrijver van het ‘Gesprek over Stalin’
van gedachten te wisselen. Dat was vroeger reeds het geval toen hij communist was,
dat was zo toen hij het ‘élite-socialisme’ voorstond en dat is zo gebleven nu hij
anti-communist is. Ik houd niet van zijn dogmatische en ongenuanceerde stijl en van
zijn vocabulaire en men begrijpt niet goed waarom een onschuldig lezer, die toch al
een overstelpende woordenvloed heeft te verwerken, ook steeds nog geconfronteerd
moet worden met zijn rancunes. ‘La vérité est dans les nuances’ is niet voor hem
geschreven. De autoritaire Marx die vriend en vijand - maar tenminste in zijn
particuliere correspondentie - met een beestachtig vocabulaire overlaadde, sprak eens
over de Kommunistenstolz der Unfehlbarkeit en men kan zich niet aan de indruk
onttrekken, dat de anti-communist de Kadt (voortaan aangeduidt als de K.) althans
deze eigenschap nog van het Marxisme heeft overgehouden.
De andere reden voor mijn schroom is, dat ik inderdaad een twijfelaar ben,
weliswaar niet de ‘T’ van het gesprek, maar toch een twijfelaar, want tegenover de
dogmatische zekerheden van de K., die steeds met veel aplomb worden opgediend,
kan ik geen andere zekerheden stellen. Maar ik troost mij met de opmerking van
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Bertrand Russell: ‘One of the painful things of our time is that those who feel certainty
are stupid and those with any imagination and understanding are filled with doubt
and indecision’.
Desondanks kan het niet zonder nut zijn de these van de K. wat nader te bezien1)
om duidelijk te maken, waarom men wel tegenstander kan zijn van het communisme,
maar daarom nog niet voorstander van het anti-communisme van de K. Waarom men
de door hem voorgestane politiek afwijst, ja deze ondoelmatig en verderfelijk acht
in de strijd voor het behoud van de vrijheid en de democratie in de westerse wereld,
terwijl ik voor de beoordeling van de toestanden in de niet-westerse wereld niet als
uitsluitend criterium de vraag zou willen laten gelden of de bewonderenswaardige
procedures van het parlement van Westminster er al zijn geïntroduceerd.
Ik deel in ieder geval - al wil ik niet gaarne zijn vocabulaire voor mijn rekening
nemen - de bezwaren van de K. tegen het communisme en een discussie over de
toestanden in Sovjet-Rusland en de theorie en praktijk van het totalitaire communisme
mitsgaders de vijfde colonnes en vredescongressen kan in de beschouwing die hier
volgt derhalve achterwege blijven. Ik persoonlijk ben een tegenstander van de
staatscommunistische diktatuur zoals deze zich in Rusland manifesteerde sinds
Kroonstad, d.w.z. sinds 1921, toen zich de breuk voltrok tussen het russische
proletariaat en de russische staat, tussen de Revolutie en de Communistische Dictatuur,
het ogenblik ook waarop de internationale communistische beweging, de zogenaamde
Derde Internationale op sleeptouw werd genomen door Moskou, hetgeen sindsdien
zo is gebleven. In de loop der jaren heb ik op vele wijzen en op vele plaatsen hieraan
uiting gegeven; waarmee ik alleen maar wil zeggen, dat aan ons, en ik spreek hier
namens vele aanhangers van de ‘andere weg’, de K. geen lessen in anti-communisme
behoeft te geven. Dat hij op de dwalingen zijns weegs is teruggekomen, kan men
slechts prijzen; niet ieders Kroonstad valt nu eenmaal met het historische Kroonstad
samen.2)

1) Voor de opvattingen van de K. en de hier weergegeven (cursief gedrukte) citaten cf. behalve
de artikelen in Libertinage ook die in Socialisme en Democratie (o.m. 1949, p. 254); Rusland
en wij, Hoe redden wij de Vrede (Amsterdam, 1947); De Consequenties van Korea. Een
Pleidooi voor Vrede door Kracht. (Amsterdam, 1950; p. 13, 34, 47, 49, 50, 113, 257) cf. ook
Franz Borkenau, Der europäische Kommunismus. Seine Geschichte von 1917 bis zur
Gegenwart. (Bern, 1952, p. 10, 525) en de bespreking daarvan door de K. in Het Parool.
2) Wat mij steeds weer verbaast is dat de K. en zijn mede-Paulussen, de Borkenau's, de Koestlers,
de Burnhams, de Souvarine's e tutti quanti, als de gidsen bij uitnemendheid worden
aangeprezen in het bolsjewistisch labyrinth. Hun politieke verleden bewijst dat zij in politicis
allerminst onfeilbaar zijn en blijkbaar niet immuun voor totalitaire ideologieën en methoden.
Alleen vreemdelingen in het politieke Jerusalem kunnen van mening zijn, dat de renegaten
iets van waarde over de communistische taktiek en politiek zouden kunnen mededelen wat
niet iedereen op andere wijze te weten zou kunnen komen. Psychologisch kunnen hun gevallen
zeer interessant zijn, ook voor de geschiedenis kunnen hun memoires nuttig zijn, al moet
men deze even critisch lezen als hun andere uitingen. Wat moet men overigens denken van
Borkenau (aan wiens meesterlijke beschouwingen de K. veel gegevens ontleende), die zijn
nieuwe boek over het europese communisme, naar hij meedeelt, onder meer voor
politiebeambten heeft geschreven. De sociale geschiedenis der 19de eeuw kent belangrijke
werken van politiebeambten die om zo te zeggen voor historici hebben geschreven. Het
omgekeerde is een novum. Dat is doctor Borkenau anno 1952.
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Zonder ‘het Gesprek over Stalin’ op de voet te volgen en op al de ontsporingen van
de K. zout te willen leggen wil ik mij liever tot enkele essentiële punten beperken
om duidelijk te maken waarom het afwijzen van en de strijd tegen het totalitaire
communisme allerminst een politiek impliceert, die de K. zo lustig propageert.
In zijn voorstelling is het alles zeer eenvoudig, simpel als de leuze ‘Mussert of
Moskou’. Aan de ene kant bevindt zich Amerika, het bolwerk van de vrede, de
beschaving, de vrijheid enz., aan de andere kant Rusland, de permanente agressor,
het wereldcommunisme, de georganiseerde barbaarsheid, enz. Gelukkig is er een
probaat middel de vrije democratische wereld tegen de totalitaire slavernij te
beschermen: bewapening onder leiding van Amerika en een militair eenheidsfront
van de niet-communistische wereld inclusief alle reactionnaire, fascistische en aftandse
regiems. Wie deze naïeve voorstelling der wereldsituatie en deze kruistochtmentaliteit
tegen het ‘wereldcommunisme’ niet accepteert is een meeloper, subsidiair een
twijfelaar.
De werkelijkheid is natuurlijk anders. In de eerste plaats behoeft men geen pacifist
of antimilitarist te zijn om verontrust te zijn over de gevolgen der moderne
oorlogstechniek, die zoal niet, gelijk Einstein meent, het einde zou kunnen betekenen
van alle menselijk leven op aarde, dan toch het einde van een gedeelte van het
menselijk ras en, wat West-Europa betreft, het einde van de westerse beschaving.
‘Liever dood dan slaaf’ moge heel heroïsch klinken, voor ons is de strijd tegen het
totalitaire communisme en het gevaar van een derde wereldoorlog een en ondeelbaar.
Wanneer men constateert, dat het opmerkelijkste resultaat van de Tweede
Wereldoorlog is geweest, dat de wereldpolitieke tegenstellingen zich in twee staten,
respectievelijk statenblokken, hebben gepolariseerd en dat Europa in deze geen
beslissende rol meer speelt, dan betekent dit tevens het constateren van het feit dat
het zwaartepunt van de wereldpolitiek naar buiten Europa is verplaatst. Het is niet
alleen de imperialistische tegenstel-
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ling van Rusland en Amerika, maar vooral ook mede ten gevolge van de Tweede
Wereldoorlog, de liquidatie van het kolonialisme en het imperialisme, het
revolutionnaire nationalisme in Azië en Afrika, die een essentiële factor zijn en die
de wereldpolitiek mede meer en meer bepalen. Van dit alles ziet de K. met zijn
anti-communistische oogkleppen niets.
Inplaats van een verdeling van de wereld, die er zou bestaan tussen slavernij en
vrijheid, dreigt veeleer een ontwikkeling waarbij de gekleurde volken (met Rusland)
zich keren tegen de blanken. Dat het anti-communisme in Azië zinloos is, zolang er
geen einde is gemaakt aan de koloniale overheersing, is ook een van de eenvoudige
waarheden die de K. niet kan begrijpen. Men kan nu wel spreken van een
‘communistische agressie’, maar vanuit Azië gezien is de hopeloze oorlog die
Frankrijk nu sinds 6 jaar in Indo-China voert niets anders dan een koloniale oorlog
- op zijn hollands gezegd: een politionele actie - tot handhaving van zijn koloniaal
bezit.1) Wie gelooft werkelijk, dat deze strijd die hier met Senegalezen, SS-ers en
vreemdelingenlegionnairs wordt gevoerd iets te maken heeft met de verdediging van
de vrijheid en de democratie? Wie in Azië vertrouwt het Westen? Welke reden heeft
men trouwens dit te doen? Op wie kan het Westen bouwen, behalve op de door de
K. bewonderde ‘democraten’ als Singman Rhee en Tsjiang Kai Sjek?
Als een meeloper van de meest reactionnaire amerikaanse politiek, schrikt de K.
ook van een interventie-oorlog tegen China niet terug. Natuurlijk beschouwt hij Mao
Tse Tung als een satelliet van Rusland, en het past in zijn scheve wereldbeeld van
de chinese revolutie te spreken als de verovering van het land van de regering van
Tsjiang door communistische invallers! Van enige noemenswaardige russische steun
aan Mao is echter geen sprake geweest, de chinese revolutie is door Chinezen en niet
door Russen gemaakt en China is op weg zich te ontwikkelen tot een grote zelfstandige
mogendheid, hetgeen Peking naast Delhi tot een der hoofdsteden maakt der
wereldpolitiek. Zonder de russische steun zou het resultaat van de burgeroorlog
(constateerden de amerikaanse experts) geen ander zijn geweest en geen slag werd
door de nationalisten verloren omdat zij gebrek hadden aan (amerikaanse) wapens
die echter langzamerhand alle in het kamp van de tegenstander terechtkwamen, omdat
de nationalistische regering, inefficient, corrupt en feodaal, niet meer

1) Is het toeval, dat daarentegen in geen der nieuwe onafhankelijke aziatische staten waar het
koloniale regiem vrijwillig of gedwongen werd opgegeven - India, Pakistan, Ceylon, Burma,
Indonesië -, het communisme aan de macht is gekomen?
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op de steun van zijn troepen noch op die van het chinese volk kon rekenen. Aan
Amerika bleef niet anders over dan het resultaat van de burgeroorlog te aanvaarden.1)
Met het Moskouse wereldcommunisme noch met de idealistische tegenstelling
van vrijheid en slavernij heeft deze agrarische revolutie van honderden millioenen
boeren, die natuurlijk niet zonder belang is voor de machtsverhoudingen in Azië en
de gehele wereld, iets te maken. Wat moet men zeggen van een politieke schrijver
die geen enkele poging doet de factoren van dit gehele dynamische en complexe
proces te onderscheiden en de machtspolitiek van grote mogendheden die onder alle
regiems hun continuïteit vinden, nationalisme, communistische ideologieën,
comintern-activiteiten en authentieke sociale volksbewegingen, alles door elkaar
klutst om de lezer zijn stereotype anti-communistische gerecht voor te zetten van de
totale verrottigheid en de agressieve georganieerde barbaarsheid van een zogenaamd
‘wereldcommunisme’?2) Daartegenover staat dan het (à la raison van een slordige
80.000 millioen dollar schuchter bewapende) amerikaanse lam.
Toen MacArthur plannen had om de oorlog op Korea te beëindigen door die uit
te breiden tot een oorlog op het vasteland van Azië, was dit in feite een plan nogmaals
in de chinese burgeroorlog te interveniëren, ditmaal niet alleen met geld en adviezen,
maar met de Amerikaanse strijdmacht. Men heeft niet veel fantasie nodig om te
begrijpen welk een reactie zulk een gewapende interventie

1) Maar de K. meent, dat de financiële en economische hulp van enige milliarden dollars aan
de regering van Tsjiang nog niet genoeg was. Behalve militaire adviseurs had Amerika
officieren en manschappen moeten leveren en ook op sociaal en economisch gebied moeten
ingrijpen en Tsjiang dwingen redelijker op te treden. Maar het State Department had nu
eenmaal een gebrek aan inzicht in chinese zaken. M.a.w. de ex-marxist de K. wil de regering
Tsjiang Kai Sjek laten doen wat zij juist bewezen heeft niet te kunnen doen, omdat zij een
regering was die de belangen behartigde van het oude feodale regiem; en de Amerikanen
iets laten doen wat zij op goede gronden niet wilden: van China een amerikaans protectoraat
maken. Deze amerikaanse politiek was gebaseerd op een ‘inzicht’ in de situatie die voldoende
geschetst is met de volgende woorden in 1948 van generaal Marshall, de toenmalige Minister
van Binnenlandse Zaken, (die men - ik citeer de K. - toch onmogelijk voor meeloper of
communist kan verslijten): ‘To achieve the objective of reducing the Chinese Communists
to a completely negligible factor in China in the immediate future, it would be necessary for
the United States virtually to take over the Chinese Government and administer its economic,
military and governmental affairs... It would be impossible to estimate the final cost of a
course of action of this magnitude. It certainly would be a continuing operation for a long
time to come. It would involve the United States Government in a continuing commitment
from which it would practically be impossible to withdraw, and it would very probably
involve grave consequences to this nation by making of China an arena of international
conflict.’
2) Elders heb ik reeds eenmaal opgemerkt, dat de communisten in het wereldbeeld van de K.
de rol spelen van de Joden in dat van Hitler.
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om een contra-revolutie te bewerkstelligen in geheel Azië zou hebben gehad. Truman
verwierp dan ook deze plannen en dat was een verstandig besluit. Nu doen de
politiek-strategische ideeën van de generaal, die ook als burger niet de eerste de beste
is, opnieuw opgeld. Wanneer de K. zijn strategische beschouwing over de oorlog
tegen de Sovjet-Unie ontwikkelt, is de praktische betekenis hiervan niet zo alarmerend.
Maar in het voorwoord tot de publicatie van MacArthurs politieke geloofsbelijdenis
leest men: ‘No man of our time is more authentically the voice of real America than
Douglas MacArthur’. Het is moeilijk te beoordelen of de verklaringen van Eisenhower
over de de-neutralisering van Formosa door de Zevende Vloot bedoeld waren als
een propagandakluif voor de MacArthur-vleugel van de Republikeinse Partij of
beschouwd moesten worden als een aankondiging van een nieuwe strategie en politiek
die tot niets anders zou kunnen leiden dan tot het uitbreiden van de koreaanse oorlog
op het vasteland van Azië. In dat geval zou het zeer de vraag zijn of deze tot Azië
beperkt zou blijven.
Wie ook maar de geringste kennis heeft genomen van de politieke ontwikkeling
in het Verre Oosten van de laatste tachtig jaar zal het niet toevallig vinden dat
amerikaanse divisies vanuit Japan in Korea interveniëren en wie ook maar de moeite
neemt op een atlas na te zien waar Dairen en Port Arthur en Vladivostok liggen zal
zich niet over russische belangstelling in Korea verbazen en het evenmin
verwonderlijk vinden dat de Chinezen er vechten om een opmars van Amerikanen
naar de Yalu te stuiten.
Wie het aziatische panorama beziet, constateert dat niet alleen Oost- en
Zuid-Oost-Azië, maar ook West-Azië (en het gehele Midden-Oosten) een strijdgebied
is voor de imperialistische tegenstellingen van de twee rivaliserende statenblokken
in hun globale strategie. Maar de dominerende politieke factor is deze: dat men te
doen heeft met anti-imperialistische bewegingen van een revolutionnair-nationalistisch
en ten dele sociaal-revolutionnair karakter. De revolutionnaire en nationale
bewegingen en de nieuwe regiems, die er door in het leven zijn geroepen, kunnen
niet worden beschouwd uitsluitend als pionnen van het russische imperialisme. Het
imperialisme van Sovjet-Rusland en de communistische ideologie is maar één facet
van dit dynamische complex; een facet overigens, dat uitsluitend bepaald wordt door
de belangen van de buitenlandse politiek van de Sovjetstaat. Dit dynamische proces,
dat van essentieel belang is voor de wereldpolitieke machtsverhoudingen en waarin
meer dan de helft van de wereldbevolking is betrokken, is daardoor geken-
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merkt dat geen regiem zich meer kan handhaven, dat de koloniale verhouding tracht
te bestendigen, het economische imperialisme vrije baan laat en geen rekening houdt
met de sociale aspiraties van de massa's. Daar buitendien voor de boerenmassa's van
Azië Sovjet-Rusland en communisme minder afschrikwekkende klanken zijn dan
voor westerse intellectuelen, betekent dit alles onder meer, dat geen wapengeweld
een communistische ontwikkeling of een sovjet-russische invloed - hetgeen niet
hetzelfde is - kan keren, indien aan de nationale aspiraties van onafhankelijkheid en
aan de eis van sociale hervormingen, die in Azië op de agenda staan, niet wordt
voldaan. Wanneer men echter de K. over deze problemen leest, lijkt het soms of men
te doen heeft met iemand, wiens politieke horizon niet verder reikt dan die van onze
vaderlandse reactionnairen en generaals die in de ‘rode’ republiek van Djokja niets
anders dan een maaksel van Moskou konden zien. De verklaringen van de K., 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 de twijfelaars tot een anti-amerikaans bondgenootschap
willen verenigen) is dan ook een voorstelling geschikt voor de politieke kinderkamer.
En hoe staat het met de Russische aanvallers? Met het Russisch grootscheepse
militaire aanvalsplan, met de Russische plannen van een aanval op Amerika, waar
de K. ons nu al sinds jaren voor waarschuwt en in verband waarmee West-Europa
zich door middel van het Atlantisch Pact en met vijftig divisies moet beschermen en
meer dan dat: zich zo sterk maken dat Rusland binnen zijn oude grenzen kan worden
teruggedrongen en gedwongen wordt een democratie te worden en ontwapend te
worden en dat de gewapende macht van het Westen, gestationeerd in Europa en Azië
zo sterk zal zijn dat wij tegen de Russen kunnen zeggen: als we willen kunnen we je
dood slaan.
Ondanks dit pleidooi voor oorlog, respectievelijk het dreigen met oorlog, kan men
nu bij de K. lezen dat z.i. Rusland niet tot de oorlog zal overgaan. In zijn meesterlijke
beschouwingen drukt Borkenau zich nog positiever uit: hij is er van overtuigd dat
we met vele jaren van vrede kunnen rekenen en men zou zich nog met meer genoegen
bij deze conclusie willen aansluiten, ware het niet dat onze oude vriend Franz
Borkenau beroemd is vanwege het stellen van onjuiste prognoses. Een andere van
de anti-communistische kruistochtridders, Burnham, is het daarmee eens, maar
buitendien is
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hij tot de conclusie gekomen, dat de Russen in de afgelopen jaren nooit werkelijke
aanvalplannen hebben gehad. Onder deze omstandigheden moet ook de
containment-politiek van Truman worden herzien en door agressievere methoden
vervangen, indien men ernst wil maken met Eisenhowers program de ‘tidal mud’
terug te willen rollen tot de ‘natuurlijke historische grenzen’.
Waarvoor diende, vraagt men zich af, dan de agitatie van de laatste jaren tegen de
Russische bedreiging? Is het soms de opvatting van de voorstanders van het
Atlantische Pact, dat West-Europa gebruikt moet worden als een bruggehoofd om
deze Amerikaanse operatie van het ‘terugrollen’ te bewerkstelligen? En is het de
opvatting van de atlantische bondgenoten van Amerika om van Korea een
bruggehoofd te maken in Azië voor een basis voor een oorlog op het Aziatische
vasteland’, zoals de K. schreef -: immers van Korea uit, kan men zowel de Russische
basis in het Verre Oosten als de Chinese industriekern Mandjoerije aantasten.
Het is niet de amerikaanse negerkwestie of het boek van Deutscher, maar politieke
strategische beschouwingen als deze, die de twijfelaars doen twijfelen.
Ik schrijf dit terwijl het spectaculaire russische vredesoffensief is begonnen. Men
kan slechts speculeren over de motieven van de nieuwe regerende bureaucratie van
het Kremlin, en het is onmogelijk de gevolgen ervan te overzien. Men zou een optimist
moeten zijn om te geloven dat het tijdperk van de eeuwige vrede is aangebroken. De
tegenstellingen, de conflicten en de gevaren zullen blijven. Eén ding is echter zeker:
indien deze russische toenaderingen tot een détente zouden leiden is er veel gewonnen.
Ook zonder het vooruitzicht van een Derde Wereldoorlog voor de deur blijft de
wereld verre van vrolijk, maar zolang er leven is, is er hoop. Een détente zou
betekenen, dat althans de bewapeningswedloop, die geen ander resultaat zou kunnen
hebben dan de onmetelijke ramp van een derde wereld- en atoom-oorlog, zou worden
stopgezet. Een bestand in Korea zou het gevaar van een strategie van MacArthur
voorlopig bezweren en aan de dwaasheid, dat in de Veiligheidsraad een
vertegenwoordiger van de emigrantenregering van Formosa zetelt inplaats van China
zou een einde komen. Ook de anti-communistische hysterie zou wellicht luwen en
wanneer het rookgordijn wat is opgetrokken, zou beter blijken wat onder de ‘vrijheid’
in het Westen zou moeten worden verstaan. Als de bewapening niet meer op het
eerste plan staat, zal blijken hoe het met de economische orde in het Westen is gesteld.
Het communisme zal dan ook met andere en
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doelmatiger methoden kunnen worden bestreden. Dan zal ook blijken of de regering
van de car dealers, die, naar men in de U.S.A. zegt, die van de new dealers heeft
vervangen, het enorme amerikaanse productie-apparaat zal kunnen doen functionneren
in het belang van de wereldwelvaart en of de technische hulpbronnen van het Westen
zullen worden aangewend in het belang van de minder ontwikkelde gebieden zonder
political strings en zonder economisch imperialisme. Dan zal blijken of de liefde
voor de vrijheid en de wens het agressieve communisme te bestrijden ook zo ver
gaat, dat men bereid is tot de liquidatie van het kolonialisme.
De derde weg, die deze adempauze zou beschouwen als de realisering van een
minimumprogram, vertegenwoordigt inderdaad geen derde macht, maar is de stem
van common sense en van de common man, van millioenen in West-Europa en in
de gehele niet-communistische wereld die niet willen worden gerussificeerd, maar
toch ook niet geatomatiseerd. Turks noch paaps blijft dan ook het devies der
twijfelaars.
15.4.1953.
Arthur Lehning

Noch Hamlet noch Bakunin
Wij plaatsen deze brief, omdat hij ons kenmerkend lijkt voor het emotioneel en
pacifistisch gekleurde denken van vele intellectuelen, die bezwaar hebben tegen de
wat bot lijkende conclusie van een ‘bewapend Westen’, zoals door onze medewerker
De Kadt in Libertinage en elders met hardnekkigheid en talent pleegt te worden
verdedigd. Eén van de vele redenen, waarom wij het met de conclusies van Arthur
Lehning niet eens zijn, is, dat zij ontbreken. De houding van onze briefschrijver is
die van een verontrust cultuurdrager met nobele bedoelingen, die echter in gebreke
blijft aan te geven wat er nu eigenlijk moet gebeuren. In zijn pleidooi voor twijfel
en onzekerheid klopt hij bij ons overigens niet aan een dovemansdeur. Wij zijn er
van overtuigd, dat men in intellectuele scrupules ten aanzien van de interpretatie der
feiten niet ver genoeg kan gaan en het overkomt ons zelfs bij de lectuur van zijn
epistel, dat wij nog blijven twijfelen bij zijn zekerheden. Niettemin zouden wij de
juistheid van een aantal zijner inzichten niet willen betwisten, al wijzen wij zijn
simplificerende weergave van De Kadts veronderstelde simplificaties van de hand.
Wij laten het uiteraard gaarne aan onze medewerker over om daarop nader in te gaan,
indien hij dat nodig zou vinden.
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Maar er zijn enige opvattingen in Lehnings brief, die de redactie van Libertinage
liever niet zonder commentaar wil afdrukken. Met alle sympathie - zieleverwantschap
zelfs - met de Hamlets, wensen wij dit mensensoort niet als politici, omdat zij, in het
groot, de verschrikkelijke brokken maken, die wij ook van de Deense prins kennen.
Het is in de politiek nu eenmaal zo, dat er gehandeld moet worden op grond van
onvolledig kenbaar feitenmateriaal. Wie blijft delibereren is schuldig aan de val van
Saguntum. Wie in een op machtsverhoudingen gebaseerde wereld begint met te
zeggen, dat hij de oorlog meer dan iets anders vreest, levert zich weerloos over aan
de tegenstander, die dat niet doet. Het gevolg is de afdreigingspolitiek, die wij van
Hitler zo goed kennen en die ten slotte toch tot niets anders dan oorlog leidt. Zeker,
men appelleert aan voortreffelijke sentimenten, als men zegt: die smerigheid, vooral
nu met de atoombom, is ons te erg, daarvoor passen wij toch heus; u moet maar
weten, wat u doet, maar wij doen niet mee.
Natuurlijk heeft men gelijk met op te merken, dat niet alle bewegingen in Azië
door het Kremlin zijn uitgedacht. Wie zal het ontkennen, dat het vrij en zelfstandig
worden der gekleurde volkeren op acties berust met een eigen beweegkracht? Maar
indien ze zich als pionnen van Moskou gaan gedragen, mag men ze dan niet als
zodanig beschouwen, omdat ze tevens iets anders zijn?
De détails en de nuances zijn altijd van belang, maar men moet zich toch wel
afvragen, of zij afbreuk doen aan het algemene beeld en of zij van invloed zijn op
de ene conclusie die tot een bepaalde politiek moet voeren. Nu zegt Lehning, dat hij
van De Kadt geen lessen in anti-communisme hoeft te ontvangen, omdat hij zich
eerder tegen de communistische dictatuur heeft gekant dan De Kadt. Het lijkt ons
niet overtuigend, want hij schijnt helemaal niet meer te weten, waarom hij tegen de
communistische dictatuur is. Hij is het zelfs zozeer vergeten, dat hij aanstoot neemt
aan De Kadts omschrijving ervan, nl. als ‘de georganiseerde barbaarsheid’. De lessen
van De Kadt, evenals die van Koestler, Souvarine en Borkenau zou hij dus o.i. heel
goed kunnen gebruiken. Indien men zich concreet voorstelt, wàt de communistische
dictatuur inhoudt, het verblijf van millioenen in werkkampen, het vermoorden en
denunciëren van vrienden en verwanten, waarin de grote Stalin zo bloedig is
voorgegaan, de afschaffing van alle socialistische idealen, de totale rechtsonzekerheid
voor iedereen, de zuiveringsprocessen met hun afgedwongen bekentenisen, de
kneveling van alle gedachten-vrijheid en uitingsvrijheid, de mensonterende
dwingelandij van de partij-domheid op het gebied
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van de cultuur, dan kan men deze reusachtige bedreiging van de westerse beschaving
niet op één lijn stellen met de amerikaanse machtsontwikkeling, waarover Lehning
smalend schrijft, maar die hem dat schrijven - en het ademen - toch maar mogelijk
maakt. Dat hij hier nog vrij kan ademen - betrekkelijk vrij, maar toch reusachtig vrij,
vergeleken met de mensen achter het ijzeren gordijn - hangt nu eenmaal samen met
de westerse afweerkracht; het is een voor onze cultuur beschamend feit, dat zij zich
alleen in de schaduw van de wapenen kan handhaven, maar het is waarschijnlijk
juist; althans het tegendeel kan niet worden aangetoond en het risico, om de wapenen
nu maar eens weg te laten, is volgens de ‘common sense’, waarop Lehning zich
gaarne beroept, veel te groot. Het lot van Tsjechoslowakije bijvoorbeeld is ons te
goed bekend om niet te weten, dat de Russische zetbazen overal bereid zijn de zaak
over te nemen, waar dat zonder oorlog mogelijk is. Men moet daarom de zware en
vèrstrekkende beslissing durven nemen om dat in Europa voortaan onmogelijk te
maken zonder oorlog. En dat betekent bewapening, samenwerking van het Westen
en het atlantisch pact. Hoe gedistingeerd-intellectueel het ook staat om twijfel te
zaaien aan de juistheid van zulke common-sense-conclusies, intelligent is het niet.
Om het concreter te zeggen: één onzer heeft op het vredescongres, dat in 1946 te
Parijs is gehouden, als journalist te maken gehad met allerlei gedelegeerden. Een
van de weinige mensen met cultuur onder deze politici en diplomaten, die zich
gewoonlijk op de eerste dag van hun verblijf in Parijs naar de Folies Bergère begaven,
was Jan Masaryk, de Tsjechische minister van buitenlandse zaken. Niet alleen een
man van smaak, maar ook een menselijke figuur, die slechts zelden een diplomatiek
masker droeg. Toen de staatsgreep van de communisten, ondernomen onder de
bescherming van de omringende russische legers, werd uitgevoerd, sprong Masaryk
uit het raam van zijn ministerie in Praag. Ziet u, het was niet de abstracte
communistische dictatuur, waarom een zachtzinnige en tot samenwerking bereide
erudiet als Masaryk een eind aan zijn leven maakte, het was, heel concreet, ‘de
georganiseerde barbaarsheid’, die hier binnen rolde en die ook verder, zuiverend
door middel van ophanging tot in eigen gelederen zich die kwalificatie waardig heeft
getoond. Als wij niet laf waren en vooral bedacht op eigen veiligheid en comfort,
dan zouden wij inderdaad een kruistocht moeten maken om de oosteuropese staten
te bevrijden. Want zij zijn de slachtoffers van de beperktheid en de vertraging van
de westerse bewapening. Maar in geen geval is het nodig om aan een verder
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oprukken van de georganiseerde barbaarsheid, d.w.z. de situatie waarin de Masaryks
uit de vensters springen, in Europa mee te werken. En dat is precies, wat de twijfelaars
doen, door hun derdewegspacifisme, hun verdoezeling van wat de dictatuur eigenlijk
is en hun ondoordacht doordraven op de door ieder fatsoenlijk mens gekoesterde
afkeer van oorlogsgeweld. Iemand, die zegt, dat de strijd tegen het totalitaire
communisme en het gevaar van een derde wereldoorlog een en ondeelbaar is, beweert
onzin. De enige zekere weg voor het Westen om een derde wereldoorlog te voorkomen
is het accepteren van het totalitaire communisme. Een zekere weg om het totalitaire
communisme te voorkomen is er niet, maar de beste weg lijkt te bestaan uit een aantal
maatregelen (waaronder bevordering van de sociale rechtvaardigheid en afschaffing
van het kolonialisme), waarvan krachtige bewapening een onontbeerlijk onderdeel
is. Deze bewapening heeft talrijke bezwaren, practische, financiële, economische,
morele, humanitaire, aesthetische, wat ge maar wilt, maar men kan haar evenmin
weglaten als een dijk tegen de vloed. Helaas, duizendmaal helaas, maar ik geloof
niet, dat Lehning aannemelijk heeft gemaakt, op zijn aziatische excursie, dat het
anders is.
Het is opmerkelijk, dat onze briefschrijver in zijn manipulaties met de aziatische
massa's het lot van Oost-Europa over het hoofd ziet. Men krijgt zelfs de indruk, dat
West-Europa hem nauwelijks meer interesseert, omdat het zwaartepunt van de
wereldpolitiek z.i. naar buiten Europa zou zijn verplaatst. Dat is niet alleen een zeer
twijfelachtige vaststelling, maar zelfs als zij juist zou zijn, zouden wij in onze
beschouwingen en in onze bekommeringen Europa toch nog wel centraal mogen
stellen. Doen wij dat, dan wordt het niet erg duidelijk, wat Lehning nu eigenlijk wil
behalve twijfelen. Vindt hij Rusland een bedreiging? Ja, zou men zeggen, want hij
noemt het land ‘imperialistisch’. Maar ook weer neen, want hij spreekt smalend over
de agitatie tegen de russische bedreiging. En toch weer ja, want het russische
vredesoffensief van Malenkof zou z.i. tot een détente kunnen leiden en dan zou er
dus wel degelijk een door russische dreiging gecreëerde spanning zijn geweest; anders
kon zij immers niet door eenzijdige daden van de Russen worden opgeheven. Een
sterk staaltje van zijn onsamenhangend denken is wel, dat bij deze mogelijke
ontspanning, die toch gevolgd zou zijn op atlantisch pact en europese bewapening,
m.a.w. op de politiek, die volgens zijn mening de oorlog dichterbij had moeten
brengen, opeist als de realisering van het minimum-program van de derde weg, die
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juist alles heeft pogen te doen om de kracht van het Westen te ondermijnen.
‘Noch turks noch paaps’ is overigens niet het devies van een twijfelaar. Het klinkt
even zeker als dat van de zelfverzekerde, maar wat praktischer en wereldser oude
Hollanders, die ‘liever turks dan paaps’ wilden wezen. Wij kennen Arthur Lehning
als een bekwaam historicus, maar noch in zijn rol van twijfelend politicus, noch als
zelfverzekerd utopist, wiens koninkrijk niet van deze wereld is, zien wij in hem een
leidsman.
Voor de redactie: H.A. Gomperts
Geachte Redactie,
Mogen wij, met het oog op de verkiezingen die zeker wel op komst zullen zijn, in
uw rubriekje Barricade de aandacht vragen voor een nieuwe Partij, die wellicht in
de smaak valt van enigen uwer lezers (de door De Kadt niet overtuigden)?
Als Partij Blancostemmers is deze groepering ontstaan, uit de volgende bittere
ervaring: hoe vaak nu reeds zijn wij, blanco-stemmers van nature (als intellectuelen
zijnde, convenieert het ons nl. slecht om de boete voor in-het-geheel-niet-stemmen
te betalen), in het laatste kwartier, ja, op weg naar de stembus, tegen een wetend
iemand aangelopen, die ons zei: ‘maar dat m a g je niet doen, dan stem je eigenlijk
voor de K.V.P. of de communisten’. En hoewel wij de rekensom die dit bewijzen
moest, met onze alpha-mentaliteit maar moeilijk begrijpen konden, dachten wij dan
toch: dàt nooit, want in ons binnenste had dan meestal óók al een stemmetje geklonken
dat sprak: ‘P.v.d.A. dan toch maar weer’...
Toch is het vervelend dat wij het nu op het punt van de Zondagsrust b.v. geheel
eens zijn met de heer Oud (op wie wij voor niets ter wereld stemmen willen) en niet
met het kopstuk van de P.v.d.A. dat door de radio uitriep: ‘moesten wij dan tégen
een wet stemmen die er tòch zou komen?!’ Anders ging er zeker een N.S.B.er op
zijn plaats zitten? In uw klein maar select gezelschap mag het misschien wel even
hardop worden gezegd, dat deze bekommernis des te nobeler is van ons groepje,
waar wij persoonlijk geen voetbal van een honkbal kunnen onderscheiden. Wèl zijn
wij persoonlijk erg bang voor het opdringen van Hollandse christelijkheid dat nog
steeds doorbraak heet. Wij zien het nog aankomen dat onze kinderen, als zij later
volwassen mannen en vrouwen zijn, het brood uit de mond gestoten zal worden
wanneer zij niet tot een kerkgenootschap be-
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horen. Ook zien wij het nog aankomen dat wij sympathie zullen moeten gaan krijgen
voor het Humanistisch Verbond (ondanks de crucusjes en het Hogere...), zoals wij
die honderd jaar geleden misschien voor de R.K.'s zouden hebben gehad: als verdrukte
minderheid.
Om dus nu eens van ganser harte te stemmen, zonder ongewild een bepaalde
formatie van onze medeburgers te bevoordelen, richtten wij het Verbond
Blanco-stemmers op, dat wij echter bij nader inzien omdoopten in P.P.D. (Partij
Politiek Daklozen), in de hoop zo enige stemmen-bij-vergissing in de wacht te slepen
van lieden die eigenlijk P.v.d.A. of V.V.D. bedoelen. Wat had u van onze Slogan
gedacht: ‘Stemt P.P.D.: wij bieden u een dak waarvoor u zich niet hoeft te schamen’?
Wij zijn ten volle overtuigd dat ons aantal zo gering zal zijn, dat wij geen merkbare
schade zullen kunnen aanrichten in de politieke gang van zaken. Wel echter zal het
ons een diepe bevrediging schenken, het éne lid dat wij ten parlemente zouden willen
zenden, Hinderlijke Vragen te horen stellen, naar links en naar rechts en zomaar,
zonder aanzien des partij's. Die lezen wij dan 's avonds in de krant. Een efficient lid
hoeft het niet te zijn (zie boven), maar wel een brillant persoon, dunkt u niet?
Met dank voor de plaatsing,
Mr Hugo Fastenhorst,
(h.t. secretaris voorlopig bestuur P.P.D.).
Amsterdam, April, 1953.

Besprekingen
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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[Adriaan Morriën: gedichten]
Adriaan Morriën
De boom en het bos
Het bos is als de mensheid, te voltallig,
Een zaal met vreemdelingen, een vreemdtalig volk,
Dat om ons lacht in bondgenootschap met de wind,
Een duldzaam ras, verslaafd aan de seizoenen,
Dat in de grond graaft slechts op zoek naar water,
En in de lucht boort zonder te ontstijgen,
Dat al het donker van de avond tot zich trekt,
Met vogels, moegevlogen vlinders, eerste sterren,
Wel schoon, maar gelijkluidend aan de zee,
Een hinderlaag voor kinderen en bliksems.
Maar ik voel vriendschap voor een enkele boom,
Die op mij wacht wanneer ik 's avonds thuiskom,
Die ik begroet en die mijn groet beantwoordt,
Een hoge vindplaats van de wind, een long vol licht,
Een grote hand die uit de domme grond steekt,
Een open brein vol dromen en gedachten.
Het troost mij dat hij mij zal overleven
En dat mijn denken verdergaat in weer en wind.
Want voor het zonlicht maakt het geen verschil:
Zo tijdeloos als nu is het ook na mijn dood.
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Spijsvertering
Vergeet je maag niet op een blauwe zomermorgen,
Gevuld met louter aangename dingen:
Sinaasappelsap, bruin brood en yoghurt.
De zuivere nasmaak duurt tot aan de koffie.
Je lichaam is als een tevreden kind,
Verdiept in 't hoge spel der spijsvertering.
Je mond is niet te droog en niet te vochtig.
Je zou nu kunnen praten als er iemand was.
Maar je kunt denken en een droom beginnen.
Je raam staat open en de wereld fladdert binnen.
Zij luistert als een vogel in het pasgemaaide gras.

Gesprek over Engeland
- Toen ik je zag wist ik meteen dat je anglofiel was.
- Voor mij is Londen een Zuidelijke stad vol zon.
- Is het er dan niet altijd mistig en koud?
- Niet in de zomer wanneer ik er op bezoek ben.
- Ken je veel Engelsen? Vind je ze aardig?
- Ja, vrouwen van ijzer, maar ook vrolijke meisjes,
Mooier voor mij dan de madonna's uit 't Zuiden,
Niet zo behaard en met halzen vuil van de zon.
Liefde moet koel zijn zolang zij zich nog kan beheersen
En de omhelzing vlak bij een badkuip of liefst aan een meer.
Gin voor het naspel, voldoende Virginia sigaretten.
Dan naar de schouwburg bij wijze van recapitulatie.
Als het te laat is opnieuw, maar nu ernstig, naar bed.
De natie is een en al pronunciation; alleen de vogels verraden
't Continentale, in Hyde Park, bij Buckingham Palace.
Amerikanen komen van een nog groter eiland,
Omspoeld door de machtige boezemzeeën der aarde.
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Het park
De middag gaat voorbij, maar zo aanwezig,
Zo zichtbaar en bespeurbaar als geen poëzie kan zijn.
De hoge blauwe lucht ligt binnen mijn bereik.
De bomen zijn 't bewijs dat ik als stam en blad kan leven.
De vijver met zijn zwanen en een hert,
Dat in de diepte kijkt waar kleine vissen zweven,
Maakt zelfs de grond, zo vast,
Doorzichtig en niet langer tot een last.
De grote zichtbaarheid vernietigt ook de tijd.

Lenteavond
Het voorjaar komt in stilte; met een fijner oor
Zou ik het breken, barsten, knallen horen
Waarmee de blaren uit hun schilden dringen.
De lucht moet vol zijn van 't onhoorbaar gillen
Van vleermuizen die door de leegte boren.
De dag gaat in zijn laatste licht verloren.
De stilte is mijn onmacht om te horen.
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Ongeloof
Ik kan niet geloven dat mijn vriend gestorven is.
De tijd is een huis met kamers die ik kan opendoen,
Een sigarettendoos vol onbegrijpelijke rook.
De klank van zijn woorden hangt nog in het licht
Zijn glimlach is onveranderd door de dood
En zijn voetstap schijnt steeds verder te gaan.

Kinderspel
Kinderen spelen met onzichtbare dingen.
Zij gaan met minder dan een schaduw om.
Wat voor ons stom is heeft voor hen geluid.
Waar wij niets zien zien zij de mooiste ogen.
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Kerkdienst
De kathedralen zijn musea waar de dienst
Nog doorgaat, met wat wijn i.p.v. offerbloed.
Bezoekers lopen in en uit, terwijl een priester prevelt
En enkele armen zegent aan zijn Middeleeuwse voet.
Men doet zijn zonnebril af voor het hoogaltaar
En luistert naar 't latijn dat deze reisgids keuvelt,
Alsof 't hiernamaals niet voorbij is en voor goed.
Er is veel vreemde toeloop voor de tijd van 't jaar.
De hoge vensters zetten 't zonlicht om in nevels,
Veelkleurig, glinsterend van stof en stil misbaar.
Een driemaal daags herhaald, ontnuchterend maal
Waarvoor de vrouwen zich de bruine hals bedekken
En vage kruisen over vrome ontucht trekken.
Zelfs de toeristen knielen hier, een enkele maal.

Positano
Een schuilplaats eerder dan een strand
Temidden van de hoge rotsen
Met witte huizenblokken als de treden van een trap.
Maar welke stedeling heeft nog de kracht voor zulk een stap?
Wie is niet liever lui en luistert naar het klotsen
Meer dan het ruisen van de zee?
Het heeft gestormd, de vissersboten blijven thuis.
Mannen met sterke benen, harde handen
Trekken ze hoger op het strand, tot aan de planken
Vóór de café's, de restaurants en het hotel.
De eerste kennismaking met de Middellandse Zee
Is plechtig, somber zelfs, in regenjas, de handen in de zakken,
De voeten zwaargeschoeid,
En onder 't klokgelui van de parochiale kerk.
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Houthakker
Het maakt verdrietig bomen om te hakken
En wortels los te graven uit het grint.
Ik klim met zaag en kapmes langs de takken
Tot in de kruin als een onwillig kind.
Kon ik mij in de hemel laten zakken
Voor het besnoeien van de wilde wind,
Ik sneed de storm in lange dunne plakken
En trok de nacht met wortels uit het zwint.
Maar ik vernietig wat mij 't liefste is.
Terwijl ik zaag en hak verstomt 't geruis
Waarmee de bomen tot elkander spreken.
Ik hoor hun lange ruggegraten breken
En zie de open plekken als 't gemis
Dat ik straks meeneem naar mijn eigen huis.
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Samenhang
Als ik een kind zie zie ik water stromen
Zie ik een vrouw dan zie ik haar met kinderen op haar arm
Haar rust is vol veranderingen
Haar slaap snelt naar een ongeweten doel
Haar glimlach vliegt, haar blik gaat verder dan mijn teerst gevoel
Zelfs in haar traagheid galoppeert mijn kracht
Iedere dag heeft zijn zomer en winter
Zijn hyacinthen en zijn blauwe asters
De wereld is nog vol geboorte
En ieder uur duurt langer dan mijn dood
Waar zij voorbijgegaan is hoor ik nieuwe mensen zingen
Waar zij tevreden slaapt verandert onrust in een droom
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Dankbaarheid
Dankbaarheid omdat de mens zo spaarzaam behaard
En zo volkomen onbevederd is.
Welk ander dier kan zich ontkleden, heeft zo'n huid?
Misschien zou bij een vrouw
Wat dons niet lelijk staan, bijvoorbeeld onder aan haar buik
Waar 't altijd warm en zo toegankelijk is.
Maar tussen haar gekrulde haartjes daar
En 't dons van vogels is niet veel verschil.
En bovendien, spreekt men niet van het dons van lip en wang?
Het donkere van de madonna's uit het Zuiden
En 't zonnige van meisjes uit ons sombere land.
Dons in haar hals, dons bij haar oor, onder haar arm.
Die lieve toespelingen op toen wij vogels
Of harige dieren waren in een onontdekt heelal.
Dat is het wat men zich herinnert als zij dood zijn
En wat ons doet verlangen naar de open vlakte,
De zachte heuvels van haar Europese naaktheid.
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Voorkeur
Wij zijn verrukt van bruine vrouwen in de winter,
Van blanke als het zomer is, aan strand,
Die met een ouderwetse, bijna witte hand,
Het koperrode haar gladstrijken.
Wij houden van de kleinste vrouw in een gezelschap van reuzinnen,
Het minuscule meisje, 't kind op onze knie,
Zo dol op mannen die met hoofd en schouders...
En is haar kleinheid niet een verontschuldiging voor bigamie?
Wij dwepen met de langste uit een kring vriendinnen,
De eindeloze armen met aandoenlijke gewrichten,
De benen als twee jaargetijden,
Het hoge voorhoofd naast die nederige gezichten,
De kalme blik van adorabele godinnen.
Wij knielen voor 't melancholieke meisje
Als de muziek haar zelfs te vrolijk is.
De wanhoop van een mooie mond, haar ogen vol ontsteltenis,
Zouden wij willen troosten en weer vrolijk maken:
Wij hoeven slechts die douloureuze schouders aan te raken.
Maar in een tempel vol geklaag
Zien wij een zorgeloze treurniet graag.
Haar lach gaat ons verstand te boven.
Wij houden van gekleedheid tussen naakt,
Van hoge boordjes en van lange zwarte mouwen:
Die ene kuise vrouw temidden van verdorven vrouwen.
Maar onder nonnen zoeken wij juist naar de blote hals,
't Obscene vlees zo vals en mals.
De domheid doet ons naar verstand verlangen.
Bij knappe hoofden blijft ons hart aan 't domste hangen,
Dat op geleerdheid antwoordt met een lied,
Ingenieuze vrolijkheid verdrijft met onverdacht verdriet.
De wereld lijkt zo ingewikkeld door zoveel verscheidenheid van vrouwen,
Maar is het niet.
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[G.J. Resink: gedichten]
G.J. Resink*
Dierenbloementuin
Zie, ik ontvang in openbaar gehoor
de hoge hanekam, de leeuwenbek,
de eendensnavel en de olifantsoor,
de kattenknevel en de kippedrek.
En langs mijn eenzaam overschreden pad
staan tijgerlelies en de vlinderbloem,
wolfsklauw en witte en rode schorpioen
en hertshoornvarens en glad slangenblad.
Geen heimwee naar de mens doorgeurt dit feest.
Slechts bij de bruidstraan blijf ik even staan
- niet lang, want het herinnert er maar aan,
dat 'k ook niet meer ben dan een bloeiend beest.
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Het Neushoornvogelpaar
Zij kwamen ergens uit de hemel dalen,
de bergen langs, in een vertilde vlucht
en wieken traag hoog boven het gerucht
van oerwoud, wind en water en vervalen
naar waar de verre vlakten ademhalen
in een opalen bovenzeese lucht,
alsof zij uit een voortijd in één zucht
een later leven willen binnendwalen.
Een veren huiver komt mij overvaren
dat wij uit vogels voortgekomen zijn
en als de vogels samengaan en paren.
Dan blijkt de mens dus toch gedroom te zijn
en ben ik slechts het jong, dat uit blijft staren
naar waar zijn ouders zijn - als zij het waren.
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Hoogvlakte
Dit land leeft uit de diepten van een krater,
waarvan de top een nacht de lucht in ging
en niets meer naliet aan herinnering
dan grote keien, zwavelhoudend water,
de steile kammen van een bergenkring
en nog wat vuur, dat op het licht geklater
van water, dat uit warme bronnen zingt,
dit vers laat rijmen, eeuwen, eeuwen later.

Nachtelijke vangst
Bij eb gaan fakkelvuren in de nacht
het rif op, dat nu drooggevallen is,
om vrouwen bij te lichten waar in schacht
na schacht de zee bleef staan om kwal en vis
en anemoon. Stil wordt de moord volbracht
aan wat krioelt in de koralen krochten.
De zeester slechts ontsnapt, onaangevochten,
de hemel in en beeldt er hoog de pracht
uit van Bérénice's hoofdhaar.

Eindnoten:
* Dierenbloementuin. Verschillende tropische planten, bladeren en bloemen zijn zo verscheiden
en grillig van vorm, dat ze vaak met dieren worden vergeleken.
Nachtelijke vangst. Aan de grillige zuidkust van Bali (met een zware branding ervoor) is dit
een gewone wijze om vissen te vangen, die in de schachten van het rif zijn achtergebleven. Het
sterrenbeeld ‘Bérénice's hoofdhaar’ is een duidelijk beeld aan de tropenhemel.
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[Guus Valleide: gedicht]
Het bijzonderste complex van leed en tongval hoor hoe de merels onze liefdes beschimpen
zij zijn de dekbladen van een vreemde trouwbijbel
beschreven in de losse stijl van het zomerlandschap
verlucht met ontroerende nonchalance
een kopje zonder schotel kan ook volkomen zijn
dit beseffen zij al drinkend uit hun hand
hun merelhand voorzichtig als een vioolbouw
ze wetten hun trotse snavel aan eenzaamheid
ze kennen slechts het huwelijk van leed en tongval

Guus Valleide
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Edward Lear
De ‘Jumblies’
Zij gingen naar zee in een Zeef. Hoezee!
Per Zeef gingen zij naar de zee.
Hun moeders goede raad ten spijt,
Op een winterdag in de koudste tijd,
Gingen zij in een Zeef over zee.
En toen hun Zeef draaid' als een tol
En iedereen riep: ‘Kijk uit, hij loopt vol!’
Riepen zij terug: ‘Geen nood, geen nood!’
‘Het water is diep en de Zeef is niet groot’
‘In een Zeef gaan wij over de zee!’
Ver en klein, ver en klein
Is het land, waar de ‘Jumblies’ zijn,
Hun hoofdjes zijn groen en hun oogjes scheef
En zij gingen naar zee in een Zeef.
Zij zeilden weg in hun Zeef, gedwee,
Bij golfjes en visjes tegast.
En ze legden af zo menige mijl
Met een mooie groene doek als zeil
En een Goudse pijp als mast.
En iedereen, die hen zo zag gaan,
Riep uit: ‘Het zal jullie slecht vergaan!’
‘Want de reis is lang en de Zeef slaat om’
‘En wat ook gebeurt, je bent vreselijk dom’
‘Want een Zeef ligt zeer onvast.’
Ver en klein, ver en klein
Is het land, waar de Jumblies zijn,
Hun hoofdjes groen en hun oogjes scheef,
En zij gingen naar zee in een Zeef.
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Het water drong spoedig er in, O Wee...
Drong binnen met woest geweld!
Om natte voetjes tegen te gaan
Deden zij rose papiertjes aan,
En maakten die vast met een speld.
En zij sliepen 's nachts in een pot van steen
En dachten: ‘Zo slim als wij is geen een.’
‘Want al blijft het nat drie dagen lang,’
‘Toch denken wij nooit voorbarig of bang.’
‘En de mast blijft opgesteld.’
Ver en klein, ver en klein
Is het land, waar de Jumblies zijn,
Hun hoofdjes groen en hun oogjes scheef,
En zij gingen naar zee in een Zeef.
En dag en nacht door zeilden zij,
En als de avond klom,
Dan floten zij het lied van de ‘Dong’,
Naar het echogeluid van een koperen gong,
Die in de bergen glom:
‘O Timballo! Wat zijn we blij!’
‘In een Zeef en een stenen pot leven wij,’
En heel de nacht in de bleke maan,
Voer de Zeef met het groene zeil eraan,
In de schaduw der bergen, stom.
Ver en klein, ver en klein
Is het land, waar de Jumblies zijn,
Hun hoofdjes groen en hun oogjes scheef,
En zij gingen naar zee in een Zeef.
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Zo zeilden ze via de Westerzee,
Naar een land met bossen bedekt.
En zij kochten een Uil en een nuttige Kaart,
En een half pond Rijst en een Suikertaart,
En een Bijenzwerm, bont gevlekt.
En zij kochten een Big en een groene Kraai,
En een aardig Aapje van zoeten taai
En 40 flessen Ring-Bo-Ree,
En Leidse Kaas, vers verstrekt.
Ver en klein, ver en klein
Is het land, waar de Jumblies zijn,
Hun hoofdjes groen en hun oogjes scheef,
En zij gingen naar zee in een Zeef.
En na twintig jaren keerden zij weer,
Na twintig jaren of meer.
En iedereen riep: ‘Wat werden zij groot!’
‘Want zij kruisten het Meer en de Zône der Dood’
‘Bij de Heuvels van Immermeer.’
En er werd hun een kostelijk maal opgedist,
Van koekjes, bereid uit krachtige gist.
En iedereen dacht: ‘Als ik straks nog leef,’
‘Ga ik ook fijn varen op zee in een Zeef,’
‘Naar de Heuvels van Immermeer!’
Ver en klein, ver en klein
Is het land, waar de Jumblies zijn,
Hun hoofdjes groen en hun oogjes scheef,
En zij gingen naar zee in een Zeef...

(vert. J.A. Waterman.)
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Arthur Lehning
Op zoek naar het Paradijs
Herinneringen aan Marsman (II)1
1
Marsman heeft veel over de dood gedicht. Zijn gehele poëtische oeuvre speelt zich
af in de omraming van den grooten dood. In een van zijn voor mij suggestiefste en
meest levende prozastukken schreef hij over zijn dichten over den dood: Ik had juist
méer moeten denken over den dood, maar niet in gedichten; ik had den doodsangst
niet moeten verdrijven met het roepen om leven, maar hem zwijgend moeten
doorstaan... Ik heb mij misschien in zooveel gevechten gestort om mij met dien eenen
werkelijken vijand niet behoeven te meten. Misschien zult gij zeggen... dat juist die
gedichten [de vele doodsgedichten] mijn levenskrachtigste zijn, wellicht zelfs òmdat
zij binnendringen in het gebied van den dood. Maar ik vraag mij juist af of met name
die doodsgedichten niet het tegendeel bewijzen van wat onbewust mijn bedoeling
was.
Dicht men nog als men werkelijk denkt aan den dood?... Ik ben gaan inzien dat ik
mij in mijn gedichten zoo vaak met den dood heb beziggehouden omdat ik in
werkelijkheid niet aan hem wilde denken. Ik was echter bezig met een honderdmaal
verzwakt en vervalscht bééld van den dood. Dat is de dood niet, dat getemde dier uit
mijn verzen... Ziet ge nu dat ik over een ánderen dood heb gedicht?; en tegelijk heb
ik dichtend het woord dood zoo vaak gebruikt, dat ik niet eens meer volstaan kan
met dood te zeggen als ik dood bedoel.’
Hij schreef dit in 1932 en zes jaar later, in zijn Proeve van Zelfcritiek zegt hij, dat
deze autobiografische stukken een treffend bewijs bevatten voor de betekenis van
de wil, die - uitgaand van een door zelfonderzoek gewonnen diagnose - ingreep in
een regeneratieproces dat inzette na de jaren 1926-1936 die een tijdperk van zoeken
zijn geweest. Het werk uit die periode leek hem vrijwel stuk voor stuk van het leven
afgedwongen en hij vond het frappant, dat de

1

Het eerste fragment verscheen in Libertinage 1-2 van deze jaargang. Het geheel, dat wij met
deze fragmenten slechts gedeeltelijk hebben gepubliceerd, zal onder de titel ‘De vriend van
mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman’, voorzien van illustraties en facsimiles,
verschijnen bij de N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, Den Haag.
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levenskrachtigste verzen uit die jaren het meest onverhuld uitkomen voor zijn dubbele
houding van driekwart vrees en één kwart verlangen tegenover de dood. Hij achtte
het ook een enigszins pijnlijke ironie van het leven, dat juist die periode in het begin
werd gekenmerkt door het zogenaamde vitalisme. Meer dan ooit werd hij gekweld
door de vrees voor de dood en het was voor hem duidelijk, dat voor een deel de
levensverheerlijking en de daaruit voortvloeiende levenskritiek in haar vitalistische
nuance een uiting van noodweer is geweest.
Zulk een verklaring laat toch nog veel vragen open. Men kan zich afvragen of de
vrees voor de dood in de tijd dat hij zijn eerste verzen schreef niet vehementer is
geweest dan ooit, daarna en of de ervaringen uit die tijd niet een nimmer verzwakte
onderstroom van zijn leven zijn geweest. Moeten wij overigens aannemen dat in
deze beschouwing opnieuw de dichter aan het woord is of dat hier een poging wordt
gedaan tot ernstige zelfanalyse? Schreef hij niet zelf dat hij de man niet was of niet
meer althans die uit zijn werk spreekt; dat hij die man nooit ten volle is geweest,
zelfs niet op het moment dat hij dat werk schreef en schreef hij niet ook juist om los
te komen van zijn verleden, dat hij ten onrechte met zich vereenzelvigd had. De
bespiegelingen in het Brieffragment over zijn dichten over de dood zijn wel zeer
suggestief en onthullend, maar toch ook verhullend dubbelzinnig. Marsman is niet
de eerste en niet de enige geweest die ontdekt heeft dat zijn vitalistische proclamaties
niet een bewijs waren van zijn vitaliteit, maar eerder een poging om vitaal te zijn het élan van zijn eerste verzen was dan ook meer dichterlijke wensdroom, de latere
manifesten vitalistische ‘literatuur’ - en wanneer hij in dit verband van noodweer
spreekt geldt dit dan niet voor zijn gehele poëzie? In een van zijn vitalistische
beschouwingen over kunst heeft hij de poëzie geformuleerd als de doorwrochte
omzetting van essentieel levensgevoel, graan des levens wordt omgestookt tot jenever
der poëzie, zoals zijn ‘baldadig aphorisme’ luidde; de potentiële chaos van het leven
wordt door scheppend vermogen - de levensfunctie bij uitstek - tot de reële kosmos
der poëzie die voor hem een stimulans was tot vernieuwd en verhelderd leven. Maar
zijn Brieffragment eindigde met de woorden: ik betwijfel of ik door mijn gedichten
den dood ook maar voor een zweem van zijn verschrikking heb beroofd. Ergens
wacht hij, in zijn volle kracht, alsof ik nooit over hem had gedicht. Ik ontvluchtte
hem in een narcose, ik ben moe en bedwelmd door het schuiven van poëzie. De
doorwrochte omzetting van essentieel levensgevoel, de uit het
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graan des levens omgestookte jenever der poëzie, tenslotte niets anders dan een
narcoticum? Het is een vreemde interpretatie van het vitalisme en het is begrijpelijk
dat Marsman er toe kwam op grond van zulk een zelfonderzoek zich tot tegenstander
te verklaren van het ‘philosophische vitalisme’. Maar noch deze afwijzing noch de
verdediging van het vitalisme verheldert in de grond van de zaak zijn dichten over
de dood.
S. Vestdijk heeft in de studie die hij aan ‘Marsman als apollinische persoonlijkheid’
heeft gewijd uiteen gezet dat wat Marsman vreesde de onzuiverheid van het leven
was waarvan de dood een symbool is; dat voor hem de dood vooral betekenis had
als doodvonnis: als een veroordeling van het minderwaardige en mislukte, dat hij de
dood voelde als een schande, als de pijnlijke bekentenis van een tekort, van niet aan
de hoogste eisen te kunnen voldoen. Het dichten over de dood moet dan worden
gezien als een symbool van een nederlaag niet tegen de dood, maar tegen het leven.
Deze beschouwing houdt echter geen rekening met het feit dat de dood bij Marsman
niet alleen gezien kan worden als een symbool van het onzuivere en onvolmaakte in
het leven en dat de dood als een schande werd gevoeld, maar ook, integendeel, als
een verheerlijking en als een bevrijding en dat zijn levensangst onlosmakelijk
verbonden is met doodsverlangen. Niets in dit verband is meer verhelderend dan een
beschouwing, die Marsman in 1923 onder de titel Praeludium Mortis publiceerde.
Geschreven, zoals zijn artikelen over Novalis en Trakl uit diezelfde tijd, in een
onvervalst epigonistisch Holstiaanse stijl, is Praeludium Mortis een praegnant
symptoom van de zuiver romantische levenshouding, die het expressionistisch
vitalisme voor hem was. Niet alleen formuleert hij hier het expressionisme als de
uitdrukking van de ondergangstendensen en van het wereldeinde, maar hij associeert
deze gevoelens volledig met eigen doodsverlangen ...Wij zullen... het ophanden einde
aanvaarden als een voltrekking van een natuurlijk verloop, waarover wij niet meer
smartelijke verwondering behoeven te gevoelen dan over den val der blaren in den
herfst... en een koele berusting kleurt zich wellicht zelfs even tot zweem van verlangen,
dat dezen dood als een weldaad begroet... Zoo voorvoelen wij in het wereldeinde
den eigen dood. De stad, de onzalige daad onzer ontzinde handen is almachtig
geworden. Doch ontzaggelijk, zonder erbarmen zal haar ondergang zijn in den
overmachtigen storm... Dan wordt de roep om het dubbele einde van hart en wereld
onverzoenlijk en laat geen dag meer af, en
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weerloos verloren in den storm van den ondergang stoot het wrakke schip op de
riffen des doods.
Zoals men ziet een eigenaardig stuk. Des te eigenaardiger, wanneer men zich het
beeld voor ogen houdt van de dynamische vitalistische dichter van het expressionisme,
en als men bedenkt, dat het geschreven werd in dezelfde tijd, ja in dezelfde weken
van de laatste van zijn stedengedichten, de Seinen. Wellicht is het ook niet zo vreemd,
wanneer men bedenkt, dat het expressionisme niet zonder samenhangen met de
romantiek was; die trouwens in Duitsland onmiddellijk na de eerste wereldoorlog
een grote opbloei beleefde. Zoals de romantiek een reactie was tegen
‘oppervlakkigheid’ van het klassicisme, zo keerde het expressionisme zich tegen de
uiterlijke schijn van realisme en impressionisme. De expressionist werkt ‘met de
ogen dicht’. De moderne dichter, schreef Marsman, wantrouwt de natuur en de schijn,
de huid der realiteit. Daarom doorboort hij haar, op zoek naar de kern.
Marsmans toenmalige lyrische en subjectieve critieken geven steeds een eenzijdig,
hoewel toch ook een essentieel beeld van de dichters waarover hij schreef en zij zijn,
omdat het meestal figuren betrof waarmee hij zich verwant voelde, niet minder
kenmerkend voor hemzelf. Het verwijt van gebrek aan volledigheid en objectiviteit
van zijn critieken heeft hij afgewezen; volgens hem waren dit waarden die behoorden
bij de critische clerken en niet bij de scheppende dichters: ik ben, zo schreef hij eens,
tot in mijn critieken lyrisch en intuïtief en zijn critieken zijn dan ook niet te scheiden
van zijn scheppende werkzaamheid en het is derhalve niet alleen typerend en van
essentieel belang wat hij over bepaalde figuren schreef maar ook wanneer hij dit
schreef.
Wie deze critieken of liever prozagedichten nu herleest - en het zijn vooral de
‘jonggestorvenen’ die zijn bijzondere voorkeur hadden - kan niet anders dan getroffen
worden door passages, die scherp en indringend het beeld oproepen van den schrijver
zelf en niet alleen dat uit de jaren 1922-1925 toen hij deze stukken schreef. Men
denke aan zijn karakterisering van de dichter van Danton's Tod: Ik geloof, dat het
voorgevoel vroeg te zullen sterven hem altijd, veel meer en veel vaker dan hij dat
uitte, gekweld en opgejaagd heeft. Dat hij, vóórdat 't einde hem zou overvallen, den
tocht door het leven spoorslags versnelde, en niet om de vreugde der snelheid alleen,
maar om een gróót landschap te zien; om nog snel, vóór den avond, een top te
bemeesteren, want bergen en toppen hadden met name zijn liefde. Er woelde een
rustlooze vitaliteit in dit hart. Van-
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daar deze jacht; deze springende snelheid, dit ongeduld; vandaar deze nijdige,
afgebeten zakelijkheid, die kwelling, getourmenteerde onrust verried. Als zijn leven
fragment moest blijven, zou zijn werk ook fragment zijn: hij had zijn tijd van leven
hard noodig...
Het had te denken moeten geven dat hij in zijn meest expressionistische tijd zulk
een diepe belangstelling toonde voor de Duitse romantici. Over Jean Paul, de
universele erfgenaam der romantiek, schreef hij dat hij soms expressionist was: zijn
wereldbeeld is uitgesprokener dan gewoonlijk ik-beeld; de kosmos is doordrongen
van eigen vormen - een formulering van het expressionisme die wellicht méér dan
voor Jean Paul voor zijn eigen expressionistisch-kosmische verzen geldt.
Van zijn critieken uit deze tijd is er geen die zozeer zijn eigen verwantschap met
de er in behandelde figuren tot uitdrukking brengt als zijn stuk over Novalis dat veel
autobiografische trekken bevat: Zijn leven op aarde is een kort ankren geweest aan
een vreemde reede;... Zoo wist hij van de wereld niet het minste, nauwelijk iets van
het leven, maar het diepste wist hij van den dood. En omdat de dood, die hem, dacht
hij, voerde tot het wezen, voor ons, minstens, toch het andere van het leven is, en wij
dood niet anders dan als vorm van leven kunnen denken, is het weten van den dood
voor ons weten van het leven tevens, en Novalis wordt ons, middellijk, duider ook
nog van het aardsche leven, hij, de slanke schildknaap van den dood... Hij bleef
eeuwig knaap, onaantastbaar voor het leven; onvervreemdbare vazal des doods.
Daardoor kon hij alles, wat des daags is, in 't voorbijgaan doen, en met een glimlach.
Deze dingen kluisterden hem niet. Hij was immers vreemdeling in de wereld, en wist
nauwelijks ook van het leven... wat Novalis derven moest aan levensrijkdom dolf hij
uit de mijnen van den dood, en wat hem ontging aan licht en daagsche driften, zoog
hij uit de schaduw van den nacht. Zoo werden in hun radend doodsverlangen de
Hymnen an die Nacht zijn wezenlijke, eeuwige creaties. Doch het blijft mij dagelijks
een wonder, hoe iemand in den dood zoo diep kon graven, die van het leven weinig
maar ervoer.
Scherp, met de helderziendheid die hem soms eigen was heeft hijzelf eens de kortst
mogelijke en denkbaar helderste formulering gegeven wat voor hem het vitalisme
betekende toen hij zei: vitalisme is hemelsch heimwee. Maar ‘hemelsch heimwee’,
dat is het nieuwe Jeruzalem der romantici en hoezeer onderscheidt zich dit van het
ontragische en apollinische holstiaanse elyseum. Marsman's vitalisme, zo schijnt het,
is nooit iets anders geweest dan een praeludium
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mortis: niet alleen angst voor de dood in het leven en angst voor de dood zoo is het altoos geweest,
ik ben bang voor den dood en bemin niet het leven

- maar ook een verlangen naar de dood: Eén der mogelijkheden het leven te zuiveren
en ook zo gezien is er immers geen tegenstelling tussen vitalistisch leven en
doodsverlangen. Integendeel, zij zijn identiek: vitalisme is hemelsch heimwee. Ik
weet niet of het juist is wat hij over de dichter Nijhoff schreef: zijn verlangen naar
den dood was niet zonder doodsangst en zijn levensangst niet zonder een driftige wil
tot leven. Maar het is zeker juist voor hemzelf. Wanneer Marsman constateert dat de
levenskrachtigste van zijn verzen de doodsgedichten zijn, omdat zij binnendringen
in het gebied van de dood, wat is dit anders dan de christelijke doodsmystiek der
romantici, voor wie het beleven van de dood een sterker leven betekent en een hogere
openbaring ervan. ‘Door den dood wordt het leven versterkt’, zegt Novalis. Men leze
van deze romantische pantheïst met zijn christelijke termen het ‘Lied der Toten’ er
op na, het gedicht dat George in zijn bloemlezing opgenomen heeft onder de titel
‘Ueber eine Kirchhofstür’ en dat wellicht een betere sleutel is tot Marsmans dichten
over de dood dan zijn Brieffragment.
Het is dan ook merkwaardig maar geen toeval, dat de meeste van zijn
doodsgedichten waarmee zijn gehele poëtische oeuvre is doordrenkt, tevens
liefdesgedichten zijn en dat de liefde bij hem vrijwel steeds verweven is met de dood;
een voorgolf van den dood.
is dood nog ver?
zijn dit de golven nog uwer haren,
of reeds de baren
der dooden zee...?

Het kenmerkende buitendien van de meeste van Marsmans liefdesgedichten is niet
het verlangen maar het afscheid.
Ik ga op weg
en laat mijn huis
verdonkren
in het avondrood
- o, ga niet weg,
de nacht is groot.
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ik kan niet blijven
lieveling,
de dood ontbood mij
tot zijn kring;
.........
o dood, o stem
de nacht is groot
en sterk de stem
die tusschen slaap
en morgenrood
roept uit het
nieuw Jeruzalem.

Een van zijn latere verzen, De Wijnpers, een der schoonste liefdesgedichten der
Nederlandse taal, is niet alleen een memento mori; de dood is er niet alleen het
symbool van de onvolmaaktheid en onzuiverheid van het leven maar van de zuivering
en de verheerlijking ervan.
Haren als gouden regen,
haren als beukenrood,
o, stroom langs wilde wegen
over den blanken schoot.
.........
o, weemoed te voorvoelen
hoe al dit blank en goud,
de golven met hun woelen
reeds neigen naar den dood.
.........
maar uit uw vleesch, vervallen,
melaatsch geworden lust,
stijgen bij honderdtallen
de liedren langs de kust
en doen de tuinen schallen
van vreugden, warm en rood;
gij zijt ten prooi gevallen
den wijnpers van den dood.

2
Na het installeren van de Hitler-dictatuur kon ik mijn werkzaamheden in Berlijn niet
voortzetten en het was zaak, in het bizonder na de Rijksdagbrand, Berlijn te verlaten.
In Juli 1933 vestigde ik mij in Madrid. Op mijn doorreis door Nederland, enkele
maanden
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tevoren, hadden wij elkaar bij Charley Toorop ontmoet en hij had mij van zijn plan
gesproken voor langere tijd naar het Zuiden te gaan. Begin October schreef hij mij,
dat hij inderdaad van plan was Holland voor geruime tijd te verlaten, voor hoelang
en waarheen was nog onzeker. In ieder geval hoopte hij in de loop van November
wat in Spanje rond te reizen en hij zou het prettig vinden mij in Madrid te ontmoeten,
vooral na de aardige uren die we onlangs in Bergen hadden.
In de eerste week van November arriveerde hij met zijn vrouw in San Sebastian
en reisde vandaar via Burgos en Valladolid naar Madrid. Zoals Marsman alle
overbodige rompslomp in het dagelijkse leven haatte, zo had hij ook het land eraan
op reis veel bagage mee te slepen. Hij beperkte zich in dit opzicht tot het absolute
minimum. De boeken die hij meenam, koos hij zeer zorgvuldig uit. Ik herinner mij,
dat hij op een treinreis in Spanje een boek las dat hij moest recenseren, een dikke
turf, zoals hij zei - het was een omvangrijke roman van Albert Helman - waarvan hij
iedere bladzijde, nadat hij ze gelezen had, uit het boek scheurde en uit het coupé-raam
liet waaien, om zich op deze wijze van overbodige ballast te bevrijden!
In Madrid hadden wij veel plezier, trokken naar Aranjuez, wandelden in de
koninklijke tuinen van het Castilliaanse Versailles en gingen naar Toledo, een van
de retraites voor mijn drukke werkzaamheden in Madrid. Mijn liefde voor Greco
was van oude datum, sinds ik in 1923 in de Pinakothek in München de Madonna
had gezien. Deze belangstelling had Marsman overigens geïntrigeerd - hetgeen mij
weer verbaasde -, omdat hij mijn bewondering voor Greco moeilijk meende te kunnen
rijmen met mijn antipapisme en mijn afschuw van zijn eigen kruistochten en
kathedralen. Er is in Spanje niets grootser en vollediger Spaans dan Toledo met zijn
kerken en kloosters, en in Toledo: Greco, de meest universele en moderne der Spaanse
schilders. Wij bezochten de kathedraal en de Pasado de la Sangre, de beroemde
herberg, die tijdens de burgeroorlog is verwoest, maar toen nog in dezelfde staat was,
als toen Cervantes er een van zijn novelas ejemplares schreef. Maar er was weinig
tijd voor een bezoek aan alle 54 Greco's, daar wij te veel tijd met wijn drinken in een
der fondas hadden doorgebracht. In de kathedraal zagen wij achter een dubbel
getralied hek dat de kerk van een nonnenklooster scheidde, een bedelende non, die
in hem bleef naspreken en die hij vereeuwigd heeft in een gedicht.
Na een rondreis in Spanje kwam hij weer in Madrid terug vooral ook met het doel
om Toledo bij nacht te zien. Het is dan ongeveer
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volle maan, zo schreef hij mij, maar ik kan er niet voor instaan dat hij schijnt. Mijn
kosmische tijd is voorbij.
Zijn vertrek uit Madrid was trouwens verhaast in verband met de onrust en
stakingen die er op dat ogenblik in Madrid heersten: opgewonden vertelde hij mij
de ochtend na ons bezoek aan Toledo dat hij vrijwel uit zijn bed was gelicht ten
gevolge van een ontploffing van een bom juist onder zijn raam en hij vond, dat de
Spanjaarden voor hun gasten meer égards konden hebben. Het was overigens maar
een ‘petardo’ geweest, dat wil zeggen een onschuldig soort bom, die weinig onheil,
meer veel lawaai veroorzaakt en een normaal begeleidingsverschijnsel was van de
vele stakingsacties.
Hij trok eerst naar het Zuiden. Hij bezocht Cordova, Sevilla, en bleef gedurende
twee maanden te Alcalá de Guadaira. Vandaar reisde hij ook nog naar Tetuan; de
Moren bevielen hem, naar hij schreef, méér dan de Spanjaarden. Eind Januari scheepte
hij zich te Valencia in naar Majorca, waar hij enige tijd verbleef, vandaar ging hij
nogmaals naar Madrid en vandaar naar Ronda: Een der mooiste plekken, die ik in
Spanje zag. Na zijn verblijf in Spanje maakte hij een korte reis door Italië, waar hij
onder meer Napels, Pompeï en Paestum, Perugia, Rome en Florence bezocht. Daarna
bracht hij enige tijd in Noord-Italië en Duitsland door. Vanuit Soprabolzano schreef
hij: Schrijf vooral eens waar je zat, al die tijd, hoe het gaat, of je nog [...] naar
Holland komt, kortom je toestand en je plannen; en graag in de klare taal van je
brochures, niet in de delphische aanduidingen waarop je me in je correspondentie
vaak trakteert. Ons gaat het bij voortduring best. Ik werk, als altijd bij vlagen, soms
zeer naar mijn zin.
In de herfst van 1935 kwam ik uit Spanje naar Holland terug en in de drie volgende
jaren hebben wij elkaar betrekkelijk weinig gezien. Hij was toen ook veel in het
buitenland en wij correspondeerden weinig. In December 1936 zond hij mij vanuit
Brussel-Schaerbeek zijn gedicht over Gorter, dat je wellicht interesseert en schreef:
Ik zat in September in de Ardennen en nu hier, en ben goed aan het werk. In
Februari-Maart ben ik in Holland en kom eens aan... Wij moeten dan ook nog eens
overleggen of je mij geen materiaal kunt bezorgen voor een verhaal over onze jeugd.
In het voorjaar van 1939 vertrok ik naar Engeland - Marsman woonde toen in
Frankrijk - en wij begonnen opnieuw de draad op te nemen, die wij soms
doorgesneden dachten. Ik twijfel er niet aan, dat de ontwikkeling van zijn laatste
jaren en ook mijn wat meer gematigde agressiviteit in politicis de grondslag zouden
hebben
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gelegd voor een hernieuwde en nieuwe vriendschap. ‘Thesen’ en ‘Anti-Thesen’
waren geschreven en konden niet worden uitgewist, maar in het licht van vele en
onzegbare catastrophes en in de schaduw van een grotere mildheid zouden wij hebben
erkend dat er tussen zijn paradijzen en mijn utopieën niet die afgrond bestond die
wij onoverbrugbaar achtten. Sterker dan naar onze polemische beschouwingen zou
wellicht onze herinnering uitgaan naar het vers waarin hij schreef:
dat wij de merken ruilden van ons hart.

Toen ik er bij hem op had aangedrongen naar Engeland te komen, antwoordde hij
mij, dat de plaats waar ik toen verblijf hield hem weinig aantrok, überhaupt deed
Engeland dat niet. Hij was er echter nog nooit geweest en hij sprak ook sinds onze
glorieuze burgerschooldagen geen woord Engels meer. Maar misschien zou het er
toch nog van komen. - Hij woonde toen in een klein plaatsje in Savoye, in Bogève,
in een blokhut, nogal kaal en leeg, maar hij vond het practisch en heel geschikt. De
plek is prachtig, 1100 M., stil, landelijk. Als de zon schijnt is het verrukkelijk, maar
het regent constant. [...] De nieuwe dichtkunst, waarmee ik overstroomd word, zal
je wel niet interesseeren - Er zijn overigens zeer talentvolle knapen bij. Ik wacht op
proeven van Slau's Verz. Poëzie om er die inleiding bij te schrijven. Zal zien in het
najaar ook voor jou een ex. los te krijgen, maar beloven kan ik het niet. Daarna
Nietzsche, daarna ‘Uren met Spengler’, vertaalde bloemlezing, plus inleiding, dus
werk genoeg. Hij was kort tevoren in Holland geweest. Ik heb een paar maal
gewandeld langs ‘de dreven onzer jeugd’, en ben ook nog op het kerkhof geweest,
bij je moeder's graf. P.M. was een paar weken in Mornex. Wij hadden genoegelijke
dagen en haalden herinneringen op. [...] De wereld wordt klein, de vriendenkring
ook -, en het leven is verre van vroolijk. Ik groei overigens tegen de verdrukking in.
Blijkbaar had ik toen plannen om over onze jeugd te schrijven, want Marsman
schreef mij: Als je denkt, dat schrijven bevrijdend zal werken, moet je het zeker doen.
Ik geloof zelfs dat je het zoo goed mogelijk moet proberen te doen. Mijn ervaring is
althans, dat een verleden pas werkelijk los van mij raakt, als ik het zoo naakt en
tevens: zoo scherp mogelijk onder woorden breng. Of is dit een typische
schrijversopvatting? Als je merkt, dat het als ‘therapie’ een ondeugdelijk middel is,
staak je het vanzelf wel.
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Ook mij zegt, op zichzelf, een graf niet zooveel, maar ik liet een vriendin een paar
plekken zien van mijn jeugd, en kwam toen ook daar. Het kerkhof vind ik nog altijd
heel mooi. De rest is minder dan vroeger, dat is zoo, maar er waren toch nog dingen
geheel intact gebleven. Ik vind Zeist overigens afschuwelijk, en kom er alleen af en
toe om mijn ouders. Van hier geen nieuws. Eindelijk zon, maar nog een straffe N.O.
wind.
Uit Bogève schreef hij mij nog, dat hij hard aan het werk was met gedichten. Enige
weken daarna vertrok hij naar een ander dorp - Saint-Romain - en vandaar schreef
hij mij enkele dagen na het uitbreken van de oorlog: Wij wonen in (de) Bourgogne,
een goede streek, in een klein nest. Of wij er den duur blijven kunnen, is nog de
vraag. - Dus nu is de groote zwijnerij losgebarsten, die je al jaren voorspeld hebt,
toen voorspellen nog iets van voorzienigheid had! Zou je overigens niet bijna
‘krijgshaftig’ worden, bij het beleven van zooveel fraais... Ik schreef nog in Bogève
de inleiding (van Slauerhoff), die ik je t.z.t. sturen zal. Op een briefkaart kondigt hij
mij daarna de zending aan van zijn essay over de poëzie van Slauerhoff en zijn stuk
over Nietzsche, de inleiding tot zijn vertaling van Zarathustra, 't laatste van niet al
te veel belang, met het oog op de halfbeschaafden der W.B. en omdat ik mij liever
elders vollediger en persoonlijker over hem uit dan in die Zarath.-vertaling.
Drie maanden na het uitbreken van de oorlog, begin December 1939, verhuisde
ik uit het Noorden van Engeland naar Oxford, dit Toledo der wetenschap, en schreef
hem vandaar naar Saint-Romain: ‘Ik lees in de N.R.C. je meestal interessante
besprekingen van weinig interessante literatuur: mijn eenige relatie met de
Nederlandsche letteren. Ik las het onwaarschijnlijke “Schloss”. Is de studie van
Vestdijk over Kafka reeds verschenen? Verder lees ik veel Shelley en wat daarmee
samenhangt - onder andere ook het afschuwelijke boek van Maurois over hem. Ga
je binnenkort naar het vaderland? Of is dat te bezwaarlijk?’ Enkele dagen later kreeg
ik het volgende antwoord:
Beste Arthur,
Ik heb je vorigen brief niet beantwoord, omdat hij juist kwam toen ik bezig
was de ‘laatste’ hand aan mijn nieuwen bundel te leggen. Half Dec. was
die af, en - als Adolf het toelaat - verschijnt hij begin April. Ik zal je dan
een ex. laten sturen.
Ik was eenigszins overwerkt en wij zijn toen een kleine maand in
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het Zuiden geweest. Naar Holland zal ik voorloopig, denk ik, niet gaan.
Hoewel er een mogelijkheid schijnt te bestaan van een visum: aller et
retour: zonder de zekerheid dat ik terug kan, ga ik stellig niet. Wat moet
ik in Holland doen, als ik deze en gene weer eens gezien heb? Op moffen
te schieten schijnt er nog steeds verboden - of nog niet aan de orde - te
zijn. Bovendien: in den wapenhandel ben ik - helaas - slecht thuis.
De studie van Vestdijk over Kafka staat in den bundel ‘Lier en Lancet’,
die nog andere zeer goede stukken bevat. Ik zou het bestellen. - Maar het
stuk over K. is ‘zware kost’. De Verz. Werken van Slau schijnen nu toch
uit te komen. Ik kreeg althans een proef van mijn inleiding bij zijn poëzie.
Ik geloof, dat er voorloopig 2 of 3 deelen komen (verzen en novellen,
misschien) en later in dezelfde uitvoering een herdruk van de romans.
Ja, Maurois over Shelley is slecht. Zijn boek over Byron daarentegen heel
goed. - Kun jij mij misschien zeggen wat er na 1933 van Yeats aan
dichtbundels uitkwam? (Ik heb de Collected Poems van '33.) Ik hoorde
iets van zeer dure plaquettes. Is er in Oxford misschien een goed
antiquariaat waar het na '33 gebundelde (alleen de poëzie) voor een
redelijke prijs is te krijgen? Informeer er eens naar. Ook naar een goed
boek over Yeats, vooral als dichter.
Ik wensch je geluk met je baan en woonplaats. Het leven is vreemd. Wie
had 20 jaar geleden gedacht dat jij ‘eindigen’ zou als - bezoldigd wetenschapsman, en dat ik - al dichtend - om het half jaar zou verhuizen
naar andere fransche gehuchten? Na den oorlog kom ik naar Engeland,
hoewel het mij weinig aantrekt.
So long.
je
H.
Ik bestelde het gedenkboek ‘De Ligt’.
St.-Romain, près Meursault
Côte d'Or, France
Dit was zijn laatste brief, althans de laatste die in mijn bezit is. Zo eindigde deze
correspondentie daar waar ze twintig jaar geleden begon: met het dorp van onze
jeugd en mijn moeders graf. Enkele maanden later werd het vrachtschip de ‘Berenice’,
uit Bordeaux op weg naar Engeland, in de vroege ochtend van de 21ste Juni in het
Kanaal getorpedeerd.
Achterbergs bede:
Red Marsman, die in Frankrijk woont, o God

Libertinage. Jaargang 6

189
werd niet verhoord. Het was enkele weken na de dood van zijn vrienden Ter Braak
en Du Perron, dat Marsman het oorlogsgeweld ten offer viel, en ik heb later vaak
gedacht aan de bittere woorden die Franz Marc in October 1914 schreef naar
aanleiding van het sneuvelen van zijn vriend de schilder August Macke: ‘...Im Kriege
sind wir alle gleich. Aber unter tausend Braven trifft eine Kugel einen Unersetzlichen.
Mit seinem Tode wird der Kultur eines Volkes eine Hand abgeschlagen, ein Auge
blind gemacht. Wieviele und schreckliche Verstümmelungen mag dieser grausame
Krieg unsrer zukünftigen Kultur gebracht haben? Wie mancher junge Geist mag
gemordet sein, den wir nicht kannten und der unsre Zukunft in sich trug. Und manchen
kannten wir gut, ach nur zu gut.!’
Welk een bittere ironie van het noodlot te weten, dat Marsman mij eens, twintig
jaar eerder, had geschreven: De zee is de eenige vrouw die ik nooit verried, mijn
onsterflijke geliefde, de eenige die mij niet verraden zal en ik niet zal verraden. Maar
hij had toch ook in zijn gedichten, tot zes maal toe, het noodlot dat hem wachtte
bezworen:
De eenzame zwarte boot
vaart in het holst van den nacht
den dood, den dood tegemoet.

3
Wanneer ik aan hem terugdenk dan zie ik hem nog altijd voornamelijk als adolescent.
Hij heeft steeds iets jongensachtigs behouden - ik zou bijna willen zeggen iets van
een jonge hond - en hij had altijd iets zeer levendigs en opgewekts, soms ook iets
opgewondens; hij kon zeer enthousiast zijn en hij had een grote dosis humor, waarvan
men in zijn geschriften weinig merkt. Ondanks de grote activiteit die hij van tijd tot
tijd in het hollandse literaire leven ontwikkelde, en hoewel zijn leven zich voor een
groot gedeelte in de literatuur afspeelde, had hij niets van een literator en hij was
steeds bereid en geneigd om weer op te breken. Hij heeft nooit iets gevoeld voor de
drukke en gezellige heirbanen van het vlotte, brede en officiële succes. Zijn materiële
behoeften heeft hij steeds op een minimum weten te beperken. Hij leefde dikwijls
als een kluizenaar en in latere jaren zocht hij ook de eenzaamheid. Hij was een vrij
en onafhankelijk man.
Ondanks zijn agressiviteit en strijdbaarheid was hij sportief en onbaatzuchtig en,
vooral in latere jaren, zeer gemoedelijk. In vroeger jaren was hij, naar het mij
voorkomt, uitgesproken heerszuchtig (een
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eigenschap, die hij mij van zijn kant overigens ook toeschreef) en van een
egocentriciteit, die soms iets inhumaans kon hebben: hij maakte de indruk dat hij
mensen met hetzelfde eclectisme kon kiezen als zijn lectuur en ze van zich afstoten,
indien ze niet van onmiddellijk nut voor hem waren.
Levenservaring en mensenkennis, in de gewone zin van het woord heeft hij voor
mijn gevoel nooit in hoge mate opgedaan; mensen en dingen waren, vermoed ik,
dikwijls in de eerste plaats literaire aanleidingen voor hem en wellicht gaf dit hem
ondanks zijn intelligentie iets beperkts. Wanneer men echter constateert, dat zijn
‘ervaringen’ zich voornamelijk afspeelden in een poëtisch klimaat, met andere
woorden dat deze ervaringen poëtische ervaringen waren, kan men toch zeggen dat
Marsmans poëzie steeds de onmiddellijke weerslag en neerslag van zijn ervaringen
is geweest. In deze zin is zijn poëzie een doorlopend commentaar van zijn leven,
volkomen autobiografisch: bij weinig dichters correleren poëzie en leven zozeer als
bij hem.
Zijn priesterlijke en magische opvatting van het dichterschap welke impliceert dat
het creatieve vermogen de levensfunctie bij uitstek is, wordt in dit licht gezien ook
een vanzelfsprekendheid. Poëzie een commentaar van zijn leven, betekent ook dat
zijn leven een emanatie is van zijn poëzie: de wereld die hij zich schiep en de uiterlijke
wereld tout court werd pas zinvol door poëzie. Verklaart dit wellicht dat zijn poëzie
zo weinig een verbeelding is van zintuigelijke ervaringen? En dat men in zijn poëzie
bij alle grootheid soms iets eentonigs en leegs heeft gezien omdat deze zich in een
ruimte bewoog waar de menselijke ervaringen van hun bestaansgrond schijnen
losgemaakt?
Meer dan Slauerhoff, het grootste dichterlijke genie van zijn generatie, was
Marsman bevangen in de tijd en gepreoccupeerd met het literaire leven en de literaire
stromingen die hem hebben beïnvloed en die een weerspiegeling vonden in zijn werk.
In dit opzicht is hij dan ook de meest representatieve dichter van de generatie tussen
de twee wereldoorlogen en niet ten onrechte had hij het gevoel steeds op de breuk
te staan en dat eigenlijk al zijn werk ontstond uit de breuk van de tijd, zoals hij die
ervoer.
Hoe dit alles ook zij: het fascinerende van zijn persoonlijkheid is natuurlijk dit:
dat hij rusteloos en zonder compromis streed tegen de doodsheid en de burgerlijkheid
van het bestaan, dat hij in zijn leven en zijn poëzie steeds naar het levende heeft
gezocht. Op zoek naar dit paradijs heeft hij soms vreemde en geforceerde wegen be-
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wandeld en niet altijd gerealiseerd ‘wat hij heeft gewild’, - maar wie kan dit van
zichzelf zeggen?
Wanneer men zijn leven en werk overziet, moet men wel tot de conclusie komen,
dat hij pas in de allerlaatste jaren van zijn leven tot een rijpere ontwikkeling is geraakt.
Toen vond hij ook iets van de bezieling en zekerheid terug, die het schrijven van zijn
eerste gedichten hadden gekenmerkt, die hij, zoals hij eens zei, blindelings had
geschreven. Zelf heeft hij de periode van 1926-1936 een tijdperk van zoeken genoemd
en geconstateerd, dat vrijwel al zijn werk uit deze periode van het leven afgedwongen
werd, totdat in het najaar van 1936 opnieuw de inspiratie zich baan brak in een
regenererende stroom van gedichten. Er is in de roman die hij met Vestdijk schreef,
Heden ik, Morgen gij, een passage - geschreven in het voorjaar 1934 - die onverhuld
autobiografisch getuigt, dat hij zich ook bewust was van de verandering die zich in
hem voltrok. Ik ben nu 35 en zonder iets te verdoezelen van wat achter mij ligt, noch
aan gloed, noch aan erbarmelijkheid, heb ik toch het gevoel dat mijn leven pas nu
goed begint. Ik hoop dat ik nog een lang leven voor de boeg heb, ook voor mijn werk.
Ik ben ervan overtuigd, dat ik stof en kracht heb voor tientallen jaren. Andere stof
dan vroegere, niet alleen lyrische, en ook andere kracht - ik hoop het tenminste.
Minder schichtig, langzamer, taaier en rustiger. Ik geloof inderdaad, dat alles wat
ik tot nu toe doorleefd heb, toch niet doorleefd genoeg was; en dat nu pas het aarden
in het leven begint.
Twee jaar later zou hij zeer bewust over zijn eigen ontwikkeling schrijven: Ik wil
niet beweren dat ik momenteel een bepaalde periode afsluit - er is onder allerlei
metamorphose bij mij een zeer sterke en duidelijke continuïteit, en alleen de dood
sluit iets af, - maar voorzoover men van een phase in mijn leven kan spreken, heb ik
het onbedriegelijke gevoel dat in dit jaar een eerste groote phase ten einde loopt en
een nieuwe begint. Ik ben niet iemend wiens ontwikkeling in een geleidelijke
spiraalgang verloopt, ik ben als een stroom door een vrij geaccidenteerde bedding
en er is geen zweem van twijfel, of de rivier die ik ben, maakt in dit jaar haar eerste
groote bocht.
In 1933 was hij begonnen veel Nietzsche te lezen en hij vond de lectuur fascinerend.
Hij dacht er over een keuze uit Nietzsche in het nederlands te vertalen, maar hij gaf
dit idee op, omdat hij na zijn ervaringen met de Gide-vertaling zelf van mening was
dat hij geen geboren vertaler was, en dat vertalen dan een corvée werd. Zijn interesse
voor Nietzsche werd trouwens gestimuleerd door zijn
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belangstelling voor het werk van Menno ter Braak, die immers over één van
Nietzsches grote problemen schreef: het christendom. De invloed van Nietzsche was
evident, maar het was onjuist, zoals Ter Braak in een aan Marsman gerichte brief
opmerkte, om gelijk deze deed, zijn ‘Oude en Nieuwe Christenen’ uitsluitend te
herleiden tot het ressentiment, de vondst waarmee Nietzsche de psychologische
wortels van het christendom had menen bloot te leggen. Want het zwaartepunt, de
ontdekking van Ter Braak was juist het naar voren brengen van de ongelijkheid (in
tegenstelling tot de ‘slavenmoraal’) en de daarmee samenhangende paradoxale positie
van het christendom, een opvatting van de christelijke moraal, die gekleurd was door
de leer van Augustinus; terwijl de opvattingen van Nietzsche doorgaans bepaald
werden door het antieke christendom, dit wil zeggen als vernietigingstendens in de
antieke wereld.
Maar terwijl Marsman zich met Ter Braaks cultuurphilosophie bezighield onderging
hijzelf de invloed van Nietzsche en in dit verband merkte Ter Braak op, dat als
Nietzsche antipoden als Ortega y Gasset, Gide en Spengler beslissend heeft beïnvloed,
waarom ook niet Marsman en Ter Braak. Maar hij dacht, dat Marsmans
Nietzsche-conceptie wel niet dezelfde zou zijn als de zijne: ‘voor jou’ - schreef hij
hem - ‘zal hij denk ik voor alles de dichter blijven, waar hij voor mij de anti-dichter
is, de meer-dan-dichter’.
Welke speciale redenen er toen geweest mogen zijn om de schrijver van ‘Die
fröhliche Wissenschaft’ te bestuderen, er is voor mij geen schaduw van twijfel dat
hij in het regenererende klimaat van Nietzsche zijn gezondheid en zijn bevrijding
heeft gevonden.
Wanneer hij in Tempel en Kruis spreekt over het ‘kathedrale gewelf’, dan zijn dat
niet meer de kathedralen van voorheen. Met een vehementie zonder voorbeeld in de
moderne poëzie verwerpt hij de gehele christelijke leer en eredienst, de tegenstelling
van een eeuwige hemel en een vluchtige aarde, die de geest vergiftigt:
Wel is water veranderd in wijn
Maar de droesem vergiftigt de geest...

Met Yeats zou hij toen hebben kunnen zeggen:
Homer is my example and his unchristened heart.

Er is gezegd dat Marsmans gevoelens van afkeer van het christendom voortkwamen
uit de geprikkeldheid ten aanzien van de culturele resultaten in een gekerstende
wereld. Maar dat het met
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de christelijke resultaten droevig gesteld was, wist Marsman in 1926 werkelijk ook
en zèlfs destijds zal hij de emanatie van de geest niet gezocht hebben bij de ecclesia
militans... Neen, de felheid van zijn toon en de bijna honende en ‘schandelijke’
termen - om zijn eigen woorden van 1926 over Jean Paul te gebruiken - waarin hij
spreekt over de katholieke eredienst, hangen zonder twijfel samen met zijn wrevel
over de toenadering die hij eens gezocht had tot dit roomse geloof, iets wat hem nu
niet alleen ver en onbegrijpelijk, maar hinderlijk was. Het hekeldicht dat hij schreef
over de Paus is wel het bewijs hoe grondig hij had afgedaan met de vérgaande
conclusies en illusies die hij eens had gekoesterd toen hij te Arles stond tusschen de
arena en de kathedraal. Liefst had hij deze gehele episode, die hij duister en
beschamend vond, uit zijn leven uitgewist. Maar terecht schreef A. Roland Holst in het Nawoord van de derde druk van zijn ‘Verzen’ - ‘dat men een eenmaal openbaar
erkend tijdperk van zijn leven later niet willekeurig voor nietig kan verklaren’.
Het is het heldere en diesseitige klimaat van Nietzsche, waarin hij het Zuiden heeft
ontdekt, dat hem uit de nog lang naslepende narcose van middeleeuwen en
katholicisme heeft doen ontwaken en ook heeft bevrijd van andere christelijke, met
name calvinistische atavismen. Niet meer verteerd door een onwerelds heimwee
hervindt hij zichzelf en de wereld door terug te gaan tot de oorsprongen van onze
cultuur en zich te bevrijden van de knagende zonde, zodat de ziel, uit het duister
ontslagen, weer zuiver kan ademhalen in de onschuld van voor het berouw.
Geen dragender,
doodlijker wonde
dan het knagend en
sleepend besef
van een schuld
een erflijke zonde,
bedreven voordat
wij bestonden
en waarmee ook
het vleesch is besmet.
laat het lichaam
allengs weer herrijzen
in zijn trotschen
oorspronkelijken staat
laat de zon ook
de huid weer genezen
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van de angst
die de leden doorvaart
als het lijf,
met een lichaam
verwonden,
in vervoeringen
ondergaat.

Zijn laatste cyclus van verzen heeft iets van het meeslepende en visionnaire van zijn
eerste werk, maar het is van een langere adem. Het thema is niet alleen dat van de
cultuur, maar ook dat van zijn eigen leven, en de zin van het leven en van zijn
zelfbevestiging, is nu niet meer het individu, vermetel en geïsoleerd tegenover wereld
en kosmos gesteld, maar humaan en humanistisch met de stroom der cultuur
verbonden. En ook in het beeld dat hij oproept van de Europese cultuur keren in een
nieuw perspectief elementen terug uit zijn jeugd: het gegermaniseerde en
gehumaniseerde christendom van Novalis en vooral het geromantiseerde Hellas van
Hölderlin. Tempel en Kruis is zijn meesterwerk en zijn testament. Zijn eigenlijke
‘Paradise Regained’.
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H.R.G. Vroom
President Dramakutra*)
- Een abalistes stellaris! riep sir Clipseby Hightower uit, terwijl hij de plotseling nog
frenetiek met zijn staart slaande vis van de harpoen schoof. - Ja, kijkt u maar, het
maanvormige lijf met de rode ogen boven het tuitmondje, de witte vlekken op het
groene fond, alleen, hoe is het mogelijk, ik ving er een in Mozambique in '12, zou
dat creatuur ook in deze wateren voorkomen? Ja, en toch, de bruine buik, had mijn
exemplaar alleen niet stekeliger rugvinnen? Vreemd.
President Dramakutra lachte terwijl hij het mondstuk van zijn zuurstofapparaat
afzette en de invloedrijke Engelse politicus - op een reis om de wereld - zijn duikerbril
aangaf.
- Wat ik geschoten heb zal ik morgen wel van het zoölogisch museum horen, sir
Clipseby, het voornaamste is dat ik nog schieten kan - recht door zijn hart, zonder
geluid, tst!
- Ik geef toe dat het de plaats is waar zijn hart zou horen te zitten.
Hij gaf de president een hand en hielp hem zich in het roeibootje te hijsen, waar
Dramakutra, druipend en gelukkig, en na zich ontdaan te hebben van zijn aqualong
en zwemvinnen, zich onmiddellijk begon te drogen. Daarna stak hij nog eens de
harpoen door zijn prooi, hief die hoog boven zich uit en zwaaide er mee naar de drie
motortorpedoboten van de lijfwacht die in de verte patrouilleerden langs de toegang
tot de baai, die zij hadden te bewaken tegen invallende haaien. Onmiddellijk ging
op de schepen de vlag in top; de bemanning stelde zich op aan dek; het
luchtafweergeschut loste saluutschoten. De beide mannen in hun roeibootje
beantwoordden het saluut staande, de president gehuld in zijn badjas, sir Clipseby
gekleed in een dwars gestreept, blauw en wit sporthemd, een khaki broek die hem
tot de knieën kwam en witte wollen kniekousen.
- Erken, sir Clipseby, dat dit de intiemste vloot-revue is die u ooit meemaakte.
Iedereen beweert dat ik me alleen maar op massa-meetings als een vis in het water
voel. Er is niets van aan! Ik heb mijn intieme genoegens waar ik meer om geef dan
om iets anders. Klinkt u dat vreemd in de oren?

*) Fragment uit de te verschijnen roman ‘De Eieren van de Quetzal’. Zie ook Libertinage 1952,
nr. 5-6.
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- Niet helemaal. U leeft hier uw hartstochten uit ouder ideale omstandigheden, zonder
gehinderd te worden door de, zal ik zeggen, onregelmatigheden van het werkelijke
leven, gelooft u niet?
- Het is dus toch waar wat ze beweren, dat de Engelsen een volk zijn met gezond
verstand. U althans hebt meer gezond verstand dan het hele corps diplomatique bij
elkaar.
De president had zijn badjas weer van zich af gedaan en zat nu in zijn satijnen
zwembroek, leunend tegen de stuurstok. Als altijd wanneer hij pas uit het water
kwam, bekeek hij met welgevallen zijn eigen lichaam. Het was waar dat hij te korte
o-benen had, maar zijn huid was voor iemand van zijn leeftijd nog verwonderlijk
jong en glad, en zijn benen en borst waren nauwelijks behaard. Zijn armen en zijn
ronde schouders waren tamelijk krachtig, en hij was trots op de gevuldheid van zijn
lichaam. Toen zijn blik van zijn eigen, lichtelijk bruin gebrande huid op de knieën
van sir Clipseby viel - uitstekende, knokelige knieën met lange, blonde haren over
de rimpelige, roze huid - had hij plotseling het gevoel meer Europeaan te zijn dan
de lange, houterige Engelsman, zoveel competenter leek hem zijn eigen lichaam.
- Wat u daar zei van die ideale omstandigheden, sir Clipseby, is volkomen juist.
Ik zal u iets bekennen. Weet u wat voor mij het fascinerende is van het
onderwaterjagen? De stilte waarin alles zich afspeelt; zelfs de slachtoffers ondergaan
hun lot zonder geschreeuw en meestal zonder bloedvergieten. Ik haat het jagen, het
gewone jagen, om de ‘mess’ die men onvermijdelijk aanricht; ik kan geen bloed zien,
geen brekende ogen, geen zieltogend vlees, geen doodsstrijd onder gebrul of
geschreeuw. Maar u moet zien hoe een vis zijn lot draagt. Ik heb eens meegemaakt
- men krijgt als buitenstaander anders nooit iets te zien van de moordpartijen die zich
onderwater afspelen - hoe een vis werd gegrepen door de scharen van een kreeft en
langzaam en onontkoombaar werd weggevreten, te beginnen achter zijn kieuwen.
Ik had het idee dat alleen zijn ogen wat uitpuilden, maar dat was misschien maar
verbeelding, omdat ik me toch ergens niet kon voorstellen dat hij zo iets gruwelijks
zonder enig teken van ontzetting aan zou kunnen. U zult denken, een vis, een stom
dier, dat wordt opgevreten, wat is daar voor bijzonder akeligs aan! Maar u kent de
sfeer van daarbeneden niet! De stilte in de eerste plaats, maar ook de hygiëne, het
getemperde licht, de helderheid van het water - in zo'n wereld krijgt de dood van
zo'n visje een eigenaardige beklemming, het martelen van mensen is nooit
beklemmend.
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- U bedoelt het lichamelijk martelen.
- Ja natuurlijk, ik bedoel het lichamelijk martelen. Er is nog iets wat het water zo'n
ideaal, want zo'n vreemd, onwerkelijk jachtgebied doet zijn. Men voelt er zich van
elk gewicht bevrijd, er gaat niets boven het gevoel van water overal om je heen, men
is er zo veel wendbaarder. Over de geheimzinnige pracht van het landschap daaronder
hoef ik u niets te vertellen, alleen dit dat het er ook toe bijdraagt jachtinstincten bij
mij wakker te roepen.
- Het is een ideaal terrein voor sluipmoorden, veronderstel ik.
- Nu drukt u zich een beetje sterk uit, wat mij verbaast van een Engelsman, maar
er steekt iets waars in wat u zegt, men sluipt tenslotte door het water. Het doden op
zichzelf is er helemaal geen kunst, het komt er op aan zijn prooi te kiezen, en alleen
daarop zijn aandacht gericht te houden. Hoe lang ben ik beneden gebleven?
- Ruim drie kwartier.
- Dan ben ik daarvan zeker twintig minuten bezig geweest met die
hoe-noemt-u-hem-ook-al-weer! Moet u overigens zijn bek eens zien, weet u wie er
net zo één heeft? Neen? Hadibulbul natuurlijk, ha ha ha! U moet toch toegeven dat
ik een betere vangst gedaan heb dan u met uw hengel!
- Inderdaad, maar ik heb intussen genoten van deze omgeving hier, bovenwater.
- Dat is nu juist ook één van de bekoringen van het onderwater-jagen: te weten
dat men weer bovenkomt, in een normale wereld, met kokospalmen op het strand en
de heuvels daarachter.
De motortorpedoboten hadden zich intussen verder van de kust verwijderd, en de
beide mannen werden nu opgeschrikt door het doffe geluid van een ontploffing,
waarop zij onmiddellijk een waterzuil uit zee omhoog zagen schieten.
- Een dieptebom, zei de president, ik heb mijn mannen toestemming gegeven om
enkele dieptebommen te laten ontploffen zodra wij klaar waren, als ze die bommen
tenminste niet eerder nodig hadden gehad tegen de haaien. Maar wat zou u er van
denken als wij eens terugroeiden? Ik begrijp niet hoe u het hebt uitgehouden in deze
hitte. Geeft u mij de riemen maar.
- Wel, ik...
- Niets daarvan, sir Clipseby, u bent mijn gast. Bovendien, ik ben van plan u iets
vertrouwelijks te vertellen, iets wat u beter aan kunt horen zonder te worden afgeleid
door het vermoeien van uw armen.
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‘Sans souci’, het kleinste, maar ook het modernste van Dramakutra's buitenverblijven,
lag tegen een heuvel, die de gehele baai beheerste, en die zo steil was dat het enorme,
vooruitspringende terras - architectonisch het meest opvallende gedeelte van de villa
- door hoge pilaren moest worden gedragen: bereikte men, zoals Dramakutra en sir
Clipseby Hightower nu, het buitenverblijf langs het steile pad van de zeekant, dan
liep men eerst door de sterk glooiende, koele tuin onder het terras om vervolgens via
een vrijdragende, betonnen wenteltrap het terras zelf te bereiken. Twee grote bomen
groeiden er door heen: één om aan een gedeelte ervan schaduw te geven; de ander
om, afgezaagd, als grote, ronde theetafel te dienen.
Toen de beide mannen bovenaan de trap verschenen werden zij, behalve door
mevrouw Dramakutra, verwelkomd door de voornaamste leden van het kabinet, met
echtgenoten: Fianaravarty, minister-president; Alidinsoepin, buitenlandse zaken;
Bhalsam, binnenlandse zaken; Hadibulbul, financiën; Ilyas Bonkarnath, defensie.
- Drama, ga je toch eerst kleden! riep mevrouw Dramakutra met zacht verwijt in
haar stem naar haar man, die, zijn badjas over de arm, onmiddellijk zijn ministers
bij de balustrade om zich heen had verzameld.
- Kijk, sir Clipseby gaat zich toch ook eerst verkleden!
Zij had nooit kunnen wennen aan dergelijke situaties waarin haar man haar toch
al ontelbare malen had gebracht. Enerzijds was er nu de bewondering voor de manier
waarop hij, naakt op zijn strak-zittende, glanzend rode zwembroek na, volstrekt
meester van de situatie bleef; anderzijds was er de ergernis over het choquerende
vertoon van zijn physieke manlijkheid. Zij wendde zich, toen hij geen aandacht
schonk aan haar vermaning, met een verontschuldigend lachje tot de dames van het
gezelschap:
- O, hij is soms net een kleine jongen, dan kan hij zich helemaal vergeten!
Ogen, die neergeslagen werden of even wegkeken; handen die nerveus bewogen
over knieën of schoot.
- De bedoeling is geweest, legde Dramakutra intussen zijn ministers uit, om een
huis te bouwen dat een eenheid zou vormen met het landschap; dat het landschap in
zich opgenomen zou hebben zo goed als het landschap het huis.
- Vindt u dan eigenlijk het geheel niet een beetje te Westers uitgevallen om te
kunnen passen bij onze Somalesische natuur? vroeg Bhalsam.
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- En dit terras, viel Hadibulbul hem bij, domineert dat de hele omgeving niet?
Iedereen keek naar het heldere, groene water van de baai; de dichtbegroeide heuvels
daaromheen; de zee onder de enorme, zachte hemel daarbuiten - de motortorpedoboten
hadden zich al verwijderd; alles was stil, geen branding, geen vogel zelfs in de lucht,
alleen een paar roerloze wolken.
- Het is natuurlijk maar een vraag, ging Hadibulbul voort, toen hij zag dat
Dramakutra verstoord keek, ik ben tenslotte niet meer dan een leek in dit soort dingen.
- Het is goed dat u het zo eerlijk bekent, maar overigens misstaat het u van ‘dit
soort dingen’ niets te weten, antwoordde Dramakutra, maar op een ironische manier
die juist bijna geheel het krenkende karakter aan zijn woorden ontnam.
- Wie weet er nu nog niet, mijne heren - ja, behalve dan blijkbaar een minister van
financiën, o, arme ik! - dat wij allen op het ogenblik met niets anders bezig zijn dan
te proberen een Westers huis te bouwen dat aan onze omgeving is aangepast?
Een stilte volgde op deze woorden - Dramakutra's ministers waren genoeg
ambtenaar om even afkerig te zijn van paradoxen, van wie zij dan ook afkomstig
mochten zijn, als kinderen van wie hen met water spatten. Alleen de minister van
defensie was niet zo gauw uit het veld te slaan.
- Maar waarom dan steeds het Westen aangevallen en het volk opgezet tegen
Polderland?
- Aha, een uitstekende vraag! Ik zal u zeggen waarom: omdat, als men iets in zich
op wil nemen, men eerst met dat iets in strijd moet zijn geweest. Samenwerking
tussen ons en het Westen, onzin! Zij zouden dat wel willen omdat ze weten dat wij
dan toch nog aan hun handje zouden moeten lopen. Door het volk op te zwepen tegen
het Westen houd ik het uit de slaap waarin het terug zou vallen als het zou moeten
geloven dat met dat Westen zo iets flauws werd gedaan als ‘samenwerken’.
- En het is dus ook om de revolutionnaire geest er in te houden dat u altijd de meest
anti-Westerse van onze intellectuelen in de hoogte steekt?
- Precies.
- Terwijl u eigenlijk daarmee het tegenovergestelde beoogt van deze lieden die
geen enkel Westers zonnestraaltje in ons culturele water willen zien schijnen?
- Inderdaad. U ziet maar weer: wat zou er voor ons in de politiek
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te beginnen zijn zonder de, wat u intellectuelen noemt - eigenlijk alleen maar priesters,
dichters en professoren, mensen die het minder dan wie ook kunnen verdragen dat
er volken zijn, machtiger en welvarender dan dat waar zij toevallig toe behoren. Als
wij staatslieden, mijne heren, ook maar één tiende van hun afgunst op materiële
welvaart bezaten, oah! de stukken zouden er al lang weer afgevlogen zijn!
- Gelukkig maar hebben ze nu hun eigen slagvelden, de vredescongressen!
Fianaravarty had geen gelegenheid Ilyas Bonkarnath te antwoorden op deze steek
aan het adres van zijn zoon, die een leidende rol speelde in een met het communisme
coquetterende studentenvereniging, en die inderdaad al enkele manifesten van de
Vredesbeweging had ondertekend en haar congressen had bezocht. Dramakutra viel
namelijk onmiddellijk bij:
- Natuurlijk, laten ze er gerust, naar toe gaan! Ze komen alleen maar dommer terug
dan ze al waren, geven interviews af vol anti-Westerse slogans die ze daar hebben
opgepikt van de een of andere, liefst blanke dwaas, en merken niet dat ze intussen
alweer een beetje meer van het Westen in hun bloed hebben zitten dan vóór ze gingen.
Wat op het eerste gezicht een omweg lijkt is in werkelijkheid de kòrtste weg: tien
pro-Westerse intellectuelen zijn niet in staat het volk beter aan het verstand te brengen
dat men van het Westen het een en ander te leren heeft dan één luidruchtige
anti-Westerling! De anti-Westerlingen zijn chauvinist, dat hebben zij voor op de
internationalistische pro-Westerlingen; zij hebben ook voor het volume van hun stem
- maar hoe gedweeër het volk naar hen luistert, hoe meer het zich gerechtigd acht de
dingen te doen waarvoor het wordt gewaarschuwd: het leren van Westerse talen, het
kijken naar Amerikaanse films! En let nu eens op mijn woorden, mijne heren, zouden
wij morgen het gebruik van het Engels of van Engelse boeken verbieden, dan zou
overmorgen iedereen Engelse les nemen, óók onze dierbare chauvinisten; zouden
wij morgen de import van Amerikaanse films stop zetten, dan zouden onze culturele
anti-Westerlingen overmorgenavond niet meer weten hoe ze die door zouden moeten
komen en ons binnen een week voor dictators uitmaken! Waar zouden zij over moeten
schrijven, waar zouden zij over moeten zwetsen wanneer men Hollywood en het
dollar-imperialisme uit hun spookhuis weerde? Geef hun hun spoken, opdat zij die
het volk voor kunnen houden - het volk dat zich altijd eerder iets aan spoken gelegen
laat liggen dan aan de bleke woorden, de
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zogenaamde ‘waarden’, waar de pro-Westerse intellectuelen de mond vol van hebben!
Democratie, persoonlijke vrijheid, humanisme, existentialisme, weet ik al niet wat
- wat moet het volk er mee, wat krijgt het er één korreltje rijst meer om? Neen, geef
de mensen hun spoken! Onze anti-Westerlingen hebben tenminste ingezien, dat
spoken even onontbeerlijk zijn als rijst, vooral als de rijst ontbreekt. Geef de mensen
spoken, maar zeg hun vervolgens dat het in hun macht ligt die spoken te verdrijven
- zij zullen zich daar tenminste een beetje voor inspannen zonder te beseffen dat zij
bij die inspanning juist dat van het Westen zullen overnemen wat zij nodig hebben:
dynamiek, techniek - hier zocht de president even naar wat mogelijk een nieuwe
slagzin zou kunnen worden, maar vond niets beters dan: politiek!
Tijdens deze redevoering had Dramakutra zijn ministers weer naar hun stoelen
geleid waarin zij, naast die van hun vrouwen, plaats namen; iedereen was getroffen
door dit schouwspel: hoe vaak zij ook naar redevoeringen van hun president hadden
moeten luisteren, zij hadden nooit kunnen vermoeden dat hij er, tijdens zijn speeches,
onder zijn kleren zó uitzag. Een redevoering werd klaarblijkelijk niet alleen gemaakt
door de stembanden, maar evenzeer door biceps, nek-, borst- en buikspieren - het
was een verrassende onthulling, een soort rondgang langs het productieproces van
een voorwerp dat men al jaren dagelijks gebruikte zonder zich ooit te hebben
gerealiseerd hoe het tot stand kwam.
- Wat denkt u dat de voornaamste drijfveer is geweest voor de Japanners toen zij
besloten zich de Westerse techniek eigen te maken? Behoefte aan samenwerking?
Och kom! Ik zeg u: het was de haat! Verloren is het Oosterse volk dat de haat niet
kan opbrengen die de enige motor is van onze wilskracht, nodig om de achterstand
op het Westen in te halen!
Hij had gelukkig niet de slechte smaak, bedacht mevrouw Dramakutra, om het
gezelschap toe te schreeuwen zoals hij nu ongetwijfeld gedaan zou hebben wanneer
hij voor een massameeting stond - hij sprak met vervoering en stemverheffingen,
het was waar, maar toch ging, naarmate men zijn naaktheid vergat, geen ogenblik
haast de impressie verloren van een intiem gesprek bijna, alsof hij hun nu een andere
naaktheid toonde: die van zijn diepste overtuigingen. Het was een suggestie die
uitging van zijn stem, die bij alle verheffingen, teruggehouden bleef; van zijn gebaren,
die bij alle spanning, ditmaal niets exuberants hadden; van zijn gelaats-expressies,
die bij alle emotie een zekere humor behielden. Nu en
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dan richtte hij zich een ogenblik tot één hunner apart, wat aan de bijeenkomst soms
even de sfeer van een samenzwering gaf, maar er was niets serviels of corrumperends
in de wijze waarop hij dat deed: hij was geen moment de violist die zich vleierig
neerboog voor zijn klanten door aan hun oor te spelen, zoals mevrouw Dramakutra
dat wel eens op de film had zien doen.
- Betekent dat nu dat ik de haat vereer, de haat, de haat op zichzelf?
Hij wendde zich hierbij tot Hadibulbul.
- Eerlijk, ik geloof dat, wat men ook op mij aan te merken kan hebben - en het
blijft onder ons dat ik sommige van mijn successen bovenal dank aan sommige van
mijn tekortkomingen - men niet van mij kan zeggen dat ik aan kortzichtigheid lijd.
Wat ik alleen verdedig is de haat, een bepaalde hoeveelheid ervan, als middel om
ons doel te bereiken.
Mevrouw Dramakutra wist dat haar man begonnen was met een idee te spelen; ze
was nu echter geneigd te denken dat de ernst wel erg de overhand had gekregen, als
ze ook niet wist dat hij de volgende dag met dezelfde overgave tegenover een ander
gezelschap de liefde zou kunnen verdedigen. Zij kende niemand wiens overtuigingen
zó afhankelijk waren van de situaties, van de mensen die hij tegenover zich had,
zonder dat men daarbij aan cameleons moest denken: hij nam andere kleuren aan,
niet om zich passief aan zijn omgeving aan te passen, maar om die te overheersen.
Zij wist dat zijn ministers zijn ideeën niet helemaal zouden volgen of er zelfs geheel
mee oneens zouden zijn - in ieder geval de volgende dag - maar dat ze niettemin na
deze redevoering weer wat meer in zijn macht waren geraakt, alleen al door het
gevoel door hem in vertrouwen te zijn genomen - hij liet niet na te suggereren dat
hij, wat hij nu vertelde, nooit aan zijn andere ministers zou bekennen - en ook door
het feit dat zijn ideeën toch wel gevoelige snaren raakte, bij de minister-president
althans en bij de minister van binnenlandse zaken, en zodanig werden verdedigd dat
ze, bij alle spitsvondigheid, vermoedelijk niemand een gevoel van domheid gaven.
- Ik weet ook dat ik, als politicus, en voor het volk sprekend, die haat tegen het
Westen moet localiseren door hem te richten op één concreet object.
Die hetze tegen Polderland over de Slangi-slangi eilanden! Het waren voor haar
redevoeringen van een heel ander soort dan die hij gehouden had in de tijd van verzet
en revolutie; toen vormden zijn redevoeringen hun geliefkoosd onderwerp van
gesprek; nu was
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die intimiteit verdwenen - wat met de Slangi-slangi campagne verband hield werd
zelden aangeroerd tussen hen, als gold het een soort ontrouw waarin zij vooralsnog
berustte, maar waarover hij niet graag vrijuit met haar sprak. Ze wist ook niet of ze
nu wel blij moest zijn met zijn ‘onthullingen’; dat hij op dit ogenblik genoeg meende
van wat hij zei begon ze steeds aannemelijker te vinden, maar zijn bekentenissen
dienden tenslotte ook een doel - of hij zich dat wel bewust was geloofde ze niet zo
net.
- De haat is echter een vlam die men niet al te lang kan laten branden: men loopt
dan het gevaar er zich aan te schroeien in plaats van er zich aan te verwarmen.
Hierna ontspande zich plotseling lichaamshouding en gelaats-expressie; een brede
lach trok over zijn gezicht, zijn ogen glinsterden:
- Zo, vrienden, dit moest mij even van het hart, jullie weten nu hoe ik au fond over
deze zaken denk; ik ben eigenlijk blij dat broeder Bulbul mij de gelegenheid heeft
gegeven tot dit heart to heart gesprek. Jullie hebt er geen idee van hoe zwaar soms
al dat geloof gaat wegen, dat je op den duur met je mee moet torsen wanneer je tegen
de massa spreekt! Oah! Ik heb nu tenminste het gevoel gehad dat ik het gewicht even
heb kunnen verplaatsen; een prettig gevoel van bevrijding als je altijd iets te dragen
hebt, ofschoon, laat ik niet dramatisch worden, vrienden, wij voelen al dat gewicht
natuurlijk alleen maar als we stilstaan, wat dan ook een gevaarlijk iets is voor politici,
een zéér gevaarlijk iets! Maar kijk, daar hebben we onze Engelse gasten, sir Clipseby
en lady High-tower! Milady, een goede siësta gehad? Vergeeft u mij mijn onvolledig
costuum.
- Het wordt u graag vergeven, excellentie, want ik heb alles gehoord over de
prestaties die u vanmiddag hebt geleverd in uw ‘onvolledig costuum’.
- Ha ha ha! Inderdaad, vrienden, daar was ik helemaal vergeten te vertellen van
mijn vangst van vanmiddag, of eigenlijk kan sir Clipseby dat misschien beter doen:
hij weet precies wat ik gevangen heb, een zeer zeldzaam exemplaar klaarblijkelijk,
dat ik achterna heb gezeten, niet vanwege zijn zeldzaamheid, maar alleen omdat hij
tot mijn verbeelding sprak. Kijkt u eens, wat zegt u ervan, lady Hightower?
- A wonderful creature! Maar het schijnt dat tot uw verbeelding speciaal het
groteske spreekt!
Terwijl de anderen luisterden naar een korte uiteenzetting van
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de Engelse politicus boog de president zich voorover naar lady Hightower en met
fluisterende stem:
- Ik ben een politicus, mevrouw, geen in de politiek verzeild geraakt ambtenaartje!
Sir Clipseby vervolgde intussen:
- Dit voor wat de vis betreft. Maar ik kan u ook de verzekering geven dat uw
president een geoefend zwemmer is onderwater, met een fijne neus voor wat de
moeite waard is om gejaagd te worden en last not least, een feilloos schutter! Ik zou
niet graag de vis zijn waarop hij een oogje had laten vallen.
- U drijft de spot met mij, sir Clipseby; vrienden, jullie zijn getuigen! Maar in alle
ernst, ik zou dat beest liever levend in handen hebben gekregen dan dood; ik zou het
een plaats hebben kunnen geven in de nieuwe dierentuin van Cotaloes.
- Nieuwe dierentuin?!
- Mijne heren, u wilt toch niet... Maar waarachtig, het is waar, u hebt gelijk, neemt
u mij niet kwalijk, ha ha ha! Dat komt, als ik bezeten raak van een idee, weet ik niet
beter of ik heb er jaren mee rondgelopen. In ieder geval kan ik u nu vast meedelen
dat Cotaloes een dierentuin krijgt zoals de wereld nog niet gezien heeft.
- Maar hoe is het mogelijk? 's Lands financiën...
- 's Lands financiën volgen die zij liefhebben, minister Hadibulbul - mij nog altijd,
naar ik hoop. Maar laat ik nu eerst eens de raad van mijn vrouw opvolgen en mij
verkleden, vanavond kunnen we er verder rustig over spreken.
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G.H. 's-Gravesande
Aug. P. van Groeningen en ‘De Nieuwe Gids’
Aan de nagedachtenis van Menno ter Braak
1
Indien er toeval bestond - maar het bestaat niet - zou ik zeggen, dat het toeval was,
dat ik juist de Historische Aflevering van ‘De Nieuwe Gids’ van October 1925 in
handen kreeg, toen ik in het zesde deel van Menno ter Braaks ‘Verzamelde Werken’
het artikel las over Aug. P. van Groeningen.
Ter Braak schreef over hem in ‘Het Vaderland’ van 27 September 1936 naar
aanleiding van de herdruk van ‘Martha de Bruin’, de enige roman van deze
jonggestorven, vrijwel vergeten, schrijver. In Prinsen, Walch, en Greshoff en De
Vries zal men zijn naam zonder succes zoeken. In ‘Drift en Bezinning’ van W.L.M.E.
van Leeuwen wordt hij pas in de tweede druk kort vermeld. Johan de Meester heeft
in ‘Taal en Letteren’ van 1898 onder de titel ‘Aug. P. van Groeningen en de epiek’
zijn lezing gepubliceerd, in dat jaar te Rotterdam en Den Haag gehouden. J.A. Rispens
in zijn ‘Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880’ over Aletrino
en Coenen schrijvend, zegt: ‘Innerlijk behooren deze werken allen tot dezelfde
levenssfeer. Ook het kristalharde proza van Van Groeningens in hoofdzaak
novellistischen arbeid. Hier vertoont zich tevens een element, dat men in dit soort
litteratuur weinig aantreft en een lichter toets geeft aan 't geheele: de levensironie
(Een doode musch)’.1)
Herman Robbers spreekt van ‘het z.g. “cru” realisme van een Frans Netscher, een
Aug. P. van Groeningen’. Nog tweemaal noemt Robbers hem, zonder nader op deze
figuur in te gaan. Het is Stuiveling in ‘Een Eeuw Nederlandse letteren’, die iets meer
van deze jong gestorven auteur zegt. ‘Ook het werk van de Rotterdamse onderwijzer
Aug. P. van Groeningen is innig-pessimistisch: gevolg van idealisme, diep
ontgoocheld door de troosteloze ellende van de proletariërs en hun kinderen’, lees
ik daar. En hij vervolgt: ‘Maar in dit proza, dat de Tachtiger stijlverfijningen van
Aletrino mist, voelt men voor het eerst als een donker-dreigende kracht de moge-

1) Een der schetsen van 1887 uit Van Groeningens bundel ‘Een Nest Menschen’. ('s-Gr.)
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lijkheid van sociaal verzet. Van zijn voorgenomen romancyclus kwam slechts één
deel gereed: “Martha de Bruin”; een interessante bundel diep-eerlijke novellen werd
nog uitgegeven na zijn vroege dood’.
Dr J. de Graaf heeft in zijn proefschrift ‘Le Réveil littéraire en Hollande et le
naturalisme français (1880-1900)’ een hoofdstuk aan Van Groeningen gewijd met
tal van citaten. Hij constateert in het werk van Van Groeningen e.a. een ‘sociaal
pessimisme’. Van het artikel van dr H. Gerversman in ‘De Nieuwe Gids’ van October
1925 maakt hij een ruim gebruik.
Ter Braak heeft diepe aandacht besteed aan ‘Martha de Bruin’. Na het naturalisme
gekarakteriseerd en op het pessimisme gewezen te hebben, zegt hij: ‘De wraakneming
op de huichelarij speelt in de boeken der naturalisten een enorme rol, zij vervangt
voor hen bijna de gansche philosophie; “beschrijven” is voor een naturalist eigenlijk
het bedrijven van pessimistische levensphilosophie. Diegenen onder hen zijn dan
ook het belangrijkst gebleven, wier stijl niet verdorde in de peuterige
schijn-objectiviteit, maar het accent van den subjectieven haat jegens de
conventioneele normen wist te bewaren. Tot hen reken ik o.a. den vrijwel vergeten
August P. van Groeningen...’ En aan het slot van zijn artikel zegt hij:
‘Is Van Groeningens roman dus in het algemeen een eerlijk voorbeeld van het
naturalistisch pessimisme (hij heeft ook veel humor, deze auteur, hetgeen bij
naturalisten betrekkelijk zeldzaam is, afgezien van den lageren humor à la Falkland),
opvallend is hier in het bijzonder zijn heftige anticlericalisme, dat op een reëele
verbittering wijst. Wat er van het leven overblijft nadat de godsdienst is afgeschud,
is de leegte: de ‘honger der zinnen’, de jacht op geluk, het is alles voorbestemd om
te verdwijnen in de troosteloosheid van een burgerlijk bestaan met zijn groeiende
ontnuchtering, verveling, haat en doelloosheid. Het naturalisme komt niet tot een
ander beeld dan het volslagen negatief; het put zich uit in deze negativiteit, hetzij
het, zooals in het gematigd realisme van Herman Robbers, een compromis weet te
sluiten met de huiskamer. In ‘Martha de Bruin’ ontbreekt dat compromis, en daarin
zal men ook wel een van de oorzaken hebben te zoeken van Van Groeningens
impopulariteit. Een zoo verbeten doordrijven van het pessimisme zonder een schijn
van happy ending is niet aangenaam voor hen, die minstens een straal van hoop
begeeren. Van Groeningen onthoudt hun die, dat pleit voor hem. Met dat al zou ik
hebben willen weten, of hij, als hij niet zoo jong gestorven was, het pessimisme van
den levenshaat zou hebben doorzien als óók een manier om het leven
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positief te leven, om er ‘ja’ tegen te zeggen! Het pessimisme, dat iemand nog doet
schrijven en aan tiendeelige romancyclussen denken, is immers een vorm van
levensbeaming!
***
Wie was Van Groeningen? Een Rotterdams onderwijzer aan de kosteloze school
in de Boezemstraat aldaar.1) August Pieter van Groeningen werd 14 Februari 1866
te Utrecht geboren en stierf te Rotterdam, waar hij op jeugdige leeftijd kwam wonen,
op 12 Februari 1894, dus bijna 28 jaar oud.2)
Van Groeningen heeft, in aanmerking genomen zijn kort leven, tamelijk veel
geschreven: een aantal schetsen - veel zijn vernietigd -, waarvan ‘Eene straat en eene
gang’, gedateerd 18 4/6 87, voor het eerst werd gepubliceerd in het ‘Zondagsblad
der Gemeente Rotterdam’ van 11 en 18 Juni 1887 en in ‘De Nieuwe Gids’ van
Februari 1938 herdrukt is; een novelle ‘Haagsche Leen’, gedateerd 1887, door het
‘Radicaal Weekblad’ van 1889 als premie uitgegeven; in datzelfde weekblad van
Juli-Augustus 1889 ‘Een dagje uit’, in Januari '88 geschreven; ‘Kindervreugd’ en
‘Op de bewaarschool’, beide in 1888 ontstaan en gepubliceerd in ‘De Nieuwe Gids’,
3e jrg. 1888. Na zijn dood is in dat tijdschrift van Maart 1895 geplaatst ‘Een doode
musch’ (18 6/11 87), van April ‘Besmettelijke ziekte’ (Februari 1888) en van Juni
‘Een schaftuur’. Deze novellen - niet de eerst genoemde - zijn met ‘Eenzaam’
(December 1887) na zijn dood, in 1895, uitgegeven onder de titel ‘Een Nest
Menschen’ met een voorwoord van P. Tideman, die ook in ‘De Nieuwe Gids’ van
1894 (dl. II, pag. 133) - het artikel is niet gesigneerd, maar is kennelijk van hem een in memoriam heeft geschreven.
In de 4e jaargang (1889) van ‘De Nieuwe Gids’ werden fragmenten van zijn roman
‘Van Alle Tijden’ opgenomen. Pas bij de tweede publicatie werd zijn pseudoniem,
Willem van Oevere, opgeheven en stond als schrijver Aug. P. van Groeningen
vermeld. Deze roman verscheen in het laatst van 1889 (op de titelpagina staat 1890)
bij A. Rössing te Amsterdam; een tweede druk zag in 1896 bij W. Versluys te
Amsterdam het licht en de derde is in de Salamanderreeks uitgekomen in 1936 met
een inleiding van dr H. Gerversman.

1) Enkele gegevens zijn ontleend aan het artikel van dr H. Gerversman in ‘De Nieuwe Gids’
van October 1925.
2) De gegevens in de nieuwe Winkler Prins en ‘Het tijdperk der vernieuwing van de Nederlandse
letterkunde’ door prof. dr W.J.M.A. Asselberg zijn onjuist.
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Tot de weinige letterkundigen, die langer met Van Groeningen zijn omgegaan, behoort
Frans Netscher. Wel maakte Van Groeningen kennis met enige Nieuwe Gidsers,
maar voor zover ik heb kunnen nagaan heeft hij slechts eens te Amsterdam met ze
een dag verkeerd. Op 12 Juni 1889 schreef hij aan Kloos:
‘Waarde Heer,
Nog eens dank ik u zeer voor de ontvangst. Indien ge te eeniger tijd in Rotterdam
komt, hoop ik u wederdienst te kunnen bewijzen.
Hierbij zend ik u mijn exemplaar van H. Leen. 'k Zal nog eenige exemplaren
aanvragen voor de andere heeren, waarmee ik kennis heb gemaakt.1) De novelle is
als premie verschenen van het Radicaal Weekblad, maar wordt de volgende week
afzonderlijk uitgegeven.’
Netscher heeft na de dood van Van Groeningen in ‘De Hollandsche Revue’ (le
jrg. no. 8, Augustus 1896) als Boek van de Maand ‘Een Nest Menschen’ behandeld
en bijzonderheden over de schrijver meegedeeld. Hij tekent Van Groeningen, die hij
in 1887 heeft leren kennen, blijkens een brief van Van Groeningen dd. 2 Augustus
1888 aan Kloos, aldus:
‘Hij was niet groot, benig, zwak, met een ongezonde kleur, groezelig als door
bedompte lucht, kwaad bloed, stuursche onvoldaanheid. Zijn hoofd was nogal groot,
met een laag voorhoofd, bonkig, benig, en de oogkassen waren groot en hol onder
een uitstekend voorhoofdsbeen, terwijl om de ogen bruinige, blauwachtige kringen
waren. Met zijn smalle afloopende schouders, nauwe borstkas, en gebogen rug gaf
hij den indruk van ziekelijkheid, van slechte longen, van een zwak, ongezond lichaam.
‘Hetgeen mij in hem aantrok, was zijn oogopslag: een blik van schuwe
ontevredenheid, bedwongen revolutiezucht. Ze hebben iets sympathieks die menschen
met schijnbare verlegenheid; onmiddellijk voelt men iets in hen broeien, morren, in
opstand zijn; die schuwheid grenst nog wat aan gebrek aan zelfvertrouwen,
ongewoonheid om zich bij vreemden voor te doen; maar daarachter zit een zekerheid
van wil, een alles durvende vastheid van doel. Ze zijn de verlegen revolutionnairen
van 't leven, de zwijgende opstandelingen van de gedachte, de stilbedroefden der
mokkende onderwerping, maar die brutaal terugstompen tegen het noodlot of
langzamerhand zich leeren stil te houden in filosofische onderwerping en hooghartige
minachting van 't toch kleinhartige menschengedoe rond hen.’

1) o.a. Boeken en Breitner. ('s-Gr.)
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Netscher vertelt dan, dat Van Groeningen de schetsjes, die hij ter lezing had gegeven,
van de tafel nam en verscheurde, wat hij later ook deed niet het begin van het tweede
deel van zijn romancyclus, waarin Henri de Graaff de hoofdpersoon zou zijn.
Toen Van Groeningen, die, blijkens een brief van 14 Juli 1888 aan Willem Kloos,
‘nog niet heel lang geleden’ zichzelf Frans ‘had moeten leeren, zoodat de uitspraak
van elk Fransch woord een klip was, (hoe conventioneel!)’, - toen Van Groeningen
de vreemde taal machtig was las hij, vertelt Netscher, o.a. Flaubert, Goncourt, Zola,
Huysmans, Maupassant en Balzac. Netscher zegt, dat Van Groeningen hem meermalen
bekend heeft, dat zijn schetsen ‘zijn gemaakt onder den onmiddellijk van Huysmans
op hem overgaanden invloed’. Tideman daarentegen beweert, dat ‘ook het buitenland
aan zijn (Van Groeningens) binnenste vreemd’ bleef, maar uit brieven blijkt, dat hij
inderdaad veel Franse boeken las. Johan de Meester meent, evenals Netscher, dat
‘het geen twijfel lijdt, of de Fransche voorbeelden hebben ook op Van Groeningens
werken en werkplannen invloed geoefend...’
‘De Nieuwe Gids’ leerde hij betrekkelijk laat kennen, maar juist in zijn scheppende
periode. In 1890 immers schreef hij aan mr M.G.L. van Loghem, toen redacteur van
‘Nederland’, die hem op 10 Maart om medewerking had gevraagd, o.a.: ‘Dat ik het
eerst in den N.G. ben opgetreden is alleen een toevalligheid. Drie jaar geleden wist
ik niet eens dat dit tijdschrift bestond en eerst door den heer Netscher ben ik er mede
in kennis gekomen, tengevolge waarvan ik in Augustus '881) een paar bladzijden heb
gezonden. “Van alle Tijden” is er in gekomen doordat de heer Van der Goes me
verleden jaar persoonlijk om iets kwam verzoeken. Maar ik heb van mijn
welwillendheid toen niet heel veel plezier gehad. In ieder geval bestaat er geen enkele
reden met het schrijven in dat tijdschrift voort te gaan, temeer daar de kunst dáárin
den laatsten tijd ondergeschikt gemaakt wordt.’
De woorden ‘Maar ik heb van mijn welwillendheid toen niet veel plezier gehad’
kunnen slaan op het feit, dat Kloos, zoals hij schreef, genoodzaakt was geweest § 4
van het tweede hoofdstuk uit ‘Van Alle Tijden’ te laten vervallen. ‘Het is een nieuw
motief van

1) Hier vergist Van Groeningen zich. Op 14 Maart 1888 schreef hij aan Kloos: ‘Gaarne zou ik
van U vernemen, of mijn tweetal novellen (“Een dagje uit” en “Besmettel. Ziekte”) door den
heer Netscher voor eenige weken U aangeboden, in de Nieuwe Gids geplaatst zullen worden’
en op 2 Mei vroeg hij weer naar zijn werk. Uit deze laatste brief blijkt, dat ook ‘Een schaftuur’
ingezonden was. Kloos schreef 20 Maart aan Netscher een brief, waarin hij om de novellen
van Van G. vraagt, die Netscher dus toen nog niet gezonden had. ('s-Gr.)
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uw werk, dat den gang van 2 en 5 onderbrak, en buitendien vind ik het literair niet
goed, omdat het geenerlei realiteit en ook niet een fraaie fantasie geeft’. Ook § 3 was
door Kloos gesupprimeerd en twee passages, één uit het derde hoofdstuk en het slot
van § 2 uit het vierde hoofdstuk.
De reactie hierop (maar het is even goed mogelijk, zelfs waarschijnlijker, dat het
betrekking heeft op de recensie van Kloos, die in het Februarinummer van 1890
gestaan had) was echter niet, zoals dr Gerversman uit de brief aan Van Loghem
meent te moeten opmaken, een wrok tegen, wat tot een conflict met ‘De Nieuwe
Gids’ aanleiding gaf. Van een conflict kan men pas later spreken na de verschijning
van ‘Martha de Bruin’, de recensie van Kloos daarover en het feit, dat Kloos de
correspondentie gestaakt had.
Op 6 Juni 1889 immers schreef Van Groeningen, in antwoord op de mededeling
van Kloos over het schrappen: ‘Ik zie uit uw brief dat ge ook1) § 4 hebt laten vervallen.
Uw eerste motief voor de schrapping (verbreking der eenheid) laat ik gelden. Daarom
zal het dan ook vervallen. Maar daarom alleen. Want uw tweede (onwerkelijkheid)
kan ik niet billijken, 't zou me spijten als u me dat kwalijk nam. Als ik het kon
billijken, dan zou ik moeten besluiten, dat er een gebrek in mijn organisme was, dat
het raadzaam maakte, me met de kunst niet langer in te laten, want dan heb ik niet
tot werkelijkheid kunnen maken, wat toch werkelijkheid is.
‘Ik hoop maar, dat u dat tweede motief niet voor meerdere gedeelten hebt laten
gelden, want dan zal er bedroefd weinig overgebleven zijn.
‘Zeer gaarne zou ik met Pinkster kennis met u komen maken. (Alleen daarom want men spreekt niet over vooruitzichten, als men die niet heeft.) Kon ik
alleen-met-mijn-lust-te-raden-gaan, dan kwam ik stellig, temeer, daar ik hier helaas
in een niet-zeer-plezierig isolement verkeer. - Nú echter kan ik niet meer, dan beloven
u zondag te schrijven, als ik Maandag kom.
‘De toon van dit mijn schrijven is min of meer onbeleefd, waarom weet ik niet,
want ik wil waarlijk niet onbeleefd tegen u zijn. Het zou me echter niet helpen, al
begon ik mijn brief opnieuw, daar er geen enkel onbeleefd woord in voorkomt. Geloof
me dus, als ik u verzeker, geen arrière-pensées gehad te hebben.’

1) Hieruit blijkt, dat er een brief aan vooraf is gegaan. In een ongedateerde brief schreef Van
Groeningen: ‘Ik geloof, dat het het best is, als u het 3e stuk van het hoofdstuk (II III) weglaat,
dan vormt het weer een geheel. Ook wil ik daar zelf nog later veel schrappen, als te
betoogend’. Tot dit laatste is de schrijver niet gekomen. ('s-Gr.)
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Inderdaad, is, zoals ik reeds mededeelde, Van Groeningen bij Kloos geweest. De
verhouding was zó goed, dat Van Groeningen op 11 Juli 1889 weer fragmenten uit
‘Van Alle Tijden’ zond. ‘Hierbij zend ik u iets uit: Van alle Tijden. Iemand die van
symboliek hield, zou zeggen: 't Is de uitdrijving uit 't Paradijs. Als zoodanig vormt
het één geheel, hoewel het uit het 3e en een deel van 't 4e hoofdstuk bestaat. 't
Liefdesmotief heb ik afgesneden, omdat dit de steen des aanstoots voor het publiek
zal zijn, de uitgevers inbegrepen. - Mocht het aangebodene u te lang voorkomen,
dan kan het afgebroken worden vóór §VIII op pag. 47. (Daar begint eigenlijk het 4e
hoofdstuk). Ik heb het volgende er bij gedaan, om sommige situaties uit het 3e
hoofdstuk (bv. de kinderachtige woorden van Cornelia) te kunnen verklaren. Komt
er iets in voor, dat ge liever geschrapt zag, dan kan u er gerust de pen doorhalen, het
raakt geen beginsel. (Ik heb hier bv. het oog op de laatste regels van § II pag. 53).
Voor een afzonderlijke uitgave schrap ik evenwel geen letter, deze mijn trots stel ik
tegenover de fatsoenstrots van Publiek -.
‘Daar het de eenige copie is die ik heb, heb ik in de nummering der §§ geen
verandering gebracht. Dat kan toch geschieden bij 't nazien der proef. - Ik zat echter
in de war over het opschrift. Wat denkt u van: Op den naaiwinkel (Fragment uit: Van
Alle Tyden)? Of vind u goed, dat 'k 't gewoon bij het vorige laat aansluiten, zooals
't ook trouwens in 't oorspronkelijke doet? - Indien u wil, kan ik later nog wel meer
fatsoenlijke episoden later volgen. Krijg ik geen voldoend antwoord van den uitgever,
dan zend ik u het heele rommeltje, dan kan u zelf zien. Hierbij No. 5 van mijn: Dagje Uit. (No. 4 heb ik nog niet ontvangen bij vergissing.
Dat zend ik u de volgende week.) 't Ongelukkige van dat verspreid uitkomen is, dat
mijn lust tot werken zachtjes-aan verdwijnt. 'k Heb nog wel stof voor twee bundels
novellen, maar geen lust om ze uit te werken.
‘De Heer Boeken zend ik hierbij een exemplaar van Haagsche Leen, als 'n kleine
manifestatie - helaas, zoo klein - van mijn zijde voor de van hem ondervonden
vriendschap tijdens mijn verblijf te uwent.
‘Uw verzen (Passie cyclus) heb 'k nog niet gelezen, omdat ze niet stonden in de
3 afleveringen, die 'k van u ontving. Uw tijdschrift is me als een vriend, die me
spreekt over zaken, die me lief zijn. De kennissen die 'k heb hier, zijn te dien opzichte
niet presentable. Daarom spreek ik met hén nooit over kunst.’
Het opmerkelijke in deze brief is, dat Van Groeningen aangeeft
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wat Kloos kan supprimeren en de bewuste paragraphen 3 en 4 heeft hij zelf uit zijn
boek weggelaten. Wat Kloos dus tenslotte, buiten Van Groeningen om, heeft geschrapt
beslaat in het boek dertien regels, een scène, waarin beschreven wordt hoe een hond
zijn poot oplicht tegen een mand met brood (2e druk blz. 44). Hierdoor kan dus zijn
latere verstoordheid niet ontstaan zijn, dunkt mij, al doelt hij er op in een nog te
citeren brief van 12 Maart 1890, tenminste dat kan men er uit lezen. Dr Gerversman
neemt dit echter als een feit aan. Het komt mij voor, zoals ik reeds aanstipte, dat de
reden van de verstoordheid te vinden is in de beoordeling van de roman ‘Martha de
Bruin’, door Kloos, het zwijgen van de dichter op uitvoerige en zeer vertrouwelijke
brieven en het overbrengen van de inhoud daarvan, wat Van Groeningen ter ore is
gekomen.
Dat Van Groeningen een groot vertrouwen in Kloos had is ontwijfelbaar; dat hij
reden had hem dankbaar te zijn evenzeer. Kloos heeft zich veel moeite voor Van
Groeningen gegeven: met raad - ik kom op dat punt nog terug - en door het schrijven
van brieven aan uitgevers om de publicatie van de novellen aan te bevelen. Dat Kloos
hiermee geen succes had lag waarlijk niet aan de wijze, waarop hij het talent van de
jonge schrijver naar voren bracht en bij voorbaat een gunstige beoordeling in ‘De
Nieuwe Gids’ verzekerde.
Van dat vertrouwen van Van Groeningen geven de brieven van 24 October en van
7 December 1889 blijk. De eerste luidt aldus:
‘'k Heb U nog te danken voor de toezending van den N.G. - “Van een klein meisje”
bevalt me uitstekend, natuurlijk. Het moet heerlijk zijn, zoo volledig te kunnen, wat
men wil, en bovenal: zijn popjes zoo rustig zelfbewust te kunnen mooimaken.
‘Om dat te kunnen doen heb ik me, misschien wat te forsch - van alle politiek
losgemaakt. Nooit wil 'k er meer iets meê te maken hebben.
‘'k Heb u, meen ik, nog niet geschreven dat het 1e stuk van Van Alle Tijden (Martha
de Bruin) door den heer Rössing zal worden uitgegeven. Het verschijnt in November.
Mag ik u een exemplaar zenden? 'k Zal er om schrijven. Maar 't bevalt me niet erg
meer - nu 'k de proeven nazie. Enfin, hierna beter.
‘U zal misschien uit het slot van m'n novelle: Een dagje uit - begrepen hebben,
dat het Naturalisme me niet voldoet. Het was natuurlijk geen kennisgeving à la een
krantenartikel, maar voor mij duidelijk genoeg - Men moet, dunkt me, gelukkig zijn
en altijd geweest zijn om er geheel door bevredigd te worden. Zou dat niet de reden
zijn waarom Zola La Faute, Le Rêve enz. heeft geschreven?
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Van Deyssel heeft dit laatste ongunstig beoordeeld, heb ik gehoord. Dat zou me
waarlijk spijten. Hoewel niet zoo stevig als bv. La Terre, vind 'k 't een mooi werk.
Er is wat 'k voor mezelven zoek, hoewel me dat nog niet geheel bewust is - een
Nieuw-Romantisme, kunst, dochter van het Naturalisme, de kunstuiting van een
nationalistisch idealisme, zooals het Naturalisme m.i. is van het materialisme - Zuivere
epiek kan niet anders zijn dan naturalistisch, geloof 'k. Maar mijn aanleg is meer
dramatisch dan episch als ik me niet vergis. Natuurlijk zie 'k het essentieele van 't
naturalisme niet in 't bezigen van ruwe en platte uitdrukkingen, want die heb 'k zelf
ook noodig soms. ‘Waarschijnlijk is m'n titel: Van alle Tijden, u wel wat pretentieus voorgekomen.
Inderdaad is daar reden voor, maar 'k heb 't niet zóó bedoeld. Hoewel 'k 't van den
zomer u niet dorst te zeggen, omdat 'k mijn krachten nog meer dan thans wantrouwde,
- het werk zal uit eenige stukken bestaan. De titel was dus niets meer dan een
verzamelnaam. 'k Wist geen nederiger. Zoo wordt men hoogmoedig tegen wil en
dank.
‘Indien u me eens schrijft - mag ik u dan een vraag ter beantwoording doen? Hoe
vindt u Daudet. 'k Kan maar geen smaak in z'n werken krijgen. Ze komen me zoo
sensatie-romanachtig voor. -’
De tweede brief - in de eerste komt zijn teleurstelling en afkeer van de politiek tot
uiting, wat ook uit het schrijven aan Van Loghem blijkt - is interessant, omdat Van
Groeningen daarin zijn meening nog duidelijker geeft over zijn roman, zijn twijfel
uitspreekt en tevens over zijn litteraire idealen schrijft.
...‘Het best is mijn schoonheidsideaal “belichaamd” door Wagner, maar het is
geen litteratuur.
‘En dit is ook het gebrek van het 1e deel van mijn roman, die ik u over eenige
weken zal toezenden. Ik verzoek u echter, er niet té hard over te lachen, hoewel ik
zelf het wèl gedaan heb. M'n god, het is zulk prulwerk. Ik kan de goede bedoelingen
wel hooren, maar zullen anderen het kunnen. Het maakt op me een droevigen indruk,
net of ik iemand ben die meê wil doen en niet kan. Als ik geld had kocht ik de oplaag
ter vernietiging òp. Een centsprent, meer is het niet, en toch het beste wat ik geven
kon, eigenlijk nog méér. Een nar-righeid uitgegeven voor ernst, het stamelen van
een eenjarig kind, een naren droom van een lijder aan grootheidswaanzin. - Hier en
daar heb ik er aan gedacht, het zoo goed mogelijk te maken door muziek naast de
tekst te schrijven, maar dan had het nóg krankzinniger geweest. Daarom maar gelaten.
- Ik heb me al sinds
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maanden geschaamd, dat ik u het 2e gedeelte voor den N.G. heb aangeboden. U had
het waarlijk moeten weigeren, het is het drukken niet waard. Men kan té goed zijn.
‘Laat toe s.v.p. dat ik even zeg wat ik met de roman bedoeld heb. Het kan uw
vroolijkheid (die waarschijnlijk niet onbeleefd zal zijn) nog vermeerderen als u dan
let op het bereikte.
‘Ik heb van begin af aan getracht de natuur niet tezien à travers un tempérament,
en dan te zeggen, maar ik wilde door langdurig observeeren, dát verkrijgen, dat ik
geheel in het te beschrijven stuk natuur opging, mijn individualiteit zóó totaal
elimineerde, en, één-geworden, met dat stuk natuur, de omgeving zag. (Nu schuilt
het gevaarlijke dezer methode dáárin, dat men, om iets toonbaars te leveren, een...
Laat me 't liever zóó zeggen: men loopt gevaar telkens neergetrokken te worden, en
dat is mij overkomen. Ik voelde het eenigszins van te voren en daarom:) ik heb
genomen ons land in de 19e eeuw, gezien, waargenomen, gevoeld, in ieder geval
niets nagelaten om mij er geheel in te leven. Toen heb ik gehoord twee motieven,
laat ik ze noemen het conservatieve, het ouwerwetsche, en 2o het moderne. Het 1e
heb ik, ontleed, gehoord te bestaan uit 2 satzen (of liever bij-motieven) die eigenlijk
één zijn: een gebrek lijdend calvinisme. Daarom mijn § 1 d.i. de ouverture. Fluisterend
vermengt zich met de aangegeven melodie een motief van verlangen, telkens luider
en luider, versterkt door een romantisch motief, wordend een kreet van geluk,
worstelend met het aanvangsmotief - en die worsteling een aanval van hysterie.
Lógisch dunkt me. Het 1e motief heb ik aangegeven door eenvoudige zinnen, zonder
versiering, loopend kort, met korte harde slaagjes. Het 2e door hier en daar een
toonheffing in de 1e hoofdstukken, toen door stukjes van de mooiste melodie die ik
maken kan. - Telkens als het 2e motief zegeviert, komt versomberend het 1e terug,
omdat het nog niet gekend wordt in zijn ware beteekenis. Nu is dit 1e deel (Martha)
bestemd om het 1e motief te laten domineeren. In een volgend (Henri de Graaff) zal
ik het 2e, het romantisch-mystieke zich laten ontplooien en dooden, plotseling, in
een moord. (Dat deel is reeds gereed geweest, maar heb ik weer uit elkaar gehaald.)
In het 3e hetzelfde motief zich alweer laten oplossen in het 1e (ik hoor het helaas
niet anders) en het 4e, hard, droog, moet worden den strijd om 't bestaan in al zijn
verschrikking, dus het 1e motief voluit.
‘Het groote struikelblok in het 1e deel is geweest: de gesprekken. Voortaan ga ik
nooit meer de directe rede gebruiken. Alleen van de indirecte is iets artistieks te
maken, daar kan men zijn melodie
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behouden. Want dat is, hoe bespottelijk het moge klinken als ik zie op wat ik geleverd
heb, dát is mijn streven te vinden: de melodie van ieder sentiment, zoodat een boek
wordt een muziek-drama. Esthetici zullen dat veroordeelen (Iedere kunst zijn eigen
gebied) maar daar kan ik niet aan doen. - Alleen nog dit: de middelste §§ van het
laatste hoofdstuk zijn allerbespottelijkst, maar dat is een bedoelde rimpeling van 't
sentiment daar, een bedoelde ironie. Bedoelde ironie, omdat ik daar, mijn
individualiteit uit Martha terugnemend, beter dan zij weet, wat ze voelt. Maar tenslotte
smelt de ironie weg in sombere ernst, tenminste voor mijn gehoor.
‘Nu ik dezen brief overlees, weet ik wat eigenlijk mijn allergrootste fout is geweest:
een te-groote-liefde voor het symbool of liever moe-zijn van de werkelijkheid. De
werkelijkheid heeft zich op mijn arm werk gewroken, voilà tout. Dat is mijn lynchwet.
‘Mag ik binnenkort in uw tijdschrift revanche nemen van mijn 3e en 4e hoofdstuk?
Ik heb een mooie episode uit mijn 2e deel: een verblijf op een boerderij, met het
middenpunt een stormsymfonie, die ik nog wat zal uitwerken. Goddank had ik voor
dit deel de gewone taal niet nodig, want daarmeê is het worstelen. Men kán er haast
zijn gedachten niet in zeggen. Een keer1) heb ik zelfs het evenement gehad, dat ik
een zin heb moeten afbreken, omdat hij niet juist te eindigen was, zonder surrogaat
en dat wilde ik niet.’
Een ongedateerde brief moet uit deze periode (eind 1889) afkomstig zijn en
verklaart ons veel over de toestand, waarin Van Groeningen verkeerde. Het boek
was toen al verschenen.
‘In het laatste gedeelte zijn eenige grove taalfouten gebleven, dat komt doordat ik
de laatste tijd zeer ziek ben geweest en dus de correctie niet met de noodige zorg
kon verrichten. Lukt het me, binnenkort iets mooiers te maken, dan laat ik déze
zending niet gelden.’
Van Groeningen stuurde bij dezen brief drie exemplaren van ‘Martha de Bruin’
voor Kloos, Boeken en Breitner met verzoek aan Kloos, daar hij geen geld had voor
port, de boeken door te geven. De brief is met een zeer beverige hand geschreven.
Drie en een halve maand zweeg Van Groeningen, waarschijnlijk ook omdat Kloos
op zijn laatste brief niet reageerde en hij zich schaamde over zijn openhartigheid. In
dezen tijd verscheen de recensie van Kloos in ‘De Nieuwe Gids’. Al had de jonge
schrijver betoogd, dat hij zijn boek slecht en belachelijk vond, uit zijn woor-

1) Hoofdstuk VII § IX in het begin.
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den kon men toch duidelijk horen, dat hij liefde had voor zijn roman. De beoordeling
van Kloos was hem, die zich immers schaamde over het deel (Op den naaiwinkel)
dat juist door Kloos geprezen was, daarom een groote teleurstelling. Ook de vraag
van Kloos ‘hoe weet gij dat?’, naar aanleiding van de ontleding van de vrouwefiguur,
moet Van Groeningen gegriefd hebben, daar hij Kloos immers geschreven had:
‘Bedoelde ironie, omdat ik daar, mijn individualiteit uit Martha terugnemend, beter
dan zij weet, wat ze voelt.’ Tot goed begrip zij hier herinnerd aan deze Literaire
Kroniek (blz. 424 en 425, 5e jrg. deel I, Februari 1890).
‘Maar Van Groeningen ziet alles zóó als het is. Hij is de epicus der lagere
volksklassen, en één van mijn liefste verwachtingen zou bevredigd wezen, als hij
eens in een plastischen en drastischen zedenroman dat groote deel der natie tot op
het naakte lijf beschreef. Want Van Groeningen is zeer zeker een goed analyst van
menschelijke emotie en menschelijken gedachtengang, maar toch geloof ik dat op
het oogenblik zijn kracht niet in ontleding, maar in het veraanschouwelijken van
feiten bestaat. Zijn Naaiwinkel is voor ons, wat de Camera voor '40 was, en hij heeft
slechts een twintigtal zulke schetsen te geven, om nog minder onvergankelijk1) dan
Hildebrand te zijn.
‘Niet dat ik nu een oordeel over dit boek heb gezegd. Het portretteeren van vrouwen
van het hoofd tot de voeten is iets, waar tegenwoordig een realist, die zijn vak wil
kennen, minstens eenmaal in zijn leven een boekdeel mee vult. En dat heeft nu ook
Van Groeningen met veel talent gedaan. Maar ik houd het altijd een beetje met de
ongeloovigen en voel mij soms geneigd om te vragen: “hoe weet gij dat?” Wij, arme
menschen, die ons zelf niet begrijpen, hoe begrijpen wij het gansche verloop der
bewegingen van een vrouwelijk hart? En daarom zou het mij spijten als de heer Aug.
P. van Groeningen voor het ontledend realisme het plastische er aan gaf. Maar toch
is Martha de Bruin een mooi stuk werk om zoo maar mee voor den dag te komen,
en van harte roep ik den schrijver een tot weerziens toe.’

2
Men moet, om te begrijpen hoe Van Groeningen tot het schrijven van een anti-critiek
en een aggressieve brief aan Kloos gekomen is, een inzicht trachten te verwerven in
zijn levensomstandigheden en zijn geestelijke toestand.

1) Veel later heeft Kloos dit verbeterd in ‘niet minder onvergankelijk’. ('s-Gr.)
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Een van zijn studiegenoten, de heer J.J. Voorhagen te Rotterdam, heeft daarover
uitvoerig bericht aan de uitgever S.L. van Looy, die de uitgave van ‘Een Nest
Menschen’ voorbereidde. Vermoedelijk zijn deze brieven geschreven ter inlichting
van P. Tideman, die de uitgave zou bezorgen. Of de heer Voorhagen, wat de
letterkundige activiteit van Van Groeningen betreft, goed op de hoogte was, betwijfel
ik. Uit zijn brieven vindt men in het voorwoord van Tideman allerlei gegevens terug,
o.a. het volgende. Tideman schrijft: ‘“Het Land” van Zola las hij in het Hollandsch.
Zoo is bekend dat hij in '88 met een vriend en ambtgenoot zich opgemaakt had om
het Fransch te leeren. Kan er zelfs sprake zijn dan van dadelijken invloed van
buitenlanders naar hem? Praktisch neen, en theoretisch neen! Want zoo is het te
voelen en te weten.’
Over die invloed had, zoals men weet, Netscher geschreven en nu twijfel ik er niet
aan, dat Van Groeningen samen met zijn collega Voorhagen begonnen is Frans te
leren - uit een brief van Juli 1888 blijkt immers dat ook - maar aan de andere kant
kan ik niet geloven, dat Netscher zulke beweringen over Van Groeningens lectuur
zou doen zonder enige grond. Immers de jonge schrijver heeft het in zijn brieven aan
Kloos over ‘La Faute de l'abbé Mouret’, ‘Le Rêve’, ‘La Terre’ en Daudet. Er komt
nog dit bij: Van Groeningen beklaagt zich over zijn isolement en zegt zelf, dat zijn
kennissen te Rotterdam, wat de litteratuur betreft, ‘niet presentable’ zijn en dat hij
met hen over de kunst niet spreekt.
Netscher, met wie Van Groeningen contact had gezocht, ontving hem 29 of 30
November 1887. Op 28 November had Netscher hem geschreven, dat hij gaarne met
zijn werk wilde kennismaken. Volgens de heer Voorhagen hebben de twee schrijvers
elkaar 5 à 6 maal gesproken. Als Netscher die Franse boeken dadelijk heeft geleend
is het onmogelijk, dat Van Groeningen ze heeft kunnen lezen, maar welke tijdsruimte
ligt er tussen de verschillende bezoeken? In ieder geval staat vast, dat de beide
schrijvers elkaar nog in 1890 hebben gesproken. Dat Van Groeningen, die een eerlijk
man is geweest, net gedaan zou hebben tegen Kloos of hij de door hem genoemde
boeken in het Frans had gelezen, mogen we niet veronderstellen.
***
Dit moest voorafgaan aan de mededelingen over de levensomstandigheden van
Van Groeningen.
Wat zijn vader, Adrianus, is geweest heb ik niet vermeld gevonden, maar in ieder
geval heeft Van Groeningen zijn jeugd in bekrompen

Libertinage. Jaargang 6

218
omstandigheden doorgebracht. Zijn ouders woonden telkens in de een of andere
achterbuurt, een buurt, die men bikkelhard beschreven vindt in Van Groeningens
eerste schels ‘Eene straat en eene gang’. Alle typen, die hij in die achterbuurten
geobserveerd had en die een diepe indruk op hem gemaakt moeten hebben, heeft hij
in zijn novellen getekend.
Het schoolmeester worden is onmerkbaar gegaan, vertelt de heer Voorhagen in
zijn kleurrijke brief van 21 Augustus 1895 aan de uitgever Van Looy. ‘Eerst
schooljongen met gebarsten klompen, toen kweekeling en eindelijk meester, maar
altijd sjofeltjes gekleed.’
Van Groeningen is begonnen met het schrijven van verzen, onpersoonlijk werk,
maar waarin toch reeds de ondertoon van medelijden te onderkennen valt. Overigens
is het merkwaardig hoe betrekkelijk spoedig uit de romantische, ietwat sentimentele
jongeling, de soms nuchtere naturalist en epicus is gegroeid. Het leed, dat hij om
zich heen zag en zelf geleden had, wilde hij beschrijven om zo verbetering in de
toestand te brengen. De eerste bekende poging was de in Juni 1887 geschreven en
reeds meermalen genoemde schets ‘Eene straat en eene gang’.
In die richting heeft hij meer willen doen. Wat dr Gerversman voor een geweigerd
ingezonden stuk in de N.R.C. houdt, is naar mijn mening - en het blijkt uit een brief
aan Verwey - een begeleidende brief voor een nieuwe schets, die hij aan dat blad ter
plaatsing aanbood. In Juni was zijn novelle in het ‘Zondagsblad der Gemeente
Rotterdam’ verschenen en 9 Juli schreef Van Groeningen o.a. aan de N.R.C.:
‘Ik neem de vrijheid, UEd. eenige bladzijden ter plaatsing in Uwe courant aan te
bieden.’ En verder: ‘Men zal zien, hoeveel er nog aan de volksopvoeding ontbreekt,
al is er reeds veel gedaan. Van ontwikkeling alleen is in de toekomst niets te hopen.
Er zijn gezinnen, waarin de ruwheid met haar nasleep van geslacht tot geslacht
voortwoekert. Mijne eerzucht was, een lid eener zoodanige familie te schilderen.
Voor het objectieve der schilderij sta ik in, voor zoover een waarnemer voor de
juistheid zijner waarneming kan instaan.1) Welk een invloed ten goede het onderwijs
- ook het neutrale! - op die ruwheid kan uitoefenen, heb ik in eenige regels
aangetoond.’
Men ziet, Van Groeningen was een sociaal voelend mens. Dit is ook de reden, dat
hij contact heeft gezocht met de heer Joan A. Nieuwenhuis, hoofdredacteur van het
‘Radicaal Weekblad’ te Amsterdam, een blad, waarin hij brieven uit Rotterdam heeft
geschre-

1) Alleen heb ik willens en wetens de schrille kleuren getemperd.
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ven van 1 1/2 à 2 kolom voor ƒ2.50. Van Groeningen had hem 12 December 1888
geschreven en 29 December kwam het antwoord ‘deels in antwoord op uw schrijven
van 12 dezer’. Daarin doet Nieuwenhuis hem de vraag als briefschrijver op te treden.
‘Er zijn mij van verschillende zijden aanbiedingen gedaan, maar ik geef aan u de
voorkeur.’ Van Groeningen werkt ijverig mee, te ijverig blijkbaar, want soms blijft
een deel van een brief over. Een ander, over de bank van lening, wordt als hoofdartikel
geplaatst. Ook als novellist draagt hij werk bij; er is dan sprake van ‘Een Nest
menschen’, en ‘Haagsche Leen’ wordt apart uitgegeven, welke novelle 22 Mei '89
gereed was als boek.
Op 1 April 1889 had Nieuwenhuis hem geschreven, dat hij zich niet verslingeren
moest aan de politiek; ‘dat zou voor u zijn wat “Haagsche Leen” was voor “de
Amsterdammer”.1) Gij zijt als wij allen, ook al 'n zenuwlijder. Die ziekte heeft de
eigenschap zich 't best te bevinden in gezelschap.’
Op 18 Mei '89 had Van Groeningen nog geen geld van het ‘Radicaal Weekblad’
ontvangen en Nieuwenhuis schrijft hem: ‘Uw brieven moeten maar niet worden
vervolgd. Hoofdzakelijk om reden ik bang ben ze niet, althans niet behoorlijk op tijd
te kunnen betalen. In abonné's gaan wij te Rotterdam ook in het geheel niet vooruit.
Ook heb ik te weinig plaatsruimte om ze geregeld te kunnen plaatsen - en dat is toch
noodig voor zulke brieven.
‘Ik ben nu met een drukker overeen gekomen om “Een nest menschen” uit te
geven. Ook zoude ik gaarn voor een niet te hoogen prijs, of liever: voor een prijsje,
een paar van die schetsen behouden om in mijn blad te plaatsen als Feuilleton. Kunt
ge zulks goedkeuren? Ik zou dan willen behouden: “Een Zaterdagavond” en “Een
dagje uit”. De overige zal ik dan terstond terug zenden...’ Als Van Groeningen een
uitgever kan vinden zal hij alles retourneren, ook ‘Een Nest Menschen’. En
Nieuwenkuis voegt er aan toe: ‘Om “aan den gang” te komen moet ge maar eens
wat half-waar zijn, d.w.z. niet liegen, maar onnauwkeurig zijn, door b.v. vuil te
schrijven waar strond moet staan. Ik schrijf dit, omdat ik zoo gaarne zag dat uw
arbeid bekend werd.’2)
1) In het dagblad ‘De Amsterdammer’ heb ik niets kunnen vinden, dat hierop betrekking heeft.
('s-Gr.)
2) Het is me na veel moeite gelukt helaas slechts drie nummers van het ‘Radicaal Weekblad,
orgaan van de Volkspartij in Nederland’, in handen te krijgen. In het eerste nummer van de
4e jaargang (6 Januari 1889), dat geen naam van de hoofdredacteur vermeldde, wat in de 3e
jaargang wel geschiedde, althans in het nummer van 2 December 1888, komt de eerste brief
uit Rotterdam van Willem van Oevere voor, een fel schrijven tegen de N.R.C. en tegen het
‘Zondagsblad’ van 15 December. Speciaal wordt Heyermans - vader van Herman geattaqueerd. Aan het slot van de brief schrijft Van Groeningen: ‘Nu moet ik me zelf nog
voorstellen. Ik heb dat tot nog toe vergeten, om reden. 't Doet er immers niet toe, wie het
zegt, als het maar waar is, wat hij zegt. Of men zou tegen aanhangers der probabiliteitsleer
moeten spreken. Die zouden die stelling niet beamen. - Mijn naam doet er dus niet toe. We
zijn solidair met ieder wiens streven gericht is op het verschaffen van het grootst mogelijke
geluk aan allen. Maar geen uitgesteld geluk... neen, in dit leven. Ongelukkig moeten zulken
dikwijls den rol vervullen van Ismaël, wiens “hand tegen allen” was. Voorloopig valt er meer
te tuchtigen dan te zalven.’
In het nummer van 4 Aug. 1889, dat hulde aan de Franse revolutie van 1789 brengt, komt
ook een bijdrage van Willem van Oevere voor, die ik in een bijlage heb opgenomen, naast
die van vele bekende persoonlijkheden als A.H. Gerhard, F. van der Goes, C.V. Gerritsen,
J.A. Levy, H. Wolfgang van der Mey, F. Smit Kleine, D.A. Mansholt, Jan ten Brink, e.a.
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Van Groeningen, die voor zijn moeder, Wilhelmina Adriana Barendrecht, die een
snoepwinkeltje hield, en zusjes moest zorgen, had een moeilijk leven. Het was een
tijd van hard werken. Overdag moest hij op school zijn en 's avonds en 's morgens
studeerde hij en schreef. Voor zijn zwak lichaam - hij had de tering - was dat te veel
en de heer Voorhagen vervolgt: ‘want zoo lang ik hem gekend heb is hij nooit recht
gezond geweest, waarschijnlijk een gevolg van de slechte omstandigheden waarin
hij altijd verkeerde.’
De medewerking aan het ‘Radicaal Weekblad’ is op een grote teleurstelling
uitgelopen, ook in financieel opzicht, daar Nieuwenhuis evenmin over geld beschikte
als Van Groeningen. Uit hun correspondentie blijkt, dat ze vaak geen geld hadden
voor postzegels om hun brieven te frankeren.
De brieven van de Rotterdamse schoolmeester in dat blad schijnen ook de wrevel
opgewekt te hebben van de autoriteiten, wat op te maken is uit een conceptbrief van
Van Groeningen aan Nieuwenhuis. Daarin toch lees ik:
‘Mijn oorspr. plan was af te wachten, hoever men zou durven gaan in het beperken
der vrijheid van schrijven en spreken. Ik vergat echter, dat mijn naastbijliggende
plicht iets anders van me eischt, ontslag te vermijden, als dat kan zonder mijn
overtuiging af te leggen, of zonder de belangen v.h. algemeen, dat op aller
medewerking recht heeft, te schaden. Die belangen doe ik in geen enkel opzicht te
kort als ik handel volgens mijn plan. Integendeel. In stilte kan ik heel wat doen tot
de vorming v.d. vrije openb. meening, die, in Rotterd. althans, zoo goed als geheel
ontbreekt. Ik weet zeker, als 'k mijn ontslag op 't oogenblik provoceer, dat velen uit
vrees van hun ingenomenheid met onze beginselen zullen terugkomen. Dat is droevige
realiteit, geen insinuatie. Niemand kan er dus bij
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winnen en ik... Dat mijn carrière gebroken is deert me niet. Op de mogelijkheid
daarvan was ik voorbereid toen ik indertijd uw aanbod aannam. Maar v.d. openb.
liefdadigheid afhankel. worden, kan ik niet verdragen. En wat zou me anders resten?
‘En dan. Onderstel dat ik voortga, dan ben ik bang dat 'k onwillekeurig het
aanstootelijke zou gaan vermijden. Men kan nooit over zichzelf geheel instaan - en
al deed ik dat niet, zouden vele lezers dat toch gaan denken. Ik ken het lezend publiek.
Opmerkingen die men in gesprekken soms hoort over dit geval, zijn treffend. Ik kan
onmogelijk schrijven met het bewustzijn, dat ik zorgvuldig op mijn woorden moet
letten, of er geen venijn uit gezogen kan worden. Er zou scherp toegekeken worden.
‘Het gebied der kunst echter is nog vrij. En daar kan ik zelfs lezers bereiken, dat
onze kranten niet inzien. Ik zal dus gehoor gaan geven aan de mij gegeven raad:
“Schrijf liever mooie verhaaltjes!”
‘M'n pseudoniem blijf ik voeren.
‘Ik beschouw me dus niet meer aan uw blad verbonden - wat het corresp. betreft
tenminste. Zooveel ik kan zal ik de verspreiding er van bevorderen, zooals ik trouwens
altijd heb gedaan. Mogelijke aanvallen op wat ik schrijf zal ik beantwoorden,
waarschijnl. wil u het liefst, dat ik daarvoor de Werkmansbode gebruik. 'k Zal zien
dat 'k dan iemand vind, die m'n antwoord copieert of misschien doe ik 't dan wel
zonder dien maatregel te nemen. Het zaakje is me zeer onaangenaam en heeft mijn
zenuwen geducht aangedaan. In zulke twisten zijn zij het sterkst, die 't meest verdragen
kunnen.’
Uit dit concept blijkt, dat Van Groeningen neurasthenisch was, wat Nieuwenhuis
hem ook al geschreven had en men kan dat ook uit andere zinsneden in zijn brieven
constateren. De verhouding met Nieuwenhuis liep op een ruzie uit over het niet
betalen van het honorarium. Van Groeningen schreef hem er 21 Aug. '89 over, en
zijn brief heeft tot opschrift ‘Mijnheer’. Hij vraagt daarin zijn novelle ‘Zaterdagavond’
terug en dringt weer aan op betaling. ‘Niet het geld is voor mij hoofdzaak, het geldt
iets hoogers. Ik hoop dat u dat inziet.’ en Nieuwenhuis antwoordt hem 24 Aug.: ‘Aan
al uw verzoeken zal nu worden voldaan. Het “blad” kan niets en niemand betalen,
maar ik verdien nu weer alle weken, en kan u daarvan Zaterdags ƒ2.50 zenden op
afbetaling. Dat op eens schrijven van “mijnheer” als men kwaad is, vind ik
vermakelijk.’
Van Groeningen was zóó sensitief en door zijn eenzaamheid zóó voortdurend met
zichzelf bezig, dat hij in een brief aan Kloos van 11 Augustus 1888 deze zin schreef
naar aanleiding van de beoor-
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deling in ‘De Nieuwe Gids’ van het Gidsartikel door dr Th. Swart Abrahamsz over
Multatuli: ‘Het motief voor de veroordeeling - van mijn “In de kerk” en
“Tentoonstelling” heb ik tevens uit uw artikel over het Gidsartikel opgemaakt.’
Voor het werk der Tachtigers had Van Groeningen overigens waardering genoeg.
Het sonnet van Verwey op Vosmaers dood prijst hij; van ‘De Kleine Republiek’ zegt
hij: ‘Mooier boek bestaat in onze litteratuur nog niet’ en over ‘Menschen en Bergen’,
dat bij de redactie van ‘De Nieuwe Gids’ geen onverdeelde bewondering vond1) en
waarin Van Deyssel bepaalde passages heeft moeten schrappen, oordeelt Van
Groeningen aldus: ‘M. en B. is een mooi stuk proza, maar impressionisme voldoet
het meest, vind ik (subjectief natuurlijk) als het is het hoogste “punt” van een
passievolle observatie - minder als het op zichzelf staat. Als ik het mag zeggen, dan
kan het wel in een stemming hoúden, maar niet bréngen... Nu ik echter deze regels
nog eens nalees, merk ik, dat dit misschien, waarschijnlijk, een kwestie van
temperament is. Toch - aan het eind van een situatie voldoen dergelijke beschrijvingen
me het best.’ Ook op een bijdrage van Frank van der Goes in ‘De Nieuwe Gids’ (5e jrg. 1890,
deel I, blz. 270 e.v.) over Nora gaat hij, blijkens een conceptbrief, uitvoerig in. Zijn
belangstelling voor toneel komt daarin tot uiting en zijn inzicht in die moeilijke
materie; tevens staaft het zijn bewering, dat hij meer dramatisch dan episch is. De
in zijn nalatenschap gevonden fragmenten van een toneelstuk over Jeanne d'Arc
wijzen er ook op en een door Le Gras geweigerd stuk, dat verloren is gegaan.
De conceptbrief van Van der Goes2) is geschreven naar aanleiding van het bericht
in de dagbladen, dat Van der Goes redacteur van het ‘Radicaal Weekblad’ was
geworden. Het is jammer, dat geen datum bekend is, maar toch vraag ik me af of
Van Groeningen toen niet reeds kennis genomen had van de beoordeling door Kloos
van zijn ‘Martha de Bruin’, omdat hij in die brief o.a. schrijft: ‘Ik voor mij vind het
zoo erg prettig, de lui wat te laten praten en onderwijl stil mijn gang te gaan, namelijk
zeker soort lieden. In het begin doet verkeerd beoordeeld te worden veel pijn, zelfs
al zijn het er beoor-

1) Men zie de heftige brief van F. van Eeden aan Kloos dd. 26 Jan. '89, afgedrukt in de
‘Mededeelingen van het Frederik van Eeden Genootschap’, Sept. 1946. ('s-Gr.)
2) Het archief van Van der Goes is in de oorlog verloren gegaan. ('s-Gr.)
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deelaars naar, maar niet lang. Zulke degenstooten wonden niet doodelijk.’1)
Ten slotte vraagt Van Groeningen aan Van der Goes of de nieuwe redactie van
het ‘Radicaal Weekblad’ zich aansprakelijk stelt voor de schulden, die het blad heeft.
Netscher - al verwart deze Van der Goes en Nieuwenhuis - maakt van deze ervaringen
van Van Groeningen melding. Zij moeten elkaar dus nog in het laatst van 1889 of
begin 18902) gesproken hebben, wat voor mij een bewijs te meer is, dat de
mededelingen van de heer Voorhagen niet volkomen betrouwbaar zijn.
Van Groeningen beschouwt die financiële quaestie als principieel en schreef dan
ook: ‘Ik moet evenwel ten zeerste op verevening van die zaak aandringen, omdat ik
daaraan beteekenis hecht, dat de woorden die de kolommen dier krant vullen, al of
niet gemeend zijn. (Op den voorgrond zet ik dat me nooit verzocht is die kwijt te
schelden.)’ Hij uit zich hartstochtelijk en een voor Van Groeningen tekenende passus
is: ‘Want voor mij is de zaak van 't volk geen zaak van politiek maar van beginselen.
Er moeten niet andere menschen komen, maar een andere regeling.’
De nu volgende brieven zullen de verhouding tussen Kloos en Van Groeningen,
twee persoonlijkheden, die beiden zeer kwetsbaar waren, duidelijk maken en doen
begrijpen, dat een conflict onvermijdbaar was.
We weten, dat Van Groeningen op 14 Maart 1888 naar zijn novellen vroeg, die
Netscher ‘voor eenige weken’ had aangeboden. Op 2 Mei van dat jaar vraagt hij weer
naar stukken, welke hij 4 à 5 weken geleden gezonden had en pas op 26 Juni vraagt
Kloos hem of hij wachten wil op antwoord tot hij in Katwijk-aan-Zee is, daar hij het
wanhopig druk heeft en ‘onmogelijk thans het gedetailleerde oordeel (kan) sturen,
dat (hij) graag wilde’. Op 13 Juli komt dan een uitvoerige brief van Kloos, te meer
merkwaardig, omdat er uit blijkt, dat ‘De Nieuwe Gids’ - wat weinigen gedacht
zullen hebben - in zekere zin bang was voor zijn abonnees. Zó revolutionnair als ze
zich voordeden waren ze niet, wat ook later bleek uit het sup-

1) Het artikel van Frank van der Goes is gedateerd November 1889 en opgenomen in de
December-aflevering van 1889. De kroniek van Kloos kwam in de aflevering van Februari
1890, maar men vergete niet, dat ‘De Nieuwe Gids’ een tweemaandelijks tijdschrift was en
het niet zeker is, dat Van Groeningen de afleveringen dadelijk lezen kon. Andere critieken
over Van Groeningen die met ‘Martha de Bruin’ debuteerde, hadden hem niet zó geraakt als
die van Kloos. ('s-Gr.)
2) Ook is er een brief dd. 26 Jan. 1890 van Netscher aan Van Groeningen en de mededeling
van Van Groeningen zelf aan Kloos. ('s-Gr.)
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primeren van een passage wit ‘Martha de Bruin’, al geschiedde de besnoeiing op
instigatie van Van Groeningen zelf, althans één der besnoeiingen, nl. pag. 80-81 van
de tweede druk. De brief van Kloos luidt:
Katwijk-aan-Zee bij Mejuffr. H. Vooys
Voorstraat
13 Juli 1888
Geachte Heer,
Ik heb thans al de door u gezonden novellen gelezen en herlezen, en ik zou gaarne
eenige opmerkingen willen maken, die u misschien van nut kunnen zijn bij eene
eventuëele uitgave van uw werk, eene uitgave, waarin ik levendig belangstel, en die,
voor zoover het aan mij mag liggen, zeker in dit aanstaande najaar komen zal.
Het komt mij voor, dat gij een zeer oorspronkelijk talent bezit, een talent dat bestaat
in het kunnen weergeven van de woorden en gedragingen van het volk uit de
achterbuurt. Ik kan wel is waar niet beslissen, of gij daarin geheel en al waar zijt,
d.i.: overeenkomende met uwe Rotterdamsche werkelijkheid, maar dat gij ons leven
geeft, een stuk organisch leven, alleen om en in zichzelf bestaand, dat gevoel is zeer
sterk. En dat is alles wat een kunstenaar behoeft te doen.
Maar - ik geloof, dat de heer Verwey het u reeds geschreven heeft, in den aard
van uw onderwerp ligt het, dat gij toestanden schildert en uitdrukkingen bezigt, die
een tijdschriftlezend publiek niet in druk wenscht te zien. De Hollanders zijn daarin
anders erg vooruitgegaan. Tien à twaalf jaar geleden verontwaardigde men zich ten
diepste over dezelfde novellen van Emants, die nu voor hoogst-fatsoenlijk doorgaan.
Misschien gaat het met de tegenwoordige literatuur over tien jaar ook dien weg op.
Op het oogenblik echter is het ons onmogelijk iets van uwe novellen in ons
tijdschrift te plaatsen. Met een afzonderlijk boekdeel is het heel iets anders. Dat
zwerft niet van het bureau naar de koffietafel, dat hoeft niet te komen in handen van
het geheele huisgezin: wie het hebben wil koopt het, en als hij het niet aan vrouw en
kinderen wil laten zien, sluit hij het weg.
Gij vindt deze redeneering, in uwen alleen-staande-schrijvers-onaf-hankelijkheid
misschien zeer vreesachtig, maar ik verzeker u toch, dat zij gezond is, en dat wij
door ondervinding geleerd hebben, wijs te zijn.
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Het beste zal zijn, geloof ik, dat ik uwe copie zend aan den een of anderen uitgever,
waarbij ik een brief van aanbeveling voeg. Ik weet niet of die aanbeveling u veel zal
baten, maar toch misschien iets. Als wij eens begonnen met Mouton in den Haag.
Die is jong, durft wat, en geeft netjes uit. Wat dunkt u daarvan.
Maar - en nu komen de ‘maren’ - ik heb allerlei bezwaren teen uw werk, die ik de
vrijheid neem u bij deze voor te leggen.
Ten eerste ben ik van oordeel, dat gij ‘Een Schaftuur’ en ‘Eenzaam’ in het geheel
niet moest uitgeven. ‘Een Schaftuur’ - gij hebt het zelfs reeds in een uwer brieven
erkend - deugt helemaal niet. In de conversatie der mannen zit wat goeds, maar in
den kleinen Frans hebt gij een complex van een paar treffende eigenschappen, een
type van nobelheid, geen levenden jongen gegeven. ‘Eenzaam’ is zeker beter: maar
niet eenvoudig en klaar genoeg, en in één stuk gezien. Hoe gunstig steken daarbij
af, ‘Haagsche Leen’, ‘Een Zaterdagavond’ en ‘Besmettelijke Ziekte’, ‘Een dagje uit’
en ‘Een doode mensch’1) zijn misschien hier en daar wat lang van uitwerking, maar
met z'n vijven vormen zij toch een aardig bundeltje. Misschien kunt gij er ook nog
wel schetsen van lateren datum bijvoegen, die ik nog niet heb gezien.
Ik moet u echter ernstig waarschuwen tegen eenige eigenschappen van uw werk,
die mij voorkomen gebreken te zijn:
1o Soms als in ‘Besmettelijke Ziekte’ zijt gij op het kantje van het sentimenteele
(de vader), en (door het schrille contrast van deze met de moeder) op het kantje van
het romantische.
2o schijnt het mij, alsof gij soms, door in de gesprekken teveel spreekwoordelijke
en volksuitdrukkingen achter elkaar te zetten, die gesprekken iets gemaniereerds
doet verkrijgen.
3o laat gij op verscheiden plaatsen de spontane ontwikkeling van den toestand
varen, om als de auteur-zelf op te treden met ironische of komische inzichten, of met
moreele en sociale bespiegelingen. Dit vind ik zeer verkeerd.
4o vind ik uwe spelling ongenietbaar. Dat dit geen subjectieve indruk is, blijkt uit
de gevolgen waartoe uw systeem leidt. Hoe is het b.v. mogelijk trot-war (zooals gij
schrijft) uit te spreken als het fransche trottoir, en waarom misgunt gij aan
zeetijdingen, die arme twee s die waarlijk niet overbodig is?2) Ik noem slechts 2
voorbeelden.

1) Een verschrijving voor musch. ('s-Gr.)
2) De zin van deze laatste opmerking ontgaat mij te enenmale. Waarschijnlijk is de s een
verschrijving voor e. ('s-Gr.)
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Ik heb ter illustratie van deze aanmerkingen, vele plaatsen in uw copy aangestreept.
Het zal daarom misschien 't best zijn, dat ik u de novellen terugstuur, alvorens met
een uitgever te onderhandelen. Dan kunt gij zelf zien.
In afwachting van uw antwoord
achtend,
Uw dw.
Willem Kloos.
Den Heer Aug. P.v. Groeningen.
Op deze brief heeft Van Groeningen dadelijk geantwoord. Op 14 Juli 1888 schreef
hij aan Kloos:
Zeer geachte Heer,
Met aandacht heb ik uwe opmerkingen gelezen. Zooals ik van den kroniekschrijver
van den N. Gids verwacht had, ze zijn even rechtvaardig als juist.
Vergunt u me, eenige der door u veroordeelde schetsjes toe te lichten? Eigenlijk
schrijf ik nu een oordeel, door te erkennen, dat ze de toelichting noodig hebben.
Wat ik zelf tegen ‘een Schaftuur’ heb, is, dat het ver beneden mijn bedoeling blijft;
dat het - om zoo te zeggen - mager en onbeholpen is. Frans is wel aan de werkelijkheid
ontleend, maar ontijdig weggeloopen uit zijn kader, zoodat de sleutel op zijn karakter
door mij niet gegeven is.
‘Eenzaam’ - 'k stem u toe, dat het stuk niet klaar en wat troebelig is; maar 't is de
zuivere uitdrukking van m'n stemming op dien Novemberavond, toen ik het schreef.
Dagen lang had me die stemming benauwd als een nachtmerrie en ik was er eerst
van verlost, toen ik ‘Eenzaam’ geschreven had, waarbij ik me bediende van een heel
verre herinnering uit mijne jeugd. De fabriek is bijna fotografisch-nauwkeurig, durf
ik zeggen. Alleen is de omtrek meer bijgebouwd. Doch dit doet niet ter zake. Omdat
ik geen behoorlijke copie heb, weet ik niet, of ik het nu nog zóó zou apprecieeren;
ik moet te rade gaan met herinneringen, die soms iets uit het verleden mooier laten
schijnen, dan het in waarheid is.
De twee menschen, die in ‘Besmettel. Ziekte’ voorkomen, zijn even als al mijn
figuren, onmiddellijk aan de werkelijkheid ontleend. Dit ontneemt wel niets aan uw
bedenking (van sentimentaliteit) maar ik zie toch geen kans, daarin verandering te
brengen. Misschien is dit dan ook uw bedoeling niet, althans dit maak ik op uit ‘op
het kantje’, dat niet wijst op ‘periculum in mora’.
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Uw tweede opmerking, omtrent het te-veel gebruiken van volks-uitdrukkingen, erken
ik zoo veel te meer voor juist, daar ik zelf reeds met het plan omging, er vele te
schrappen. Ik had er een verzameling van aangelegd zoodat ze talrijker uit mijn pen
vloeien, dan raadzaam is.
Ik hoop, dat u ook uw derde opmerking geïllustreerd heeft. Mét u acht ik het een
groot vergrijp, brokken moraal en bespiegeling in episch werk te zetten. Jonckbloet
noemt dit het gewone gebrek van Nederl. schrijvers. Zooveel mogelijk wil ik er mij
van vrij houden, daar ze schade doen aan de plastiek.
En wat betreft mijne spelling, onzaliger gedachtenis! Uw oordeel daarover is veel
te zacht. Had haar gerust dwars enz. genoemd. Iemand, de ‘Flegeljahre’ even
gepasseerd, zich vergapende aan een ander, overvoerd van grammatica, en die in
alles revolutionair wil zijn, zooals men het in dit tijdperk is - dat is de indruk, die ik
van mijn werk in mijn quasi-eigen spelling krijg. Daarenboven - zoo'n spelling kan
hinderlijk zijn aan het rapport met den lezer. Maar hoe ondeugd zichzelf straft! ik
zat met vele woorden o.a. met het door u genoemde ‘trottoir’ danig in de knoei;
temeer, daar ik het Fransch, nog niet heel lang geleden, me zelven had moeten leeren,
zoodat de uitspraak van elk Fransch woord een klip was. (Hoe conventioneel!)
Tenslotte dank ik u zeer voor de genomen moeite, ten behoeve van iemand, die u
vreemd was. U heeft me daardoor zeer verplicht. Van uw brief van aanbeveling stel
ik me heel veel voor.’
Men kan zich de stemming van Van Groeningen makkelijk indenken en ook lezen
uit zijn dankbaren brief. Hoe moet die stemming in vreugde zijn verkeerd, toen hij
19 Juli 1888, dus nog geen week later, van Kloos een brief ontving, waarin hem
gevraagd werd - het opschrift was inmiddels ‘Waarde Heer’ geworden - om ‘voor
de afl. van 1 Augustus a.s.’ iets af te staan, dat Van Groeningen had liggen ‘en dat,
minder op het volksleven en de volkstaal geïnspireerd, toch literair goed en geschikt’
voor ‘De Nieuwe Gids’ was. ‘Dat zou als introductie voor de uitgave van uw bundel
geen kwaad doen. Antwoord mij s.v.p. zeer spoedig.’
Voor ons, na ruim zestig jaar, die een kijkje achter de schermen kunnen nemen,
ligt de zaak enigszins anders. ‘De Nieuwe Gids’ had gebrek aan kopij! Van Deyssel
ontving een telegram van Verwey en een brief van Kloos, die ook nog brieven om
artikelen schreef aan mr M.C.L. Lotsy en dr D.G. Jelgersma, geregelde medewerkers
van het tijdschrift. In dit licht beschouwd moet men het verzoek
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aan Van Groeningen zien en wederom zijn aandacht besteden aan de merkwaardige
restricties van Kloos.
Van Groeningen moet onmiddellijk aan dit verzoek hebben voldaan, want reeds
22 Juli heeft Kloos hem geschreven, dat hij de zeven novellen (waarover de critische
brief van 13 Juli handelde) terug zou zenden. En hij vervolgt: ‘Van het laatst
toegezondene zijn “Kindervreugd” en “Op de Bewaarschool” ter zetterij. Zij zijn
niet zoo sterk als uw beste anderen, eenigszins moê, maar zij kunnen toch zeer goed
gedrukt worden. Binnen kort ontvangt gij proef en copy. Ik weet niet, of gij reeds
veel voor de pers gewerkt hebt: stuur dan onmiddellijk de proef aan mij terug; dan
zal ik het doen. “In de Kerk” is, op enkele détails na, heelemaal niet goed. Reden
later.’
In de bewuste Augustus-aflevering zijn, zooals men reeds weet, beide schetsen
opgenomen. Van Groeningen had, naar mijn mening, niet te klagen, wat de publicatie
van zijn werk betreft, want beide novellen zijn Januari 1888 gedateerd en reeds in
Augustus gedrukt. Ook voor zijn roman heeft hij vrij spoedig een uitgever gevonden,
maar niet voor zijn novellen. Daar was Van Groeningen niet tevreden over. Aan
Verwey schreef hij 9 Juni 1888: ‘Steeds en steeds heb ik me over het niet-slagen
heengezet - Gedichten (die ik trouwens nu zelf zeer laag stel) door van Hall als ‘geen
poëzie’ terug gezonden. Tooneelstukken - door Le Gras ‘vol beloften’ genoemd,
maar - geweigerd, Novellen - een werd door het Zondagsblad opgenomen; de andere
ontving ik als ‘realistisch’ terug (doch ik had ditmaal honorarium gevraagd). De
N.R.C. zond ze terug met een air van verontwaardiging.
Teruggezonden-geweigerd-teruggezonden, steeds en altijd! 't Was moeilijk om het
woord in die zinnen te vermijden - hoewel ze me leelijk klinken. Op een aan de
N.R.C. gezonden studietje over proportionele vertegenw. kreeg ik zelfs geen antwoord.
(Ik was dan ook zoo stout geweest aan te toonen met cijfers, dat de lib. in de
minderheid gebleven waren)
‘Zulke ervaringen maken me altijd een poos ongeschikt tot werken. Ik begrijp zelf
niet waarom. Maar - de natuur is sterker dan de leer. Ongeduld - en zekere
zenuwachtige, voortgezweepte gejaagdheid zitten me nu eenmaal in het bloed, als
het volk zegt. 't Is of ik tijd te kort zal komen om te doen, wat ik me heb voorgesteld
te doen. Misschien - ook om mijn eigen gebreken wind ik geen doekjes - misschien
is het niets dan onbevredigde eerzucht, die ongedurigheid. Misschien is het iets beters.
Wie weet? Maar daar zou ik haast van de markt een biechtvertrek maken.’
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Het was een vruchtbare periode voor Van Groeningen. Op 28 Juli 1888 bood hij
weer enige schetsjes aan en op 2 Augustus van dat jaar zond hij zijn herziene novellen
aan Kloos terug.
‘Eindelijk heb ik het genoegen, u de novellen weder te kunnen zenden.
‘Zooals u zal zien, heb ik de meeste overgeschreven in hetzelfde formaat en ook
in die, waarmeê dit niet het geval is, heb ik geschrapt, wat ik op uw aanwijzing
verkeerd vond zooals bijv. in Haagsche Leen eenige stukjes rethoriek enz.
‘“Eenzaam” heb ik geheel omgewerkt. Er zijn groote coupure's in gemaakt en
eenige pag's voor- en tusschen gevoegd. Bevalt het u in dien vorm nog niet, doe me
het genoegen en houd het er uit: ik verlaat me geheel op uw smaak en meerdere
kunde, temeer, daar ik gemerkt heb, dat ik, zoo al niet op dit oogenblik, dan toch na
eenige tijd het geheel met u eens ben.
‘Ik wist niet, of ik vrij te beschikken had over de twee stukjes, die in de N. Gids
opgenomen zijn; daarom deed ik ze er niet bij.
‘Verder heb ik er twee nieuwe novellen bij gevoegd (In den Lommerd en Twee
zusters.) Ik hoop dat ze u bevallen zullen en vertrouw, dat u me niet zal verdenken
van een ongezonden jacht op schandaal. Ik verdedig ze dan ook niet.
‘Over den titel van het geheel ben ik het met mezelf nog niet eens. Het meest
beviel me den titel: Besmettelijke Ziekte; maar daar zag ik van af, omdat er niet alle
vormen van het proletariaat in geteekend worden.’
Op 21 Augustus '88 biedt Kloos den bundel - over den titel wordt niet geschreven
- aan Beitsma, uitgever te Deventer, aan. ‘De Heer van Oevere is iemand van talent
en ik kan u de verzekering geven, dat De Nieuwe Gids niet in gebreke zal blijven,
zijn werk in waardeerenden zin te bespreken.’
Vier dagen later ging er een bijna gelijkluidende brief naar de uitgever W.A. Morel
te 's Hage en dezelfde dag schreef Kloos ook aan Van Groeningen: ‘Ik heb thans bij
twee uitgevers moeite gedaan. Met welk resultaat ziet ge uit beide ingesloten brieven,
die ik gaarne bij gelegenheid terug ontving. Ik schrijf thans aan Morel in den Haag,
en als dát niet lukt, aan Mouton. Dan zullen we verder zien.’
Van Beitsma was de vraag gekomen of Van Oevere zijn novellen voor eigen
rekening wilde uitgeven, wat Kloos ontkennennd heeft beantwoord. Die uitgever
heeft toen blijkbaar overwogen het werk in het licht te zenden. Verwey heeft voor
Kloos, die bij Van Deyssel
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in België logeerde, de correspondentie overgenomen. Men weet uit het belangrijke
werk van Maurits Uyldert ‘De jeugd van een dichter’, dat Verwey als
redacteur-secretaris van ‘De Nieuwe Gids’, ‘zoo al niet in naam dan toch in feite’,
optrad. In die tijd, eind 1888, was Van Groeningen met Verwey in correspondentie
over de uitgave van de bundel novelle. Van Groeningen is hem dankbaar voor zijn
‘sympathie’. ‘Uw goedkeuring is eene ruime vergoeding voor de teleurstellingen’,
die hij ondervond.
Van Groeningen drong in eenige brieven op spoed aan voor de uitgave van zijn
novellen. Wellicht heeft hij onbewust gevoeld, dat hij slechts kort te leven had1),
maar hij had bewust een andere reden. In een brief van 28 Augustus 1888 aan Albert
Verwey geeft hij de volgende verklaring: ‘Maar u heeft recht om de redenen voor
die haast te weten. Ik mag die dus niet achter houden, hoe zeer ik er ook toe geneigd
zou zijn. U zal me niet verkeerd verstaan, vertrouw ik. Les voici!
‘Ik heb wel een betrekking en mijn behoeften zijn niet zoo onmatig groot, dat ik
er die niet ruimschootsch van zou kunnen bevredigen. Maar. Door omstandigheden
heb ik voor een groot gezin te zorgen en dat kan ik van m'n gewoon tractement niet
alles geven, wat ik zou willen. Daarom, en daarom alleen, zou ik gaarne vruchten
willen zien van mijn werk. Ik kan u op mijn woord verzekeren, dat ik anders zelfs
niet aan zulke dingen denken zou, hoe natuurlijk het ook in dát geval zou zijn. Ziehier,
een bekentenis, die ik aan m'n beste vrienden nooit gedaan heb en die ik dan ook aan
u alleen doe, om niet verkeerd begrepen te worden.’
In een onderschrift voegt hij er nog aan toe: ‘Daarenboven heb ik nog een reden
- maar dáár zal u om lachen. Ik, die niet eens voor me zelf kan zorgen denk nog om
anderen. En toch is het zoo. Mij drijft ook de begeerte, het publiek in kennis te stellen
met hetgeen het volk, bewust en onbewust, lijdt; het publiek, dat door de verhaaltjes
van van Maurik op een dwaalspoor gebracht is... Als ik goed nadenk, weet ik niet
welke “trieb” het sterkst in me werkt. Dát heb ik me tot levenstaak gekozen, van m'n
jeugd af: vandaar, dat de stof van al m'n novellen aan het volksleven ontleend is.
Lach me vrij uit, als u wil.’
Op 5 October vraagt hij weer naar zijn novellen; op 10 October schrijft hij over
het honorarium bij een eventuele uitgave en bericht dan tevens, dat hij een nieuwe
novelle onderhanden heeft, om 2 No-

1) Zie ook de hiervoor geciteerde brief aan Verwey. ('s-Gr.)
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vember het volgende daarover mee te delen: ‘In mijn laatsten brief schreef ik u, dat
'k bijna een nieuwe novelle voltooid had. - Deze is nu gereed. 't Is het beste, wat ik
geschreven heb, vind ik.
‘Indien de heer Beitsma u nog geen bericht gezonden heeft - zoudt u me raden,
hem het pas-voltooide te zenden? Mijn doel is er alleen meê, om het bij de andere
te houden. Liever trok ik een der minder-geslaagde terug. Ik ben echter bang, dat hij
het aan een andere beweegreden toe zal schrijven. Daar zou dan ook - schijnbaar
tenminste - reden voor zijn.
‘Indien het niet volstrekt ongeschikt was, zou ik u verzoeken, het in uw tijdschrift
op te nemen. Doch reeds den titel alleen zou afschrikken: (Een Nest Menschen)’.
Het antwoord van Verwey kwam reeds op 5 November: ‘Als uw novelle zoo goed
is als ge mij schrijft, zal ik haar, als 't eenigszins doenlijk is, opnemen’ en diezelfde
dag schreef Van Groeningen hem over het door Verwey aan Beitsma voorgestelde
honorarium.
‘U schrijft me, dat u ƒ20 voor een vel gevraagd heeft. Mag ik u verzoeken, niet
tot ƒ7 terug te gaan, zooals uw plan is? Ik schaam me over mezelven, dat mijn werk
niet méér waard is, als ik bedenk, dat zeer slecht vertaalwerk hier te lande betaald
wordt met minstens een rijksdaalder. Liever geef ik het dan in 't geheel niet uit.
Waarlijk, ik heb geen te hoogen dunk van mezelven - ik weet, beter dan iemand, wat
me ontbreekt - maar dát is me toch té erg. Iemand1) heeft me aangeboden, de helft
der kosten te dragen. Indien de heer Beitsma de uitgave niet op zich wil nemen, op
aannemelijker voorwaarden, dan zie ik me op andere wijze te redden. Desnoods sta
ik de copie voor niets af, ten minste voor een eerste uitgave.
‘Ik geloof, dat u me gelijk zal geven. De kunst behoeft geen melk-koetje te zijn
maar...
‘Met minder dan een gulden of twaalf ben ik niét tevreden. Ik meen, dat de heer
Netscher me vertelde, dat hij ƒ28 had. Héél hoog stel ik dus me zelven niet.
‘U neemt me toch niet kwalijk, hoop ik?’
Verwey bericht hem op 6 December (als ik het poststempel van de briefkaart goed
gelezen heb) ten slotte dat Beitsma niet bereid is de schetsen voor eigen rekening uit
te geven.
Uit de brief van Kloos kan men zien, dat de bundel, behalve aan Beitsma en Morel,
ook nog aan twee anderen is aangeboden. Wie dat zijn is mij niet bekend.
Ik wees er reeds op, dat in de brieven van Kloos aan de twee

1) De heer Joan Nieuwenhuis, redact. van 't Radic. Weekblad.

Libertinage. Jaargang 6

232
uitgevers geen titel van de bundel werd genoemd en men weet dat Van Groeningen
zelf aan ‘Besmettelijke Ziekte’ heeft gedacht. Bij de verschijning, na de dood van
de schrijver, is het boek ‘Een Nest Menschen’ genoemd. Uit het bovenstaande is
gebleken, dat dit de titel van een novelle is, welke òf zoek is geraakt òf vernietigd
werd. Trouwens, er zijn in brieven enige titels van novellen genoemd, die men niet
in zijn bundel vindt, o.a. ‘Een Zaterdagavond’, ‘In de Kerk’, ‘Tentoonstelling’, ‘In
den Lommerd’ en ‘Twee Zusters’. In een brief van Kloos dd. 10 Juli 1889 schrijft
hij ook over ‘Een Nest Menschen’. ‘Bij deze zend ik u uwe novellen terug. ‘Een nest
Menschen’ vind ik het beste wat ik nog van u in dat genre gelezen heb.’
Het is zeer te betreuren, dat deze novelle, en ook het toneelstuk, verloren zijn
gegaan.
(Het vervolg van dit stuk zal in het volgend nummer verschijnen.)
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[C. Schuitevoerder: gedichten]
C. Schuitevoerder
‘De wil is alles!’
Deze man wat arm in zijn denken
Maar rijk van hart
Slaat mij op de schouder
En brult mij in het oor:
‘De Wil is alles, wil!’
Maar ik voel mij een paar gedachten ouder
En in plaats van hem mijn oor te schenken
Geef ik hem zes wèl-gewilde meppen op de bil.

Middagstilte
Een helder man, een blauwe man,
Behalve in de borst bewegingloos,
Lag in het hoge gras te slapen.
De meidoorn bloosde rood ervan
Maar verder lag daar, schaamteloos,
Het heel Heelal hem na te apen.
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Vergeten boek
Ford Madox Ford: ‘The Good Soldier’
Toen ik enkele jaren geleden ‘The Inheritors’ en ‘Romance’ gelezen had, de romans
die Ford Madox Ford samen met Joseph Conrad schreef, en die ik niet erg gelukt
vond, leek mij zonder enige twijfel Conrad ‘il miglior fabbro’, wiens werk in dit
geval ten dele bedorven werd door de medewerking van Ford. Nu, na het lezen van
‘The Good Soldier’ ben ik daar minder zeker van.
In dit ene boek althans bereikt Ford een technische volmaaktheid die Conrad op
zijn best kan evenaren, en in leesbaarheid overtreft hij deze zelfs. Natuurlijk is
leesbaarheid in de eenvoudigste betekenis van het woord een maatstaf die men
voorzichtig moet hanteren; hier echter schijnt deze aan geen enkele uitwendige factor
te danken, maar alleen aan de technische vaardigheid, en bovendien geloof ik niet
dat het onjuist is leesbaarheid, bij een kunstwerk dat bedoeld is om gelezen te worden,
ten minste als één der goede kwaliteiten te beschouwen.
Een lezer zou het bezwaar kunnen opperen dat juist de virtuositeit waarmee Ford
ons zijn verhaal door een van de personen laat vertellen, op een schijnbaar nonchalante
en losse manier, de draad telkens loslatend en weer opnemend, ons te voortdurend
van zijn techniek bewust maakt, zoals ook bij Conrad en James soms het geval is.
Mij persoonlijk stoort dit niet; ik heb wel plezier in de ironie van zijn voortdurende
verontschuldigingen dat hij niet weet hoe hij zijn verhaal moet vertellen, zoals ‘I
have, I am aware, told this story in a very rambling way so that it may be difficult
for anyone to find their path through what may be a sort of maze’ alsof dit labyrinth
het gevolg was van zijn verteltrant. Of: ‘I have been casting back again; but I cannot
help it. It is so difficult to keep all these people going. I tell you about Leonora and
bring her up to date; then about Edward who has fallen behind. And then the girl
gets hopelessly left behind.’
In zeker opzicht lijkt het verhaal onwaarschijnlijk. De verteller wordt gedurende
zijn dertienjarig huwelijk bedrogen door zijn vrouw, die een zwak hart simuleert om
hem o.a. negen jaar lang met zijn beste vriend te kunnen bedriegen, wiens vrouw het
wèl weet, terwijl hij zelf niet de minste argwaan koestert, tot hij na de zelfmoord van
zijn vrouw toevallig achter de waarheid komt. Maar juist deze onwaarschijnlijkheid
heeft de schrijver nodig om de verhouding van beide echtparen en tevens de verteller
zelf te karakteriseren, die al deze jaren zijn volmaakt gezonde vrouw zorgvuldig
verpleegt, die plechtig verklaart van zijn leven niet het geringste onbehoorlijke woord
gebruikt te hebben, en verzekert dat zijn denken en leven van een volstrekte kuisheid
zijn.
Het zou een zwakheid in het verhaal kunnen lijken dat deze
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pedante, fantasieloze en ongepassioneerde figuur, die geen uitzicht of landschap ziet
maar liever zijn passen telt van de ene plaats naar de andere, en die schijnbaar terecht
door Leonora, de vrouw van zijn vriend, als de enige werkelijke invalide behandeld
wordt, niettemin in staat is zijn verhaal zo helder en precies te vertellen, met zoveel
begrip - al beweert hij voortdurend het tegendeel - voor het menselijk hart; hoewel
de schrijver ons op een heel subtiele manier laat weten hoe wij de vervormingen van
zijn speciale zienswijze en eigenaardigheden moeten verdisconteren.
Maar ook dit houdt eigenlijk geen steek, want geen van de figuren is zonder meer
wat hij in het begin lijkt te zijn; allen ondergaan zij in de ogen van de verteller
geleidelijke metamorphosen, evenals hij zelf in die van de lezer. Terwijl hij bezig is
langzaam zijn verhaal te vertellen, de gebeurtenissen die hem overvallen hebben
recontruerend, ontdekt hij gaandeweg zich zelf - zij het binnen zeer bepaalde grenzen
- ‘after twelve years of repression of (his) instincts, after twelve years of playing the
trained poodle’. Hoe sterk deze verdringing geweest is blijkt uit zijn eerste spontane
uitroep als hij de zelfmoord van zijn vrouw verneemt: ‘Now I can marry Nancy’ het jonge meisje, pleegdochter van vrienden, dat hij liefhad zonder het zelf ooit te
vermoeden.
Zijn beschrijving van de andere figuren verandert dienovereenkomstig. Edward
Ashburnham, zijn vriend, wordt eerst getekend als volkomen conventioneel en
sentimenteel, zich uitlevend in avontuurtjes, opofferingen en schuldgevoelens (‘he
was great at remorse’, zegt de verteller). En zijn ogen ‘were as blue as the sides of
a certain type of box of matches. When you looked at them carefully you saw that
they were perfectly honest, perfectly straightforward, perfectly, perfectly stupid. (...)
And that chap, coming into a room, snapped up the gaze of every woman in it, as
dexterously as a conjuror pockets billiard balls. It was most amazing’.
Tegelijk voelt men dat veel van deze ironie uit jalouzie voortkomt, die echter
spoedig verdwijnt en geleidelijk aan wordt het dan duidelijk dat de verteller niet
alleen met Edward sympathiseert, maar zich vrijwel volledig met hem identificeert,
als het ware in zijn huid kruipt. Men begint eraan te twijfelen of hij zélf Nancy wel
liefheeft, en te vermoeden dat Edward de enige is van wie hij houdt en dat misschien
al zijn reacties op de anderen slechts afschaduwingen zijn van de gevoelens die
Edward voor hen toont. Zo correspondeert zijn mening over zijn vrouw Florence,
over Leonora en Nancy ten nauwste met Edwards instelling tegenover hen op dat
bepaalde moment van het verhaal; Florence wordt een ‘paper personality’ vanaf het
ogenblik dat Edward alle belangstelling voor haar verliest. Op het eind van het boek
horen wij hem Edward een ‘unusual and resolute individual’ noemen, ‘a splendid
and tumultuous creature’. Zo ook wordt de algemeen bewonderde Leonora, in het
begin trots en gereserveerd, stoicijns en haast heroïsch in haar pogingen haar huwelijk
tot elke prijs te redden, op het laatst als wreed en koud gezien, ‘the real villain of the
piece’; en Florence, ‘little and fair, and
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as radiant as the track of sunlight along the sea’ ontpopt zich als een vulgaire
trouweloze vrouw, een domme doorpraatster, zo vlak als papier.
Bij oppervlakkige lezing van het boek zou men kunnen denken dat de ironie die
in deze geleidelijk verschuivende zienswijze van de verteller schuilt, het enige is
waar het om gaat. Maar dat is niet juist.
Men hoeft niet eens Goldrings biographie over Ford ‘Trained for Genius’ te lezen
om te merken dat veel in dit verhaal gebaseerd is op persoonlijke ervaring en
problematiek, en dat de verwarring en verbijstering van de verteller in werkelijkheid
die van de schrijver zijn. Het komt niet door gebrek aan feitelijke informatie dat wij
ten slotte nog niet weten of Nancy's hardheid tegenover Edward uit liefde voortkomt
dan wel uit iets anders; of de verteller achteraf als onnozel dan wel als onschuldig
beschouwd moet worden; of ook zijn geschiedenis die van een ‘undeveloped heart’
is, zoals Forster dat noemt, of dat hij tenslotte, niettegenstaande zijn dwaze illusie
op Edward's manier een hartstochtelijk en volhardend ‘good soldier’ te zijn, een goed
soldaat is in een andere zin, zonder het te beseffen, juist omdàt hij het niet beseft:
altijd kan men op hem rekenen, altijd is hij op zijn onhandige manier een goede
vriend, altijd is hij er.
En zelfs weten wij evenmin als de verteller of Edward op het eind juist handelt,
wanneer hij probeert niet toe te geven aan zijn enige echte passie - voor het meisje
Nancy - in een poging werkelijk volgens zijn code van goed soldaat te leven, zonder
te trachten zich te rechtvaardigen; waardoor hij zichzelf de dood in drijft, het meisje
tot waanzin brengt en zijn vrouw tot een passender huwelijk.
Wat Ford ons laat voelen is het eindeloos aantal mogelijkheden van interpretatie
en waardering van het menselijk gedrag en karakter, niet alleen wegens de
moeilijkheid schijn en werkelijkheid te onderscheiden, zoals Mark Schorer in zijn
voorwoord schreef, maar vooral door een reële veelkantigheid en onvatbaarheid,
inherent aan het leven zelf.
In een brief die aan ‘No More Parades’ vooraf gaat zegt Ford dat het eigenlijk een
boek over ‘worry’ is. Hetzelfde zou men over ‘The Good Soldier’ kunnen zeggen.
Een typerend verschijnsel van ‘worrying’ is het onvermogen om stelling te nemen,
te beslissen vanuit welk standpunt men de dingen moet bekijken. Volgens sommige
existentialisten verhult deze ‘worry’ onze angst voor de dood, voor het chaotische,
voor het niets. De hoofdbron van onze behoefte aan sympathie en zelfs aan sexuele
liefde, zegt de verteller ergens, is dat ‘We are all so afraid, we are all so alone, we
all so need from the outside assurance of our own worthiness to exist’.
Ik vrees dat ik bij deze weergave van het boek de lichte droge ironie ervan niet
voldoende tot zijn recht heb laten komen, evenmin als de bijzondere humor,
voortkomend uit een combinatie van absurde under- en overstatements, zoals b.v.
‘Edward ought, I suppose, to have gone to Transvaal. It would have done him a great
deal of good to get killed. But Leonora would not let him; she had heard

Libertinage. Jaargang 6

237
awful stories of the extravagance of the hussar regiment in war-time, how they left
hundredbottle cases of champagne at five guineas a bottle, on the veldt and so on.’
Toch is de humor altijd gemengd met een zekere biterheid waardoor deze nooit
uitglijdt naar het kluchtige. Op een gegeven moment zegt de verteller - ten overvloede
haast, want men weet dit allang -: ‘Forgive my writing of these monstruous things
in this frivolous manner. If I did not I should break down and cry’.
H. van Nieuwhaven
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Besprekingen
I. Compton-Burnett, The present and the past, Victor Gollancz, London
1953.
De romans van Ivy Compton Burnett zijn zo helemaal een soort apart, dat men het
gevoel heeft met een beschrijving van die soort te kunnen volstaan; zoals een
Hollander de indruk kan hebben dat alle Chinezen er hetzelfde uitzien. Zo'n
genus-beschrijving heeft Elisabeth de Roos in ‘Libertinage’ al gegeven (1950, I)
naar aanleiding van een vroeger boek, en ook na The Present and the Past is daar
weinig aan toe te voegen. Hier is weer een op een landhuis geïsoleerde groep
familieleden, die zichzelf en hun onderlinge verhoudingen analyseren en beleven in
dialogen waarbij weinig verzwegen wordt; de schokkende gebeurtenissen (waarmee
in dit laatste boek zuiniger wordt omgesprongen) zijn slechts van belang om die
verhoudingen te laten uitkomen. Bij de ‘formuleerlust’ hoort als complement een
bewust zijn van de situatie dat zeker bij kinderen, die in al deze romans een belangrijke
rol spelen, niet gewoon en zelfs nauwelijks bestaanbaar is. Dit is geen bezwaar; het
is een stylering als een andere, die in een roman, als in iedere poging tot reproductie
van een stuk werkelijkheid, in de een of andere vorm noodzakelijk is. Wanneer men
eenmaal de techniek die een schrijver kiest, heeft geaccepteerd, en ik ben gezien het
resultaat graag bereid dat hier te doen, is men vrij om binnen de begrenzing die deze
techniek meebrengt alleen nog op de nuances te letten. In een boek als The Present
and the Past ziet men dan meer leven van mensen dan in de meeste met minder
ascese geschreven romans. Ik zou een vergelijking willen maken met Emily Brontë
die, bij alle verschil, met Ivy Compton-Burnett gemeen heeft dat zij geen normale,
tenminste geen complete vorm van erotiek beschrijft, en die toch veel te vertellen
heeft wat voor iedere vorm van belang is. Met de normale vorm bedoel ik dan,
eenvoudig gezegd, mensen van verschillend geslacht die elkaar niet zonder over inen uitwendige obstakels te klimmen kunnen krijgen. Bij Ivy Compton-Burnett spelen
voornamelijk verhoudingen waarbij van ‘krijgen’ helemaal geen sprake kan zijn.
De enige in het boek die geen moeite heeft met zijn relatie tot de omgeving is het
jongste kind van de familie Clare, de kleuter Toby, die al zijn liefde op zichzelf heeft
geconcentreerd. Zijn eenvoud kan alleen dienen om de complicaties van het leven
der anderen duidelijker te laten uitkomen. Die anderen zijn: de vader Cassius, zijn
gescheiden vrouw Catherine, die binnendringt om haar zoons Fabian en Guy na
negen jaar te heroveren, zijn tweede vrouw Flavia, haar kinderen Henry en Megan,
de grootvader Mr. Clare, de ongetrouwde broer en zuster van Catherine (in een
naburig huis), personeel en gedierte. Cassius is maar een zwakke afspiegeling van
de tyrannieke vaders die in sommige andere boeken van Ivy Comp-
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ton-Burnett voorkomen, en is ook in hypocrisie hun mindere. Hij blijft wel een soort
centrale figuur, maar slaagt er niet in zijn omgeving te domineren; hij laat zich
tenslotte er door verslaan. Door de zwakheid van deze figuur is er misschien ook bij
de kinderen meer speelruimte voor andere gevoelens dan loyaliteit tegenover de
onderdrukker; hoewel men ook ziet dat de verstandhouding tussen Henry en Megan,
de afhankelijkheid van Cuy tegenover Fabian zijn gegroeid in de isolatie die onder
meer door de afwezigheid van bruikbare ouders is ontstaan. Agressie en defensie
hebben wel hun plaats in het boek, maar niet zozeer als invloed op de structuur van
de karakters; ook lijkt het mij dat er, vergeleken met de enkele romans die ik van
deze schrijfster gelezen heb, iets meer gevoel en iets minder geest bij te pas komt
(al is er van de laatste nog genoeg over). Zo zijn de kinderen Henry en Megan
bijvoorbeeld wel aandoenlijk; de manier waarop hun verhouding wordt aangegeven
is weer een illustratie van wat Henry Green heeft genoemd ‘the merits of
non-description’: alleen wanneer de schrijver hem niet overbodig met détails lastig
valt kan de lezer die naar eigen smaak invullen en zich daardoor een compleet beeld
vormen. Men moet ook, zou ik hieraan willen toevoegen, de appreciatie van dat beeld
aan de lezer overlaten: een situatie die ik hier bij gebrek aan een ander woord
aandoenlijk noem kan een ander, door de manier waarop de schrijfster haar subjecten
voor zichzelf laat spreken, even duidelijk voor de geest komen te staan, hoewel hij
van zulke situaties niet houdt.
Ik noem nog de broer en zuster van Catherine, heel merkwaardige figuren met een
nog droger en cryptischer conversatie dan de anderen. Zij hebben elkaar; de meeste
personen in dit boek hebben wel het noodzakelijke minimum van menselijk contact,
zelfs voor Cassius is er nog zijn oude vader die een ironische affectie voor hem toont.
Ondanks een element van hoop- en hulpeloosheid in karakters en situaties is het boek
daardoor eerder opwekkend dan deprimerend. De beide vrouwen hebben geen hulp
nodig, maar zijn daartegenover dan ook eigenlijk onuitstaanbaar; de ene zo flink en
verstandig, de andere zo flink en onverstandig zijn zij blijkbaar niet van een soort
dat Ivy Compton-Burnett goed kan verdragen.
Het huis-, tuin- en kinderpersoneel, negen hoofden sterk, speelt aardig zijn rol op
het tweede plan. Een kip sterft in het eerste hoofdstuk niet zonder dramatisch effect,
een mol krijgt een waardige begrafenis. Alles bij elkaar: een bijzonder aardig boek
voor wie er van houdt.
J.O. Kalff

Mary McCarthy, The Groves of Academe, Secker & Warburg, London 1952.
Evenals The Oasis gaat deze roman van Mary McCarthy over de mislukking van een
aantal intellectuelen om samen een ‘practisch’ werk te ondernemen (in dit geval het
geven van onderwijs volgens

Libertinage. Jaargang 6

240
‘progressieve’ beginselen aan een Amerikaans ‘college’) - een thema dat voor een
satire vandaag inderdaad bijzonder veel mogelijkheden biedt, zoals The Oasis ook
al aantoonde. Intellectuelen worden in The Groves of Academe daarom zo ridicuul
als zij iets gaan ondernemen omdat zij veel meer geïnteresseerd zijn in de motieven
achter iemand's werk dan in doelmatigheid - een motief dat men, zij het veel subtieler
behandeld, ook in Angus Wilson's satirische roman Hemlock and After terugvindt.
Eveneens met Angus Wilson heeft Mary McCarthy de verachting gemeen die duidelijk
in haar gevoelens voor haar creaturen overheerst, maar die verachting is veel minder
gemotiveerd dan bij de Engelsman - in al hun akeligheid zijn de personages uit The
Groves of Academe veel conventioneler en onnozeler dan de schavuiten uit Hemlock
and After. De schrijfster gunt bovendien haar figuren al heel weinig een eigen leven,
door ze voortdurend te achtervolgen met honende, aphoristische commentaren, een
vermoeiende hebbelijkheid die al aan de dag trad in haar teleurstellende
verhalenbundel Cast a Cold Eye (met uitzondering dan van het voortreffelijke The
Cicerone). Met wat minder bemoeizucht zouden die commentaren overigens zeker
een bestaansrecht hebben bij deze schrijfster, want zij bezit er de intelligentie in
ruime mate voor. Die intelligentie en het gevoel voor situaties, dat wij van haar
kennen uit The Oasis, maken soms van The Groves of Academe nog wel iets goed,
maar slagen er niet in het geheel te redden: het is een satire die door gebrek aan
snelheid, bizarheid en ‘gaîté’ weigert van de grond te komen, wat, gezien de hele
opzet van het boek, toch wel in de bedoeling van de schrijfster moet hebben gelegen,
anders bijvoorbeeld dan bij Angus Wilson die eigenlijk meer ‘gewoon’ romancier
is dan satiricus, in zoverre hij tot het schrijverstype behoort dat liever graaft dan
vliegt.
H. van Galen Last.
De in dit nummer besproken buitenlandse boeken worden geimporteerd door
Meulenhoff & Co. N.V. te Amsterdam.

4 Zesde jaargang 1953
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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[Remco Campert: gedichten]
Remco Campert
Berchtesgaden
Hier hadden wij plezier,
Nietwaar? Terwijl sneeuw zich ophoopte
En vorst op ramen oorlogskaarten sloeg;
Terwijl gidsen verdwaalden en touristen
Langs lakens in de kloven daalden
Hadden wij wel plezier
In ons buitenhuis van liefde.
Soms dronken wij cognac, een nachtlang,
En schaakten met vrienden, nieuwe en
Oude kameraden. Beheerst bewogen zich
De vrouwen - neen eerder ontspannen Door de kamer, zorgden voor koffie,
Streelden ons haar en verbrandden
De kranten, die wij niet lazen.
Toch zou spoedig de morgen komen
Die de haard gedoofd vond en
Herinnering aan de avond tevoren
Een bittere smaak in de mond; jij
En ik in bed, de dekens opgetrokken,
Bang luisterend hoe dorpsbewoners
Ruiten versplinterden en
Vernieling begon.
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De wereld moet men vangen
en er werkelijkheid van maken
De lucht waar veel onaards gebeurd
Zo goed als de aarde met zijn wereldse adem
Beiden zijn werkelijkheid: het hotel
De benauwde kamers met stoffige verwarming,
Kraken op de trap, piepen op de gang,
Zuchten achter een ander nummer, verzamelde
Adem van reizigers op zolder
En de zwarte nacht, koolzwart glinsterend,
Daarboven welvend en zwijgend.
Beiden zijn werkelijkheid
Maar worden pas noodzakelijk
(Ja, de engel aan de deur)
Wanneer gehoord en gezien
Met apparaatloze zintuigen.
Instrumentalisten van het Westen
Van het Noorden en Noord-Westen
Laat het nu gebeuren.
Breng die duistere lichtende bal
Aan het rollen.
Instrumentalisten van het oog
Het oor en dan pas de hand:
De papieren zijn weer blank
De aarde is oud
De lucht is oud
En beiden zijn jong.
De kunst is op het punt
Van ontstaan.
Dat is zijn enige punt
Dat van ontstaan: daarin heeft zich werkelijkheid
Geconcentreerd, de stenen
En de ongrijpbare adem
Om die stenen, de schoorsteen
En het moment van wat is rook
En wat is lucht.
Laat het nu gebeuren.
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Remco Campert
Ademhalen
Voor H.R. Eyl

I
Drie kalenders heb ik nu pas verscheurd, elk in twee-en-dertig stukjes. Ik ben hier
nu vier weken, bijna vier weken, zes-en-twintig dagen, en ik heb pas drie kalenders
verscheurd, terwijl er in de hoek van de kamer honderden opgestapeld liggen. Het
zijn alle kalenders van hetzelfde jaar: 19..., en de maanden van Januari tot December
staan op dezelfde kant afgedrukt. In het midden, door de maanden omkranst, is een
gekleurde prent van een lachend blond meisje, dat een bundel koren in haar armen
klemt. De achterkant van elke kalender is onbedrukt en die heb ik gebruikt om op te
schrijven, omdat ik in de kamer nergens een stukje papier kon vinden, behalve een
paar oude kranten; en boeken natuurlijk.
Ik heb vele malen overgelezen wat ik schreef op die honderden achterzijden en in
het algemeen vind ik het steeds saaier worden en de enkele goede passages steeds
beter.
Hier is zo'n goede passage:
‘...en dus keerde ik terug naar huis, waar mijn vrouw haar derde kop thee
dronk en tussen twee slokken door klaagde over haar wintertenen.
- Engel, zei ik. Ik weet er alles van. Ze prikken.
Ze knikte en nam een voet in haar handen en keek er langdurig naar met
een vermoeide glimlach, bijna zoals vrouwen kijken, die men hun juist
geboren kind toont.
Ik opende de balkondeuren en ik zag hoe in een kamer aan de overkant
van ons huis een man gebogen stond over een radiotoestel.
- Doe de radio eens aan, riep ik naar binnen naar mijn vrouw. De
overbuurman (hij had een bruine ochtendjas aan) beklopte het toestel van
alle kanten en schudde het heen en weer.
- Hij doet het niet, riep Engel.
De man liep naar de kamerdeur en draaide de lichtschakelaar om. De lamp
brandde wel. De kamer werd er niet lichter door; het leek nu alleen of alle
schaduwen verkeerd vielen; het daglicht was in de war gebracht en een
paar seconden lang radeloos van onzekerheid.’
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Van de drie kalenders die ik verscheurd heb beviel het proza mij helemaal niet. De
eerste twee verscheurde ik toen ik hier nog maar pas was, later ging ik óf beter
schrijven óf zuiniger met papier omspringen. Ik vermoed het laatste. Zo ben ik er
ook op gaan letten niet zo schandalig veel te eten als ik in het begin deed, toen ik
nog in de veronderstelling verkeerde dat mijn verblijf hier maar van korte duur zou
zijn.
Op een van de kalenders die ik heb verscheurd stond een gesprek, dat ik voerde
met Engel's broer over Engel. Ik vind het nu toch wel jammer, dat ik het niet bewaard
heb, want ik slaag er niet in om het beter weer te geven dan ik eerst heb gedaan. Ik
herinner er mij hoe langer hoe minder van; ik begrijp niet goed hoe dat komt.
We spraken over haar in een taxi. De taxi reed van ons huis naar dat van mijn
zwager. Het was een van de drie taxi's die ons nog gelaten waren. Ik herinner me
iets geschreven te hebben over zonlicht dat op een merkwaardige manier in de wagen
viel, zodat ik in het volle stoffige licht zat en Engel's broer in het duister.
We spraken over Engel en, hoewel ik haar niet aanviel, verdedigde hij haar. Zijn
manier van praten was beschermend vaderlijk en dat irriteerde me, maar het was mij
onmogelijk om aan mijn ergernis lucht te geven - misschien omdat ik in het volle
licht zat en hij in de duisternis.
Toen hij, bij zijn huis gekomen, uitstapte, zei ik hem dat hij op moest passen, dat
wij hem in de gaten hielden. De chauffeur van de taxi keek om, van mij naar hem.
Ik had dat niet moeten zeggen, besef ik nu. Maar wie wist toen dat het zo spoedig
daarna zou zijn afgelopen? Bovendien kón ik op dat moment niet anders spreken;
hij had mij beledigd door op zo'n beschermende manier over Engel te praten, alsof
ik niet haar echtgenoot was, maar een willekeurige vriend, een huisdokter of een
vage minnaar. Ik wist niets om hem op zijn beurt te beledigen, maar het lag wel
binnen mijn bereik om hem angst aan te jagen en dat deed ik dus.
Nogmaals, het was dom. Wie zal mijn uitleg ooit accepteren? Niemand. Men zal
mijn uitleg in een politiek vlak trekken en aan de menselijke kant ervan geen aandacht
schenken. Dat had ik moeten voorzien, ook al had ik het gevoel, dat de partij waaraan
ik mij verbonden had nog aan de winnende hand was.
Ik maak mij zo druk hierover omdat ik niet zeker weet of de chauffeur, die getuige
was van het voorgeval, goed was of fout.
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Goed voor mijn zwager, fout voor mij of goed voor mij en fout voor mijn zwager.
In dat laatste geval hoef ik mij waarschijnlijk niet al te bezorgd te maken. Maar je
weet het nooit van chauffeurs. Ze zijn niet te vertrouwen, net zo min als
tramconducteurs, spoor-wegbeambten en al dat soort mensen. Beter gezegd: ze waren
niet te vertrouwen. Nu wel, maar dat maak ik niet mee. En morgen misschien weer
niet.
Hij keek eerst naar mij en toen pas naar Engel's broer. Ik heb er een hard hoofd
in. Als hij goed was geweest had hij waarschijnlijk direct naar Engel's broer gekeken.
Dat lijkt me een natuurlijke reactie. Maar ik kan het ook wel mis hebben. Het is in
elk geval iets waar men niet spoedig over uitgedacht raakt.
Ik verveel me overigens niet hier. Als ik niet schrijf denk ik of neem een bad. Er is
aan deze kamer een keuken-badkamer verbonden. Of ik tel mijn spieren. Dat klinkt
een beetje waanzinnig, maar ik vind het een amusant en zelfs spannend tijdverdrijf.
Meestal varieert het aantal tussen vijf-en-tachtig en honderd, maar op een middag
telde ik er driemaal achterelkaar vier-en-negentig. Ik houd er een lijstje van bij. Het
gemiddelde cijfer is twee-en-negentig met als uitersten eenmaal honderd-drie en
tweemaal zes-en-tachtig. Het vervelende is dat ik er geen flauw idee van heb of het
aantal spieren in een mensenlichaam veel groter is dan mijn gemiddelde of veel
kleiner. Er zijn waarschijnlijk een hoop spieren, die met de blote vingers niet te
vinden zijn; aan de andere kant heb ik misschien wel een paar aderen voor spieren
gerekend.
Het houdt mij bezig en dat is belangrijk.
Wat mij ook bezig houdt is, mij te beheersen om niet aan mijn nagels te kluiven.
Ik wil ze lang laten worden, niet omdat ik zo bijzonder gesteld ben op lange nagels,
maar alleen om mij te oefenen in zelfbeheersing: nagelkluiven is altijd een geliefde
sport van mij geweest. Bovendien denk ik soms: je weet nooit waar het goed voor
is, hoewel het mij, als ik er logisch over nadenk, niet duidelijk is waar het ooit goed
voor zou kunnen zijn. Maar het kan geen kwaad en wil ik ze korter hebben, dan is
er niets wat er mij van weerhouden zal om ze korter te maken. Of wel?
Als er iets is dat iemand nu al zes-en-twintig dagen in een kamer (met
keuken-badkamer) dwingt te blijven, terwijl de deur open is......nee, die heeft Frans
op slot gedraaid toen hij me hier achterliet. Goed dan, terwijl er twee ramen zijn,
waar hij uit kan klimmen
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om zich zo langs een gootpijp naar beneden te laten glijden, dan bestaat er misschien
ook wel iets, dat iemand beletten kan zijn nagels kort te bijten.
Maar dat iets ben ik immers in beide gevallen zelf: in het eerste geval ik plus mijn
angst; in het tweede geval ik plus mijn zelfbeheersing. En beet ik mijn nagels kort,
dan was ik een ik min zelfbeheersing plus angst.
Als ik nu toch op straat zou gaan dan zouden mijn eerste schreden naar huis zijn.
Nee, dat is niet waar: naar het dichtstbijzijnde bordeel. En dat zou zeer onnozel zijn,
want dat soort meisjes en vrouwen (in mijn geval zou het een meisje zijn) kennen
en herkennen iedereen. En ze zijn bijna altijd fout zoals spoorwegbeambten etcetera.
Naar huis zou ik natuurlijk ook niet kunnen gaan. Waarschijnlijk is het in beslag
genomen. In ieder geval wordt Engel gevolgd en bewaakt, omdat men denken zal
dat zij alles in het werk zal stellen om met mij in contact te komen. Misschien is
Engel wel gearresteerd in haar functie van mijn echtgenote. Ik kan het me niet
voorstellen: Engel gearresteerd, Engel in een cel of in een kamp achter prikkeldraad.
Het is een belachelijk idee. Zou ze gevangeniskleding aanhebben? Dat hadden onze
gevangenen in het begin ook, maar later niet meer.
Was er na de vorige keer niet een kamp in de buurt van Laren? Ik herinner me
vaag daar wel eens langs gereden te zijn in een auto van kennissen. Een open auto,
het was zomerweer en de wind sloeg in mijn gezicht. Het was de auto van de vader
van een vriend, de vriend zat aan het stuur, ik kon toen nog niet rijden. Langs de weg
waren heidevelden en dennebossen en toen plotseling het kamp: lage barakken,
torens, prikkeldraad, maar ik kan me niet herinneren er mensen in gezien te hebben.
Misschien waren er toen al geen gevangenen meer.
Engel in zo'n kamp op een winderige zomerdag met wie weet wat voor
afschuwelijke vrouwen, het is onmogelijk. In een kamp met prikkeldraad en stinkende
latrines en soldaten en mitrailleurs, 's nachts zoeklichten en misschien honden? Nee,
onmogelijk. Zoiets gebeurt Engel niet, het zou een schandaal zijn.
Ik wind me op. Het is vreemd dat ik me opwinden kan over iets dat men Engel
onmogelijkerwijs zou kunnen aandoen. Het is ook vreemd zoals ik haar nu voor mij
zie, zoals ik haar zag in de dagen voor en vlak na ons huwelijk, als degene met wie
ik het liefste hand in hand door een park liep en met wie ik het liefste sliep.
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Drie-en-tachtig spieren. Zo weinig zijn het er nog nooit geweest, maar het oefent
nog geen invloed uit op het gemiddelde cijfer. Er is een vervelend ding, een beetje
dom, ik weet nooit of ik mijn lid mee moet tellen, ja of nee. Op school leert men dit
niet en ik geloof een van de schaarse mensen te zijn, die slechts weinig boeken
doorgelezen hebben, die gewijd zijn aan de menselijke geslachtsorganen. Hoe dan
ook: elke keer weer verkeer ik in twijfel of ik nu een spier meer heb dan ik denk of
niet. Het lijkt mij haast van wel, daarom heb ik boven het lijstje geschreven: lid niet
meegeteld.
Hier is nog een passage die mij bevalt:
‘Toen een aantal mij onbekende personen tientallen handtekeningen en
parafen op verscheidene stukken papier hadden gezet, waren de
oorlogshandelingen voorbij.
Het gebeurde vroeg in de morgen in de gedeeltelijk vernielde ULO-school
van een dorp. In de omtrekken van het dorp kraaiden de hanen en boeren
stonden hoofdschuddend bij de kadavers van hun koeien.
Ik, in de stad, sluimerde en luisterde met een half oor naar het geluid dat
mijn slapende vrouw veroorzaakte door haar voeten tegen elkaar te wrijven.
Toen het halve oor een heel oor dreigde te worden, duwde ik haar tegen
de schouder. Ze begon te slikken en tandenknarsen, maar het hinderlijke
gewrijf, dat klonk alsof men twee stukken krantenpapier over elkaar
schuurde, hield op.’
Eigenlijk bevallen de eerste drie zinnen mij helemaal niet. Waarschijnlijk zijn ze niet
goed geslaagd omdat ik schreef over een situatie, waar ik slechts naar gissen kon. Ik
twijfelde bijvoorbeeld lange tijd over de tientallen handtekeningen en parafen..
Misschien, denk ik nu, worden er bij zo'n gelegenheid maar twee handtekeningen
gezet en komt de rest later wel eens.
Bovendien is dat ‘een aantal mij onbekende personen’ niet strikt volgens de
waarheid. Ik kon wel zo ongeveer raden, wie er bij de plechtigheid aanwezig waren
geweest, zowel van vriend als vijand (die nu weer tot vriend gemaakt moet worden).
En de meesten van hen, kende ik in elk geval van zien (in werkelijkheid of op foto's)
en twee ervan - generaal Z. en generaal-majoor B. - zelfs van handdruk en van een
kort gesprek, dat met laatstgenoemde niet erg vlot verlopen was omdat hij een
onverstaanbaar dialect sprak, terwijl ik zijn taal slechts op schoolse manier beheerste.
Toch beviel hij me beter dan Z., die ik, ondanks zijn niet geringe capaciteiten
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als strateeg, een boer vond. En hoewel ik boeren niet minacht, vind ik het onplezierig
er een te ontdekken, gestoken in een dirkerig generaalsuniform. In werkelijkheid
moet B. wel de boer geweest zijn, beoordeeld althans naar zijn dialect.
Achter die eerste zin lees ik mijn gevoelens: ze hebben gecapituleerd zonder er
mij in te kennen, maar misschien ontdekt een neutrale lezer die er niet in. Waar vind
ik overigens een neutrale lezer? Waar ter wereld?
De tweede en derde zin, nu ja. Ze doen er weinig toe, meer kan ik tot hun
verdediging niet naar voren brengen. Kraaiende hanen en hoofdschuddende boeren...
Misschien komt het door al die 'en's. Unde hanen en unde boeren.
De laatste alinea vind ik echter niet slecht. Ik had er nog iets van vaal morgenlicht
in moeten brengen en was het al vrede geweest, dan had ik op straat melkflessen
kunnen laten rinkelen. Misschien had ik van Engel's gezicht moeten vertellen, dat
naar mij toegekeerd lag, gedeeltelijk verborgen onder haar blonde haren. Het maakte
een gave indruk, omdat de nachtcrème in haar huid getrokken was. Haar mond stond
een beetje open en haar lippen waren niet kersenrood, omdat ze aan bloedarmoede
leed, niet in erge graad, maar juist genoeg om haar lippen grauw te kleuren.
Maar wie zou ik met zulke détails iets nieuws vertellen?

2.
De vijand die weer tot vriend gemaakt moet worden. Nu lopen ze dus rond in onze
stad en hebben zich gevestigd in onze bureaux en commandoposten. Ze delen
sigaretten en chocola uit, zoals na de vorige keer en wij - d.w.z. mijn landgenoten accepteren die giften, niet zo zeer uit noodzaak (want echte honger is er bij mijn
weten niet geleden) als wel uit traditie.
Hun auto's staan langs de trottoirs, voorzien van de nieuwste snufjes en omringd
door kinderen en volwassenen. Lantaarnpalen zijn misschien weer oranje geverfd
en blinde muren van huizen rood-wit-blauw. En wordt gedanst in de straten en er
zijn natuurlijk nieuwe namen in de jazzmuziek gekomen en nieuwe vormen.
Dit is dan de tweede ‘bevrijding’ die ik meemaak zonder er bepaald behoefte aan
te hebben. Of eigenlijk de derde, want werd onze machtsovername ook niet aangeduid
als bevrijding?
De eerste keer was ik vijftien jaar en ik beleefde de bevrijding
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als een kermis, maar niet als een verlossing. Ik hoefde immers van niets verlost te
worden? Ik was te jong geweest om weggevoerd te worden, te jong om deel te nemen
aan het verzet en ik was volbloed Ariër. Honger kende ik niet, want ik woonde tussen
de boerderijen. En al het andere: de berichten in de kranten, het clandestiene luisteren
naar de radio, het angstig kloppen van mijn hart als 's nachts de vliegtuigen over
kwamen en later, als ze de wegen in onze buurt beschoten, onderging ik als iets
avontuurlijks en niet als een verstikking.
De tweede bevrijding, die kwam toen ik volwassen was, beschouwde ik als een
loterij, een staatsloterij wel te verstaan, en ik nam een heel lot en ik won, vergetend
dat zelfs een grote prijs niet voldoende is om iemand een heel leven te blijven
onderhouden.
En dit keer is het zo dat ik de bevrijding niet meer als kermis zie, noch als loterij,
maar als een kerkering.
Hun straffen zuller zeer streng zijn, vermoed ik, want in hun ogen hebben God en
duivel nooit duidelijker tegenover elkaar gestaan dan nu. Eén duivel, geen twee zoals
na de eerste keer en die duivel is in hun macht; ze hebben hem niet meer nodig om
tegen een andere duivel te strijden; daarom kan hij nu geheel en al vernietigd worden.
Het is voor mij, als handlanger van die duivel, dus veiliger om in deze kamer te
blijven, die toch altijd geriefelijker is dan een cel en waarvan de cipier mijn vriend
Frans is, die al zijn best zal doen om mij aan God's wrekende klauw te ontrukken.
Ik lig in het warme badwater en nooit heb ik mij vrediger gevoeld. Er komt bijna
geen vuil meer van mijn huid, zo dikwijls was ik mij. Ik zou me nu aan willen kleden,
het huis verlaten, een taxi aanroepen en me naar een bioscoop laten rijden; liever een
schouwburg nog, dat is feestelijker.
Het is half-zeven in de avond; straks zal ik een blik doperwten openen, mijn
lievelingsgroente. Doperwten, biefstuk en gebakken aardappelen, maar vlees heb ik
helaas niet. Misschien kan Frans wat voor me halen, als hij ooit nog komt.
Als hij nooit meer komt, wat dan? Eens raken het eten en mijn geduld op. Dan
moet ik kiezen tussen honger en arrestatie, want een middenweg is er niet. Ik kan
niets anders doen dan wachten en mijn spieren tellen en goed onthouden dat de
mogelijkheid niet uitgesloten is, dat ik er altijd één te weinig heb geteld.
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3.
Het is nu zeven minuten voor... enfin wat maakt het uit. Ik kijk al te dikwijls op mijn
horloge voor iemand, die weliswaar een afspraak heeft, maar niet weet op welk uur
van de dag, terwijl bovendien dat uur nog bepaald wordt door machten die hij niet
onder contrôle heeft.
Laten we dus zeggen, ik bevind me ergens tussen de fluisterende handen van het
spookuur en de roze vingeren van de dageraad. De nacht is zeer helder en bijna als
een soort verweer daartegen (men moet vuur met vuur bestrijden) priemen er
verscheidene zoeklichten in de hemel. Waarschijnlijk viert men feest in de stad;
misschien wordt de eerste maand van de bevrijding ingeluid. Let wel: men prefereert
de vrede nog geen vrede te noemen maar bevrijding, de overgang zou te bruusk zijn.
Wat doet Frans op dit ogenblik? Danst hij op een groot plein, een beetje houterig
en hupserig, zoals de meesten van mijn landgenoten? De muziek komt uit tal van
luidsprekers en het geluid kaatst tegen de huizen, tegen de spiegelruiten van de grote
warenhuizen en reisbureaux. (Het Zwitserse lammetje, de palmen van de Rivièra,
de blauwe zee de boot de Cunard White Star Line). Frans danst met een meisje dat
hij pas sinds een halve minuut van trompetgeschal en cymbaalgesis kent; een paar
zweetdroppels lopen van zijn voorhoofd langs zijn neus. Zijn bril is beslagen. Je zult
kou vatten als je niet oppast, hoort hij ergens ver in zijn achterhoofd een vermaning
uit zijn jeugd. Het meisje is warm, haar rug als die van een balletdanseres en hij voelt
haar borsten tegen zijn overhemd, tussen het tweede en derde knoopje van zijn boord
af naar beneden; hij houdt zijn billen iets naar achteren, want Frans is verlegen en
heeft een jongensachtige angst voor alles wat hem er aan herinnert, dat de slang en
de appel er niet voor niets waren.
Of beraamt hij ontsnappingsplannen voor mij? zint hij er op hoe voor mij een
paspoort te krijgen, geldig voor het enige land (dat is er altijd wel), waar ik veilig
zal zijn? spreekt hij met vreemde zeelui? legt hij een collectie aan van valse baarden,
rode pruiken en horrelvoeten? smoest hij in donkere hoekjes van roezemoezende
café's met halfdronken truckdrivers van het bevrijdingsleger? zit hij met de handen
in het haar?
Ik weet het niet. Misschien slaapt hij wel en droomt van rust en vrede en grazige
weiden.
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Ik denk ook aan Engel. Tussen twee haakjes, de doperwten waar ik me zo op verheugd
had, smaakten sterk naar het blik en ik ben bang, dat het met de andere blikken van
die groente ook zo zal zijn. Ik heb gelukkig nog genoeg witte bonen, al was het voor
een weeshuis. Van Engel kan ik me met geen mogelijkheid voorstellen, wat ze op
het ogenblik doet, hoewel zij juist de mens is, wiens gewoonten en gedrag onder
welke omstandigheden ook, ik het best meen te kennen. Ik heb een foto van haar in
mijn portefeuille, een foto die gemaakt is op de avond van het eerste bal van het
Literaire Front. Dat eerste bal, toen alles nog zo ongeregeld was en in de ban van het
verleden, dat iedereen in avondkleding verscheen. Later is dat veranderd: men wordt
verzocht zich zo eenvoudig mogelijk te kleden. Bernheim verscheen toen in een
zwembroekje en dat grapje heeft hem zijn lidmaatschap gekost en vier dagen later
werd ons al zijn eerste verzetsgedicht in handen gespeeld. Waarschijnlijk zit hij nu
in een zuiveringscommissie en wacht tot ik word voorgeleid.
Engel is op die foto een fee, die zich betoverd heeft met haar eigen toverstafje. Ik
ben geen modeblad, anders zou ik er toe overgaan een volledige beschrijving te geven
van wat ze droeg die avond, zichtbaar en onzichtbaar voor het oog. Laat dit genoeg
zijn: duidelijk ziet men op de foto de twee verrukkelijkste sleutelbeenderen die ik
ken: marmer gewikkeld in fluweel.
Zij voelde zich echter niet zo feeëriek als ze er op de foto uitziet. De avond viel
in een voor haar ongelukkige periode van de maand en ze was pas na herhaald
aandringen van mijn kant bereid geweest mij te vergezellen. Ze dronk te veel die
nacht en danste met Evert Marstra die haar na een paar dansen mee trachtte te tronen
naar een stil hoekje van het gebouw om ‘rustig een drankje te nemen’ zoals dat heette
in zijn beringde-vingers-en-dikke-buik-taal. Later vertelde Engel mij, dat hij haar in
het oor had gefluisterd: ‘O God, wat ben je mooi... waarom heb je die schoft
vertrouwd... als hij nou nog een Malaparte was, een Pound... (etc.)’.
Nog geen twee maanden daarna kwam hij op mijn bureau om zich te beklagen
over zijn werk: het schrijven van een striptekst voor ‘De Aarde’. Hij verklaarde tot
meer in staat te zijn. Ik zei hem toe er binnen afzienbare tijd iets aan te doen. Hij
verliet schouderophalend mijn kamer. Ik plaatste hem op de lijst voor
‘Werkzoekenden’ en reeds na drie dagen had hij gelegenheid zich te bekwamen in
het lassersvak in een vliegtuigfabriek ver over de grenzen. In normale tijden zou ik
hem een klap gegeven hebben; nu gebruikte ik de energie die ik anders voor die klap
had moeten
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opbrengen om een pen in mijn hand te nemen en de naam Marstra toe te voegen aan
een lijst andere namen. Een handeling die mij minder moeite kostte en mij meer
voldoening schonk en die ik bovendien niet van humor ontbloot vond.
Voor mijn plezier heb ik toen een paar maanden lang die striptekst voor ‘De Aarde’
zelf geschreven. In het verhaal werden de lotgevallen beschreven van een man en
een vrouw, die op een morgen wakker worden, voorzien van nieuwe ogen, waarmee
ze alles anders zien dan ze plachten te doen. Ze ontdekken de wereld opnieuw en
zien dat de wereld een paradijs is. Er zijn natuurlijk zwarte wolken (die in de
tekeningen de vormen aannemen van bekende vijandelijke politici, legeraanvoerders
en andere boemannen), maar die worden verdreven, weggeblazen door
gemeenschappelijke blaasinspanning van de mensen op aarde, aangevoerd door de
man en de vrouw met de nieuwe ogen. Want met die mooie, glanzende ogen hebben
zij onmiddellijk het gevaar herkend in die wolken en inplaats van bij de pakken neer
te zitten, onder paraplu's te schuilen of ‘vanmiddag maar thuis te blijven’, treden ze
handelend op.
Er zijn nu nog maar twee zoeklichten in de lucht. De lichtbundels kruisen elkaar en
vormen een ‘x’ met zeer lange bovenpoten. Ik hoop dat Frans is geslaagd, met wie
dan ook, truckdriver of onbekend meisje.
En wat Engel betreft: ze slaapt natuurlijk. Hoe kon ik vergeten dat ze om elf uur
in de avond al begint te knikkebollen. Ik zie haar gesloten ogen waarvan de oogleden
op trillen staan. Het zijn de oogleden van een andere, jongere Engel dan die ik
achterliet. Nu zijn ook de laatste zoeklichten uit. Er rijdt een auto door de straat, maar
hij stopt niet.

4.
De herinnering die ik heb aan de jaren van mijn jeugd, zou ik het best kunnen
vergelijken met een van die brieven, die ons soms van bijna vergeten vrienden
bereiken, geschreven in een onontcijferbaar handschrift. Maar de enkele leesbare
woorden er in geven ons na lang bestuderen, proeven, herproeven en combineren
toch een sleutel in handen voor de inhoud van de brief.
Dikwijls als ik in bad lig, denk ik aan mijn jeugd. Badwater maakt mij lui en wat
is voor een luie geest prettiger dan wat te soezen over dingen, die reeds lang geleden
gebeurd zijn en waaraan niets meer veranderd kan worden.
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Ik geloof dat ik een prettige jeugd heb gehad. De enkele trieste herinneringen, die ik
aan die tijd heb overgehouden, zijn niet krachtig genoeg meer om mij opnieuw triest
te maken, al is het maar voor de fractie van een seconde. In het algemeen overleven
kleine-jongens-droefheidjes de puberteit niet.
De plezierige momenten daarentegen - het merendeel van de leesbare woorden waren van duurzamer kwaliteit en nu nog kan ik met een rilling van genot denken
aan een ochtend in het najaar, toen er een harde wind blies en ik in zee worstelde
met huizenhoge golven, omvergeworpen en bedolven werd onder water, dat zich,
nu het seizoen voorbij was, eindelijk kon laten gaan.
De sleutelwoorden, die ‘plezier’ aanduiden, zijn vooral: zee en zomeravond. En
later aan het einde van de brief, vlak voor de handtekening, die het geheel afsluit,
zijn het: bossen (berkebomen vooral), bosbranden, luchtgevechten en Indianenboeken
(Tecumseh de Bergleeuw).
Ik denk aan een avond, toen wij in een klein villadorp aan zee woonden, een
zomeravond, de zon had zich reeds lang geleden langs een duin in zee laten glijden,
er hing een koele warmte - ik kan het niet anders uitdrukken - in de lucht. Mijn vader
en een paar van zijn vrienden zaten op de veranda van het huis, een kist bier stond
op de stenen vloer van de veranda en de drank maakte mijn vader en zijn vrienden
luidruchtig en bewegelijk. Ik zat in een hoek, geleund tegen een muurtje, en zag het
geheel aan, geschrokken en in aanbidding tegelijkertijd. Ik weet nog hoe ik af en toe
likte aan een schaafwond op mijn knie, die ik overdag had opgelopen bij het spelen.
Mijn vader opende zijn mond en sloot hem, opende zijn mond en sloot hem weer en
sprak toen op een toon, die ik niet van hem kende, een lange reeks van voor mij
onbegrijpelijke woorden, terwijl hij, op de rand van zijn ligstoel zittend, ernstig keek
naar een leeg bierflesje dat hij in zijn hand hield. Ik vermoed nu, dat hij iemand
imiteerde, een acteur misschien, een minister of een bekend vliegenier.
Of een avond in mijn jongelingsjaren toen ik in de bossen woonde en er in de
middag een groot luchtgevecht had plaatsgevonden (er waren achttien vliegtuigen
neergestort, hoorden wij later, in misschien vijf minuten tijd) en een Duitse jager een
paar honderd meter van ons huis af in een weiland was gevallen. Toen het avond
was - de boeren kwamen terug van het koeien melken - gingen mijn vriendje en ik
kijken en het rook branderig zoet in de omgeving en we zagen duidelijk het lijk van
de piloot naast de wrakstukken
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liggen en er stond een soldaat op wacht, die een sigaret op stak en ons iets toeriep
en toen zijn we weggehold. De volgende morgen werd het lijk weggehaald in een
ziekenauto en de vliegtuigmotor werd in een vrachtwagen getild en de Duitsers keken
voortdurend naar de lucht, die geheel onbewolkt was en toen de hele stoet was
weggejakkerd, waagden mijn vriendje en ik ons weer dichterbij en we sloegen met
een zwiepende dennetak tegen het staartstuk en we vonden, behalve waardevolle
dikke brokken glas, een half verkoolde sok, die ik in mijn broekzak propte en die ik
maanden heb bewaard, tot hij tenslote op een dag verdwenen was, weggegooid
waarschijnlijk door het dienstmeisje.
Een jaar nadat mijn ouders gescheiden waren - een zeer verwarde periode voor mij:
ik woonde bij grootmoeders, bij kennissen, bij vage tantes en ooms - kwam mijn
vader om in een auto-ongeluk bij Brussel, waar hij voor zaken vertoefde.
Als ik hem mij nu weer voor de geest tracht te roepen, dan ruik en voel ik hem
meer dan ik hem zie. Ik ruik de lichte geur van tabak en alcohol, die altijd om hem
hing, een geur die mij, toen aan het einde van de eerste oorlog een dronken Duitse
soldaat om mijn veertienjarige hals kwam hangen, sentimenteel maakte inplaats van
kwaad of angstig. En ik voel zijn droge lippen mijn voorhoofd vluchtig beroeren,
vluchtig van verlegenheid met zijn vaderschap. Een verlegenheid, een niet goed
weten wat er mee aan te moeten, die ook spreekt uit de enige brief die hij mij in zijn
leven geschreven heeft als antwoord op een Nieuwjaarswens die ik hem gestuurd
had. Een van de meest droge en korte brieven, die ik ooit ontving, maar waarin ik
achter elk woord een wanhopig gezoek voel naar een juiste vorm om zijn vaderlijke
liefde in uit te drukken.
De plotselinge dood van mijn vader was voor mijn moeder een grote schok. Ik weet
dat zij bij de scheiding ‘eiseres’ was, maar op welke gronden de scheiding is
uitgesproken is mij niet bekend. Uit haar gedrag na zijn dood valt in elk geval af te
leiden dat hij onvervangbaar was. Zij omringde zich met portretten van hem en werd
een hartstochtelijke deelneemster aan spiritistische séances, bij welke gelegenheden
zij herhaaldelijk contact met hem kreeg, direct of door middel van een boodschapper,
een soldaat uit Napoleon's lijfgarde die Raymond heette en verbazend zuiver
Nederlands sprak.
Mijn moeder vertrok, toen het nog kon, naar Amerika, waar ze bij een oude
jeugdvriendin ging wonen. Ik heb haar sindsdien nooit
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meer gezien, als ik tenminste de foto verwaarloos waarop ze afgebeeld staat,
geflankeerd door de vriendin, op de achtergrond een wolkenkrabber en op de
voorgrond een nieuwsgierige voorbijganger, die met een merkwaardig
uitdrukkingsloos gezicht in de camera blikt. Soms schreef ze mij en ik haar en er
waren altijd vage plannen dat ik ook naar Amerika zou komen om daar een bestseller
te schrijven en van de opbrengst haar een rustige oude dag te bezorgen. Een rustige
oude dag, niet in materiële zin, want ze had voldoende geld, maar in de zin van: nu
is mijn zoon ook onderdak. Ik geloof dat deze plannenmakerij een camouflage was,
waarachter we het gebrek aan belangstelling voor elkaar's doen en laten verborgen.
Ik bedoel de belangstelling voor het waarom van onze handelingen, niet zozeer voor
de handelingen zelf.
Ik herinner mij de dag dat ze mij de dood van mijn vader meedeelde. Ik speelde op
straat met mijn voetbal (een drie-tje), het was Zaterdagmiddag, een langsfietsende
slagersjongen trapte mijn bal een eind weg, helemaal tot aan de hoek van de straat
en door mijn machteloosheid om daar ook maar iets tegen te doen, overwoog ik een
ogenblik de bal maar te laten waar hij was; misschien zou er een auto over heen
rijden, misschien zou hij tot in de eeuwigheid tegen de stoeprand blijven liggen,
misschien ook pakte een andere jongen hem op en nam hem mee naar huis. En deze
laatste gedachte - een vreemde jongen met mijn bal onder zijn arm - deed me besluiten
het speelgoed toch maar te gaan halen. Toen ik terugkwam en mijn spel voor de deur
van ons huis wilde hervatten, klopte mijn moeder tegen het raam en wenkte me
binnen te komen.
‘Kom eens’ zei ze en ging me voor naar de keuken. Ik volgde haar, terwijl ik me
afvroeg wat ze van me wilde.
Op de aanrecht lag een krop sla, droog en zanderig; het zonlicht viel door de grote
ruit naar binnen en de pannen, die op een rij langs de wand hingen, blonken.
Ze had gehuild. Haar ogen waren vochtig en bloeddoorlopen en haar wangen
vlammerig en ik zag weer, wat mij een paar dagen tevoren voor het eerst was
opgevallen - overigens iets verbazing-wekkends voor een kind -, dat ze grijze haren
kreeg. Ik leunde tegen het electrische fornuis en liet een aarzelende vinger glijden
over een van de kookplaten, half verwachtend mij te zullen branden.
‘Ik moet je iets heel naars vertellen’ zei ze en keek langs me het raam uit, de tuin
in, waar een witte bank en een wit tafeltje in de zomerzon stonden te bakken.
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Ik ging niet meer op straat spelen, maar bleef die middag binnen, bij mijn moeder,
die mij het ene ogenblik tegen zich aanklemde, het andere ogenblik een nummer
draaide op de telefoon (steeds hetzelfde nummer), om de hoorn weer terug te leggen
nog voor ze antwoord kreeg.
Als ik nu aan haar denk, dan zie ik haar zoals ik haar een nacht aantrof, toen ik,
wakker geworden van geluiden die ik niet thuis kon brengen, opgestaan was en naar
de keuken gelopen, waar licht brandde. Ze lag met haar bovenlijf over de keukentafel
en er gingen krampachtige schokken door haar lichaam. In haar hand hield ze een
glas water en bij elke snik plenste er een scheut water uit het glas op de tafel.

5.
Vanmorgen in alle nevelige vroegte is Frans geweest. Na enig wurmen kreeg ik er
bij hem de waarheid uit: hij ziet absoluut geen mogelijkheid om mij in veiligheid te
brengen. Behalve veel geld zijn er mensen voor nodig aan wie dat geld gegeven kan
worden en zulke mensen zijn onvindbaar, volgens Frans. Hij raadde mij af om op
straat te gaan en ik had een lange strijd met mijn verlangen naar buitenlucht te voeren,
eer ik me hier bij neer kon leggen.
Straatgeluiden. De kamer vol van ochtendlicht, wachtend op de zon. Ik in pyama op
de rand van mijn bed, sigaret rokend. Frans voor het raam. Hij kijkt naar buiten; zijn
ogen zoeken steun aan bekende punten: het verveloze raamkozijn aan de overkant,
het huis met de trapgevel op de hoek, de putten langs de stoeprand, de melkboer die
de rinkelende flessenrekken zijn winkel in sleept. Boven alles echter de wit-grijze
lucht, die hij kent van duizenden morgens in deze stad of andere steden.
Zwijgen. Hoeveel jaren al hebben we zo tegenover elkaar gestaan, verbonden door
een vriendschap die wij, ieder voor zich, steeds verbetener verdedigen. Jaren van de
mond vol woorden hebben en de lippen gesloten houden, omdat elk woord een
verkeerd woord zijn kan, een fatale aanval op het grondgebied van onze vriendschap.
Toen ik de zijde koos die ik koos had ik tegen hem nog slechts in termen van
verontschuldiging kunnen spreken en hij mij slechts op afwijzende toon kunnen
antwoorden. Daarom spraken we niet, maar zwegen. Wij hadden elkaar en onszelf
te lief. Maar op die wijze is
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vriendschap een hopeloze zaak, een doek van tranen in het voorhoofd. Soms denk
ik dat het beter was geweest als wij gesproken hadden.
‘I pray you, pass with your best violence; I'm afeard you make a wanton of me’
‘Say you so? come on’
Tijdens zijn bezoek knaagt aan mijn schedel een lichte oorpijn, die gisterenavond,
toen ik mij voor het raam stond af te drogen, op kwam zetten. En plotseling is het
aantal bewustgemaakte herinneringen met één vermeerderd. Ik ben acht of negen
jaar oud en rijd in een taxi door de nacht van Rotterdam naar Den Haag. Mijn tante,
bij wie ik logeer omdat mijn ouders aan het scheiden zijn, zit naast de chauffeur;
mijn neefje Wim, die twee jaar ouder is dan ik, zit met mij op de achterbank. We
hebben de ouders van mijn tante bezocht, de grootouders van Wim, maar niet de
mijne omdat de tante geen echte tante is, maar een goede kennis van de familie. Ik
geloof dat er iemand jarig was, ik herinner me dat er cadeaux werden uitgepakt. Of
misschien was het Kerstmis? De grootvader was kapitein van een groot
passagiersschip; hij rookte een pijp (bij de cadeaux waren een pijp, een tabakszak);
waarschijnlijk liet hij ons prenten en modellen van schepen zien. En in de loop van
de avond kregen Wim en ik beiden oorpijn, een knagen aan de schedel, een zuigen
aan de buis van Eustachius (een heilige?). We sliepen half, of we deden alsof we
sliepen, in de taxi, een plaid over onze benen. We reden langs de Calvé-fabrieken;
de lichtreclame wierp een warme gloed over het landschap: weilanden, een enkel
huis, betonnen paaltjes langs de weg. Ziet Wim het ook? En belet de oorpijn ook
hem om er van te genieten en te duizelen? Zal ik het hem vragen?
Ik kan niet eens de dokter laten komen!
‘Heb je Engel nog gezien?’
‘Nee, het leek me beter van niet. Ik heb wel haar broer gesproken’
‘Wat had die te vertellen?’
‘Niets. Nu ja, de gewone dingen. En dat hij zich bezorgd maakte over Engel’
‘Dat doet hij al vanaf haar geboorte’
‘Ja. En dat hij daarom hoopte dat jij niet gevonden zou worden’
‘Hoezo?’

Libertinage. Jaargang 6

260
‘Om haar het schandaal te besparen’
‘Wat een nonsens. Schandaal genoeg’
‘Ik zie dat je al die kalenders hebt volgeschreven’
‘Ja. Ik kon nergens papier vinden’
‘Ik zal de volgende keer wat voor je meenemen’
‘Hoeft niet. Ik schrijf niet meer. Ik ben uitgeschreven’
‘Zoals je wilt’
‘Is het erg van die kalenders?’
‘Nee, het waren oude. Overschot van de drukkerij. Ik deed er niets mee’
‘Waarom had je ze eigenlijk hier liggen?’
‘Ik weet het niet, zo maar. Je kunt nooit weten, dacht ik waarschijnlijk. Papier is
schaars enzovoort’
Ik vraag aan Frans of hij naar Engel toe wil gaan. Hij belooft het en zegt al zijn best
te zullen blijven doen om mij uit mijn gevangenschap te verlossen. Wist hij maar
hoe!
‘Het was makkelijk genoeg om je hier te verbergen. Daar waren geen connecties
en machtige vrienden voor nodig’
Daar was alleen een kamer voor nodig (met keuken-badkamer) en machtige
vriendschap. En moed. Maar dat is, tussen vrienden, een factor die bijna wegvalt
omdat hij vanzelfsprekend is.
De overkant van de straat wordt nu door de zon beschenen; ons deel is nog in de
schaduw gehuld. Ga in Godsnaam weg Frans en tracht me hieruit te krijgen! Of moet
ik me aangeven? Men geeft zich aan als men zich ergens schuldig aan voelt. Ik voel
me nergens aan schuldig. Ik ben mezelf trouw gebleven, ik heb mezelf gevolgd door
dik en door dun; al mijn grillen, fratsen, lafheden en momenten van sterkte heb ik
geaccepteerd, heb ik niet bestreden omdat ze van mij waren. Misschien heb ik me
alleen tegenover Frans schuldig gevoeld, omdat ik wist dat hij mij als schuldig
beschouwde en omdat men, in gevallen van grote vriendschap, bereid moet zijn een
deel van zichzelf op te offeren. Terwille van onze vriendschap heb ik mij schuldig
gevoeld, zoals ik ook terwille van diezelfde vriendschap dat schuldgevoelen nooit
uitgesproken heb.
Ik word zangerig.
Nu Frans weg is en ik heb ontbeten, kijk ik de kalenders na en zie dat ik veel te
weinig over hem heb vermeld. Maar er was ook niet zoveel te vermelden: ik zag hem
zelden en de keren dat ik hem zag, viel er niets voor dat de moeite van het noteren
waard was.

Libertinage. Jaargang 6

261
Ik zou slechts zijn kamer kunnen beschrijven, de meubels, de klok, de boeken, de
gramofoon (‘My man, he's got teeth like a lighthouse in the sea; every time he smiles
he throws them lights on me’) en hem, zittend op zijn bed en ik tegenover hem op
een stoel en zwijgen, zwijgen, zwijgen. Zijn kamer kijkt uit op de rivier, er knarst
een tram over de brug, de wijzers van de electrische klok verspringen, misschien
regent het, er rijdt een auto vol soldaten door de straat, ik wil iets zeggen, aan de
wand hangt een kaart van Europa, Frans wil iets zeggen... we zwijgen.
‘Terwijl ik zijn nummer draaide beduidde ik Engel de kamer uit te gaan.
Mijn hart klopte angstig dof en wild in mijn keel. Ik had in maanden geen
contact met hem gehad, eigenlijk niet meer vanaf mijn overplaatsing van
Literair Front naar Centraal Bestuur. Hij had daar zeker van gehoord en
misschien was dit de druppel... maar zijn stem klonk gewoon en wij
maakten een afspraak voor na het eten.’
‘Je kunt je niet voorstellen, zou ik zeggen, hoeveel je vriendschap voor
me betekent. Denk niet dat je zwijgende aanwezigheid mijn handelingen
zou kunnen beïnvloeden; dat wil je trouwens ook niet, als ik je goed
begrijp. (Ik zei het niet, omdat er altijd de mogelijkheid was dat ik hem
niet goed begreep). Ik moet brood halen bij de bakker en aspirine bij de
drogist. Of het nu regent of dat de zon schijnt: ik ga, weersomstandigheden
kunnen me niet beïnvloeden. Maar hoeveel prettiger is het niet om over
de straat te gaan, terwijl de zon schijnt.’
‘Engel zette een nieuwe pot thee. Ze deed haar sloffen uit en trok kousen
en schoenen aan. Ik keek naar haar kuit en het zachte vlees boven haar
knieholte.
“Wat ga je nu doen?” vroeg ze.
“Wat kan ik doen?” vroeg ik.
“Misschien is het niet waar” zei ze, “waarom bel je je kantoor niet op?”
“Als de radio het niet doet, dan zal de telefoon ook wel niet werken.”
Ik las het gestencylde papier, dat ik in de brievenbus had gevonden, nog
eens over. VRIJ VRIJ VRIJ, luidde de kop. En dan volgde het bericht van
de capitulatie.
“De gegevens zijn te nauwkeurig” zei ik. “Dit is waar, wat hier staat. En
zelfs al zou het blijken een gerucht te zijn, dan
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zou het morgen of overmorgen waar worden. Je weet hoe de zaken er voor
staan.”
“Misschien weet Erik raad” zei ze.
“Laat je broer er buiten” zei ik, “die ziet me liever vandaag hangen dan
morgen.”
“Als ik het hem vraag” zei ze. Ik antwoordde niet.
“Zoek nu maar niet verder naar een oplossing” zei ik na een poosje. “Want
die is er niet. Het is ook niet nodig. Ik ben al aan deze situatie gewend. Ik
zit, bij wijze van spreken, al in de kerker. Ik sta al voor de rechter. De
situatie is de enige oplossing, zodra hij eenmaal aanvaard is. Ik heb de
situatie aanvaard, er kan nu weinig meer gebeuren. En jou zal geen haar
gekrenkt worden. Je was geen lid. Je was alleen maar mijn echtgenote en
dat de laatste jaren nog maar half. Je hebt een broer die heel wat in de
melk heeft te brokkelen. Het is mooi weer, er wordt niet meer gevochten,
honderdduizenden mensen worden vrij gelaten en honderdduizenden
anderen namen hun plaats in. Zo moet je het zien”
Tien minuten later (ik schonk juist de laatste druppel thee in mijn kopje)
werd er gebeld. Ik ging naar het balkon en keek naar beneden. Daar stond
Frans.’
‘“Ik heb mijn oude kamer nog” zei hij. “Daar zit je betrekkelijk veilig. En
ik maak me sterk dat er wel een middel te vinden is om je voorgoed uit
de gevangenis te houden”
“Ik weet niet wat ik zeggen moet, Frans” zei ik. “Ik doe het graag, maar
ik... jezus ik mag dit niet van je vergen”
“Hij zat al in de kerker, hij stond al voor de rechter” zei Engel.
Frans keek haar niet begrijpend en half glimlachend aan.’
Mijn oorpijn is minder.

6.
Vanmiddag, toen ik bezig was de keukenkast schoon te maken, ontdekte ik achter
een aantal lege jam- en pindapotten een paar boeken. Een ervan was een ouderwets
kookboek, uit welks inleiding ik leerde dat azijn, mits puur gedronken, een bedreiging
vormt voor ‘den schonen maagdelijken bloei’.
Een ander, veel dunner, boekje bevat de Icarus geschiedenis ‘overgezet in modern
Nederlands door Dr. B...’. Ik heb het nog niet ingekeken, maar het op de kaft vermelde
jaartal van uitgave, 1943, boezemt mij geen vertrouwen in. De reden daarvoor meen
ik ge-
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vonden te hebben: in dat jaar kreeg ik, zeer tegen mijn zin, privélessen in Grieks en
Latijn van een oude leraar, die rood van drift werd en met zijn tong smakkende
geluiden tegen zijn gehemelte maakte, als ik ergens midden in een declinatie
ontspoorde of stilstond, hetgeen herhaaldelijk voorkwam.
Het derde boekje echter heeft voor mij waarde: een bundel gedichten van Hugenoot,
daterend uit de periode tussen de eerste en de tweede bevrijding. Wat die bundel in
de keukenkast doet is me niet goed duidelijk; het bewijst wel wat ik reeds lang
veronderstelde, namelijk dat deze poëzie Frans toch altijd betrekkelijk koud heeft
gelaten, hoeveel blijken hij ook gaf van het tegendeel. Op een paar blanke bladzijden
na de inhoudsopgave heeft hij een huishoudboekje bijgehouden: ‘eieren 75; brood
40; iets onleesbaars 345; 2 kattebrood 70; etc.’ Bij nader inzien is de plaats van mijn
vondst toch niet zo'n krachtig bewijs voor mijn veronderstelling dat Frans niet van
Hugenoot's poëzie houden zou; waar kan men zijn geliefkoosde dichters beter hebben
staan dan in de keukenkast, bij de margarine, de kaas en het dagelijks brood?
‘Witboek der Aarde’ is de titel van de bundel en ik herinner mij nog onder welke
omstandigheden die gedichten ontstaan zijn; ik woonde toen in hetzelfde huis als
Hugenoot. Misschien kan ik beter zeggen, ik herinner me nog in welk huis die
gedichten ontstaan zijn.
Het was een somber huis, de rotte kies in het overigens gezonde gebit van de straat.
Het brokkelde langzaam onder onze voeten af. Ruiten braken en er was geen geld
om ze te vervangen door nieuwe. Trapleuningen hield men plotseling in de hand.
Het dak lekte, de telefoon kon niet betaald worden en werd op een goede dag door
gemeentelieden uit de gangmuur gerukt. De ene wastafel na de andere verstopte.
Soms zaten we dagen zonder licht omdat er geen lichtmunten voorradig waren. De
planken vloeren in de W.C.'s rotten weg. Het behang liet los en de kalkmuur kwam
bloot te liggen. Lagen stof gaven volop gelegenheid tot spoorzoeken. In de matrassen
zaten scheuren, ballen van kapok hoopten op onder de bedden en als er wind stond
stoven wolken veertjes, oud papier en sigarettenvloeitjes door de kamers. Leveranciers
onder aanvoering van de huisbaas belegerden het huis. De kinderen uit de buurt keurig opgevoede valserikjes - stootten de buitendeur open (het slot werkte niet meer)
en riepen beledigende woorden de trap op. Politie-agenten reden loerend langs op
de fiets. Vuilnismannen keken grijnzend naar boven en tikten op hun voorhoofd.
Glazenwassers duwden in stille wanhoop hun kar voorbij ons huis. De
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wijnhandelaar om de hoek groette ons vriendelijk. De dominee om de andere hoek
keek ons hoofdschuddend na. Kappers likten hun lippen af. En wij schreven
voornamelijk. De tweede oorlog moest nog beginnen.
Niet lang nadat ‘Witboek der Aarde’ verschenen was (‘waar zijn de zangers van
voorheen?’ klaagde een criticus) trouwde ik met Engel en verhuisde naar een ander
deel van de stad. Ik zag Hugenoot daarna nog maar een enkele keer en bij die
zeldzame gelegenheden was ons contact slechts vluchtig, zonder dat echter het vaag
aanwezige gevoel van vriendschap verloren ging. Er verschenen nog een paar bundels
van hem, die ik zeer bewonderde en met vingerafdrukken beduimelde, maar een
criticus constateerde dat ze ons ‘geen schone droom’ brachten.
Toen brak de oorlog uit en pas een jaar nadat de korte strijd in West-Europa
gestreden was, bezocht ik Hugenoot weer. Nu echter niet om, zoals vroeger, zware
shag te roken en grapjes te maken, maar om hem een voorstel te doen. Ik had opdracht
gekregen dichters te verzamelen voor een massabijeenkomst in het M.A.N. gebouw,
waar een poging zou worden gedaan om de poëzie dichter bij het volk te brengen.
Ik had een lang gesprek met hem en wist hem tenslotte duidelijk te maken, dat hij
er niets bij verliezen zou, als hij bij die gelegenheid zijn verzen voorlas. Integendeel,
hij zou voor het eerst van zijn leven de sensatie ondergaan een gehoor van vele
duizenden koppen met zijn poëzie te ontroeren. Voor hem moest het gaan om die
sensatie, legde ik hem uit. Had hij Maiakovski niet altijd benijd? En al zou hij,
Hugenoot, misschien niet hetzelfde vuur en geloof kunnen opbrengen als Maiakovski,
toch voorspelde ik hem dat hij gaandeweg in de ban van het publiek zou raken (al
die oren monden ogen harten) evenzeer als dat publiek in zijn ban.
Bleef de kwestie van de verzen. Ik wist dat hij nog een aantal gedichten bezat uit
zijn revolutionnaire periode. Ik zei hem dat hij die moest lezen. Je hebt me altijd
gezegd dat ze humbug waren, zei ik, maar dat was natuurlijk niet waar. De tijd om
ze te lezen was nog niet rijp. De gedichten zijn wel rijp. Nu gaat het er alleen nog
maar om de mensen rijp te maken en dat kun je slechts bereiken door ze de gedichten
in het gelaat te schreeuwen, te zingen of te fluisteren. De mensen zullen opbloeien
in het voorjaar van je poëzie, zo besloot ik.
En toen grinnikten we beiden. Ik wist dat mijn laatste woorden bij hem de doorslag
gaven. Hij begreep nu dat ik het als een spel
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beschouwde en alleen onder die voorwaarde was hij bereid zijn medewerking te
verlenen.
De avond kwam en ik leidde Hugenoot met een paar zinnen in. Ik zei dat hij wist
wat armoede was, dat hij elke dag zes uur overwerkte, dat hij op Zon- en feestdagen
ook werkte, maar dat hij desondanks voor de ‘bevrijding’ slechter betaald werd dan
de slechtst betaalde DUW-arbeider. ‘Hij weet wat armoede is, hij weet wat strijd is’.
Ik wist dat Hugenoot, door deze woorden en door de wolk van warmte van alle
gezichten voor hem bedwelmd, er nu aan twijfelde of het geheel nog wel als spel
beschouwd mocht worden en in deze wankele positie zou hij zich binnen enkele
minuten door zijn eigen poëzie laten overtuigen en meeslepen en de schaakstukken
met een korzelige armbeweging van de tafel schuiven.
Na deze avond (die een zeker succes had) volgden er nog een paar, waaraan
Hugenoot meewerkte, maar al spoedig daarna trok hij zich terug en weigerde verdere
coöperatie en toen wij aandrongen met dreigementen verdween hij spoorloos en
sindsdien heb ik hem niet meer gezien en hadden de trouwe partijdichters vrij spel
met hun stomvervelende poëzie.
Achteraf beschouwd is mijn houding tegenover Hugenoot niet onberispelijk
geweest. Het plagen van een wonderkind: ‘Morgen krijg je een treintje van me’.
‘Had je dan werkelijk gedacht dat je vandaag een treintje van me zou krijgen’. En
dan ben ik de volwassene, die slechts zijn laffe plagerijen kan stellen tegenover de
ontroerende klanken, die het wonderkind aan zijn instrument weet te ontlokken. Aan
de andere kant had Hugenoot, als èn wonderkind èn volwassene, moeten begrijpen
dat het spelen met treintjes op zijn leeftijd slechts een weinig bevredigend vermaak
is.

7.
Ik kan mij de vrijheid niet zonder Engel voorstellen. Met haar zal het iets minder
weg hebben van bewegingsvrijheid. Wat de echte vrijheid - die om te doen en te
laten wat ik wil - zal wel nooit meer de mijne zijn; daarvoor vergeten de mensen met
wie ik te maken heb in het dagelijkse leven te langzaam. Misschien ook ben ik
gedwongen mij te vestigen in een ander land. In dat geval is Engel helemaal
onmisbaar, al was het slechts als klankbord. Maar ik wil veel meer van Engel: ik wil
haar liefde weer.
Zolang ik ademhaal heb ik niets te vrezen; tot dat inzicht ben ik langzamerhand
gekomen. Alleen maar ademen. In uit, in uit.
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De enige duizelingwekkende vrees is dat dat ademen plotseling op zal houden: het
bloed staat stil, de ogen zien niet meer, de handen voelen niet meer. De adem is het
begin en het einde en het middenstuk, de adem is het fundament van alles. Er is een
adem die tot fundament dient van het geluk (op zijn minst een zekere tevredenheid)
en een die tot fundament dient van de wanhoop, die door de onzekerheid teweeg
wordt gebracht. De ene adem geurt naar rozeblaadjes, de andere stinkt. Mijn adem
deed beide, stinken en geuren. Stinken van onzekerheid en geuren van Engel, maar
omdat ik Engel had, accepteerde ik de onzekerheid en werkte er mee, zodoende de
stank neutraliserend. Tot door een onafwendbare kleinigheid (de herfst zette te vroeg
en te koud in) de rozeblaadjes verdorden en ophielden te geuren en ik te leven had
met een stinkende eenheid en een reukloze eenheid. Die kleinigheid was het verzoek
van Engel om haar broer, die wij op het punt stonden te arresteren, met rust te laten.
Verzoeken om een persoon te sparen bereikten mij dikwijls en als het enigszins kon
gaf ik er gevolg aan; behalve van het risico voor mij hing dat van mijn sympathie
voor de betreffende figuur af. Ik heb mij op die manier een aardig groepje van getuigen
à décharge gevormd. Engel's broer vond ik echter een hinderlijk mens en daarom
aarzelde ik lang voor ik Engel haar zin gaf.
‘Beschouw Erik niet als mijn broer, maar als een mens’ zei Engel. Maar hoe kon
ik? Erger nog, ik beschouwde hem als veel meer dan een broer; bijna als een
medeminnaar. Dus toch als een mens, een zeer gevaarlijk mens. Hij had een ontzettend
grote invloed op Engel, die volkomen buiten mij om ging.
Hij was het ook die het eerste zaad van wantrouwen strooide tussen Engel en mij.
Engel bemoeide zich nooit met politiek, ze koesterde de vrouwelijke overtuiging dat
het allemaal een pot nat was, een mannelijk vermaak, zoiets als voetballen. Toen ik
mij aanpaste aan de veranderde omstandigheden en Erik dwars tegen die
omstandigheden inging, vond hij blijkbaar de tijd gekomen om Engel op de hoogte
te brengen van zijn inzichten, door haar het verschil uit te leggen tussen zijn (edele)
houding en mijn (minderwaardig) gedrag, lange verhalen te houden over
menselijkheid, democratie, dictatuur en wat er verder zo te koop is. Een soort van
ontmaagding van Engel op politiek terrein. Sindsdien twijfelde ze aan mij. Er kwam
een barst in de aarde. Die barst verdiepte zich tot een kloof, toen ik toonde veel
tegenzin te hebben in het vrij rond laten lopen van Erik. We stonden ieder aan een
kant van die
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kloof en we zagen in dat er geen mogelijkheid bestond om nog tot elkaar te komen,
geen brug. Onze ogen keken elkaar triest aan, maar onze oren luisterden reeds naar
geluiden, die achter en om ons klonken, stemmen van mensen, bekenden en
onbekenden vooral. Ik keek nog naar haar, toen zij zich reeds omgedraaid had. En
ik weet niet hoe het nu is. Misschien dat de omstandigheden ons weer bij elkaar
brengen, misschien ook niet. Ze zal veel kwaad over mij horen deze weken. Erik is
zonder twijfel de hele dag over de vloer. Erik heeft de hele wereld op zijn hand. Ik
slechts Frans en zelfs maar gedeeltelijk. En Engel heeft nooit iets om Frans gegeven.
Ze vond hem saai.
Ik kan weinig anders doen dan op het toeval wedden, het toeval dat haar weer de
jaren voor ogen brengt dat wij gelukkig waren; het toeval dat haar er aan helpt
herinneren dat het de plicht van echtgenoten is elkaar te steunen; het toeval tenslotte
dat haar duidelijk maakt dat Erik niet meer is dan haar broer, dat mijn wijsheid
evenveel waarde heeft als zijn wijsheid en dat haar weer tot het onschuldige geloof
brengt, dat politiek zoiets als een voetbalwedstrijd is.
Eén beeld zweeft mij deze weken voortdurend voor ogen. Het achtervolgt me, zoals
- naar de dichter zegt - het geluk de mens achtervolgt. Toen Engel en ik elkaar pas
kenden - we waren nog heel jong - (zij was achttien jaar en ik twintig) - zijn we een
week naar Parijs gegaan. Het was winter en ijskoud. Op een middag kochten we een
fles witte wijn en we gingen in het Luxembourg zitten bij het monument van de
Médicis, de vijver die scheef in de aarde ligt. Parijs was toen nog een sprookjesachtig
décor voor onze liefde; later (we hebben er meer dan een jaar gewoond) werd dat
décor werkelijkheid, kregen de huizen, de métro, de boulevards adem, werden de
mensen van figuranten in een Middeleeuws liefdesspel tot levende sprekende wezens,
waar we mee te maken hadden of we wilden of niet. Maar in de eerste week keken
we slechts naar wat ons beviel, naar wat in onze kraam van liefde te pas kwam.
We zaten op een bankje en dronken de fles leeg. Om de beurt een slok uit de fles
en uit elkaar's mond. Niet ver van ons af harkten twee tuinlieden een pad aan; ze
keken niet eenmaal naar ons om. Het werd namiddag en schemerig, om het park
floepten lantaarns aan en lampen in de bussen. Toen het bijna donker was, werden
we het park uitgejaagd door, in zwarte capes gehulde, agenten, die ons goedmoedig
uitvloekten. Ze sloten de hekken achter ons.
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II
(Uit het dagboek van Kolonel Daffodil)
Zij is schoon, zij is zuiver, mijn Angel!
Zij is een gewond vogeltje, ik neem haar in de palm van mijn hand, ik beschut
haar met mijn vingers, ik zal haar verzorgen en behoeden. Zij heeft veel geleden;
haar man, de bruut, de ijszee... zij was bijna bevroren.
Vanmorgen ontwaakte ik eerder dan zij. Ze lag met haar rug naar mij toe en ik
heb haar voorzichtig bij de schouders genomen en omgedraaid en ze glimlachte in
haar slaap. Ik schaam mij niet en wanneer ik dit ooit herlees hoop ik mij niet te
schamen, ik hoop dit gevoel altijd te kunnen blijven begrijpen: ik heb gehuild in dit
vroege morgenlicht.
Ze werd wakker en vertelde iets merkwaardigs: Je doet me denken, zei ze, aan
een tandarts, die ik vroeger, toen ik nog een klein meisje was, heb gehad. Hij droeg
een bril zonder randen, zoals jij als je niet in bed ligt. Hij had een fijn gezicht, fijn
besneden hout. Maar hij deed me veel pijn en op een keer kon ik het niet meer
uithouden en ik ben onder zijn handen uit de stoel geglipt en ik rende naar de
wachtkamer waar mijn grootmoeder zat en ik heb gehuild en mijn grootmoeder heeft
ruzie gemaakt met de tandarts, een ordinaire ruzie, de tandarts boven aan de trap,
mijn grootmoeder al beneden in de gang en ik midden op de trap, aarzelend of ik
mijn grootmoeder in de steek zou laten. Want ze stond zo ordinair te schelden!
Maar nu ben je niet meer bang voor de tandarts, zei ik. En ze sloeg haar armen
om mijn hals en drukte haar lichaam tegen het mijne bij wijze van antwoord...
Ik heb vanmiddag lang met haar broer gesproken, een rustige zelfverzekerde kerel
die belangrijk werk voor ons heeft gedaan. Hij vertelde mij, wat ik wel wist, dat
Angel voortdurend aan de goede kant heeft gestaan, dat ze hem heeft geholpen bij
zijn werk en dat ze ook op zijn aanraden bij haar man is gebleven. Als ik anders had
gehoord, wat zou ik gedaan hebben? Zou ik haar hebben verlaten? Alles wordt zo
onbelangrijk als zij in mijn armen ligt. Ik weet dan nog wel dat ik een harde tijd
achter de rug heb, ik weet ook nog wel waarvoor het allemaal was, maar het is alsof
het zijn belang heeft verloren.
Wij moeten nu haar man opsporen. Zij wil van hem scheiden,
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hij zal in die scheiding moeten toestemmen. Hij zal niet willen, zei Erik, tenzij u er
iets tegenover kunt stellen dat hem nog liever is dan Angel. Houdt hij nog van haar,
denkt u? vroeg ik. Hij dacht van wel. Maar, zei hij, ik denk dat hij er in toe zou
stemmen haar los te laten, indien u hem zijn vrijheid kunt garanderen. Hij is
waarschijnlijk bang voor de gevolgen van zijn wangedrag. Hij is laf. Hij zal Angel
wel willen ruilen tegen de vrijheid.
Maar hoe kunt u, als goed patriot, het goed keuren dat zo'n schoft vrij uit zou gaan?
vroeg ik verbaasd.
Het geluk van Angel is mij meer waard, antwoordde hij. Een goede kerel! Het is
inderdaad de enige manier. En het is te doen. Maar het moet vlug gebeuren, het moet
nu gebeuren, nu alles in dit werelddeel nog op zijn kop staat. En hij zal het land
uitmoeten. Zwitserland, Afrika. Het is makkelijk, het is alles makkelijk, indien hij
slechts toestemt. Ik heb hier met Angel over gesproken. Zij zal een vriend, die schijnt
te weten waar hij zit, opbellen. Dit moet mij met hem in contact brengen.
............
Vanmiddag hebben wij gewandeld in het grote park. Heel langzaam, heel verliefd.
Alles wat wij zagen, hoe onbelangrijk misschien ook, was mooi. We hebben naar
een zwaan gekeken, die in de vijver dreef. We hebben gekeken naar de op elkaar
gestapelde stoelen en tafeltjes van een uitspanning, die nog gesloten is omdat de
eigenaar gearresteerd werd nadat wij kwamen. Zelfs in dit vredige park tekenen van
de oorlog. Wij vonden een oude krant en Angel las mij er iets uit voor en ik heb
begrepen hoe moeilijk het hier geweest is voor iedereen. Achter de uitspanning lagen
verlaten tennisbanen. En plotseling hoorden wij paardenhoeven en de generaal reeds
ons voorbij, kaarsrecht in het zadel gezeten, op een afstand gevolgd door twee leden
van de Militaire Politie in een jeep. Hij groette ons en ik heb Angel verteld wat een
grote figuur hij is. Het begon een beetje te regenen, maar wij vonden beschutting
onder de bomen, eeuwenoude bomen, sommige ouder dan mijn volk. Onder die
bomen, terwijl de regen op de bladeren ritselde zijn we naar de uitgang gelopen en
in de auto gestapt.
............
Bezoek van Frans. Frans is de vriend die mij in contact moet brengen met hèm.
Hij is verliefd op Angel, dat is duidelijk. Hij was kortaf tegen mij, verlegen en zacht
tegen haar. Maar zij heeft nooit iets met hem gehad, vertelde ze mij later toen ik het
haar vroeg. Dat hij verliefd op haar was, geloofde ze niet. Angel heeft een brief
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geschreven en die aan Frans meegegeven. Toen hij weg was vroeg ik Angel hoe een
goed vaderlander als Frans er toe gekomen was om hulp te verlenen aan iemand als
haar man. Vriendschap, antwoordde ze. Ik begreep het niet. Hoe kan men vrienden
blijven met zo'n figuur? En hem daadwerkelijk steun verlenen? Help jij hem straks
het land niet uit? vroeg ze. Maar dat gaat om jou, zei ik, tussen liefde en vriendschap
is een verschil. Ik weet het niet, zei ze.
O Angel, wat zou ik er voor willen geven, had je die man nooit ontmoet. Was je
maar nooit in die artistenkringen verzeild geraakt. Het is één corrupte bende, overal
waar we komen, een verrot zooitje, dat zijn land verkocht; mensen zonder principes,
idealen, geloof. Ontwortelden, die met elke stroom meedrijven. Maar het is nog niet
te laat. Het was een droom Angel, een kwade droom. En gelukkig was je broer er.
Hij zat aan je bed, hij hield je hand vast, hij waakte naast je tot de nacht voorbij was,
tot de dokter kwam De tandarts!
............
Vanavond hebben wij gecocktaild, gedanst en gedineerd in het hotel waar mijn
appartementen zijn. Wij hebben elkaar toegedronken, even aangekeken over het glas
en zijn een klein beetje dronken geworden. Te veel voor mij overigens, later op de
avond voelde ik me ziek. Veel jaloerse blikken van de andere officieren. Er zat een
orkestje dat de laatste succesnummers speelde en ik kreeg te kampen met heimwee.
Wat doe ik hier nog langer? Ik wil Angel trouwen en haar meenemen naar mijn land,
een beter land dan dit of alle andere, die dit werelddeel uitmaken. Wat zal Angel
veranderen! Wat zal het haar goed doen! Ik hoop dat die vervloekte kerel snel
antwoord zenden zal.
............
Frans bracht twee brieven, een voor Angel, een voor mij. Voor ik de mijne opende
voelde ik voor het eerst iets van twijfel, iets van onrust ook. Is het wel goed wat ik
doe? dacht ik. Is het eigenlijk geen onbeschaamdheid om het huwelijk op te breken
van twee mensen van wie ik een maand geleden nog nooit gehoord had? Maar het
waren vluchtige gevoelens, die verdwenen als sneeuw voor de zon toen Angel haar
brief open sneed. Er bleef alleen nog maar angst in mij over. Wie weet zou, wat hij
schreef, een gevoelige snaar in Angel treffen, een snaar die zo zou gaan trillen, dat
ze mij er voor zou vergeten. Maar ze bleef kalm, uiterlijk in elk geval, las de brief,
haalde haar schouders op en verscheurde hem.
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Dit is de brief die ik ontving:
‘Waarde Kolonel,
ik vernam dat u er belang bij heeft mij te ontmoeten. Wellicht zoudt u met
brenger dezes, een vertrouwd vriend van mij, nader kunnen overleggen
welke datum en welk uur zich voor zulk een ontmoeting het meest lenen.
geheel de uwe etc.’
Angel zegt, dat deze brief typisch hèm is. De brief van een acteur, zegt ze, niet die
van een mens. Zij wees mij op de gekunstelde termen: ‘een vertrouwd vriend’; ‘er
belang bij heeft’; ‘voor zulk een ontmoeting lenen’.
Deze brief ademt koelte uit, zei ik.
De koelte van een air-conditioned bioscoop, antwoordde Angel, een ingeschakelde
koelte.
Ik heb haar niet gevraagd wat in de brief stond, die zij ontving. Later op de dag
bleek de inhoud (of wellicht de herinneringen die de inhoud bij haar opriep) haar
toch meer geschokt te hebben dan ik eerst vermoedde. Zij was afwezig en maakte
ruzie om een wissewasje met Erik, die de avond met ons doorbracht.

III
De schrijver van dit verhaal heeft aan het tot nu toe geschrevene eigenlijk weinig toe
te voegen. Hij weet, zo goed als de lezer, dat Engel's man toe zal stemmen in een
scheiding; dat Angel en Daffodil zich zullen vestigen in Daffodil's land; hij weet en de lezer kan dit misschien wel raden - dat Engel's eerste man, als hij eenmaal in
dat veilige land aangekomen is waar Daffodil hem naar toe heeft laten brengen, Engel
vlugger vergeet dan hij voor mogelijk had gehouden. Hij weet - en dat weet de lezer
niet - dat hij, reeds drie weken na aankomst, verliefd wordt op een meisje (bol, blond
gezicht), dat typiste is op de bank waar hij, door Daffodil's aan de touwtjes-trekkerij
werk heeft gevonden. O, slechts een kortstondige verliefdheid, een scherpen van de
zinnen, het gereedmaken van de liefde voor de grote affaire, die een half jaar later
volgen zal. Dat hij daarna nog een humoristische roman zal schrijven, die hem een
zekere vermaardheid brengen zal in zijn nieuwe land, lijkt van weinig belang meer.
Dat een jaar later een vertaling van die roman verschijnen zal bij een uitgeverij in
zijn geboorteland, is al bijna iets dat vanzelf spreekt. Het bezorgt de uitgeverij een
slechte naam
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en Frans, die zijn vriend sinds zijn vertrek niet meer heeft gezien, een teleurstelling,
omdat Frans een van die mensen is, die na grote gebeurtenissen grote romans
verwachten.
De schrijver (hij heeft zich zojuist een tweede kop thee ingeschonken) staat op
van de tafel waaraan hij zit te werken en kijkt het raam van zijn kamer uit. Ergens
in de buurt gaat een school uit; hij hoort veel kinderstemmen nu. Hij hoort ook een
tram langs komen en hij ziet een duif neerstrijken op de dakgoot van het
tegenoverliggende huis. Doordat zijn aandacht bij de duif is, ziet de schrijver pas op
het laatste ogenblik een kapitein van de infanterie door de straat lopen. Hij ziet hem
maar even maar in die seconde herkent hij Erik, Angel's broer. Wie weet waar Erik
naar toe gaat? Soms schrijft hij Angel een brief. ‘Lief zusje...’. Hij slaat de hoek van
de straat om en de schrijver vergeet hem.
En Engel? Angel is gelukkig, zij ziet in Daffodil zelfs geen tandarts meer, zij ziet in
geen enkele man meer een tandarts, omdat zij er geen behoefte aan heeft zich nog
kiezen te laten trekken. Zij is zeer gelukkig en Daffodil is een goejerd en zij zal hem
over een paar jaar bedriegen met een van zijn vrienden, een enigszins sentimentele
reclame copy-writer van Italiaanse afkomst en daarna zal zij Daffodil een tijdje haten
en erg verlangen naar haar eerste man, die zij vergeten waande en ook dat zal voorbij
gaan en ze zal rustig en tevreden verder leven met Daffodil, die intussen bevorderd
is tot generaal.
Er zijn dan nog een paar kleinigheden die verteld moeten worden. Dat Frans zich
bedronk, de avond dat zijn vriend het land verliet, en in zijn dronkenschap een boze
en trieste brief schreef aan Engel, een brief, die hij, toen hij hem de volgende morgen
overlas, verscheurde alvorens een halve liter melk op te drinken, is één van die
kleinigheden.
Dat een vraag was, die Engel's eerste man stelde aan Kolonel Daffodil, bij hun
tweede ontmoeting: ‘Heeft u er enig idee van kolonel, hoeveel spieren een mens
heeft?’ is een andere kleinigheid. Daffodil wist het niet en hij beloofde het te zullen
vragen aan een militaire arts, die hij kende. Die arts draaide zich om op de barkruk,
blies Kolonel Daffodil een wolk van alcohol in het gelaat en begon een lang verhaal
over bloedlichaampjes, een veel interessanter onderwerp dan spieren, naar zijn
mening.
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Dat de voorbijganger, die figureert op een van de twee foto's in dit verhaal en die
‘met een merkwaardig uitdrukkingsloos gezicht in de camera blikt’, Johann Frederick
Mirtlebach heette, een eenvoudige kantoorklerk was en een week na het nemen van
de foto zonder aanwijsbare reden een bloedneus kreeg in de lift van het gebouw waar
hij werkte, is een laatste kleinigheid.
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G.H. 's-Gravesande
Aug. P. van Groeningen en ‘De Nieuwe Gids’
(Vervolg)
3
De beoordeling van Kloos zat Van Groeningen, die lichamelijk zeer verzwakt was
en weinig werken kon, hoog. Wat hij ondernomen had vernietigde hij - verscheurde
fragmenten van ‘Henri de Graaff’, dat al ver gevorderd was, zijn bewaard gebleven,
evenals de opzet van het toneelstuk ‘Jeanne d'Arc’ en het begin van een vertaling
der ‘Imitatio Christi’ - en tot nieuw werk kon hij blijkbaar niet komen, althans geen
groot werk. Hij moest uiting geven aan wat hem dwars zat. In een conceptbrief aan
Frederik van Eeden - helaas zonder datum, maar blijkens de inhoud geschreven na
13 Maart 1890, want hij maakt op die laatste brief van Kloos een zinspeling - schrijft
hij naar aanleiding van de publicatie van ‘Ellen’ in ‘De Nieuwe Gids’ van 1890:
‘Vooral vond ik die kritiek onplezierig (in vertrouwen gezegd) omdat mijn uitgever
daardoor recht meende te hebben, een hoogen toon tegenover me te voeren. Nu is
het waar, als men iemand wil slaan kan men makkelijk een stok vinden, maar het is
voor hem toch niet aangenaam, als juist uit de woning van zijn vrienden die stok
gehaald wordt... Zonder beeldspraak nu: het griefde me te moeten hooren: de recensies
zijn nogal gunstig, alleen die van den N.G. niet en daarom enz., terwijl ik op verzoek
van den N. Gids het begin van het werk daarin geplaatst heb. Het is niet te loochenen,
dat de beoordeeling op sommige regels bepaald ongunstig was (of staat midden op
pag. 424 een drukfout? die is dan toch wat grof)...
‘Doch dit alles kan nu rusten, omdat ik voor eerst toch geen lust heb te schrijven,
en daarbuiten is er voor mij geen enkele reden meer om het wel te doen. - Ik hoop
nu maar, dat u in dezen brief niet bedoelingen zal zoeken, die er niet in staan, zooals
een uwer vrienden, die meende dat ik van Henri de Graaff een gentleman had willen
maar niet kunnen maken, hetgeen een volstrekt ongemotiveerde hatelijkheid is. Ik
bedoel dit, dat u dezen niet zal houden voor een poging om me op te dringen.
‘Uw gedicht is zeer mooi, en ik hoop, als ik over vele, vele jaren tot slot van mijn
roman-cyclus een dergelijke stof behandel, niet

Libertinage. Jaargang 6

275
verder beneden uw gedicht (te) blijven, dan het aan-de-poëzie-immers-inferieure
proza noodzakelijk maakt.’1)
Niet alleen tot een brief bepaalde zich Van Groeningen, ook in het openbaar heeft
hij zijn misnoegen over de recensie van Kloos geuit. (Een verstokt verdediger van
‘De Nieuwe Gids’ als Johan de Meester, sprak van ‘de hooghartige welwillendheid
van den criticus in de Nieuwe Gids’). In ‘De Amsterdammer, Dagblad voor
Nederland’ van 11 Maart 1890 kan men als feuilleton een artikel ‘Anti-kritiek,
zelf-kritiek en nog iets’ vinden, geschreven, zoals onder de titel staat ‘Naar aanleiding
van een kritiek in den “N. Gids” over “Martha de Bruin”, Amsterdam, 1890. A.
Rössing.’
Deze anti-critiek is in verschillende artikelen over Van Groeningen vermeld:
sommigen citeerden er enkele regels uit. W.G. van Nouhuys heeft in zijn
‘Letterkundige Opstellen’ (1894) er de meeste aandacht aan besteed. In het verband
van dit gehele opstel en tot goed begrip van de persoonlijkheid-Van Groeningen leek
het mij belangwekkend en nodig het geheel over te drukken. Dit te meer, daar ik de
juistheid van De Meesters opmerking erken, dat we ‘bewonderen in dat eene stuk
zelf-kritiek van den jongen alleenstaanden, werkenden Van Groeningen tegelijk den
helderen kijk om zich heen en de bewuste kennis van zichzelven. Anderen als
zichzelven, doorzag hij.’
Maar vóór dat opstel verschenen was - Van Groeningen had het natuurlijk eerder
geschreven - ontving hij een brief van Kloos, die het conflict geheel acuut maakte.
En uit die brieven, in de eerste plaats uit die van Van Groeningen, putte ik de
veronderstelling, dat hem ter ore was gekomen, dat Kloos over de inhoud van zijn
vertrouwelijke brieven mededelingen had gedaan aan anderen. Daarbij heb ik gedacht
aan Netscher, die in ‘De Nieuwe Gids’ publicerend, door Van Deyssel en Van der
Goes geattaqueerd werd. Frans Netschers ‘In en om de Tweede Kamer. Parlementaire
Portretten

1) Medegedeeld door dr Gerversman in het Lett. bijblad van de N.R.C. van 10 Jan. 1925 en in
‘De Nieuwe Gids’ van Oct. 1925. Beide malen staan in de citaten enige puntjes, bewijs, dat
dr G. iets heeft weggelaten. Uit het couvert, in het Gemeente-archief te 's-Gravenhage
aanwezig, zijn deze conceptbrief en het epistel van Frans Netscher, ook door dr G. ten dele
in ‘De Nieuwe Gids’ afgedrukt, verdwenen. De daar aanwezige bescheiden zijn, door
bemiddeling van dr G., die alles in zijn bezit heeft gehad, door de nabestaanden der familie
Van Groeningen geschonken. In het Frederik van Eeden-archief te Amsterdam is de brief
van Van Groeningen niet aanwezig, wat geen bewijs is, dat hij niet geschreven zou zijn.
Gaarne had ik hem volledig geciteerd.
Nadat dit geschreven was is dr Gerversman op 5 October 1950, 58 jaar oud, overleden.
Wellicht, dat deze brieven in zijn nalatenschap worden teruggevonden. ('s-Gr.)
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en Schetsen’ werd door Van der Goes besproken (5e jrg. deel I, blz. 358 e.v., Febr.
1890), maar tevoren was er een artikel van hem verschenen (in de
December-aflevering 1889, blz. 256 e.v.) getiteld ‘Leidsche Letteren’, handelende
over Jan ten Brink. Tegen dit laatste artikel van Van der Goes nam Netscher, die met
Louis Couperus leerling was geweest van Ten Brink op de Haagsche H.B.S., stelling
in een heftige brochure ‘Lastertongen. Een blik in de jongste Amsterdamsche
Letteren’.1) In Januari 1890 werd reeds aangekondigd, dat ze binnenkort zou
verschijnen2) en nu is het opvallend, dat Netscher na het uitkomen van ‘Martha de
Bruin’ weer (of nog?) contact had met Van Groeningen. Hij schreef hem 26 Januari
1890: ‘Ik hoop u spoedig eens te ontmoeten, vriendschappelijk...’ Ook Van
Groeningen zegt, dat ze elkaar in de laatste tijd, dat is dus na het verschijnen van
‘Martha de Bruin’, een paar keer hebben gezien.
Ik meen uit al die feiten - zowel Netscher als Van Groeningen voelden zich gekrenkt
door de critiek in ‘De Nieuwe Gids’ - te mogen concluderen, dat Netscher, die contact
had in de litteraire wereld, het een en ander aan Van Groeningen heeft verteld. De
hier volgende anti-critiek en de brieven, die ik in extenso laat volgen - de publicatie
door dr Gerversman is òf van zeer onvolledige conceptbrieven òf verminkt door
weglating van belangrijke delen - staven m.i. mijn beweringen. Ze geven tevens een
goede kijk op de karakters van Kloos en Van Groeningen, de eerste hooghartig,
zelfbewust; de ander, die zich geuit had, in vol vertrouwen, over zijn diepste gedachten
en intiemste gevoelens, was gekwetst, voelde zich verraden: de epistels gunnen ons
bovendien een blik op een periode der geschiedenis van ‘De Nieuwe Gids’.
Amsterdam, 10 Mrt 1890
Jan v.d. Heydenstr. 259
Waarde Heer, Gij hebt in lang niets meer van mij gehoord, en ik van u
verscheiden malen. Dat komt van mijn laisser-aller, waar ik slaaf van ben.
Ik weet niet, dat schiet mij plotseling te binnen, of gij de N.G. ontvangt.
Wij hebben besloten u voor alle reeds geplaatste en nog te plaatsen copie
een honorarium van ƒ20 per vel

1) Van Eeden heeft in ‘De Nieuwe Gids’ van 1890 (Ve jrg., 2e deel, blz. 162 e.v.) Netscher
hierover aangevallen. ('s-Gr.)
2) Blijkens een aantekening van Netscher zelf is de verschijningsdatum 25 Maart 1890.
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toe te kennen, zoodat gij op het oogenblik van ons te vorderen hebt de
som van ƒ113.75 als ik mij niet bedrieg.
Nog altijd echter wacht ik te vergeefs op het stuk door u beloofd. Hebt gij
de Kroniek gelezen. Het was voor mij een moeielijke zaak. Uw boek is
heel goed, en veel menschen hier zijn er, die het bewonderen, maar ik was
teleurgesteld. Ik had tot dusverre niets anders van u gelezen, dan die
aanschouwelijke epische tafereelen, en nu kwaamt gij in eens weer met
die eeuwige analyse. Ik vond dat gij zoo'n gezonde, bloed-rijke uitzondering
op de anderen maakte en nu gingt gij in eens net doen als die anderen.
Daarom ben ik zoo nieuwsgierig wat het 2e deel zal zijn. Ook uw theorieën
over een nieuwe kunst, alles goed en wel, maar weet niet wat het is, als ik
niet eerst gezien heb, wat er van komt.
Ik weet niet of gij recensies ontvangt. Ik kan er u anders een ter lezing
geven, uit Spectator. Schrijf mij nog eens gauw. Ik lees uw brieven altijd
met veel belangstelling. De heer Boeken dankt u voor uw boek en zal u
schrijven.
Groetend
uw
Willem Kloos.
Als men de anti-critiek, die ik hier volgen laat, leest, zal men - afgescheiden van de
vraag of men het met de schrijver eens is - moeten toegeven, dat Van Groeningen
een standpunt kon verdedigen; het is in ieder geval interessant van dit vrijwel vergeten
stuk in zijn geheel kennis te nemen.
‘Een kunstenaar, die objectief wil (d.i. moet) zijn, kan door onzen subjectieven,
m.a.w. egoïstischen tijd niet begrepen worden, tenzij hij, door bij-omstandigheden,
beeldt personen die als letterkundige kunstenaars in fraaie woorden voelen. Dit is de
mate van ons democraat zijn, dus van onze naastenliefde. En daar de kunst der
dichtstbijë toekomst, als iedere reactie de negatie van het nu-Heden, zal zijn zooveel
mogelijk objectief, bestaat heel veel kans op een herleving der romantiek, een
nieuw-romantisme, met helden en ridders - tenzij het nu-aan-het-opkomend geslacht
moed en zelfverloochening genoeg heeft, een tijdje voor minder-knap, voor minder-vol
gehouden te worden. Want klassiek (naar-het-wezen-klassiek) werk schijnt in tijden
van verfijning erg armoedig, omdat het tracht te-doen-door-laten; véél te zeggen
door wéinig te zeggen.
‘Bespreking van eigen werk is altijd gevaarlijk. Niet omdat ze de indirecte
erkenning is van falen (dit geen noodigheid) maar omdat ze, soms wezenlijk, doch
steeds schijnbaar, wordt zelf-reklame.
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Ook is ze onnuttig, omdat het praten over kunst het maken er van belet, zooals alle
praten dáden. Zoo ooit echter, dan is ze te verontschuldigen, wanneer men de
overtuiging heeft, dat onze tijdgenooten, ómdat ze kinderen van hun tijd zijn, d.w.z.
vastgegroeid aan een dogma, onze kunst niet op haar waarde kúnnen schatten, daar
die kunst zich stelt vlak tegenover de hedene. (Dit zal doen ‘Van alle Tijden’ en dóet,
waar het werk geslaagd is: ‘Martha de Bruin’. Wat ik straks zal bewijzen.)
‘Daar ik geloof in de toekomst van mijn werk, hoe gebrekkig het ook is; weet, dat
ieder goed kunstenaar zich zijn publiek vormt - zou ik tot het schrijven dezer
anti-kritiek niet zijn overgegaan, wanneer niet een ander motief me daartoe dwong.
Het is:
‘In de overigens-zeer-welwillende bespreking van mijn roman wordt een vraag
gedaan, die alle objectieve kunst in de toekomst à-priori onmogelijk verklaart en
iedere roman wil een stuk autobiographie. Ik, die voor mijn kunst zelfs de poëzie zal
annexeeren, kan dit niet onbeprotesteerd laten, vooral omdat de kwestie van grooter
beteekenis is, dan ze schijnt.
‘Bij wijze van afkeuring werd in de bedoelde bespreking de vraag gedaan: “hoe
weet ge dat?” mogelijk erg modern, erg sceptisch, maar juist daarom doemend tot
onvruchtbaarheid - wie er zich aan storen, tenminste tot
onvruchtbaarheid-in-groot-werk.
‘Zelfs zou de vraag zeer beleedigend zijn, indien ik niet, wetend dat dit de bedoeling
niet was, ze wilde houden voor een parlementaire omschrijving van: “de roman is
onwaarschijnlijk”, of, omdat ze dan nog onredbaar is, van: “ge hebt uw stof niet
waarschijnlijk weten te maken”. Waarschijnlijkheid immers is niet absoluut, ze
verandert als de moraal, als zoo véél.
‘En om nu te beslissen, of eenige stof waarschijnlijk gemaakt is, moet eerst
uitgemaakt worden wat de schrijver heeft willen doen.
‘Dit zal ik u zeggen.
‘Voorop zet ik, me bewust te zijn, een naturalistische ketterij te moeten
neerschrijven. Maar ik kan me aan geen enkel dogma houden. Of mijn werk al of
niet naturalistisch, al of niet realistisch is, kan me geen steek schelen. In de kunst
doet men nu eenmaal wat men wil. Dus.
‘Voor zoover men van een kunstenaar kan zeggen dat hij zijn stof kan kiezen,
zelfbewust, is dat bij mij het geval, omdat ik niet kan, en niet wil werken als 'k
wat-men-noemt zenuwachtig ben.
‘Mijn streven is: over de stof te heerschen - en ik weet dat me dat gelukken zal.
De nevrose zal mijn muze niet zijn.

Libertinage. Jaargang 6

279
‘Van alle Tijden, een groot geheel, waarvoor ik ± tien boeken noodig zal hebben,
moet worden de verklanking en verbeelding der menschengeschiedenis in het ruim
der eeuwen: ('k Geloof dat de stof niet erg realistisch is.)
‘Die geschiedenis wordt gemaakt door twee elementen: het passieve, d.i. het
menschengeslacht dat steeds wonderen vraagt maar ze niet kan doen - en het actieve,
goddelijke, dat ze wèl doet, het genie. Daar tusschen, overgangsvorm: het half genie,
volgroeiing van het eerste, aankondiging van het tweede element, dat het door
bevruchting met het eerste voortbrengt.
‘Niet slechts personen, ook geheele tijdperken hebben een dezer drie
individualiteiten. Men denke aan het historisch verschijnsel, dat alleen onrustige,
zéér onrustige tijden, eene genie voortbrengen. Maar ik ga hierop niet verder in,
omdat 'k het in mijn volgende romans verder uitwerk en dus het gras voor mijn voeten
zou wegmaaien, waartoe ik niet verplicht ben. Bovendien, ex-cathedra spreekt men
slechts op eigen terrein, elders komt het niet te pas.
‘Omdat twee van de drie, en het begin van de derde, vormen zeer mooi zijn waar
te nemen in onze eeuw, heb ik zoo volledig me mogelijk was, haar geschiedenis
bestudeerd. Haar begeerten; de idealen die ze zich vormde; haar teleurstellingen;
haar smart- en vreugdekreten. En met dit alles te verbeelden is een begin gemaakt
in “Martha de Bruin”, (de expositie, het eerste hoofdstuk, van het geheel.)
‘Als kind van dezen (immers zoo erg democratischen?) tijd heb ik genomen,
moeten nemen, een arm meisje. Heb haar gegeven aanleg tot mysticisme1) en tering,
maar niet meer dan aanleg. Hoewel ik weet, dat de realiteit panwezens als Martha
niet kent, geloof ik toch niet, dat een patholoog me een
in-de-uitwerking-stellige-onjuistheid kan aanwijzen.
‘Verder maakt het boek een begin met de ontwikkeling, verklaring, van 't wezen
van het half-genie, (waarvoor ik nog twee of drie deelen noodig heb). Ter bestudeering
van dit levensverschijnsel hoefde 'k niet ver van huis te gaan. Men vindt het in
Bilderdijk. Multatuli, die eigenlijk niet verschillen, al lijkt dit een paradox. Het is:
een-willen-maar-niet-kunnen-uiten-van-den-ermee-gelijktijdigen-tijd, een
willen-maar-niet-kunnen-vinden van een taak, door een

1) Ik ken de bezwaren tegen de schedelleer, maar au-fond is die leer geen grooter kwakzalverij,
dan wat men gemaakt heeft van het determinisme, van de herediteit (= nu: de predestinatie
van het pantheïsme). I e d e r dogma heeft slechts half-waarde.
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gebrek in zijn organisatie of, metaphysisch: door een niet-rijp-zijn van zijn tijd.
Daardoor onvruchtbaarheid, niet noodzakelijk in voortbrengselen, maar in gevolgen.
Omdat dit een neven-vorm is, een vervollediging (alias: gevolg) van een egoïsme,
dat zich niet boven zijn persoonlijkheid kan verheffen - heb ik Henri de Graaff
gemaakt een hypochonder. (Zoo nog meer symboliek komt in den roman voor. Als
men maar kon lezen). Daden ontstaan uit een lijden, dat zuivert. Bij het half-genie
komt het lijden niet tot oplossing (door zie-hierboven), m.a.w. zijn hoogste uiting
voert het tot haat en wrok.
‘Meer zeg ik van mijn plannen niet.
‘Wat is nu het voornaamste gebrek van het werk? Dat ik me niet voluit heb durven
geven, teveel met symbolen heb gewerkt, omdat ik geen publiek had en nog niet den
moed, om mijn kunst hoog boven uit het publiek te stellen. Het besef van te kunnen
krijgt men niet zoo spoedig, wanneer er niemand is die dit in ons doet ontwaken. En
dáárom vind ik vragen als: hoe weet ge dat? zoo onplezierig, omdat ze me er toe
zouden kunnen brengen, nóg meer in runen te gaan schrijven dan ik reeds gedaan
heb.
‘Een boek heeft hetzelfde recht als een schilderij (ook al komen in beide
ons-lijkend-kinderachtige penseelstreken voor). Men moet trachten uit te vinden wat
de kunstenaar heeft willen doen, en hem niet tegemoet komen met een spottenden
twijfellach. Scepticisme moge modern zijn, het is niet het allermodernste, het heeft
reeds bankroet geslagen en ons laten zitten in een desolaten boel. Geloof slechts (niet
aan theologische dogma's) geloof slechts kan de menschheid geven wat ze
allernoodigst heeft: daden.
‘Ten slotte nog dit. De N. Gids doet me de eer aan (als ook dit niet zoogenaamd
parlementair is) van me te verwachten, “een volks-zedenroman, waarin het volk tot
op het naakte lijf (vóór-laatste mode) wordt uitgekleed”. In mijn plan komen 4 deelen
voor, (ná het vierde) die het volkslijden zullen behandelen. Over eenige jaren hoop
ik daaraan te beginnen. Als de natie tot rust zal zijn gekomen, dàn zal ik geven,
zonder terughouding, het leven van le peuple. Ik kan dat uitstel voor mezelf
verantwoorden, hetgeen voldoende is.
***
‘Dit is de eerste en laatste keer, dat ik voor mij zelf heb gesproken. Men zie er geen
blijk van geringschatting in (daartoe ben ik niet voornaam genoeg) indien ik mogelijke
aanmerking niet beantwoord. Behalve omdat ik bijna niets lees dan wat voor mijn
werk noodig is, is daarvoor nog een andere reden: Praten schijnt verbonden te zijn
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aan de fataliteit, ongeschikt te maken tot doen, tot uitvoeren van wat men zelf erkent
te-móeten-zijn. Daar ik werken wil, zal ik me in godsnaam getroosten verkeerd
beoordeeld te worden. Dat doodt men het radikaalst door zijn leven.’
***
Het antwoord op den brief van Kloos van 10 Maart werd 12 Maart 1890 geschreven
en luidt:
W. Heer!
Terecht verontschuldigt ge u over uw niet-antwoorden, doch ge bedriegt
u in de verklaring ervan. - Daar ik reden heb te meenen, dat mijn brieven
niet door u-alléén gelezen worden, deed ik misschien wijzer voorzichtig
te zijn. Ik hoop echter, dat het met dezen níet het geval zal zijn. Ik hóud
niet van achterbakschheden, alias politiek... wijzer voorzichtig te zijn, níet
te schrijven, want ik weet, me door dezen bloot te stellen aan de verdenking
van lichtgeraaktheid, kwalijknemendheid enz. Ik wil echter een oogenblik
mijn reedsgestorven voorganger aan het woord laten. In mijn ingezonden stuk in den Amsterdammer van Dinsdag zal u gelezen
hebben wat mijn voornaamste grief is tegen uw beoordeeling. Eerlijk
gezegd had ik geen beoordeeling verwacht - omdat ik door iets
niet-noodig-nader-aan-te duiden in uw October No. merkte dat uw
tijdschrift mijn werk niet waardeeren kan. Nogmaals betuig ik mijn spijt
dat ik u met het 2e gedeelte ben lastig gevallen. Tot mijne
verontschuldiging moge dienen dat ik het le gedeelte zond op uw verlangen,
en dus niet vooruit kon weten, dat u het tweede liever niet plaatste.
Dit laatste echter zoo zijnde, had u het moeten weigeren, had me daardoor
de onaangenaamheid bespaard, dat ik een oogenblik van erge
mismoedigheid, die gij wel zult kennen, mijn werk verloochend heb, al
was het ook slechts in een particulier schrijven.
Ik releveer dit alleen als motiveering van: dat ik in uw tijdschrift geen
bespreking verwachtte, óf een eerlijk-afbrekende. In geen geval een
water-en-melk kritiek. Zóó scheept men bedelaars af. - Daarbíj nog ging
u den nadruk leggen op mijn novellen. Wel is waar dat u
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zeer waarschijnlijk niet gelezen heeft wat ik1) in den Amsterdammer
verklaarde: dat mijn novellen, (die ik niet zal uitgeven) me niet voldeden2)
- maar ge hadt, daar ge mijn werk nu eenmaal beoordeelen woudt, slechts
den román te bespreken. Ik vrees, ik vrees, dat ge u hebt laten inspireeren.
Enfin, das ist gewesen.
Mijn menschenkennis zou al zeer gering zijn, zoo 'k niet de mogelijkheid
voorzag, dat dit schrijven door u zeer kwalijk genomen kan worden. (In
dat geval ben ik allermínst genegen er een sylabe van terug te nemen.)
Maar, zoo dat al mogelijk is, ik ben niet zoo pessimistisch om het voor
noodzakelijk te houden. Onder kunstenaars ís men zoo kwalijknemend
niet. Daarom ga ik nòg iets onaangenaams zeggen.
Om persoonlijke redenen spijt het me, dat juist den heer van der Goes de
schrijver is van het artikel van Fr. Netscher. Die mogen me echter niet
weerhouden te zeggen, wat ik te zeggen heb. Ik heb aan den heer N. bijna
geen kennis. In den laatsten tijd hebben we elkaar slechts een paar keer
gezien - Zijn boek heb ik in 't geheel niet gelezen. Maar al wil ik op zeggen
van den heer v.d.G. aannemen, dat het schrijven ervan een speculatie was,
dàn nog had uw tijdschrift het in het geheel niet moeten bespreken.
Daardoor was èn aan de kunst, èn aan de humaniteit voldaan. Als iemand
zich ontvalt, dan bestaan er altijd termen van verschooning. Wie weet wat
voor een kunstenaar gebrek is, spreekt niet op zóó'n wijze over zulke
zaken.
De recensie's uit Spectator en Nederland, de laatste me gezonden, zijn met
de uwe de eenige die ik gelezen heb. De voornaamste bezwaren betreffen
den Walpurgisnacht geloof ik. Verder zinswending, spelling, enz. Ik kan
er niets aan doen. Die van Spectator is nog al ongunstig, daarom ben ik
die gaan lezen. De latere deelen zullen den schrijver overtuigen, dat alles
goed is zooals het is, drukfouten natuurlijk uitgezonderd.
Nu moet ik het hebben over wat in uw brief het eerste staat. Het
honorarium. Ik mag niet zeggen, dat ik dat gedeelte het minst gewichtig
vind, ook omdat dit een leugen zou zijn. Ik heb geld zeer, zeer noodig,
vooral omdat me niet betaald is, waarop ik gerekend had, mòcht rekenen.
Dit is echter geen reden, om maar zoo klakke-

1) Hier volgt een onleesbaar woord (?) of teken. ('s-Gr.)
2) In de ‘Anti-Kritiek’ staat dit niet. In dat dagblad heb ik ook elders geen verklaring van
Van Groeningen kunnen vinden. ('s-Gr.)
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loos te accepteeren.1) Ik kan het alleen aanvaarden, als u werkelijk meent,
dat ik het verdiend heb, dat moet gij zelf weten. Een afspraak bestond
daaromtrent niet. - Maar, daar ik het ellendige ken van wachten op geld,
en me daaraan niet weêr wil blootstellen, omdat ik dan niet werken kan,
stel ik dít: Of u meent bij nader inzien dat het niet verdiend is, en dan zendt
ge me niets. - of wèl, maar dan nog déze week. - Om u geheel vrij te laten,
voeg ik hier nog bij, dat ik nooit méér een fragment van een roman in een
tijdschrift plaats en dat van de kleinigheden, die ik den laatsten tijd
geschreven heb, slechts eenigen bestemd zijn onder de oogen van publiek
te komen, en daar moet ik nog eerst over denken.
Beschouw dit alles slechts als voorzorgsmaatregelen tegen mezelven.
Aan deze afspraak houd ik me.
Ik hoop dat dit schrijven nu eens niet door anderen, wie dan ook, gelezen
zal worden. Alles geldt u persoonlijk.
Mijn groete aan de heeren Boeken en Breitner.’
Men ziet, ondanks de soms scherpe toon en het vermoeden, dat Kloos de brief kwalijk
zou nemen, is er toch in sommige mededelingen iets vertrouwelijks en tevens iets
wantrouwends (het overbrengen van de inhoud aan anderen. Het is uit het antwoord
van Kloos gebleken, dat hij inderdaad met anderen over de plannen en inspiraties
van Van Groeningen heeft gesproken en dat is wat de briefschrijver óók zeer geërgerd
had. Wie weet op welke manier het Van Groeningen is overgebracht! Voor hem was
het een vertrouwelijke mededeling.)
Het uitvoerig antwoord van Kloos, dat hierop gevolgd is, heeft het hooghartige,
dat vaak zijn houding hebben kan en tevens toont het zijn geraaktheid, al zegt hij
niet boos te zijn. Het slot moet Van Groeningen diep getroffen hebben, wat ook
gebleken is uit de brief aan Van Eeden. In die brief is nog deze zin tekenend voor
de gemoedstoestand, waarin Van Groeningen verkeerde: ‘U zal 't met mij eens zijn,
er is leed, dat zich alleen in stilte laat uitweenen, ver weg van vreemden, die somwijlen
het slechts half begrijpen...’
De brief van Kloos moge hier tot slot en als laatste document in zijn geheel volgen:
Amsterdam, 13 Mrt 1890
Jan v.d. Heydenstraat 259
‘Mijn menschenkennis zou al zeer gering moeten zijn’, zoo

1) Ik vind het zeer vreemd, dat u met dit voorstel eerst nu komt.
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schrijft gij. En ik antwoord: Ja, zeker, geachte Heer, uw menschenkennis,
tenminste van menschen, zooals ik er een ben, blijkt, volgens uw brief
uiterst gering te wezen. Gij dicht mij allerlei pieterige kleingeestigheden
toe, die ik maar half begrijp, met toespelingen, sous-entendu's en half
uitgesproken aanduidingen, waar ik heelemáál niet uit wijs kan worden.
En ik zou het stellig beneden me geacht hebben van zoo'n brief notitie te
nemen, als de schrijver niet Aug. P. van Groeningen was, en ik niet wist
dat die man onbesuisd, overmoedig en onbeleefd kan wezen, maar dat hij
altijd recht-uit en eerlijk zijn oogenblikkelijken indruk zegt.
Met zoo iemand kan men wel is waar moeielijk bedaard-redeneeren, maar
men behoeft hem nooit te wantrouwen. En dat is heel wat in het leven.
Neen, boos ben ik niet geworden, wel voor den heelen dag ontstemd. Boos
wordt men over zulke dingen alleen, als men voelt ze verdiend te hebben.
En het beste bewijs dat ik niet boos ben, is dat ik u antwoord. Want gij
hebt mij, daargelaten nog wàt gij beweert, toegesproken op een toon, zooals
niemand mij durft toespreken. Dat is niet de manier om aan mij zijne
vermeende of werkelijke grieven bloot te leggen. En, wederom, als die
brief niet van u kwam, ik had hem stellig niet ten einde gelezen en zou
verder niet over de zaak gedacht hebben. Ziedaar het algemeene, wat ik
van uw brief te zeggen, nu komen de details.
Als ik mij niet bedrieg valt gij mij lastig op de volgende punten:
1o. laat ik brieven, de gij mij schrijft, aan anderen lezen.
2o. kan mijn tijdschrift uw werk niet waardeeren, ‘door iets
niet-noodig-nader-aan-te-duiden in het Octobernummer.
o had ik het 2e gedeelte (dat is Op den Naaiwinkel) niet moeten
3.
plaatsen, omdat ik het (volgens u) niet goed vind.
o zou ik gesproken hebben in mijne recensie over uwe Novellen, terwijl
4.
ik dat alleen over den roman mocht doen.
o had ik beter gedaan géén recensie te schrijven, dan ‘zoo'n water- en
5.
melkachtige’
o wilt gij 't honorarium alleen aanvaarden, als wij vinden, dat ge 't
6.
verdiend hebt, en ook alleen, als 't u nog deze week wordt gestuurd.
o is het vreemd, dat ik met dat voorstel van honorarium eerst nu kom.
7.
Ziedaar uw brief geëxerpeerd. Wat ge van het artikel over Netscher zegt
staat hier buiten en gaat mij persoonlijk niet aan.
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Luister nu eens goed naar wat ik u zeg, en geloof me als ik u zeg, dat ik
niet anders dan de exacte waarheid spreek.
1o laat ik nooit brieven van u of anderen, die ik in mijn qualiteit als
secretaris ontvang, aan anderen lezen, dan in zooverre zulks geoorloofd
is, n.l. algemeene beschouwingen aan een of ander van mijn beste vrienden,
en opinies over stukken in de N.G. van mijn mederedacteuren. Meestal
echter bepaal ik mij zulke dingen uit brieven meê te deelen en er over te
praten. Dat zal ik met een brief van u ook wel eens gedaan hebben. Noem
mij den naam van den betrokken persoon, dan kan ik mij herinneren wat
er van aan is. Zeker weet ik b.v.: dat ik over de door u aangeduide theorie
in uw brief van 7 Dec. l.l. gesproken heb met menschen, die ik wist, dat
in zulke dingen belang stelden. Ik zie daar niets verkeerds in, en zoo gij
dat wel vindt moet gij uwe aspiraties voortaan maar in u zelf, als in een
graf, opsluiten. Want dat zal u met iedereen gebeuren.
Dat ik er niet op antwoordde, is heel verklaarbaar. Mijn opinies over
literatuur, die ik mij door jaren lang denken en mij te oefenen heb
verworven, staan vast, en alleen de historische ontwikkeling onzer letteren
in de phasen door komende werken vertegenwoordigd kan daar iets toe
of afdoen.
Ik vind mededeelingen van dien aard, voor zoekende jongelui, altijd heel
interessant (ik krijg veel zulke brieven) zij herinneren mij mijn eigen
ploeteren, toen ik zoo jong was. Maar daar op ingaan, dat mag en kan ik
niet. Eerst als een artist aankomt met de resultaten van zijn Ahnungen,
met zijn boeken, dan maak ik het mij tot een ernstige taak, het werk te
beoordeelen. Begrijpt gij dit niet?
2o. Van dit punt begrijp ik niets, voordat ik weet, wat dat is: dat
niet-noodig-nader-aan te duiden in het Octobernummer. Ik zweer u, dat
ik dat niet begrijp, dat ik het nummer nog eens doorbladerd heb, maar
niets heb kunnen vinden. Vriendelijk verzoek ik u om verklaring hiervan,
die gij wel niet zult weigeren, nu gij mijn nieuwsgierigheid eerst zoo
gaande hebt gemaakt.
3o. Hoe gij aan deze bewering komt begrijp ik niet. Ik heb altijd tegen
iedereen gezegd, dat ik dit 2e gedeelte Op den Naaiwinkel het beste vind,
wat ik ooit van u gelezen heb, en van niet plaatsen is nooit aan gedacht.
Alles is me hier totaal duister. Expliceer u nader s.v.p.
4. Ik verzoek u mij in mijn Kroniek aan te wijzen, waar ik over uwe
novellen heb gesproken. Ik heb altijd alleen op het oog gehad ‘Op den
Naaiwinkel’, dat op zichzelf als schets kan gelezen worden, maar dat toch
een stuk van uw roman is.
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Ziet ge, zulke beschuldigingen kan ik niet goed uitstaan. Als iemand zoo
maar, in het wilde weg fantaseert, zonder op de feitelijke werkelijkheid te
letten, en dan anderen die fantasieën naar den kop gooit. Dat is wat ik
bedoel met uw onbesuisdheid.
5o. Dit punt ligt te mijner beslissing en niet ter uwe. Ik zeg altijd in mijn
Kronieken, wat ik meen, en het staat iedereen vrij daar van te denken wat
hij wil, maar ik zal daarom niet nalaten door te gaan, zooals mij dat goed
voorkomt. Wat gij water- en melkachtig noemt, begrijp ik wel. Ik heb uw
boek met genoegen gelezen, toen ik over de eerste teleurstelling, die gij
kent, heen was. Maar bij nadenken, vond ik het toch weêr jammer, dat gij,
die doen kondt voor onzen tijd, wat Bredero voor den zijne heeft gedaan,
dat gij uwe ware roeping miskendet en andere wegen op gingt. Onder die
twee indrukken, ‘Als analyse, is het goed’ en ‘Wat jammer dat hij niet bij
de epische plastiek is gebleven’, schreef ik mijne recensie, en daardoor is
er wat halfs in, dat ik zeer goed voelde, maar dat ik niet veranderen kon.
6o en 7o. Dit zijn staaltjes van een nukkige baasspeelderij, een ondankbare
veel-eischendheid en een ergerlijke en tevens onnoozele verdachtmaking
- gij ziet, ik verberg u mijn meening niet - die, als gij doorgaat ze in praktijk
te brengen, u in het leven veel verdriet en nadeel zullen berokkenen. En
dit is ook het eenige in uw brief, waarom ik ernstig verstoord op u ben.
Want het geldt hier niet meer mijn persoonlijk gevoel, maar ik treed hier
op als vertegenwoordiger eener corporatie, waarvoor gij eerbied en
sympathie hebben moest en wier waardigheid gij daarentegen met
onbeschaamdheid aantast. Luister goed, wat gij gedaan hebt.
De Redactie van De Nieuwe Gids, bezig hare zaken te regelen en hare
boeken in orde te brengen, bemerkt tot haar vreugde, dat het tijdschrift
nog welvarender is, dan zij wist. Wat doet zij nu? Inplaats van de handen
op de zakken te houden en te denken ‘zoo gaal-i-goed’, neemt zij het
besluit om enkele medewerkers, die zij waardeert, en die het gebruiken
kunnen, eenige geldelijke tegemoetkoming te gunnen, en dat besluit
terugwerkend te maken tot het eerste artikel, dat van hen geplaatst werd.
Let wel, de Redactie, geeft geheel vrijwillig, uit pure humaniteit, zonder
dat gij er eenig recht op hebt, honorarium voor bijdragen, waaronder er
zijn van bijna twee jaren geleden, welke gij in de verste verte nooit had
kunnen denken, dat nog eens gehonoreerd zouden worden. En wat doet
gij daarop? Gij gaat op uw achterste pooten staan, twijfelt er aan of
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wij wel vinden, dat gij 't verdient, (verbeeld je dat we zelfs maar copie
plaatsen zouden, die we niet goed vonden, en dan nog honorarium op den
koop toe!!), en zegt dat ge 't op staanden voet moet hebben, want dat ge
zoo dikwijls bedrogen zijt! Schaam u, schaam u!
En ten slotte nog een verdachtmaking zonder doel, zonder fonds: Het is
zeer vreemd, etc. Ajasses!
Ja, mijnheer van Groeningen, een groot deel der maatschappij is u
onbekend gebleven. En evenals uw Henri de Graaff geen grein heeft van
den gentleman, die hij moet voorstellen, maar een werkman in een
heerenpakje, die tevens pedant blagueert met een beetje schoolkennis,
evenmin kunt gij de sentimenten en de beweegredenen van De Nieuwe
Gids begrijpen.
En nu ben ik benieuwd naar wat gij antwoorden zult. Ik verzoek u duidelijk
te zijn en ronduit voor den dag te komen met wat gij meent te weten over
mij, dat u niet aanstaat. Dat is het zooals het tusschen goede en verstandige
menschen hoort.
Achtend
uwdw
Willem Kloos
Den Heer Aug. P. van Groeningen.
Uw artikel in den Amsterdammer heb ik nog niet gelezen: ik hoorde
Dinsdagavond van v. Looy, dat het er instond. Ik zal zien nog een
exemplaar te krijgen.
***
Het lijkt mij gewenst op deze brief nog enige kanttekeningen te maken. Ik wees
er reeds op, dat Kloos erkende over de brieven van Van Groeningen gesproken te
hebben. Wat de feiten betreft, kan men het best verwijzen naar de ‘Notulen van de
Nieuwe-Gids-vergaderingen, door den redacteur-secretaris Willem Kloos’
(opgenomen in ‘De Nieuwe Gids’ van October 1925).
Op 25 Februari 1890 heeft, zo lees ik daar, de penningmeester (Van der Goes)
gewezen op het feit, dat de heer Van Groeningen nog nooit honorarium heeft genoten.
‘Zoodra de kas in orde is, zal hierin moeten worden voorzien.’
Daarna volgt op 1 Maart van dat jaar een vergadering, waarin de heer B(oekhoudt,
een boekhouder) een concept-kasboek overlegt, dat wordt ingezien. ‘De avond wordt
verder besteed met het opmaken eener totaallijst der betaalde en te betalen honoraria.’
Op 22 Maart blijkt nog te betalen ƒ580 aan honorarium.
Ik wil er de aandacht op vestigen, dat ‘De Nieuwe Gids’, volgens
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Kloos, geen honorarium betaalde aan medewerkers. Geld werd ‘geheel vrijwillig’
gegeven, ‘uit pure humaniteit, zonder dat gij (d.i. Van Groeningen) er eenig recht
op hebt.’1) Dat Van der Goes op het niet-betalen van Van Groeningen de aandacht
vestigde is tekenend. Immers hij wist, dat Van Groeningen ook op betaling van het
‘Radicaal Weekblad’ had aangedrongen en geld hard nodig had. (Verwey was in die
tijd geen redacteur meer.) Daar was het hem beloofd zonder dat hij het ontving. Het
is dus begrijpelijk, dat hij nu op spoed aandrong. Of Van Groeningen het geld toen
ontvangen heeft staat te bezien, want Kloos heeft hem pas op 10 Maart het bericht
gezonden en 22 Maart werd het bedrag van honoraria vastgesteld.
Ook de quaestie van het schrijven in de recensie over novellen is begrijpelijk.
Kloos doelde op een fragment uit een roman en het moet voor Van Groeningen
zonderling hebben geklonken, dat dit fragment als een novelle werd beschouwd, aan
welke mogelijkheid hij niet gedacht heeft. Echter, als hij beter gelezen had, zou hij
die opmerking niet gemaakt hebben.
Wat de schrapping betreft: ik heb er reeds op gewezen, dat Van Groeningen zelf
de bewuste passage had aangegeven en alleen het supprimeren van de scène met de
mand met brood eigenmachtig door Kloos is geschied.2) In onze ogen is deze daad
van de redacteur-secretaris onbegrijpelijk. Dat Kloos Van Groeningen niet begrepen
heeft is te verklaren uit het feit, dat de verkeerde aflevering werd aangeduid (October
inplaats van Augustus), maar met een beetje goede wil van Kloos zou het toch op te
lossen zijn geweest. Daarom houd ik dit voor een punt van ondergeschikt belang.
Tenslotte de houding ten opzichte van Van der Goes en diens critiek op Netscher.
Dat Van Groeningen hier op wees bewijst, dat hij in de woorden van de criticus een
verwijt las, dat Netscher ter wille van het geld een boek in het licht gegeven had. De
armoede van Van Groeningen deed hem een verdediging schrijven van de
kunstenaar-in-nood. Dat juist Van der Goes, als sociaal voelend mens, dit had gedaan
was voor de licht-kwetsbare Van Groeningen een grote teleurstelling. Door op deze
enkele feiten te wijzen meen ik een beter begrip te hebben gegeven van de houding
van de jong gestorven, moeilijk levende Rotterdamse schrijver, die zulke grote

1) Deze mededeling van Kloos is onjuist. Hijzelf, Verwey en andere medewerkers werden wèl
betaald. Van Eeden en Van der Goes jaren niet, wat mij uit de kasboeken is gebleken. ('s-Gr.)
2) Het is grappig te lezen wat De Meester schreef in 1898: ‘O.m. hebben de Nieuwe Gidsers
m o e d gebracht in onze letteren.’
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plannen had, maar door zijn vroege dood niet in staat was ze te verwezenlijken.
Verbitterd moet hij zijn heengegaan.
Rest mij nog te wijzen op het feit, dat de documenten, hier gepubliceerd, behalve
uit het Gemeente-archief (Letterkundige Verzameling) der Gemeente 's-Gravenhage,
afkomstig zijn uit het Nieuwe-Gids-archief van de Koninklijke Bibliotheek, waar
men mij steeds met de grootste bereidwilligheid geholpen heeft, en uit het
Verwey-archief, waar ik van de familie toegang kreeg. Aan alle instellingen mijn
oprechte dank.

Bijlage
Nu het slechts mogelijk was drie nummers van het ‘Radicaal Weekblad’ in handen
te krijgen lijkt het mij van belang de volgende conceptbrief van Aug. P. van
Groeningen aan Nieuwenhuis en zijn artikeltje over de Franse Revolutie hier af te
drukken. De brief, waaruit weer zijn afkeer van de politiek blijkt, luidt:
‘Hierbij iets naar aanleiding v. de Fr. R. - Ik was zóó zeker, dat vele medewerkers
deze zouden verheerlijken - iets waar ik me gedeeltelijk bij kan neêrleggen - dat ik
meende, iets anders te moeten zeggen, meer actueel, een korte vaderlandsche
geschiedenis in 20 regels.
‘Mijn bijdrage is alleen bestemd opgenomen te worden in het geval, dat niet
uitsluitend mannen van uw partij meêwerken. Ik verkies in alles buiten den partijstrijd
te staan en daar zelfs den schijn van te vermijden. Dan heeft niemand last van me en
ik draag slechts de verantwoordelijkheid voor eigen daden, wat me 't meest
verkieselijk voorkomt...
‘Fouten die ík maak, kan ik - ook wetenschappelijk - verdedigen, niet die de drukker
onwillekeurig maakt. Trouwens, mezelf hinderen die óók. Ge weet, wat Multatuli
zei: “Slordig schrijven is een bewijs van slordig denken” - Fouten staan het
verwerken-van-een-impressie-bij-den-lezer in den weg, een physiologische waarheid
als een koe. 't Vermijden er van moet den drukker toch licht vallen, dunkt me, met
copie naast zich.’
In een andere, eveneens ongedateerde conceptbrief, geeft hij de volgende toelichting
op zijn bijdrage:
‘Bij dezen voldoe ik aan het verzoek. Daar ik de gestelde grenzen niet overschrijden
mocht, moest ik mijn gedachten zeer samenpersen. Ziehier de toelichting.
‘Met Busken Huet beschouw ik de bourgeoisie als Reintje-de-Vos, een epos uit
de Middeleeuwen. De Fr. R. zag Reintje dan zegevieren.
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Toen hij eenmaal meester was, werd hij zachtmoedig. Nu vind ik zachtmoedigheid
heel mooi - ná den strijd. Opmerkelijk is het, dat het volk het meest verdrukt werd,
het meest had te lijden, in tijden van zachtmoedigheid. De Germanen, vrije gewapende
mannen - de arbeiders der middeleeuwen (vrije arbeiders nl.) met hun gewapende
gilden - Stel die tegenover onze wapenlooze arbeiders - De bourgeoisie weet wel
wat ze doet, met haar humaniteitsverkondiging: het is een oratio pro domo. Ik ben
óók humaan, maar tóch tégen de absolute op-den-voorgrond-stelling daarvan, zoolang
er nog zooveel geleden wordt.
‘Ge ziet dus, dat ik in die 24 regels een geheele geloofsbelijdenis heb afgelegd.
Doch ik heb meer gedaan: mijn lust en mijn leven is de bourgeoisie een hak te geven,
en dat kan niet beter gedaan worden dan op de fijne manier van Busken Huet. In den
6en en 7en regel een herinnering aan het bestaan der accijnzen en aan de Pall-Mall
schandalen; in den 13en een waarschuwing aan het volk; in den 1 1/2 laatsten een
aankonding (verschrijving voor aankondiging. 's-Gr.) van het eind der
bourgeois-heerschappij.
‘En bovenal - zal het ze leelijk ergeren, en dat vind ik plezierig. Ze zullen me
houden voor een soort Marat, of Robespierre, die dat lezen.
‘Al lijkt het dus niet direct op de Fr. R. te slaan, het is wel degelijk iets in verband
daarmee + een beschouwing ervan.’
Het artikeltje uit het ‘Radicaal Weekblad’ van 4 Augustus 1889 volgt thans:
‘Het stemt tot meesmuilen, de bourgeoisie, die hetgeen-ze-is te danken heeft aan
de Fransche-Revolutie, haar afkeer-van-“bloedvergieten” te hooren rondroepen. We
zijn er bij geneigd te denken aan een passie-preekenden Reintje-de-Vos die een
pater-peccavi huilt, ná volle provisie kamers geleêgd en maagdelijke coppe's
opgepeuzeld te hebben. - Zachtmoedigheid en andere dergelijke deugden zijn
voorzeker zeer prijzens- en begeerenswaardige eigenschappen; maar de
verkondiging-er-van-door-Reintje lijkt ons zóó onweerstaanbaar-komisch, dat we
vergeten den-boer-toe-te-roepen op-zijne-ganzen-te-passen, en we,
tranen-in-onze-oogen-van-'t-lachen en pijn-in-onze-handen-van-'t-applaudizeeren,
slechts kunnen denken om hoe-jammer-'t-is, dat niet een geestig teekenaar Reintje
den Boet-prediker-ex-Revolutionair een plaatsje geeft in het groote album, waarin
De Menschheid de herinnering bewaart aan hén, die Haar vermaakt hebben.
Reintje-Tartuffe is een kostelijk slot der “historie van den vos Reinaerde”.’
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E. Breton de Nijs
Naar Patria ...*)
TANTE SOPHIE EN OOM TJEN naast elkaar staande op de kade in Priok. Het zou
de laatste keer zijn dat we ze samen zagen. Oom Tjen als altijd even mager, Tante
Sophie na haar huwelijk iets dikker geworden en een beetje snotterend. Wij stonden
op het promenadedek van de ‘Rembrandt’, het mailschip dat ons naar Holland brengen
zou, het land dat ik gewend was ‘mijn vaderland’ te noemen, maar dat ik nog nooit
gezien had. Misschien stelde ik me er daarom zoveel van voor, maar het moet voor
een deel ook door mijn vader zijn gekomen.
Hij was vier en twintig jaar achterelkaar weggeweest en voor zover ik het me kan
herinneren, leefde hij met zijn gedachten allang niet meet in Holland, maar in het
land waar hij mijn moeder had leren kennen en waar ik geboren was: Indië. Maar
toen het verlof werkelijkheid scheen te worden, doemden de Hollandse straten weer
voor hem op en we hoorden hem spreken over de Westertoren, de Munt en de
Weteringschans, over de Dam en de Kalverstraat. Hij moet de weken die aan het
vertrek voorafgingen, geleefd hebben in een heerlijke verwachting die hij op ons, in
ieder geval op mij, overbracht. Ook de bootreis werd daarin betrokken. Hij schilderde
ons deze af als een ongekende pleiziertocht en imiteerde daarbij het stampen van de
machines: pan-ne-koeke, pan-ne-koeke, pan-ne-koeke. Zijn familie waar hij anders
zelden over sprak, - omdat deze al in de mist van het verleden was zoekgeraakt trachtte hij nu weer op te roepen en vooral zijn oudste broer stelde hij aan ons voor
met een voor hem ongewone ontroering in zijn stem. We zouden bloemkool en
saucijsjes eten, poffertjes bij Vulsma en in de Poort van Cleve, biefstuk met gebakken
aardappelen, als het zaligst denkbare. Dit alles spiegelde mijn vader ons voor en hij
werd er zelf het meest van allen opgewekt van, op het uitbundige af. Ik weet nog dat
het mij erg vermaakte toen hij een soort horlepiep ging dansen. Het feest was
begonnen toen ‘de kogel door de kerk’ was en mijn ouders besloten hadden ‘tòch
naar Holland te gaan’. Ik geloof dat mijn vader nog weerstanden ondervond bij zijn
directie. Maar op zekere dag kwam hij thuis en riep mijn moeder al van de

*) VIde hoofdstuk uit een Indisch familieverhaal.
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verte toe: ‘Wanneer gaan wij vendutie houden?’ Natuurlijk hielden wij vendutie,
zoals iedereen vroeger in Indië zijn inboedel opruimde als hij met verlof ging. Bij
terugkomst kocht men wel weer een nieuwe. En de bewuste vendutie ging uitstekend.
De Arabische en Chinese zakenrelaties lieten ons niet in de steek en hoogden flink
op. Ons zitje met Raffles-stoelen ging voor een klein kapitaal weg. We konden in
ieder geval een onbezorgd verlof tegemoetgaan. Zo leek het.
En op een ochtend - in 1922 - stonden we daar en hingen over de verschansing
van de boot. Het was gloeiend heet en het licht was ondragelijk schel. We wuifden
met onze zakdoeken naar al onze familieleden en vrienden die we in Indië achterlieten.
Een deel van de mensen op de kade zocht onder een zinken afdak beschutting, anderen
wierpen ons serpentines toe en wij gooiden terug. Dat gaf afleiding. Maar naarmate
de boot werd weggetrokken, brak de één na de andere af. Eén gele hield nog lang
stand. Toen ook deze afknapte, leek het vertrek ineens onherroepelijk. Kort daarop
zette de muziek het ‘Wilhelmus’ in en gingen we allen rechtop staan. Ik zag dat zelfs
mijn vader van de weeromstuit zijn schouders rechttrok. Langs de vele ruggen van
de mensen die over de railing hingen, zocht ik op de helle kade tussen de kleiner
wordende witte en gekleurde gestalten, naar Oom Tjen en Tante Sophie. Ze waren
er nog, maar toen ik het een ogenblik later nog eens probeerde, kon ik ze al niet meer
vinden. Op halve kracht stoomden we de haven uit en schoven langs de pieren. Ik
zag opeens mijn vader achter mijn moeder aanlopen die ingehouden snikte. Hij
vergezelde haar naar de hut. Ze moet zich toen - dat begrijp ik eigenlijk nú pas
allemaal - volkomen verlaten hebben gevoeld. Ze had tot dan geleefd in een groot
Indisch familieverband van broers en zusters, van neven en nichten, al dan niet
aangetrouwd. Daar paste ze nu eenmaal in en alleen als onderdeel van dat geheel
scheen ze te kunnen ‘functionneren’, te kunnen denken, voelen en handelen. Voor
't eerst werd ze uit dit verband gerukt. Ze moet zich hulpeloos en stuurloos hebben
gevoeld. Mijn vader was de enige die haar overbleef uit een vertrouwde sfeer, maar
hij behoorde toch niet tot de familie. Hij kon haar het verlies van haar achtergrond
niet vergoeden. Zij zou nu haar Indische leefwijze moeten missen, haar
ochtendbezoeken, haar eeuwige bereddering, maar ook haar familie-perkara's, haar
gesprekken met baboe Bèot, haar voorspellingen en haar tuin met melattistruiken en
tjempaka-bomen. Dit alles week weg in een nevelig verschiet van masten, schepen,
rook en zinken
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daken. Er vóór haar een nog flauwer verschiet van een verkleurdblauwe lucht en een
bleke zee.
De kade zou nu leeg zijn. De mensen zaten weer in hun auto's en nu zouden Oom
Tjen en Tante Sophie, als alle andere wegbrengers, over de Priokweg naar huis rijden.
Ze zouden in Salemba*) aankomen, het erf oprijden en daarna misschien in de
achtergalerij gaan zitten, om wat na te praten over ons, maar wij zouden daar niet
meer bij zijn. Wij stonden nu op het dek van het schip. Dit was het enig werkelijke:
dit schip, het bruisen van het water en de wind.
Het begin van de reis was niet hoopgevend, vooral niet voor mijn moeder. In de
straat Malakka begon het schommelen al. De Indische Oceaan was woelig en we
hadden tegenstroom. Wat het schip betreft het slingerde, stampte, kreunde en piepte
zó, dat het klassieke grapje van de dronken ‘Rembrandt’ alom onder de passagiers
opgeld deed. Het werd weer opgepoetst en ging voor een geestigheid door, van hand
tot hand, van mond tot mond en drong zelfs tot mijn moeder door. Ze lag bleek en
ziek in haar couchette, in een broeiend hete hut, waar het naar vernis, eau de cologne
en pepermunt rook. Tot we in de Rode Zee kwamen! Die leek wel een zoutmeer.
Hier kon zelfs ‘de dronken Rembrandt’ een stabiele koers houden. De boeg sneed
geruisloos het water dat aan weedszijden van het schip brede plooien vormde.
Verderop leken ze alweer gladgestreken. Aan de rook van voorbijgaande schepen
merkten we hoe windstil het was: lange zwarte slierten in een witte lucht. Het was
dan ook gloeiend; de asfaltnaden van het dek werden zacht en week of smolten weg.
Toen kwam mijn moeder ook weer naar boven, op het dek. Vanzelf vond ze
aansluiting bij een clubje, waaronder de onvergetelijke Roos Blondeau, wier wijze
van lachen nog jaren daarna terugkeerde in haar verhalen. Ze lachte volgens mijn
moeder aldus: ‘Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki...’, precies als het piepen van het houtwerk bij
stormweer. ‘Te èrg jij toch, Roos!’ Roos had kennelijk Chinees bloed. Ze was klein
en dik en vrolijk en erg jaloers op haar veel jongere man, een ‘charmeur’ zoals mijn
moeder niet zonder voldoening zei. Hij was ‘stout’ zeiden de andere dames, maar ik
herinner me alleen maar een lange stijve Indischman met een klein snorretje die zich
altijd ‘correct’ trachtte voor te doen. Hij was ouderwets hoffelijk, in het bijzonder
voor de jongere dames en zeer

*) Wijk- en straatnaam in het toenmalige Batavia. Hier stond het grote familiehuis.
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in het bijzonder voor één ervan die Jeanne Dom heette en die natuurlijk uit Djokja
kwam. Dan was er nog een oudere Atjeh-officier met een overigens nogal onschuldig
litteken van een klewang over zijn voorhoofd. Hij had nog een ander litteken zei hij
altijd in damesgezelschap, maar dit kon hij niet vertonen. Hij kon erg geestig zijn.
Zo zei hij tegen mijn moeder: ‘Hoe komt dat toch mevrouw, ik drink al elke dag drie
glazen melk’ en wijzend op zijn donkere huidskleur, ‘ik word maar niet blanker’.
De laatste die ik me van dit gezelschap herinner, was een effectenmakelaar uit
Soerabaja die Bloot heette. Hij stelde zich altijd voor als: ‘Ik ben Bloot’. De geestige
Atjeh-officier had een onbetaalbaar leuk gezicht getrokken, waaruit weer moest
blijken hoe snel hij op allerlei situaties wist te reageren. Hij was altijd verzekerd van
de bijval van Roos. Kortom, het was een interessant en geanimeerd clubje van
oudindischgasten dat zich mateloos verheugde op een verlof in Europa en dat daar
de vreemdste voorstellingen van moet hebben gehad. Een ieder had zich voorgenomen
de bloemetjes buiten te zetten en daarbij wilde men niet op geld zien. Aan boord
werd een voorproefje genomen en dronk men elke dag champagne, in de ochtend
reeds, vóór het middageten en 's avonds nog een keer. Anders zouden niet allen aan
de beurt zijn gekomen voor het zoveelste rondje. De stemming bereikte haar
hoogtepunt toen we door het Suez-kanaal voeren. 's Avonds werd er op het dek
gedanst en de volgende ochtend waren we in Port-Saïd. Het clubje ging gezamenlijk
aan wal en betaalde z'n tol aan goochelaars en slangenbezweerders, aan curiosa en
Egyptische sigaretten. Tegen de avond zouden we weer vertrekken, maar toen bleek
de geestige Atjeh-officier nog niet aan boord te zijn. We voeren al weg toen hij nog
met een motorboot van de havenpolitie langszij werd gebracht. Men bleek hem te
hebben beroofd. Hij was wat onthutst en een beetje terneergeslagen, maar toch nog
geestig genoeg om de plaats van de diefstal niet te onthullen. Hij liet het de dames
raden en won daarmee aan mannelijk prestige.
Een week later, in de vroege morgen bij een zware wind, werd de ‘Rembrandt’ in
de haven van Genua getrokken. Dit was voorlopig de plaats van bestemming en hier
viel het clubje ook uiteen. Roos en haar man gingen eerst naar Rome en naar Napels
- en met een bijzonder fijne toespeling - ‘om rustig te kunnen sterven’, volgens Roos.
‘Ki-ki-ki-ki-ki-ki...’ De Atjeh-officier toog naar Parijs, ‘La Ville Lumière’ zoals hij
op z'n Frans zei. We ontmoetten hem daar met geverfde haren, gemanicuurd en
gepedicuurd. Parijs was
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‘geweldig’, zei hij, maar de vrouwen vielen hem tegen en hij prees zijn jonge
Soendanese concubine die hij in Indië zo achteloos verlaten had. Hij fluisterde mijn
vader iets in het oor en stikte haast van het lachen. Mijn moeder hield niet van ‘zulke
dingen’, verklaarde ze later. Mijn vader glimlachte verlegen en zei alleen: ‘Wat wil
je toch anders van die vènt’.
Van Parijs reisden we rechtstreeks naar Amsterdam. Mijn onbekende oom en tante
stonden op het Centraal Station te wachten, maar het werd een ontmoeting tussen
vreemden. Mijn moeder toonde zich gereserveerd en wantrouwig en mijn vader die
beducht was voor haar optreden, voelde zich vermoedelijk geremd. Oom en tante
bleken typische Hollandse burgermensen en zij van hun kant moeten het hunne
gedacht hebben van de talrijke koffers en valiezen, van de taxi's en het Hotel de
l'Europe waar mijn vader reeds vanuit Batavia kamers had besproken. Ze bleven eten
en we zaten aan het water, waar de motorschuiten langs voeren, met het gezicht op
de Munt. Laat in de avond gingen mijn oom en tante naar huis. We zagen ze vanuit
ons venster op de tram stappen. Twee donkere mensjes op een verlicht plein. De deur
tussen mijn slaapkamer en die van mijn onders bleef die nacht open. Ik hoorde ze
nog uren napraten. Die avond moet het besluit gevallen zijn dat we in Den Haag
zouden gaan wonen.
De volgende ochtend werd er tegen de deur getikt en bracht de chasseur een
telegram. Het kwam uit Batavia. Een welkomsttelegram van Tante Sophie en Oom
Tjen! Mijn moeder was erg ontroerd en zei: ‘Wat doet het je toch goed dat ze daar
in Indië in gedachten bij ons zijn’. Mijn vader antwoordde niet. Hij was stiller dan
ooit.
We woonden al in Den Haag toen de eerste brief bezorgd werd. Die was met de
volgende boot gekomen en bevatte daarom eigenlijk nog weinig wat het vermelden
waard was. ‘Het leven gaat zijn gewone gang’, schreef tante Sophie. Wel was ze
langs ons huis gereden en had ze gezien dat de nieuwe mensen er al in zaten en dat
de melattistruiken op het voorerf verdwenen waren. Vermoedelijk omdat ze het
uitzicht belemmerden. En mijn moeder had ze juist altijd met zoveel liefde gekweekt!
Het was haar dagelijkse bezigheid in de vroege morgen: de gang langs de geurende
heg en het plukken van de bloemen, waarvan ze er altijd enkele in haar kondé*) stak.
De nieuwe mensen waren natuurlijk ‘totoks’**) zei mijn moeder. Die hadden geen
gevoel voor een Indische tuin.

*) Haarwrong.
**) Volbloed Hollanders.
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Ze waren altijd zo ‘kasar’*). Zij was vanaf de eerste dag in Holland zeer gebeten op
‘totoks’. Dat mijn vader er één was, verplichtte haar tot geen enkele consideratie.
Op die ene brief volgden vele andere. Met elke nieuwe mail kwam er nu een. En
als ik Zaterdagmiddag van school kwam, lagen de bekende enveloppen met het
bekende handschrift al in de brievendoos. Het sprak bij ons vanzelf, dat ik ze lezen
mocht. De inhoud bevatte meestal niet veel meer dan ‘nieuws’ en waar kon dit anders
over gaan dan over familie, over Tante Christien en de kinderen, over de pasarprijzen
in Bandjarmasin, over het gebrek aan vertier dáár en over de dure bedienden. Een
huisjongen die dertig gulden per maand kostte! ‘Als je nagaat’, schreef Tante Sophie,
‘dat Midin**) met zijn meer dan twintig jaar dienst, nog niet eens zoveel verdient!’
Ik zag hem ineens vóór me met zijn muizengezichtje. Hij moest altijd standjes in
ontvangst nemen. Hij deed dit zwijgend, met een zekere gelatenheid. Het was bijna
een routine-houding voor hem geworden. Elke opstandigheid zou trouwens nutteloos
zijn geweest, want hij was onherroepelijk aan de familie gebonden. In vroeger jaren
was hij wel eens een paar keer weggelopen, omdat het optreden van Tante Sophie
hem ‘maloe’***) had gemaakt tegenover de andere bedienden, maar hij was altijd
teruggekomen, ‘met hangende pootjes’, zoals Tante Sophie zei. Daar in de oedik****),
waarheen hij altijd vluchtte (in een eeuwig heimwee ook naar het landleven, dat staat
voor mij vast!), bleek hij op den duur niet meer te kunnen aarden. Hij vermagerde
altijd en werd ziek, omdat hij niet meer passen kon in de leefwijze van de dessa en
het sobere voedsel niet meer verdroeg. Dan brak de dag van de terugtocht aan en
hernam hij zijn plaats in het oude gareel. En na elke nederlaag in de reeks van
nederlagen, die Midin als een natuurlijk proces van opgang en neergang was gaan
zien, werd hij vaster gebonden aan de familie en werd hij meer dan ooit overgeleverd
aan de grillen van Tante Sophie en Tante Christien. Hij was in jaren niet meer
weggeweest, maar nu was het toch ineens weer gebeurd, schreef Tante Sophie. Ze
had al langer gemerkt dat er iets haperde en op een dag had hij ‘amok’ gemaakt en
was met ‘een boos hoofd’ weggelopen. Met superieure kalmte wachtte Tante Sophie
de eerste tijd zijn terugkomst af, maar toen hij weken wegbleef, verloor ze haar
zekerheid. De verontrusting was in elke brief te lezen, want zonder Midin

*)
**)
***)
****)

Grof.
Een oudgediende van de familie.
Beschaamd.
Platteland.
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bleek het mechanisme van het huishouden maar slecht te functionneren. Tot hij
opeens weer verschenen was! Dat meldde Tante Sophie onmiddellijk. Ze glorifieerde,
maar tegelijk was ze opgelucht en dankbaar. Hij was berooider en magerder dan ooit
tevoren, vervuild en verlaten. Verlaten door zijn jonge vriendin! Hij had haar leren
kennen op een besnijdenisfeest in de kampong achter Salemba en zij was aangetrokken
door zijn wijze, geruststellende woorden en zijn aanzien als man van welstand. En
hij van zijn kant, zag waarschijnlijk ineens de mogelijkheid nog wat kleur te geven
aan zijn eentonig leven van dienstbaarheid aan anderen. Hij moet een scène met
Tante Sophie geforceerd hebben. Alleen om vrij te zijn. In twee maanden was het
proces voltrokken. Hij had al die tijd in de kampong gewoond, terende op zijn
spaargeld tot het te verwachten einde kwam. Toen volgde weer de vernederende
gang naar Salemba. Tante Sophie las hem dit keer flink de les, want ze had nu een
machtig wapen in handen. Dit alles schreef ze en ook wat ze gezegd had: ‘Wie wil
toch met zo'n oude kakèh*) trouwen; scháám jij je niet?’. Ik weet nog dat mij, toen
ik dit las, een gevoel van medelijden en sympathie bekroop voor de arme Midin. Die
oude, trouwe Midin, die met zijn romantiek op hol was geslagen en die nu boeten
moest door als pandeling van de familie zijn verdere leven te slijten. Voortaan mocht
hij zijn spaargelden niet meer zelf besteden. Ze werden door Tante Sophie van zijn
salaris afgehouden en naar de Postspaarbank gebracht. Haar zucht tot beredderen,
oeroesen**), zorgen en heersen dreven haar naar de beschikking over zijn vrijheid.
Ze stelde Midin eenvoudig onder haar curatele. Dat ze daartoe geen enkel recht had,
het drong toen in Holland voor het eerst tot me door. In Indië zou het niet bij me
opgekomen zijn, ik zou het aanvaard hebben zonder vragen en dit als vanzelfsprekend,
haar goed recht hebben beschouwd. Maar ik was nu in mijn laatste H.B.S.-jaar en
mijn geschiedenisleraar had mij eens de les gelezen. Met hetzelfde simpele beroep
als waarmee Oom Tjen het recht van alle leven had bepleit toen ik nog in hansop
liep, had hij het recht van vrijheid voor alle mensen vooropgesteld. Hij was achteraf
niet zo erg duidelijk, maar ik was op een leeftijd om voor die onduidelijkheid gevoelig
te zijn, en voorzover dit ooit is na te gaan, ligt hier - als ik het wel heb - het begin
van mijn langzaam veranderende verhouding tot de familie.
Toch herinner ik mij - en ik realiseer me dit pas achteraf -

*) Grijsaard.
**) Beredderen.
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hoe sterk wij, in de eerste tijd vooral, maar toch ook later, dóór bleven leven in Indië.
Dit gold vooral voor mijn moeder. Ze had heimwee en ze was niet gelukkig in Holland
en Holland moest het ontgelden, het Hollandse weer en de Hollandse mensen. ‘Die
totoks’, begon ze altijd weer, ‘zijn vies’. Behalve dat ze zich niet ‘tjèbokten’*) waren
ze ook anderszins niet zindelijk op hun lichaam, zei ze, en ook - ik was toen dus een
jaar of dertien - dat ik maar nooit met een ‘echt Hollands meisje’ moest gaan trouwen.
‘Baoe bangké’**), snoof ze verachtelijk. Ze had geen goed woord voor de familie van
mijn vader en vooral haar schoonzuster bleek een jaloerse intrigante, die hem van
haar wilde ‘aftroggelen’. Hoe ze zich dat allemaal voorstelde ben ik nooit te weten
kunnen komen. Maar mijn vader leed eronder, hij had zich het contact, vooral met
zijn broer, heel anders voorgesteld. Gelukkig - en dit is de enige overeenkomst tussen
hem en Oom Tjen - dat hij goed verdragen kon en liever ruzies uit de weg ging. Mijn
moeder wilde terug vóór het verlof verstreken was, maar mijn ouders bleven veel
langer. Jaren zelfs.
De terugkeer bleek niet goed geregeld te kunnen worden met de directie. Wat zich
precies voorgedaan heeft, weet ik niet; zowel mijn vader als mijn moeder gingen van
het standpunt uit dat ik als kind buiten hun zorgen gelaten moest worden, maar dit
is zeker: dat mijn vader in Holland één van de moeilijkste perioden van zijn leven
doormaakte. Ik weet dat er over en weer ‘voorwaarden’ werden gesteld en het werd
een erezaak. Op dit punt gekomen, besliste mijn moeder. Was zij het tot dusver
geweest, die bijna als een kind dwingen kon, om ‘zo gauw mogelijk’ terug te gaan,
nu ineens verklaarde zij dat we blijven zouden. Wel legde zij tegenover mijn vader
de nadruk op het ‘grote offer’ dat ze bracht, maar van zijn schouders werd een zware
last afgewenteld. Hij kon nu de eer aan zichzelf houden en nam zijn ontslag.
Toen wij definitief besloten hadden in Holland te zullen blijven, gingen we ook
verhuizen naar het Statenkwartier. We kwamen in een ruim huis te wonen aan een
stil plein. Ik kreeg behalve een eigen slaapkamer, ook nog een afzonderlijke
werkkamer die op een paar bomen uitzag en op een lange stille straat die ik me altijd
bij regenweer voorstel.
Ik kon het leven voortzetten van het verwende enig zoontje op

*) I.p.v. closetpapier, gebruik maken van water.
**) Cadaver-lucht.
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voorwaarde dat ik me nooit onttrekken zou aan de altijd aanwezige blik van mijn
moeder.
Zo leefden wij enkele jaren in de gebruikelijke afwisseling van de seizoenen,
temidden van Hollandse huizen en Hollandse mensen, maar aan de horizon, achter
de einder, doemde nog altijd - ook mijn - ‘land van herkomst’ op. Er waren avonden,
dat ik plotseling dwars door alles heen, dwars door de balken, de muren en de deuren,
de oude verwaaide klapperbomen zag, opzij van ons oude huis, tegen de achtergrond
van een lichte avondhemel. In dit décor stond natuurlijk de maan, de heldere, gele
maan, in een wijde lichtkring. En dat voorspelde altijd woelingen, moeilijkheden,
rampen en ongeluk. En dan hervoelde ik weer het onheilspellende ervan. Maar soms
ook riep de herinnering aan diezelfde maan dat onvervangbare gevoel van stilte op,
van een levende stilte, die troost bracht, verzoening en diepe verzadiging.
Bij het neerschrijven van dit alles: als het bij mij al zo was, hoe moet het voor
mijn moeder geweest zijn?
De band met Indië was er altijd; in gedachten, door ontmoetingen met andere
Indische mensen en door de brieven. We werden door de lange, verwarde verhalen
van Tante Sophie op de hoogte gehouden van wat er gebeurd was, voor de ‘integratie’
van de natuur en de omgeving zorgde onze herinnering wel. Zo schreef Tante Sophie
dat er een zwaar onweer was geweest en dat de bliksem in één van de klapperbomen
op het achtererf was geslagen. ‘Je weet wel, in die middelste’, schreef ze en natuurlijk
wisten we het. Vanzelf bracht ik dan een correctie aan in het beeld, uit een soort
behoefte om ‘bij’ te zijn. Langs de straatweg, zo ging Tante Sophie verder, was men
verschillende kanariebomen aan het kappen, de Chinese martavaan was omgevallen,
de ramboetanboom zat weer vol rode trossen, ‘Lizzy’ (één van de honden) was weer
loops en de W.C. was verstopt (‘onze beerputten zitten bóórdevol!’) en zo ging het
altijd door: één ononderbroken stroom van feitjes, gebeurtenisjes en belangen,
afgewisseld door commentaar.
Op oudejaarsavond was Oom Alex*) uit Soekaboemi overgekomen. Men was ‘en
famille’ bijeengebleven. Tante Sophie had het prettig gevonden, al had het samenzijn
op zulke dagen veel van zijn bekoring verloren sinds het vertrek van Tante Christien
met de kinderen naar Bandjermasin en sinds dat ook wij weg waren. ‘Wij

*) De broer van Tante Sophie en Tante Christien, die een landje beheerde nabij Soekaboemi.
Hij was een echte ‘orang oedik’ (een plattelander) geworden; hij was ook sterk verindischt.
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hebben op jelui gedronken, Lien, op jelui gezondheid en dat wij jelui gauw weer hier
zullen zien’, maar het omgekeerde zou eerder gebeuren.
Op die bewuste oudejaarsavond had Alex zijn zuster langzaam voorbereid op de
geboorte van een kind - naar de woorden van Tante Sophie: ‘bij die Inlandse vrouw
waar hij mee samenleeft’. Achteraf bleek het al geboren te zijn; het was een meisje.
Het had Tante Sophie geschokt en haar herinnerd aan iets, waar ze liefst niet aan
herinnerd wilde worden. ‘Ik schaam mij voor mijn eigen broer, Lien’, voegde ze
eraan toe. Het was zo vreemd, zei ze, dat zijzelf en Tante Christien ‘zo goed terecht
waren gekomen’, maar dat Oom Alex zich zo weinig aan de familienaam en de
familie-traditie gelegen had laten liggen. ‘Die vrouw’ was wel goed voor hem en ze
verzorgde hem voorbeeldig, maar Tante Sophie zei toch dat ze het nooit ‘prettig’
had gevonden. Ze begon altijd zachter te praten als ze over de kwestie kwam te
spreken. Dan ging ze meestal in fluistertoon over en soms zelfs bewoog ze slechts
met nadruk haar lippen: ‘Jàmmer ja, met - een - Inlandse - vrouw’, terwijl haar gelaat
onzegbare droefenis sprak. ‘Vréselijk’. zei ze en dan sloeg ze onveranderlijk haar
lange oogleden neer die zich gewillig om de oogbal plooiden. En één keer, alsof ze
een diepzinnigheid uitsprak: ‘Onze familie moet juist aan rasverbetering doen, Lien,
niet zó...’ En nu was het gekomen: een kind! Weer was een ‘Inlandse tak’ uitgebot
en alweer was de donkere huidskleur dieper de familie binnengedrongen. Vréselijk,
toch!
Het was altijd duidelijk aan Tante Sophie te merken, dat het haar moeite kostte te
spreken over dit tere punt. Er was een terughonding in haar, een gêne, die tekenend
zijn voor de gevoeligheden, waar al deze mensen als Tante Sophie door beheerst
worden. Juist in de verzwijging en in de verdraaiing gaf zij zich bloot. Haar opvatting
over huwelijk en concubinaat, over ras en huidskleur waren geen andere dan die van
de klasse waartoe zij behoorde. En het vooroordeel van deze klase was ook werkzaam
toen Tante Sophie en Tante Christien er bij Oom Alex op aandrongen het kind voor
de wet te ‘erkennen’, waarmee het dan ‘Europese’ zou worden. Hij had wel wat
tegengestribbeld, want hij wist natuurlijk wat het betekende: óók een Europese
opvoeding en vroeger of later, een onttrekken van het kind aan de moeder, de kosten
en de andere verplichtingen nog daargelaten. Oom Alex had al jaren in concubinaat
geleefd met Titi - zo heete ‘die vrouw’ - maar dit was het eerste kind. Het bleef er
alleen niet bij! Na Fonnie kwam Joyce
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en na Joyce kwam Deetje. Ze waren elkaar opgevolgd met tussenpozen van anderhalf
tot twee jaren. Na de laatste had Tante Sophie echter kort en bondig tegen haar broer
gezegd, dat hij er nou maar eens mee moest ophouden. Misschien heeft Tante Sophie
hem toen een belofte afgeperst. Dan heeft hij zijn belofte ook gehouden, want het is
inderdaad bij deze drie kinderen gebleven. Bij de geboorte van elk van hen had Tante
Sophie zich met de auto naar Soekaboemi gespoed, maar het was elke keer weer een
teleurstelling geweest. ‘Zwàrt Lien’, rapporteerde ze aan Holland ‘en niet maar zo'n
beetje getint, maar ècht dónker!’
En wij in Holland leefden mee met de teleurstellingen van Tante Sophie in Indië;
overigens niet zonder geamuseerdheid wat mijn vader betrof. Hij kon soms hartelijk
lachen om de bewoordingen in de brieven, zó dat de aren op zijn hoofd begonnen te
zwellen en hij choqueerde mijn moeder door te zeggen, dat hij zúlke mensen déze
soort teleurstellingen best gunde. En al leek mijn moeder verschrikt, haar Hollandse
emancipatie deed haar toch wel inzien, dat Tante Sophie weleens ‘rare opvattingen’
kon huldigen.
In de brieven van Tante Sophie lazen wij de barometerstand van haar gemoed af.
Er waren nogal wat schommelingen en op een depressie volgde vaak een wolkeloze
hemel, na regen kwam zonneschijn, na treurnis ook vreugde. De vreugde was de
terugkeer van Tante Christien en de kinderen uit Bandjermasin en dat betekende
voor haar in de eerste plaats: Kitty. Met geen woord sprak ze over haar zwager
Dubekart. O, het was zulk een gelukkige brief! Zij die zich om geen enkele kerkelijke
plicht bekommerde, die de dominees als bemoeials van de vloer weerde en die bepaald
on-christelijke voorstellingen van het hiernamaals had, zij schreef dat zij van vreugde
haar handen gevouwen had en God dank had gezegd. Nu zou ze ‘haar kind’ (dat was
natuurlijk Kitty) weer terugkrijgen! Een kleine teleurstelling bij de grote vreugde
was wel, dat Tante Christien haar zuster er op voorbereidde dat ze niet meer op
Salemba zouden terugkeren, maar een eigen woning zouden betrekken, maar door
zulke tegenslagen liet Tante Sophie zich niet terneerslaan. Ze was bereid deze keer
de strijd aan te binden met Dubekart. Want hier zat hij natuurlijk achter. Ditmaal had
zij de sterkste wapens in handen en had ze de omstandigheden mee. Als ze maar
eenmaal in Batavia waren en voorlopig op Salemba zouden logeren! Met dezelfde
‘zachte tyrannie’, waarmee ze Oom Tjen aan zich had gebonden, overwon ze ook
ditmaal Dubekart; met vriendelijkheid, mildheid en zachte druk, maar ook hier moet
ze geen ogenblik
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hebben afgelaten. In ieder geval herinner ik me - ook voor later - nooit anders dan
dat Tante Christien en Dubekart in het grote paviljoen woonden. En Kitty kan ik me
eigenlijk alleen maar in het hoofdgebouw denken, als het kind van twee moeders.
De terugkeer, het afhalen van de boot, het is ons alles haarfijn beschreven. Tante
Christien zag er slecht uit, vermoeid en bleek en ook veel ouder geworden in die
paar jaren. Ze had het daar dan ook niet prettig gehad en was dolblij ‘terug’ te zijn.
Er is niet veel fantasie voor nodig om het weerzien te reconstrueren. De ontroering
en de tranen - de vreugdetranen! - zullen wederzijds zijn geweest. En Dubekart zal
er met Oom Tjen bij hebben staan kijken. En dan de kinderen! Ze waren nu tien en
acht. Kitty was snoezig geworden, met prachtig ‘goudblond’ haar en een heel zachte,
matblanke teint, ‘en Lien’, schreef ze erbij, ‘je zou het niet zeggen voor zo'n kind
van tien, maar al een beetje vróuw, weet je’. Tjalie bleek ook ‘een lieve jongen’,
maar het leek haar wel of hij donkerder was geworden en de meisjes van Oom Alex
begon te evenaren. Maar zelfs dit detail vermocht niet de vreugde van de eerste dagen
te temperen. Ook Oom Tjen had zich blij getoond. ‘Misschien kom je nou meer tot
rust’, had hij gezegd. ‘En dat geloof ik ook’, had Tante Sophie eraan toegevoegd.
Een alleraardigst detail nog: Midin, met tranen in zijn ogen, had de beide kinderen
omhelsd. Hij was op de knieën gevallen, roepende ‘Allah, njò...nòn...’ en telkens
had hij hun handen gegrepen en had ze over de armen gestreeld. ‘Ontróerend, Lien,
wèrkelijk’, en Midin werd in de zevende hemel verheven. Wat konden die Inlandse
bedienden toch trouw en aanhankelijk zijn - tenminste de ouderen zoals Midin, die
nog niet waren opgehitst door de ‘communisten’. Daarop volgde een ietwat alarmerend
verhaal van brutale vruchtenverkopers en een afdoende kritiek op de slappe ethische
regering.
Het hele politieke beleid in de jaren vervulde haar trouwens met grote zorg. Het
was reeds een fout geweest een Volksraad in te stellen, waardoor die ‘oproerkraaiers’
hun stem konden laten horen. Straks zouden zij hoe langer hoe verder gaan. Als je
ze een pink gaf, zouden ze de hele hand nemen. En waar moesten wij Hollanders
dan blijven? Als echte communisten zouden ze ons al het geld afnemen; dan zouden
de rollen omgekeerd zijn en zouden wij in de kampong moeten gaan wonen en zij
in onze huizen; ze kregen nu toch al hoe langer hoe meer praats. Was haar laatst niet
op het postkantoor het volgende overkomen: een Inlander had tegen haar gezegd (in
het Hollands n.b.!): ‘Mevrouw U moet op uw beurt
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gaan!’ Stel je vóór! Ze had hem direct op z'n nummer gezet; in het Maleis natuurlijk.
Echt brutaal werden ze. ‘Heus, Lien’, schreef Tante Sophie, ‘ze kennen hun plaats
niet meer’. En de regering trad daar niet tegenop, integendeel, die deed allerlei dingen,
die de Inlanders natuurlijk als zwakheid zouden uitleggen en vooral de G.G. ging
hierin voor. Hij was zo pro-Inlands, dat hij het paleispersoneel een vrije middag in
de week had gegeven. En zij was ook al zo half-zacht. Stel je voor, toen de chauffeur
ziek was, was mevrouw de gouverneurse hem komen opzoeken met een ruiker
bloemen. En weet je wat hij gezegd moet hebben: ‘Njonja perliep sama saja’!*)
Waaruit bleek hoe weinig deze ‘ethische totoks’ van de Inlander begrepen. De
Inlanders waren tòch heel anders dan wij. Ze waren soms wel erg beschaafd, in de
hofkringen in Solo en Djokja bijvoorbeeld, maar het volle had nog zo weinig
ontwikkeling. Natuurlijk waren er ook wel intellectuelen (die altijd met een donkere
bril en een vulpen liepen), sommigen hadden zelfs gestudeerd aan de Stovia
(artsenschool) of in Bandoeng op de T.H., maar dat waren er nog maar zo weinig.
En nu had de regering ook nog een Rechtshogeschool opgericht in Batavia. Je vroeg
je af, of ze gek waren. Zulke hogescholen waren immers broedplaatsen van het
communisme. Dat hadden de communistische relletjes toch ‘aangetoond’! Bovendien,
hoe meer er van die intellectuelen kwamen, hoe meer zij ons zouden verdringen.
Nu was er door dat slappe gedoe - volgens Dubekart - duidelijk een onrust in het
bedrijfsleven op te merken en in Soerabaja (de handelsstad bij uitnemendheid) waren
de Europeanen bijeengekomen en hadden in de Simpang-sociëteit, de ‘Vaderlandsche
Club’ opgericht. We zouden er binnenkort meer van horen, want deze beweging
vond veel aanhang. Verschillende ‘kopstukken’ waren er al lid van. Ze hadden ook
de medewerking van de pers. Ja, de eigenlijke initiatiefnemer was zelfs de
hoofdredacteur van het ‘Soerabaiaasch Handelsblad’, de bekende Zentgraaff en deze
was een ‘knap stylist’ met een ‘scherpe pen’.
Na zulke politieke analyses, waarin de opvattingen van Dubekart duidelijk tot
uiting kwamen, ging Tante Sophie - in dezelfde brief - over op de vogels of de
bedienden. De kakatoea met de roze kuif was dood en - stel je voor! - Alimah (‘Je
weet wel, die jonge meid, Lien, die jij nog gekend hebt’) was al weer bij haar gekomen
om ‘permissie’**). Ze was wéér zwanger! Dat was nu al de vierde

*) ‘Mevrouw is verliefd op mij’.
**) Toestemming, verlof.
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keer en de drie vorige keren was het misgegaan. De kinderen waren eenvoudig niet
levensvatbaar. Ze waren bij de bevalling gestorven of kort daarop. Alle drie. ‘Kassian
toch eigenlijk die mensen, vind je niet, Lien?’ Het was inderdaad een zielig geval
en Tante Sophie was ditmaal maar opgetreden. Ze had eenvoudig gezegd: ‘Ik wil
dat niet meer hebben, hoor je!’
In één van de brieven schreef Tante Sophie ook dat Oom Tjen ‘zwaar verkouden’
was. Hij was - in de regen n.b.! - in een open auto uitgereden en had kou gevat. Ze
had hem maar in bed gehouden, schreef ze, zoals men dat van een kind zou schrijven.
Enige weken later bleek de verkoudheid te zijn overgegaan in bronchitis. Hij voelde
zich overigens vrij goed, was in de ochtenduren weer op kantoor gaan zitten, maar
's avonds had hij altijd verhoging. Ze vond het ‘vervelend’, schreef ze, maar zo'n
bronchitis kon soms lang duren had de dokter gezegd. Daarbij kwam nog dat Oom
Tjen toonde een echte ‘kepala batoe’**) te bezitten. Hij hield hardnekkig vast aan de
gewoonte om eerst tegen het donker te gaan baden. De avondlucht kon natuurlijk
niet goed zijn!
Daarna, met een tussenruimte van twee weken, kwam de brief die zo'n opschudding
veroorzaakte: Oom Tjen bleek het ‘aan de longen’ te hebben. Het was een
wanhoopsbrief van Tante Sophie en ik herinner me er nog één zin uit: ‘O, Lien, als
je wist wat er nu in mij omgaat. Een gevoel om te stikken’. Er waren plannen om
naar Holland te gaan, in die brief al. Maar er werd verder niet over gesproken,
wekenlang niet. Toch ging het niet beter met Oom Tjen. Zelfs een verblijf van een
maand in de koelte had hem geen goed gedaan.
Langzamerhand voelden we de brief aankomen, waarin Tante Sophie zou schrijven
dat de toestand van Oom Tjen zó verergerd was, dat hij met spoed naar Europa moest.
Toen die ook werkelijk kwam, bleef de verrassing uit. De moeilijkheid was echter
nog: het vinden van een vervanger. Zolang deze er nog niet was, kon men geen
plannen maken. Men kon de zaken toch niet zomaar prijsgeven! De vertraging maakte
Oom Tjen zenuwachtig en Tante Sophie niet minder. Maar eindelijk had men er toch
één - Versteeg heette hij - een man van even over de dertig, een administratief zeer
goed onderlegde kracht die toevallig vrij was gekomen. Hij had uitstekende referenties
en hij maakte een gunstige indruk. Hoe het ook zij, ze hadden het er op gewaagd. Ze
moesten trouwens wel wagen.

**) Lett. ‘stenen hoofd’, d.i. koppig.
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Hij werd direct in de zaak opgenomen en zou een aandeel in de winst krijgen. Dat
had hij als voorwaarde gesteld.
Het waren sombere brieven van Tante Sophie en hoe kon het ook anders. Ze gaf
uiting aan bange voorgevoelens, aan akelige voortekenen en dromen. Haar brieven
brachten soms bittere klachten. Ze zag er natuurlijk als Indische als een berg tegenop
om naar Europa tegaan, zonder familie. En dan alleen in een vreemd land. En vóór
alles betekende het vertrek dat ze onbereikbaar ver kwamen te zitten van haar zuster
en van Kitty. En toch sprak het vanzelf dat ze Oom Tjen zou volgen; er was in haar
brieven zelfs geen ondertoon van aarzeling of weifeling. Ze klaagde alleen maar.
Toen de moeilijke beslissing eenmaal gevallen was, moet zij het geweest zijn die
doorzette en ook zij nam de beslissing om maar direct door naar Zwitserland te gaan.
Er moet een zekere vastberadenheid achter deze handelingen gezeten hebben. Het
was hetzelfde wat haar tot zakenvrouw had gemaakt, de andere zijde van haar tyrannie.
Wel sprak ze vaak over het geld, over de kosten, maar wij wisten dat deze niet van
overwegende betekenis konden zijn. Ook voor haar golden ze niet, al zou ze altijd
over geldzaken spreken en bedragen noemen. Dat hoorde nu eenmaal bij haar.
Ze vertrokken met de ‘J.P. Coen’ en reisden luxe-klasse. Vanuit Genua kregen we
een telegram van behouden aankomst, een week later één uit Davos. Uit een hotel,
gelukkig geen sanatorium dus. Oom Tjen moest één winter kuren, dan zouden ze
naar Holland komen, met de zomer. Er waren röntgen-opnamen gemaakt en over de
uitslag zou Tante Sophie ons zo spoedig mogelijk schrijven. Er kwam in tien dagen
geen bericht. Toen bleek ook de andere long ‘niet in orde’.
Het verloop van de ziekte was als dat van vele anderen. Soms scheen het dat Oom
Tjen zich beter ging voelen, dan weer was hij minder; de ene keer was zijn
bloedbezinking gedaald, maar kroop zijn temperatuur in de avond naar de 38; een
andere maal was de temperatuur gedaald, maar was Oom Tjen - ondanks alle rust niet in gewicht toegenomen en zo ging het door, week in, week uit: vallen en opstaan,
stijgen en dalen.
In het voorjaar bleek het gewenst dat Oom Tjen nog één winter bleef. Er was wel
vooruitgang, maar het genezingsproces ging langzaam. Ik kende deze voorzichtige
formulering die de ernst van het geval ontweek.
De brieven van Tante Sophie waren lang, maar nooit gaf ze iets van haar omgeving.
De ziekte van Oom Tjen en de berichten uit
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Indië die ze aan ons doorgaf, eisten alles op. Er was geen achtergrond in haar brieven,
we kregen nooit wat te zien en niets om direct na te voelen. Ze lieten alles aan onze
interpretatie over. Een enkele keer slechts kwamen we wat meer te weten, zoals in
een brief waarin deze zin stond en die ik hier zo overschrijf: ‘Weet je wat zo vreselijk
is, die stilte, vooral 's nachts. Je hoort hier nooit een krekel, Lien, en het is hier zo
stil, dat je de stilte kunt horen suizen. Is dat in Holland ook zo? En dan die “oedjan
kapok”*), altijd wit en de deuren altijd dicht. Ik kan soms wel schreeuwen, Lien’.
Voor het eerst stelde ik me na deze regels iets voor: een venster en achter het glas
de glinsterende bergen bij maanlicht. Eigenlijk stelde ik me er Indische bergen bij
voor; ik bracht op het beeld enkele retouches aan. Voor het eerst voelde ik de
verlatenheid van Tante Sophie. Maar een zin als deze was uitzondering en viel ook
direct uit de toon. In deze tijd las ik ‘Der Zauberberg’ en dit boek vulde aan, wat ik
in de brieven van Tante Sophie miste: de sfeer van een Kurort en het langzaam
aantasten van de zenuwen. Dit boek heeft de achtergrond gevormd waartegen zich
het leven van Oom Tjen en Tante Sophie al die maanden heeft afgespeeld. En dit
weet ik nu ook: de gevoelens die ik Oom Tjen toedichtte, zijn die van de figuren van
Thomas Mann geweest. Voortdurend dacht ik: zo, op deze zelfde manier wordt ook
hij nu aangevreten en verteerd. Of dit ook werkelijk met Oom Tjen het geval is
geweest, weet ik niet. Hij-zelf schreef bijna nooit. Soms alleen, een enkele keer, een
paar regels. Ik voorzag hem vanuit Holland van lectuur en dan kreeg ik weleens een
eigenhandig geschreven briefje. Zo herinner ik me dat hij schreef over slapeloosheid
en het middel ertegen: berekeningen uit het hoofd maken die toch weer niet te grote
inspanning mochten eisen. Ik voelde hierna werkelijk de leegte van een nacht in
waken doorgebracht en de kwelling hiervan.
Ik weet niet meer hoe zich de eerste symptomen van de noodlottige wending in
zijn ziekte geopenbaard hebben. Ik geloof dat hij over hoofdpijnen begon te klagen.
Hoe het ook zij, kort daarna bleken de nieren aangetast. Een operatie waartoe tenslotte
besloten werd, bracht het einde.
We hadden op de dood van Oom Tjen kunnen rekenen en toch zie ik nog hoe het
bericht insloeg als een bom. Ik zie mijzelf het telegram aannemen en aftekenen. Mijn
moeder stond aan de deur, mijn vader achter haar. Ze waren door de bel gealarmeerd.

*) Lett. kapok-regen; bedoeld wordt de sneeuw.
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‘Arme bliksem’, was het enige wat mijn vader wist te zeggen en hij zei het op een
toon die ik niet van hem gewend was. Toen keek ik in het verwrongen gezicht van
mijn moeder. Ze huilde heel vreemd, zonder geluid. Alles in huis was ineens
veranderd. Zelfs de kamer scheen een andere dan een ogenblik tevoren.
De volgende dag ging een lang telegram naar Davos; het sprak vanzelf dat Tante
Sophie bij ons zou komen.
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Barricade
Postscriptum bij een onderschrift
(Vervolg op de discussie in nos. 1-2 van dit jaar)
Over de Deense prins zal ik mij hoeden met een Shakespeare-kenner als Hans
Gomperts te polemiseren en het zou unfair zijn tegenover hem het over Bakoenin te
doen. En voor de rest? De basis voor een gedachtewisseling blijft bedroevend smal
bij zo weinig begrip niet alleen voor mijn argumenten maar ook ten opzichte van de
gehele problematiek en de uiteenzetting van een situatie zoals deze door mij werd
gesteld. Waarom Gomperts zich ditmaal zulk een slecht lezer heeft getoond en zo
slordig met mijn tekst is omgesprongen en maar wat in het wilde weg op pacifistisch
wild is gaan jagen kan ik slechts gissen. Het emotioneel gekleurde denken vindt men
in ieder geval minder in mijn betoog dan wel in het onderschrift. Overigens beperkt
zich zijn politieke wijsheid tot de platitudes en de journalistieke slagwoorden van
de dag: ‘bewapening, samenwerking van het Westen en het Atlantische Pact’, die
het verdere oprukken van het totalitaire communisme moeten voorkomen.
Mijn these: dat de strijd tegen het oorlogsgevaar en tegen het totalitaire
communisme ondeelbaar is, is volgens hem zo maar onzin. Maar ìs het onzin? Het
risico om de wapenen weg te laten is veel te groot zegt hij; dat is common sense
waarop ik mij graag beroep. Maar waar slaat het op? Mijn argumenten heeft hij toch
werkelijk niet weerlegd door ze niet te begrijpen en voorzoverre hij iets weerlegt
zijn het niet mijn argumenten. Natuurlijk kunnen moderne staten niet ontwapenen
en het pacifisme is door mij niet verdedigd en uit niets blijkt dat ik het voorsta. Wel
schreef ik dat men een derde wereldoorlog hoogst bedenkelijk kan vinden als middel
ter verdediging en handhaving van een niet-totalitaire beschaving, maar het
‘ondoordacht doordraven op de door ieder fatsoenlijk mens gekoesterde afkeer van
oorlogsgeweld’ zou eerder kunnen slaan op de bekende rede van Eisenhower met
de pacifistische argumentatie over de bewapening dan op mijn betoog.
Het perspectief van een derde wereldoorlog is door mij niet in de eerste plaats als
een pacifistisch maar als een politiek probleem gesteld. Om te beginnen moet men
zich afvragen of zulk een oorlog niet voor andere doeleinden zou worden gevoerd
dan om West-
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Europa tegen een opmars van het Rode Leger te beschermen en in de tweede plaats
of de toestanden in West-Europa nà zulk een oorlog te verkiezen zijn boven die van
het totalitaire communisme. Te bewijzen valt hier niets; men kan zelfs niet met
zekerheid zeggen dat een oorlog een garantie is tegen het communisme en in ieder
geval heb ik nergens geschreven dat de verschrikkingen van de oorlog van dien aard
zijn dat het totalitaire communisme te prefereren is. Ik blijf dus bij mijn these dat de
strijd tegen het oorlogsgevaar en die tegen het totalitaire communisme een en
ondeelbaar is en ik voeg eraan toe: die tegen het totalitaire fascisme ook. De
tegenstanders van mijn standpunt hebben trouwens nooit geantwoord op de vraag of
hun leuze is: liever Mussert dan Moscou.
Ik vermoed dat wij het accent anders leggen en het probleem anders zien, omdat
wij andere opvattingen hebben over de oorzaken en het karakter van wat men de
‘communistische bedreiging’ noemt. Ik heb dit reeds aangeduid met wat Gomperts
mijn aziatische excursie noemt. Wat Europa betreft zou ik er aan willen toevoegen,
dat terwijl ik geenszins ontken dat communistische partijen objectief potentiële vijfde
colonnes zijn men ook hier de oorzaken waarom zij deze rol in mindere of meerdere
mate kunnen spelen wat nader moet onderzoeken, hetgeen niet zonder nut is voor
de methoden van bestrijding. Alleen politieke idioten kunnen geloven, dat
binnenlandse veiligheidsdiensten een dam kunnen opwerpen tegen het communistische
gevaar.
Men kan toch ook niet zonder enige qualificatie de bewapening als middel
aanprijzen tegen ‘communistische agressie’ alsof hier niet allerlei problemen van
strategische en politieke aard aan verbonden zijn. Bewapening is geen subsituut voor
een politiek. Uit mijn ‘aziatische excursie’ is o.m. de conclusie te trekken dat er
situaties zijn - en in revolutionnaire tijden als waarin wij leven treft men deze in vele
gebieden en op soms onverwachte ogenblikken aan - waarbij het wapengeweld
onmachtig blijkt. Waarop ik de aandacht heb willen vestigen is dat een sociale
revolutie als in China en de revolutionnair-nationalistische bewegingen in Azië en
elders niet in de eerste plaats door Moscou zijn gefomenteerd maar dat daaraan het
verzet tegen het europese kolonialisme en imperialisme ten grondslag ligt en dat
daarmee het opbreken van oude politieke en sociale verhoudingen gepaard gaat.
Wanneer millioenen van gekleurde volken in Sovjet-Rusland en in het communisme
een bevrijdende macht zien dan is dat geen veroordeling van Moscou maar van de
Westerse democratie.

Libertinage. Jaargang 6

310
Indien op het ogenblik de aziatische en arabische staten in de Verenigde Naties een
politiek voeren om niet betrokken te worden in de militaire en politieke strategie van
een der twee blokken dan is dat een politiek van de Derde Weg. Hoe Nehroe - de
exponent van deze politiek - precies over de toestanden in Amerika denkt in
vergelijking met die in Sovjet-Rusland is mij niet bekend - met zijn politiek heeft
dit ook niets te maken - maar men mag deze politiek van Nehroe waarschijnlijk
interpreteren in deze zin dat hij bij de handhaving en de uitbreiding van een sector
die buiten de beide machtsblokken blijft het gevaar voor een derde wereldoorlog
geringer acht. Buitendien is hij natuurlijk van mening, dat men geen dam kan
opwerpen tegen de uitbreiding van de russische invloedsfeer met methoden, die
tevens het doel hebben koloniale regiems te handhaven.
Men kan zulk een politiek wel onjuist achten maar een staatsman als Nehroe niet
qualificeren als een onnozele hals en hem en andere politici - ook in het Westen die zulk een politiek voorstaan identificeren met het beeld dat Gomperts van mij
ophangt: een welwillende hamletachtige utopistische weltfremde idealist.
In tegenstelling met de door mij bestreden opvatting meen ik dat de verdeling van
de wereld in twee elkaar bestrijdende imperialistische machtsblokken niet definitief
is, maar dat het wel waarschijnlijk is dat als een ontspanning uit zou blijven een
gewapende uiteenzetting onvermijdelijk wordt. De opvatting die ik heb bestreden
komt hierop neer, dat men de bewapening moet opvoeren en de russen onder zo hoge
militaire druk zetten dat zij tot vergaande concessies bereid zijn, die practisch
neerkomen op de eis van onvoorwaardelijke overgave: als we willen kunnen we je
doodslaan. Het lijkt mij een onbestrijdbare logiek van de regels van de machtspolitiek
dat een wereldmacht als Sovjet Rusland zelfs met de onzekere afloop die nu eenmaal
iedere oorlog aankleeft, zulk een oorlog zou verkiezen boven capitulatie; terwijl zelfs
als het vast zou staan dat het Westen zulk een oorlog zou winnen het onzeker is of
er geen toestanden zouden ontstaan waarbij, voor West-Europa althans, zelfs geen
‘georganiseerde barbaarsheid’ meer mogelijk is.
In de huidige precaire en gevaarlijke wereldsituatie waarbij zoveel op het spel
staat zijn er geen patentoplossingen. Politieke ontwikkelingen kan men niet met
zekerheid voorspellen en het risico blijft groot bij iedere politiek die men voert.
Inderdaad moet men kiezen. Maar niet zoals Gomperts naïvelijk meent tussen Amerika
en Rusland. Men moet kiezen tussen de reële mogelijkheden van een poli-
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tiek. Vandaag om te beginnen tussen een politiek van ‘bevrijding’ en de oorlog - en
die van de koude oorlog en de mogelijkheid van een détente. Gompert zegt: als wij
niet zo laf waren zouden wij een kruistocht moeten maken om de Oost-Europese
staten te bevrijden.1) Nu is m.i. het alarmerende van de huidige toestand o.m. deze:
dat niet iedereen zo laf is als hij - en ik - en dat anderen zulk een bevrijdingspolitiek
lustig propageren. Zo zegt bijvoorbeeld Burnham, dat de Russen geen oorlog zullen
beginnen en dat zij nooit van plan geweest zijn het Rode leger over de Elbe te sturen,
maar dat wanneer de politiek voortgezet wordt die men aan de naam van Truman
verbindt, de politiek van containment, dit zal leiden tot een consolidatie van de
Sovjet-Russische macht en de nederlaag van het Westen. Hij wil de bevrijding ook
niet tot de oost-europese staten beperken maar ook de Russen en de Chinezen
bevrijden. (Over bevrijding van de Spanjaarden wordt in deze progressieve kringen
weinig gesproken. De Duitse Nazi-generaals zijn al bevrijd.) Dit is geen hersenschim,
althans niet in de hoofden van de MacArthurs. Ondanks het feit van de bewapening
door Amerika van de Tsjang Kai Sjek-Chinezen en het maken van Formosa tot een
Amerikaans bolwerk voor de Chinese kust lijkt het toch onwaarschijnlijk, dat
Amerikaanse wapens en Amerikaans geld nu zouden kunnen doen wat generaal
Marshall reeds in 1948 afwees. Het geloof dat men China, dat men niet als een pion
van Moscou kan beschouwen, door zulle een contra-revolutie tot een Westerse satelliet
zou kunnen maken zoals b.v. Griekenland is van alle realiteit ontbloot.
Een garantie tegen gevaren die blijven dreigen is de koude oorlog niet. Er bestaat
ook geen Maginotlijn, waarachter men maar kan afwachten en op betere tijden hopen.
In een revolutionnaire en dynamische wereld kan men niet verwachten ‘het
communisme’ te kunnen bestrijden door de handhaving van de status quo van de
oude orde. In theorie wekt dit geen tegenspraak maar in de practijk valt er niet veel
van te bespeuren. Als men de koloniale politiek van Frankrijk beziet (die door de
Atlantische deel- en bondgenoten

1) Afgezien van de politieke implicaties op het wereldtoneel van zulk een bevrijdingsoorlog
zou men willen vragen hoe men zich de gevolgen van de ‘bevrijding’ in de oosteuropese
gebieden zelf voorstelt. Restauratie van de toestanden en regimes van vóór 1940? Het is niet
noodzakelijk, dat deze landen russische satellieten blijven - zoals Yougoslavië bewijst - maar
het is politiek toch wat irreëel (en in dit geval zelfs weinig idealistisch) te denken dat de
economische en sociale revolutie die zich heeft voltrokken kan worden ongedaan gemaakt
en het ancien regime, waarop vele ‘bevrijders’ wachten kan worden hersteld.
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wordt ondersteund) kan men dan verwachten dat deze het vertrouwen in Azië en
Afrika in het Westen zal versterken? Kan iemand beweren dat de binnenlandse
politiek in Italië er toe bijdraagt de vijfde colonne te verzwakken? Kan de Russische
invloedsfeer in Azië worden verzwakt door Amerikaanse ideeën van een
contrarevolutie in China? Enzovoort.
In de eerste plaats zal men in het Westen het idee van de kruistocht moeten laten
varen. Men moet de dictatuur niet verdoezelen maar ook niet alle onderscheidingen
vertroebelen, zodat men de politieke realiteit in geen enkel historisch verband meer
ziet. Men kan de opportuniteit, die het politieke bedrijf als zodanig met zich
meebrengt, nog wel laten gelden zonder dat men de politieke en morele beoordeling
van dictatoriale regiems en methodes goed praat. Maar dat men niet verdoezelt wat
de dictatuur eigenlijk is betekent toch nog niet persé dat men nu overal het onrecht
met het zwaard moet gaan uitroeien. Zulk een idealisme dreigt nog groter onheil te
veroorzaken dan de twijfelachtigheden van de Deens prins.
Het afwijzen van de bevrijdingskruistocht houdt in het afwijzen van de
generaliserende, propagandistische en demagogische leuzen van het ‘agressieve
wereldcommunime’ e.d. Men moet een communistische regering als in
Oost-Duitsland, die alleen bestaat bij de gratie van de Russische bajonetten - om dit
archaïsche beeld te gebruiken -, niet op dezelfde wijze beschouwen als die van het
communistische China. Men moet dit niet doen, niet alleen omdat het onjuist is en
demagogie, maar het niet te doen is eenvoudig een eis van politieke realiteit, en van
de practische politiek die deze impliceert.
Zelfs bij een koude oorlog kan de liefde niet van een kant komen en de Russen
zullen tot concessies bereid moeten zijn en hun starre en dikwijls provocerende
politiek moeten wijzigen. Er zijn symptomen die er op wijzen dat dit zou kunnen
gebeuren. De ontwikkeling in Rusland zelf en in de door Rusland beheerste gebieden
zou tot belangrijke veranderingen kunnen leiden die zulke concessies noodzakelijk
maken. Ze zijn zelfs misschien in het voordeel van Moskou. Het is onjuist te menen,
dat veranderingen alleen mogelijk zijn door oorlog of door bewapeningspolitiek,
zoals b.v. de breuk van Tito met Moscou bewijst die niets te maken had met de
bewapening van het Westen.
Gomperts suggestie dat ik de lessen van de ex-communisten goed zou kunnen
gebruiken kan ik niet delen. Voor deze Cassandra's, die eens voor honderd procent
communist waren en de leer en de
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partij met hart en ziel aanhingen, is hun ‘God die faalde’ nu een duivel die met vuur
en zwaard moet worden uitgeroeid. Wie hun kruistochtmentaliteit tegen hun vroegere
geloof en geloofsgenoten niet deelt zijn twijfelaars. De oorzaak van alle perikelen
op de aardbol en van de ontreddering van de huidige wereld zijn voor hen al even
simpel als de remedie. Kwam eens voor hen alle heil vanuit Moscou, nu moet Moscou
worden verwoest. Deze communistische apostaten vertegenwoordigen de reactie en
de contra-revolutie in de historie en in levenden lijve.
Tenslotte nog dit. Gomperts zegt dat de twijfelaars het oprukken van de
georganiseerde barbaarsheid bevorderen door hun verdoezeling van wat de
communistische dictatuur eigenlijk is. Ik ben het met hem eens dat men dat niet moet
verdoezelen. Men kan op dit punt niet duidelijk genoeg zijn. Maar waarom brengt
hij dit tegen mij te berde? Is er iets wat ik ooit heb gezegd of geschreven waaruit dat
blijkt? Schreef ik niet letterlijk, dat ik de bezwaren van De Kadt tegen het
communisme deel? Wat wil men meer? Indien ik bezwaar maak tegen zijn
terminologie dan is dat omdat zijn vocabulaire - o.m. - een symptoom is van zijn
anti-communistische hysterie. Niemand zal kunnen beweren, dat het politieke klimaat
dat men in Amerika op het ogenblik aantreft bevorderlijk is voor de vrede en de
mogelijkheid kan niemand ontkennen dat Amerika zich tot een politiestaat ontwikkelt.
Les faits sont dans les journaux. Ik zal niet beweren, dat de zuiveringen van de
voorlichtingsbibliotheken te vergelijken zijn met de ‘zuiveringen’ in de totalitaire
landen. Echter niet ik maar de tot nu toe nog niet van on-amerikaanse activiteit
beschuldigde Alsops schreven dezer dagen in hun rubriek in de ‘New York Herald’
over deze actie dat deze vandaag wel plaatsvindt in de bibliotheken in het buitenland
maar wellicht straks in Amerika zelf. Men kan natuurlijk beter boeken verbranden
dan mensen, maar men mag er misschien aan herinneren dat de boekenverbrandingen
het praeludium vormden voor het autodafee van Auschwitz. Het is natuurlijk absurd
de ‘onvolmaaktheden’ der Amerikaanse democratie gelijk te willen stellen met de
toestanden in de autoritaire landen, maar het is niet minder absurd - en hier komt het
op aan - te menen dat het explosieve Amerikaanse kapitalisme met zijn enorme
militaire macht nooit iets anders kan betekenen dan een factor voor de vrede.
Tot de boeken die op last van het ministerie van de heer Foster Dulles uit
Amerikaanse voorlichtingsbibliotheken zijn verwijderd behoort ook een bloemlezing
van Thomas Paine van wie William
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Cobbet niet zonder overdrijving eens schreef dat hij de real cause van de Amerikaanse
revolutie was. Zonder overdrijving kan men zeggen dat er weinig politieke pamfletten
geschreven zijn, die een grotere invloed hebben gehad dan die van Thomas Paine en
het verhaal gaat dat toen deze op last van de toenmalige engelse MacCarthy's in
beslag moesten worden genomen een politiebeambte in een der Engelse steden aan
zijn chef rapporteerde, dat hij de gehele stad naar de geïncrimineerde geschriften
had doorzocht, maar dat hij nergens een spoor van Common-Sense noch van de Rights
of Man had gevonden.
Juli 1953.
Arthur Lehning
***
Lehning geeft toe, dat moderne staten niet kunnen ontwapenen, maar hij is tegen
opvoering van de bewapening. Nu lijkt het mij, dat men beter van legers en vloten
kan afzien als men weigert er iets doeltreffends van te maken in de wereld van
vandaag. Men kan nu eenmaal geen politiek voeren zonder machtsmiddelen en deze
kunnen voor het Westen alleen adequaat zijn door Europese en Atlantische
samenwerking. Waar neutraliteit en onvoldoende bewapening toe leiden, dat weten
we uit de vorige wereldoorlog.
Met een griezelige behendigheid stelt Lehning telkens opvoering van de
bewapening en derde wereldoorlog aan elkaar gelijk. Ik wil niet ontkennen, dat
wapens gevaarlijk zijn, omdat zij kunnen afgaan, maar ik weet uit ervaring, dat het
niet hebben van wapens oorlog en bezetting met grotere zekerheid aantrekt.
Gevaarlijk is het machtsevenwicht of het machtsoverwicht dat niet gerealiseerd
is. De vorige oorlog kon uitbreken doordat de Amerikaans-Engelse macht een
potentiële factor was die de Duitsers hebben onderschat. Oorlogen kunnen in onze
tijd wellicht het best worden vermeden doordat de candidaat-agressor de potentiële
macht van de tegenpartij gerealiseerd voor zich ziet.
Dit realiseren is een moeilijke en zwaardrukkende onderneming die een
voortdurende opoffering en inspanning vraagt - en ook koelbloedigheid om door de
nabijheid van zoveel explosief materiaal het hoofd niet te verliezen. Van de
ouderwetse pacifisten en neutralisten, aanhangers van München en de derde weg,
kan men alleen maar zeggen, dat zij het hoofd allang verloren hebben. Dat blijkt al
wel door hun totaal onvermogen om onder woorden te brengen wat zij nu eigenlijk
willen. Een deel van de derde-weg-aanhangers bestaat uit communisanten en die
weten het eigenlijk wel. Maar het
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andere deel, waartoe Lehning behoort, wordt gevormd door twijfelaars en dat zijn
mensen die blijkbaar door de paniek zijn aangetast en verlamd. Het siert hun smaak
en karakter, hun sensiviteit en menslievendheid, maar het disqualificeert hen als
politici.
Ik behoef op de meeste van Lehnings uiteenzettingen niet in te waan, want zij zijn
irrelevant. Ik stel alleen vast, dat hij sinds jaren bezig is te prediken, dat de westerse
bewapening de oorlog dichterbij zou brengen en dat is niet juist gebleken; dat hij
drie jaar geleden nog heeft geschreven, dat voortzetting van de bewapeningspolitiek
het einde zou betekenen van het na-oorlogse herstel en dat is niet juist gebleken; dat
hij sinds jaar en dag smalende opmerkingen maakt over de Europese eenwording en
het Atlantisch pact, die door zijn communisante vrienden van de Nieuwe Stem gaarne
worden afgedrukt, maar die als onheilspellende waarschuwingen nooit juist zijn
gebleken.
Dat de situatie van de Aziatische en Arabische landen fundamenteel van de onze
verschilt, spreekt van zelf. Des te dwazer zou het zijn om aan het daar beoefende
politieke denken een voorbeeld te nemen.
Het spreekt ook van zelf, dat bewapening geen substituut moet zijn voor een
politiek. De politiek van het Westen is dan ook niet dat het Rusland wil dood slaan,
maar dat het de zaken met Rusland wil bespreken en regelen. De veronderstelling
dat deze ‘wereldmacht’ concessies zou doen als het alle troeven in het machtsspel
in handen zou hebben, lijkt mij het toppunt van onnozelheid. Er is trouwens ondanks
de welgemeende activiteit van Lehning veel bereikt doordat de Russische expansie
is gestuit. Had men zich naar zijn adviezen gedragen, dan was er nu naar alle
waarschijnlijkheid ook voor de West-Europese arbeiders geen bescherming meer
tegen de Russische tanks, die zulke vlotte verschijningen zijn in het Oost-Berlijnse
verkeer.
H.A. Gomperts
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[Bespreking]
Het vreemde of niet vreemde geval van Alger Hiss
The Earl Jowitt, The Strange Case of Alger Hiss, Hodder & Stoughton,
London 1953.
I
‘The strange case of Alger Hiss’ van Lord Jowitt herinnert bij het lezen aan de
anonyme boekbesprekingen in The Times Literary Supplement en The Economist:
op het eerste gezicht is het een pijnlijk evenwichtige studie van een haast Olympische
objectiviteit, maar onder dat air gaat een uiterst subjectieve instelling schuil die, net
als de persoonlijke ressentimenten in die besprekingen, des te verraderlijker is omdat
de argeloze lezer zo op het eerste gezicht niets bespeurt. Jowitt is een man die wat
men noemt een eervolle loopbaan achter de rug heeft. Hij was laatstelijk minister
van justitie in de regering van Attlee en heeft de vrije tijd van zijn pensioen benut
om de verslagen van het proces tegen Alger Hiss volledig door te werken en zijn
indruk van wat er nu bewezen en niet bewezen is in dit boek neer te leggen.
Bewezen is in dat proces dat Alger Hiss meineed heeft gepleegd. Bewezen is niet
dat hij vóór de oorlog verraad had gepleegd door vertrouwelijke regeringsdocumenten
aan agenten van de Sovjet-Unie in handen te spelen. Maar als de meineed vaststaat
is ook het laatste bijzonder waarschijnlijk, stelt Jowitt terecht vast. Er zijn twee
processen tegen hem gevoerd, nog afgezien van een daaraan voorafgaand onderzoek
door de z.g. ‘Commissie voor On-Amerikaanse Activiteiten’ van het Huis van
Afgevaardigden. Daarbij is een vloed van niet ter zake dienend materiaal aan het
licht gekomen, maar het te leveren bewijs draaide om twee punten: het getuigenis
van Whittaker Chambers, een bekeerd communist die zeide, Hiss in de voor-oorlogse
jaren als communist te hebben gekend en daaraan later toevoegde ook in de
spionnage-activiteiten met hem te hebben samengewerkt; en de omstandigheid dat
een aantal van de documenten in kwestie, die Chambers bewaard bleek te hebben,
getypt waren op een schrijfmachine die in 1938 aan de familie Hiss toebehoorde.
De openbare aanklager had dus twee dingen te doen: het getuigenis van Chambers
zo zwaar mogelijk te laten wegen tegenover de ontkenningen van Hiss en de
schrijfmachine in het midden van de aandacht te plaatsen. De verdediging moest het
omgekeerde doen: Hiss tot een nobel man verklaren en Chambers tot een schurk en
een leugenaar, die dus ook in de zaak tegen Hiss niet betrouwbaar zou zijn, en de
schrijfmacinezaak zoveel mogelijk wegmoffelen. De verdediging is in het eerste
enigszins geslaagd, omdat Chambers, wat men zich na zijn levensloop kan voorstellen,
allerminst een evenwichtige persoonlijkheid is; dat blijkt uit zijn boek ‘Witness’,
waarin hij het - begrijpelijk overigens - zó druk heeft met zijn eerst langzaam slagende
pogingen om orde op zijn eigen geestelijke inboedel te stellen, dat men aan de
zakelijke waarde van zijn betoog
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zou gaan twijfelen. Voor hem is, ook alweer begrijpelijk, zijn terugkeer en inkeer
tot persoonlijk geloof de kern van de zaak, maar al schrijvende debiteert bij daarmee
a.h.w. het opperwezen voor de allerminst fraaie zaken, die hij in zijn jaren als
communist heeft uitgehaald. Het is daarom niet moeilijk het fatsoen van zijn persoon
en de objectiviteit van zijn verhaal aan te tasten, en Jowitt doet dit in het voetspoor
van de verdediging van Alger Hiss gretig. Deze verdediging is er echter niet in
geslaagd het punt van de schrijfmachine krachteloos te maken, zodat de enige uitweg
voor degenen die tot elke prijs in de onschuld van Hiss willen geloven ii, om te stellen
dat òfwel Chambers en de zijnen zich toegang hebben weten te verschaffen tot de
schrijfmachine toen die nog aan de familie Hiss behoorde en daarop de stukken als
een soort van provocatie-materiaal hebben getypt; dit is wat Jowitt in zijn
quasi-objectief boek doet. Ofwel men stelt dat Hiss de schuld op zich heeft genomen
voor iemand uit zijn onmiddellijke omgeving, bij voorbeeld zijn vrouw, die in feite
de spionnage zou hebben bedreven; het is een veronderstelling die ook wel eens
wordt vernomen in verantwoordelijke commentaren die het feit van de spionnage
op zichzelf niet ontkennen, zoals het goede overzicht dat de Neue Zürcher Zeitung
van 25 Januari 1950 aan de zaak-Hiss wijdde.

II
Nu is er van verschillende zijden volstrekte onzin over de zaak-Hiss en dergelijke
spionnage-affairess in de Verenigde Staten verkondigd. Door de hardnekkige
communitenjagers van het genre Joe McCarthy (op wiens credit overigens noch de
zaak-Hiss, noch enige andere reële verraadzaak kan worden geschreven) is het
bijvoorbeeld aan een aantal fatsoenlijke Amerikanen kwalijk genomen dat zij
desgevraagd een gunstige verklaring hebben afgelegd over het karakter van Alger
Hiss zoals hun dat bekend was. Bij de presidentsverkiezingen van 1952 heeft het
Adlai Stevenson in zijn campagne kwaad gedaan dat hij, zoals dat heette, ‘een
verklaring ten gunste van Alger Hiss’ had afgelegd. Gezegde McCarthy nam zijn
toevlucht tot trucjes als de quasi-verspreking ‘Alger... ik bedoel Adlai Stevenson’
en de rest was navenant. Dan is het van belang om vast te stellen wat Stevenson
precies verklaard heeft. Het staat nog eens afgedrukt in the Christian Science Monitor
van 31 Juli 1952 - en het enige wat hij verklaard blijkt te hebben is dat, voor zover
hij Alger Hiss kende (en dat was niet bijzonder intiem), diens reputatie goed was en
niet die van een communist. Dit was het enige, wat iemand die Hiss niet intiem kende
over hem verklaren kòn omdat Hiss, die een snelle carrière in het State Department
had gehad en nadien president van de Carnegie Foundation was geworden, nu eenmaal
een prima reputatie hàd. Het was een teken van fatsoen van Stevenson om deze
verklaring af te leggen... en geen gunstig blijk van de algemene sfeer in de Verenigde
Staten dat die verklaring als een teken van moed werd beschouwd.
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In de zaak van Hiss staat meineed vast en het verraad bijna vast. (Volgens Jowitt
staat ook het verraad dan geheel vast). In het geval van de Rosenbergs werd
atoomspionnage en dus landverraad buiten enige twijfel geconstateerd en er zijn nog
enkele zaken (Remington, Lattimore, de nog steeds niet geheel uitgezochte
Amerasia-zaak), waar misschien meer is gesteld dan uiteindelijk is bewezen, maar
waar, ook al zon geen landverraad in de zin der wet aanwezig zijn geweest, zeker
onjuiste, meinedige verklaringen zijn afgelegd over contacten met erkende
communisten. Kwade activiteit is er in de Verenigde Staten zeker geweest en er is
weinig twijfel aan dat zij ook nu nog bestaat. De mateloze overdrijvingen van
McCarthy en de zijnen hebben alleen bij een aantal Amerikanen en bij zeer veel
buitenlanders de indruk gewekt, dat het ‘allemaal maar heksenjacht’ is en niets is
minder waar dan dat. Wij moeten ons er vóór alles voor hoeden de deelnemers aan
dit spel, aan welke kant zij nu ook staan, uitsluitend bepaald te zien door ideologische
overwegingen. Bij hen die het McCarthyisme verafschuwen bestaat de neiging om
deze senator uit Wisconsin te beschouwen als een anticommunist die amok is gaan
lopen; men deelt dan zijn anti-communisme misschien niet en verafschuwt in ieder
geval de excessen daarvan, maar moet tenslotte bij iemand die men als een
ideologische tegenstander beschouwt toch nog een zekere ideologische kern
respecteren. Ik ben minder bang van het McCarthyisme, maar heb ook een minder
gunstige indruk van de persoon McCarthy: als men zijn voorafgaande carrière, met
uiterst twijfelachtige geldelijke transacties en bedrog bij verkiezingscampagnes,
overziet, kan men alleen maar tot de conclusie komen dat het een doodgewone huis-,
tuin of keukenboef is die zich op het anti-communisme heeft geworpen omdat daar
politieke munt uit valt te slaan. Indien de conjunctuur in de politiek anders zou zijn
geweest, was hij misschien een actie voor de misdeelde veteranen of tegen de slechte
woningtoestanden begonnen. Alle critiek op het McCarthyisme en een volledige
verwerping van zijn persoon kunnen echter niet afwassen, dat de communisten en
hun vrienden in de politiek van de Verenigde Staten een verderfelijke invloed hebben
gehad, al kan men erover twisten hoe groot die invloed in feite is geweest.

III
Dezelfde mateloze overdrijving die Joe McCarthy deed spreken over ‘honderden’
communisten in het State Department (waarvan hij steeds wisselende totaalcijfers
noemt zonder er één man met name aan te duiden) leidt ertoe dat een aantal mensen,
die variëren van politici wier linkse oriëntatie aan het communisme grenst tot onnozele
halzen die de techniek van de communistische infiltratie niet doorzien, geneigd zijn
om, welke feiten er ook onomstotelijk mogen blijken, een goed woordje voor personen
als Hiss te doen. Een van de motieven waarop men zich dan beroept is het feit, dat
er na het plegen van dit soort spionnagezaken een jaar of vijftien zijn ver-
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lopen, waarin de politieke situatie anders is komen te liggen. Inderdaad: tussen 1941
en 1945 waren de Russen onze bondgenoten in de strijd tegen Hitler-Duitsland en
verdienden als zodanig hulp. Vóór de oorlog waren zij weliswaar geen bondgenoten,
maar toch een internationale politieke factor waarmede men voor de toekomstige
beteugeling van het fascisme terdege rekening had te houden. Regeringsautoriteiten
hadden de weg voor hulp aan de Sovjet-Unie open te houden en men kan het leidende
personen in de Westelijke democratieën niet kwalijk nemen, dat zij enige sympathie
voor die Sovjet-Unie aan de dag legden, al hadden wij, terugziende met vijftien jaren
meer politieke wijsheid, gaarne gezien dat juist de hoogstgeplaatsten onder hen uit
de ervaring met twintig jaren van Russische revolutie en activiteit van de
Communistische Internationale iets meer hadden geleerd over het doel van de
Stalinisten en over de samenzweerderstactiek die naar dat doel moet voeren.
Maar er is een duidelijke afgrenzing tussen sympathie met een bepaalde ideologie
en landverraad. Sidney Hook heeft daarover geschreven onder de duidelijke titel
‘Ketterij ja - Samenzwering neen’. De grens is niet altijd duidelijk en er zijn
overgangsgevallen. Met name op het gebied van de vrijheid van academische docenten
is het moeilijk om te zeggen, waar zij alleen ‘een afwijkend politiek stelsel’ bespreken
en waar die bespreking overgaat in een stille propaganda, die bij de meer intelligente
docenten een samenzwerings-karakter gaat krijgen. Bij duidelijk gebleken
spionnage-activiteit is men echter zonder twijfel over de grens heen. Staatslieden die
tussen 1941 en 1945 overwogen om radio-actieve isotopen ter beschikking van de
Sovjet-Unie te stellen hebben misschien een oordeelsfout gemaakt, maar waren stellig
geen landverraders. Personen echter die, gebruikmakend van geheime inlichtingen
die hun in dienst van hun eigen overheid bekend waren, deze langs geheime weg en
buiten die overheid om aan een buitenlandse mogendheid overgaven (en dan nog
niet eens aan neutrale landen als Zweden en Zwitserlaand, maar uitgerekend aan de
Sovjet-Unie) mogen op geen enkele verontschuldiging rekenen.
Toch probeert een groot aantal schrijvers en sprekers zulke verontschuldigingen
te vinden. Ook Jowitt. Waarom? Alistair Cooke heeft, schrijvende over het
proces-Hiss, de uitdrukking ‘een generatie op het beklaagdenbankje’ gebezigd en de
stelling verkondigd, dat de conservatieve elementen in de Amerikaanse politiek van
processen als dit gebruik hebben gemaakt om Franklin Roosevelt en zijn gehate New
Deal-kliek dwars te zitten. Tot op zekere hoogte kan dat waar zijn - en dient het noch
naar de ene noch naar de andere kant terzake. Roosevelt en een aantal van zijn naaste
medewerkers hebben zich, voor zover thans overzienbaar is, wel uiterst naief
tegenover Stalin en de zijnen gedragen, maar dat heeft niets met landverraad uit te
staan. Hiss echter is niet veroordeeld omdat hij tot de New Deal-generatie behoorde,
maar omdat hij een meineed had gepleegd die, zoals Jowitt zelf opmerkt, op
landverraad wijst. Het zijn feiten - en het is opmerkelijk hoe Jowitt zelf om de feiten
poogt heen te
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kruipen. Wij hebben al gezien hoe hij de persoon van Chambers in een zo ongunstig
mogelijk daglicht stelt en zijn verklaringen telkens weer ongeloofwaardig tracht te
maken, terwijl hij bij die delen van het verhoor waar Hiss op een uitgesproken
niet-overtuigende wijze tracht zijn intieme contacten met Chambers te ontkennen of
weg te verklaren, verontwaardigd doet over de openbare aanklager, omdat die de
spot drijft met Hiss' verklaringen. Dat Jowitt met de schrijfmachine-zaak geen weg
weet, bleek reeds.
Over de verklaring van een boek als dit zou veel te schrijven zijn, verondersteld
dat Jowit er belangrijk genoeg voor was. Hij maakt echter geen scherpzinnige indruk,
herhaalt zichzelf voortdurend, is allerminst nauwkeurig en ondanks zijn schijn van
Olympische objectiviteit kennelijk bevooroordeeld.
Van de laatste twee punten enkel een voorbeeld. Een man die in zijn verhaal het
Institute of Pacific Relations herdoopt tot een ‘Institute of Pacific Relations with the
Soviet Union’ (een Freudiaanse fout, naar het mij voorkomt) verdient weinig
vertrouwen. Ook zijn aanhalingen zijn niet altijd nauwkeurig als men bijv. ziet dat
hij in eenzelfde passage uit het procesverslag, die hij tweemaal aanhaalt, een naam
de eerste keer tussen aanhalingstekens en de tweede keer zonder aanhalingstekens
geeft.
Verder is of speelt hij de vooraanstaande Engelse jurist die, nu ja, natuurlijk niets
van de Amerikaanse rechtspleging wil zèggen, maar toch maar even wil opmerken
dat ‘wij in Engeland’ het anders (en natuurlijk beter) zouden doen. Tenslotte is of
speelt hij de man, die niet kan begrijpen dat er slechte mensen zijn, althans niet
slechte mensen in de betere inkomensklassen. Hij begrijpt ècht niet, zegt hij, dat men
een man van de vooraanstaande positie van Hiss niet meer geloof schenkt in het
beklaagdenbankje dan anderen - en met die anderen bedoelt hij kennelijk een
ideologische windvaan als Whittaker Chambers. Het is alles wat raar, maar
waarschijnlijk niet de moeite van een diepzinnige ontleding waard, als men niet de
fout van een hyper-ideologische interpretatie ook op Jowitt zelf wil maken.
Men kan een schrijver als Jowitt meer sinister interpreteren, maar het lijkt me
nauwelijks nodig. In zijn persoon staat niet ‘een generatie’ in het zondaarsbankje
van de openbare mening voor ons. Wel staat er een schrijver voor ons zoals er meer
zijn: een van die velen die uit 35 jaar wereldgeschiedenis weinig of niets hebben
geleerd en voor wie de gedachte, dat zij zelfs maar aan het beschouwen van bepaalde
gebeurtenissen vuile handen zouden kunnen krijgen, voldoende is om die handen in
ostentatieve onschuld te wassen. Veel eer is er aan hen niet te behalen, maar zij zijn
te weinig oneerlijk om met zwaar geschut tegen hen te beginnen.
J. Barents
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[Max Nord: gedichten]
Max Nord
Het hart
I
Oud ben ik, eeuwenoud, en in mij slaat
maar steeds dit onbedaarlijk hart, dat gaat
en gaat, - waarom? Waar zij nu ligt
kan ik niet bij haar zijn. Waar vind ik baat,
wie kust haar mond, haar koud gezicht,
wie ligt er bij haar nu zij zonder mij vergaat?

II
De dood hing in een boom, hel verlicht,
toen ik naar huis reed. Het was te laat,
eeuwen te laat voor dit oud bericht
en het is, weet ik nu, zonder gewicht
dat ik sterven zal, want ik ken het verraad
van vriendschap en dood dat mij leven laat.

III
Wie de liefste was, weet, dat zij bestaat;
zolang ik leef leeft zij, zolang dit hart nog slaat
slaat het voor haar, zolang ik heb gedicht
was het voor haar; de liefde kent geen maat,
geen tijd, geen ruimte en geen haat:
het hart kent niet de dood en diens verblindend licht.
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De spiegel
Hier is haar borstel, is haar kam,
hier is de spiegel die zij nam
en hief, ik zag het zwarte haar
en hoe zij keek, en keek ernaar.
Ik ben de ogen die zij zag,
ik die het beeld van haar bewaar,
ik die de nachten naast haar lag
en nu alleen ben, zonder haar.
En nu ik in haar spiegel staar,
mijzelf niet zie maar altijd haar,
- kristallen tranen is het glas
nooit wist ik wie zij voor mij was nu ligt zij daar, nu ligt zij daar.

Droom
Ik droomde moe: ik was zo stil als oud,
ik wist alleen: nooit zal ik alles weten,
mijn handen waren van verwachting koud.
Toen trad zij binnen die 'k niet kan vergeten,
zij lachte en haar lach was mij vertrouwd,
zij heette zoals zij alleen kan heten.
Ik riep haar, nam haar slanke bruine hand,
oud was ik zeer, zij was zo jong gebleven
als mijn herinnering, en op de rand
en op de ijle rand van dood en leven
liep ik opnieuw met haar, als eens aan 't strand
waarvan ik door haar sterven was verdreven.
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Mardi Gras
Het masker waarmee ik ze fop
is het gelaat van mijn verleden;
mijn dochter heeft een kepi op
want kind'ren moeten zich verkleden.
Verheugd en zonder bitterheid,
niet wetend wie zij zijn, verloren
in zichzelf en in de tijd,
voelen zij zich opnieuw geboren,
een vrolijk, angstig hoopvol spel
dat tot de avond voort mag duren
wanneer zij slapen gaan: vaarwel,
de maskers af, die men kan huren,
die niet verbergen wat wij zijn,
op stapels liggen in de kasten,
die men niet voelen kan als pijn,
men kan ze voordoen en betasten...
maar ik loop met herinnering,
een carnaval, een ander leven,
van liefde en ontgoocheling,
een spijker in mijn hart gedreven
waarvan het nooit geheel genas.
Waarvan hij nimmer zal genezen:
hij die haar liefhad, die ik was,
mijn masker van een ander wezen.
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Mijn kind
Zo ernstig slaapt zij dat ik mij herken.
Niets weet zij en niets méér kan zij verwachten
dan wat ik had, dan worden wie ik ben.
Hoe anders wordt men dan wij dachten.
Zo ernstig leefde ik, maar niet als zij
zo zuiver als het warme zand der stranden.
Hield iemand, denk ik, ooit zoveel van mij?
Ik kus vol tederheid haar kleine handen.
Zo ernstig wij, ik weet wat haar bezielt,
ik ken het hart waarin wij zijn gevangen:
zo was het dat ik van de liefste hield,
zo heerlijk stroomt het bloed van ons verlangen.
Zo ernstig sta ik bij mijn slapend kind
dat ik weer lach, die niets meer heb te wachten
dan wat ik heb, dan nemen wat ik vind,
en wie ik liefhad steeds in mijn gedachten.
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Wimper van tederheid
Wimper van tederheid was zij
zo onverhoeds weer neergeslagen
dat 't me te moede is of wij
elkaar slechts een seconde zagen.

Vreemd ben ik mij
Vreemd ben ik mij: ik leef en lach
en drink des avonds om te vergeten
wat niemand dan juist ik moet weten,
wat niemand dan juist ik nog zag.
'k Herken mij niet: verbaasd, verbeten,
wil 'k dag aan vreugdeloze dag
een ander dan mijzelve meten
aan wie eens, zalig, bij haar lag.
Ik krijg geen antwoord op mijn vragen,
vergeet niet wat ik van haar weet;
eens wild' ik haar een trap op dragen
en kon het niet, wat ik ook deed;
een vreemde nu, zal 'k nimmer slagen,
en draag haar voortaan als mijn leed.
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J. Eykelboom
De terugtocht
aan J.A. Emmens
‘Aye, there's something in writing 's like armour to the feelings.’
Trader Horn

1
Om weer te geven welke indruk Soemiati op mij maakte, de eerste keer dat ik haar
zag, moet ik mij eerst iets zien te herinneren van het huis en de andere bewoners. Bij
het woord bordeel denkt men hier aan een wat sjofele luxe: gebloemd behang,
versleten zij, spiegels met lijsten waarvan het verguldsel begint los te laten. Daar
was het een bamboe huis, de grond was er van aangestampt leem en het enige licht
kwam van een olielampje gemaakt uit een militair conservenblik. De waardin was
een verschrompeld oud wijf, maar haar lelijkheid was anders dan die van haar
europese collega's: zij stootte af zonder ontzag in te boezemen. Na ons met een schelle
vogelstem te hebben begroet, beperkte zij er zich toe ons aan te kijken met haar
oogjes van uitgediende heks boven haar in een brede grijns geopende mond. In haar
bovenkaak stond nog één reusachtige vuilwitte tand waarvan ik, misleid door het
schaarse licht, eerst dacht dat het een sigarettenpeuk was die aan haar lip kleefde.
Onderhandelen deed zij niet; misschien kwam dat ook omdat wij blanken waren,
militaire bovendien, tegen wie toch niets viel uit te richten. Op een bank zaten vier
of vijf meisjes, verlegen gichelend, de armen om elkaars hals. In de wand tegenover
hen bevond zich een rij lage deuren die toegang gaven tot evenveel kamertjes. In een
ervan verdween mijn metgezel met het meisje dat hij had aangewezen en dat toen
door de anderen naar voren werd geduwd. De overgebleven meisjes trokken mij geen
van allen aan, zodat ik een gesprek trachtte te beginnen. Op dat moment kwam
Soemiati te voorschijn uit een van de afgeschoten vertrekjes. Zij zag er al anders uit
dan de meisjes op de bank doordat zij een jurk droeg in plaats van een sarong en het
haar los over de schouders had hangen, maar veel meer dan dat troffen mij haar
levendig schitterende ogen. Ze keek mij nieuwsgierig aan, onbevreesd maar ook
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zonder taxatie in haar blik. Zelfs in dit milieu leek het ongepast mij zonder omhaal
met haar af te zonderen, maar eer ik iets gezegd had nodigde zij me zelf al uit bij
haar binnen te komen.
Enkele weken daarvoor was ik begonnen met het hof te maken aan een indisch
meisje dat ik had ontmoet bij de veldprediker aan huis. Ik kwam daar soms om een
partijtje schaak te spelen en zij was er vaak over de vloer omdat ze de rol van Maria
had gekregen in een kerstspel waartoe de dominee het initiatief genomen had. Ik
bood mijn medewerking aan en kreeg, misschien uit respect voor mijn atheïsme
(want die veldprediker was een vrijzinnig mens), de rol van Herodes toebedeeld.
Maar het meisje bleek ongenaakbaar. Zij was zich te zeer bewust van het feit dat ze
geen ‘inlandse’ was om zelfs maar beminnelijk te kunnen zijn. Natuurlijk zou ik haar
met allerlei attenties, smeekbeden en bezweringen toch wel op de mooie knieën
hebben gekregen, zo dacht ik, maar ik besloot toch al gauw mijn plezier elders te
zoeken. Overigens ontdekte ik later dat het meisje in kwestie allang een verhouding
had met de dominee.
Het was dus de overweging dat betalen zoveel zindelijker is dan conversatie, die
mij bij Soemiati had gebracht; maar mijn gebrekkige beheersing van haar taal voelde
ik al dadelijk als een belemmering. Veel meer dan naar haar naam vragen en zeggen
dat ik haar mooi vond, kon ik niet. Zij scheen dit trouwens ruim voldoende te vinden
als voorbereiding. Ze trok haar jurk uit en hing die netjes over een stoel. Deze
voortvarendheid maakte geen zakelijke indruk, al was het evenmin een uiting van
hartstocht. In het minnespel was zij zeer bedreven, en weer was er niets in die
bedrevenheid wat op routine, maar ook weinig wat op vervoering leek. Het valt mij
op dat ik steeds probeer te suggereren hoe zij was door te vertellen hoe zij niet was.
Ik geloof dat niets zo moeilijk te definiëren is als wat zich het eenvoudigst aan iemand
voordoet.
Toen ik later naast haar lag ging het praten al veel beter. Om haar te vermaken
vertelde ik haar van mijn vergissing met betrekking tot de ene tand van de oude
vrouw. Toen ze mijn uiteenzetting begrepen had, was haar vrolijkheid zo luidruchtig
dat het pijnlijk aandeed; zij lachte met de gierende uithalen van een hoer. Maar onder
het licht van het oliepitje dat op een plank boven onze hoofden stond, had haar huid
de bronzen kleur van een strand dat nog vochtig is van de wegebbende zee. Ik vertelde
haar dat ik geen geld bij me had maar dat ik het haar de andere dag zou brengen. Ik
geloof niet dat zij teleurgesteld was; ze liet het althans niet blijken. Toen ik haar, de
volgende morgen al, een bedrag bracht
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dat haar verwachtingen overtreffen moest, verborg of overdreef zij haar blijdschap
daarover niet. Een ander van haar soort zou het zeker nodig gevonden hebben een
van beide tactieken toe te passen. Zij was daarvoor te argeloos en te intelligent. Ik
ben daar zeker van omdat ik de uitdrukking die haar gezicht op dat moment had nog
duidelijk voor mij zie; ik kan er nu uit aflezen wat toen nauwelijks tot mij doordrong,
want nadenken deed ik niet in die tijd.
Ik moest toen met mijn sectie carriers (een soort ijzeren bakken op rupsbanden)
bijna iedere dag een convooi begeleiden over een weg waarin zich meestal een paar
mijnen bevonden; ook lagen er vaak vliegtuigbommen die de vijand door middel
van een lang touw tot ontploffing bracht. Verder waren er in de bomen soms nog
granaten opgehangen aan een touw dat over een katrol liep; men liet dit touw vieren
als er een voertuig onder de boom door reed. De methodes waren primitief maar
doeltreffend genoeg om van zo'n convooirit een zenuwslopende onderneming te
maken. De spanning was zo groot dat de meesten van ons in een vreemde,
onwerkelijke sfeer leefden als er niet gereden werd. De opluchting van het er die dag
weer goed afgebracht te hebben en de angst voor de volgende dag, maakten ook mij
ongedurig en verstrooid. Misschien dat ik me daarom zo weinig van Soemiati herinner
uit die tijd; tussen de weinige scherpe beelden die ik er nog van bewaar, liggen blanco
periodes van onbepaalde duur. Ik weet nog wel dat ik onderweg soms hevig naar
haar kon verlangen, maar zij was dan vooral het symbool van de behouden aankomst.
Een van die thuiskomsten staat me nog helder voor de geest. Op de convooirit die
eraan vooraf ging werd er vlak voor mijn carrier een bom afgetrokken. De chauffeur
kon niet meer remmen en de carrier schoot in de trechter die de bom had geslagen.
De loodrecht in de lucht geslingerde stenen en bonken klei vielen op ons terug. De
andere drie inzittenden kwamen er met wat blauwe plekken af; ik kreeg alleen een
lichte verwonding aan het hoofd. Nadat een hospitaalsoldaat een stuk uit het midden
van mijn haar had geknipt en penicillinepoeder op de wond had gestrooid, konden
we weer verder rijden. Toen Soemiati mij 's avonds zag, kreeg ze meteen een
onbedaarlijke lachbui. Het duurde even eer ik begreep dat het mijn onregelmatige
tonsuur was die haar zo vrolijk maakte. Ik probeerde mee te lachen maar het ging
niet van harte. Ik begon verslag uit te brengen van het gebeurde, maar Soemiati was
kennelijk niet geïnteresseerd.
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‘Hoe zou je het gevonden hebben als ik gesneuveld was?’, vroeg ik ten slotte.
Ze keek me ongelovig aan en riep toen: ‘Maar dat kan immers niet!’
‘Waarom niet? Ik kan toch evengoed doodgaan als iedereen?’
‘Het kàn niet!’, antwoordde zij ongeduldig.
‘Het kan wèl. Natuurlijk kan het wel.’
‘Het kan niet, het kan niet’, herhaalde ze koppig.
Ik ging door, geduldig en wreed en enigszins verbaasd, met haar uit te leggen dat
er al heel wat mensen van mijn compagnie gewond of gesneuveld waren en dat mij
elke dag hetzelfde kon overkomen. Zij herhaalde nog een paar keer, maar steeds
zwakker, haar blinde protest. Ten slotte riep ze met een door tranen halfgesmoorde
stem: ‘Goed, het kan dan misschien wel, maar het màg niet, het mag niet, het mag
niet...’ Met een wilde beweging verschool ze zich aan mijn borst, maar tegelijkertijd
sloeg ze mij met haar kleine vuisten op de rug. Ik trok haar hoofd achterover en kuste
haar op een weerstrevende mond. Haar lippen werden echter al gauw passief, maar
eer zij gewillig konden worden trok ze haar hoofd terug om de tranen uit haar ogen
te vegen en haar neus te snuiten. Toen keek ze mij glimlachend aan, op een manier
die suggereerde dat ik nog geen minuut geleden de kamer was binnengekomen.
Tijdens het gesprek van zoëven had ze zich onbehagelijk gevoeld, en dus had dat
gesprek eenvoudig niet plaatsgehad.
Ik was zeker verliefd op Soemiati, maar niet genoeg om me in haar te verdiepen.
Waarom probeerde ik anders niet wat meer te weten te komen over haar verleden?
Zij was zelf ook bijzonder vaag op dat punt, maar eerder uit gebrek aan belangstelling,
leek mij, dan omdat de herinnering aan haar jeugd haar tegenstond of omdat zij iets
te verbergen had (als ik denk aan wat later is gebeurd, ben ik daar niet zo zeker meer
van). Zij was uitgehuwelijkt op haar tiende of elfde jaar, toen ze ‘nog geen borsten
had’. Een paar jaar later was zij weggelopen omdat ze elke dag geslagen werd. Ze
was daarna nog twee of drie keer getrouwd en weer gescheiden. Van haar laatste
man had ze zelfs geen scheidingsbriefje los kunnen krijgen, omdat hij daar geen
rijksdaalder voor over had. Toen ze het laatste vertelde fonkelden haar ogen nog van
woede, maar de rest werd verteld met een wat onverschillige matter-of-fact stem.
Ik weet niet meer hoe lang het geduurd heeft eer ik ervoor zorgde dat zij een eigen
huis kreeg in een minder armoedige kampong. In ons soldatenwereldje was dat een
soort huwelijksaankondiging; ik
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gaf daarmee te kennen dat anderen voortaan van haar af moesten blijven. Dit
betekende niet dat men haar nu niet meer zou lastig vallen. Een bepaalde categorie
militairen legde zich juist toe op vrouwen die door een ander onderhouden werden;
zij gingen, niet zonder logisch inzicht, van de veronderstelling uit dat zulke vrouwen
wel ‘safe’ zouden zijn. Al gauw werden er tijdens mijn afwezigheid soldaten
gesignaleerd in de buurt van Soemiati's huis. Ik verdubbelde mijn waakzaamheid.
Ik benaderde haar huis telkens van een andere richting, wat mogelijk werd gemaakt
door de chaotische manier waarop de kampong was volgebouwd. Ook kwam ik er
op de meest onverwachte momenten, één keer zelfs in het holst van een maanloze
nacht, toen het huis niet meer was dan een slijtplek op de fluwelen duisternis. Ik
geloof wel dat het nog mogelijk is weer te geven wat er bij die gelegenheid voorviel.
Toen ik aanklopte vroeg zij met een slaperige stem wie daar was. Zonder te
antwoorden klopte ik nog eens. Binnen hoorde ik gekraak en geritsel; het klonk zo
luid in de nachtelijke stilte dat mijn argwaan er onmiddellijk door vertienvoudigd
werd. Met de kolf van mijn karabijn forceerde ik de grendel en tegelijk drukte ik met
mijn schouder de deur naar binnen. Angstig, klaar wakker opeens, stond ze voor mij.
‘Wat is er?’, vroeg zij gejaagd. - ‘Niets’, antwoordde ik kort; ik schaamde me voor
mijn onbesuisd optreden maar wist op dat moment niet hoe me te verontschuldigen.
Haar mond verstrakte zich in een rechte lijn van woede. Met een bons zette ze een
schaal met vruchten voor mij op de tafel, zich van haar plicht als gastvrouw kwijtend
om mijn ruwheid nog eens duidelijk naar voren te doen komen, en verdween toen
stampvoetend in het aangrenzende slaapvertrek. Ik liep haar achterna maar bleef in
de deuropening staan. Zij had zich voorover op de baleh-baleh gegooid. Na een paar
minuten boog ik me over haar heen en raakte haar schouder aan, maar zij schudde
mijn hand van zich af als was het een insect dat haar gebeten had. Ik liep terug naar
de andere kamer en begon automatisch een djeroek te schillen. Even later riep ze of
ik sigaretten bij me had, wat nog geen verzoening hoefde te betekenen want zij was
verslaafd aan het roken. Ik liep naar haar toe, gaf haar een sigaret en hielp haar bij
het aansteken, waarbij ik het lucifersdoosje op de grond liet vallen. Toen ik het
opraapte keek ik vlug onder de baleh-baleh; er was niets te zien. Een paar uur later,
toen alles allang weer was bijgelegd, kon ik toch niet nalaten te vragen waarom zij
al van plan was geweest open te doen toen ze nog niet wist wie er voor de deur stond.
‘Het had wel iemand van
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de tentara kunnen zijn om je te vermoorden’, voegde ik er nog aan toe; het was een
gedachte die pas op dat moment bij mij opkwam en die ook meer diende als
verontschuldiging voor mijn wangedrag dan dat ze een uiting was van bezorgdheid.
Zij haalde haar schouders op maar reageerde verder niet, en ik was eindelijk zo
verstandig het er verder maar bij te laten.
De geruchten namen echter steeds vaster vorm aan. Ten slotte waren ze zo pertinent
dat ik Soemiati, de eerstvolgende keer dat ik bij haar kwam, op een onbeheerste
manier verwijten begon te doen. Hoewel ze mij in die eerste tijd zeker wel eens
ontrouw zal zijn geweest, was haar verweer niet minder heftig dan mijn beschuldiging.
In haar verdediging tegen mijn dramatiek, die van haar vergrijp een misdaad maakte,
vond zij ongetwijfeld het middel om overtuigd te raken van haar volledige onschuld.
Het werd een scène vol domme kwaadaardigheid, gevolgd door een gevoel van
eindeloze weerzin. Soemiati zat in de lage stoel waar ik haar na mijn binnenkomst
had ingeduwd. De eigenlijke ruzie was al afgelopen maar de giftige sfeer was blijven
hangen. Ik pakte mijn karabijn op en wilde gaan, maar eerst, ik weet niet waarom,
schoof ik de petroleumlamp naar de rand van de tafel, zodat Soemiati's gezicht uit
de schaduw in het volle licht kwam. Ze staarde mij aan met een panische angst in
haar opengesperde ogen, en direct daarop wierp ze zich met één beweging aan mijn
voeten. Ik stond verstijfd van schrik. Ik begreep pas waar haar plotselinge angst
vandaan kwam toen het eindelijk tot mij doordrong dat zij om haar leven smeekte:
ze meende dat ik van plan was haar te doden. Ik smeet de karabijn in de verste hoek
van de kamer en in mijn armen droeg ik haar naar het andere vertrek. Het duurde
lang eer zij kalm geworden was, maar tijdens die nacht kwam er een tederheid in
onze verhouding die haar waardevoller en kwetsbaarder heeft gemaakt.
Mijn overplaatsing naar de inlichtingendienst bracht een ander soort leven met
zich mee. In de dessa waar ik met een detachement van tien inheemse soldaten mijn
intrek nam, kon ik voor het eerst gaan samenwonen met Soemiati. We betrokken er
het huis van de gevluchte loerah, een primitieve en tegelijk geriefelijke woning. In
de bijna lege vertrekken was het heerlijk koel, deuren en luiken waren van
ongeschilderd djatihout en tussen de gebeeldhouwde binten door keek men regelrecht
tegen de onderkant van het pannen dak. In de slaapkamer installeerde ik een groot
vierkant bed met een witte klamboe die even hoog was als het bed lang en breed,
zodat het geheel de vorm had van een kubus: een kamertje in een
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kamer. Waar de klamboe gespleten was, werden de twee helften opzij gehouden door
een paar zilveren haken in de vorm van paradijsvogels. Het laatste klinkt misschien
wat precieus, maar in ouderwetse indische huizen zag men dat soort haken even vaak
als bij ons een lampetkan.
Soemiati kreeg de leiding (en genoot daar zichtbaar van) over het huispersoneel
dat bestond uit een baboe die de was deed, een koki die het eten klaarmaakte, een
kebon voor de tuin en een djongos als een soort butler op blote voeten. Ik kon dit
alles bekostigen dank zij een oncontroleerbare kas waaruit de spionnen (of
informanten, zoals ze officieel werden genoemd) betaald moesten worden. Ik was
bang geweest dat het voortdurende samenzijn met Soemiati mij op de duur zou
tegenstaan, maar ondanks het feit dat er in het begin weinig te doen viel, boeide ze
mij nog meer dan voorheen. Ik vermaakte me met haar slimheid bij het inkopen doen
en het beslechten van ruzies tussen de soldatenvrouwen. Gefascineerd keek ik toe
terwijl ze een eekhoorn temde; ik zie nog haar gezicht met de gesloten ogen langzaam
langs de zachte pluimstaart van de ‘klapperrat’ strijken. Bepaald een ontdekking
waren ook de pantoens die Soemiati voor mij opschreef. Ik had nooit eerder van die
maleise kwatrijnen gehoord en ik vroeg dan ook aan Soemiati of zij ze zelf had
gemaakt. Ze antwoordde van ja, maar niet lang daarna kreeg ik een boekje over
indonesische volkspoëzie in handen, waarin ik sommige van Soemiati's pantoens
terugvond. Toen ik haar het boek liet zien toonde ze geen spoor van verwarring. Ze
werd zelfs boos toen ik haar verweet dat ze gepronkt had met andermans veren. ‘Die
pantoens zitten in mijn hoofd, ze komen mij in de herinnering en ze worden door mij
opgeschreven. Heb ik ze dan niet gemaakt?’, luidde haar met overtuiging uitgesproken
verweer. Ik was zo verrast dat ik haar gelijk gaf.
Toch, aan elk geluk kleeft verveling. Ik was dan ook blij toen ik het druk begon
te krijgen in verband met een op handen zijnde wapenstilstand. Ik had overigens
genoeg kranten gezien om te beseffen dat er dit keer een definitieve regeling van het
geschil zou komen. De nederlandse militairen zouden naar huis worden gestuurd en
ook met mijn verblijf in de dessa zou het al gauw gedaan zijn. De gedachte hieraan
maakte mij soms somber en ongerust, maar nooit langer dan een moment; Soemiati
was immers altijd even vrolijk en zorgeloos. Zelfs het denken aan de komende
scheiding (erover praten deden we vanzelf al niet) moet voor haar taboe zijn geweest.
Zij had het vermogen een gedachte die haar tegenstond
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volkomen te negeren, zonder dat het ooit een krampachtige indruk maakte.
Het Kommando Distrik Militèr, het republikeinse militair gezag in het district
waar ik werkte, bleek te bestaan uit een groep jonge heethoofden onder een kapitein
van middelbare leeftijd. Met de jonge KDM-leden raakte ik al gauw bevriend; ze
bleken veel minder fanatiek te zijn dan ze er uitzagen met hun lange haren en
revolver-holsters van pantervel. Na de wapenstilstand had ik van het binnenlands
bestuur toestemming gekregen een textieldistributie te houden in mijn district. Ik
wilde het KDM hierbij inschakelen, maar hoewel de meeste inwoners nog rondliepen
in jute-zakken, had de kapitein eerst allerlei bezwaren. Ik verzekerde hem dat die
distributie geen politieke truc kon zijn, dat de Nederlanders zich toch binnenkort uit
Indonesië terug zouden trekken enz., maar zijn weerstand werd er niet minder door.
Soemiati raadde me toen aan hem een paar blokken textiel te geven ‘oentoek person
sadja’, voor hemzelf alleen. Met de nodige omzichtigheid volgde ik haar advies op
en inderdaad, de kapitein werd plotseling de behulpzaamheid-zelf. Aan de vooravond
van de distributie werden een paar biljetten gevonden met het opschrift: ‘Wie zal
zijn vrijheid verkopen voor 3 meter katoen? Het is net genoeg voor een lijkkleed!’,
maar de verspreiders ervan werden opgespoord en door de kapitein gevangen gezet.
De soldaten van mijn detachement werden intussen met de dag onrustiger. In het
begin hadden zij de wapenstilstand nog gezien als een soort krijgslist. ‘Ze lopen er
allemaal in, die stomme pelopors!’, had een korporaal geroepen toen er weer een
paar militairen van de tentara op bezoek waren geweest. Ik probeerde hem voorzichtig
uit te leggen dat het met de strijd tegen de republiek wel eens voorgoed gedaan kon
zijn. - ‘Maar zij zijn toch onze vijanden, sersan?’, vroeg hij na afloop van mijn
uiteenzetting bijna smekend. Hij zag er uit als iemand die zojuist zijn huis heeft in
zien storten. De ellendige positie van deze beroepsmilitairen werd nog verergerd
doordat de meeste van hun blanke superieuren hen aanspoorden zich te blijven
verzetten tegen de republiek. De officieren waar ik zelf mee te maken had, namen
een gelijksoortige houding aan. Op een bijeenkomst van detachementscommandanten
vertelde een majoor van het divisie-hoofdkwartier dat wij een derde politionele actie,
die volgens hem elk ogenblik verwacht kon worden, het best konden voorbereiden
door zo veel mogelijk tweedracht te zaaien tussen de verschillende onderdelen van
het republikeinse leger. Het gezelschap bestond voor het grootste deel uit onderoffi-
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cieren van het nederlands-indische leger, mensen dus die de rancuneuze wensdroom
van de majoor prachtig vonden. Ik was dan ook niet van plan een nutteloos protest
te laten horen, maar mijn ergernis was blijbaar zo opvallend dat de majoor uit zichzelf
vroeg of ik soms bezwaren had. Ik antwoordde dat zijn krijgsplan lijnrecht inging
tegen de politiek van de regering (de rondetafelconferentie was toen net begonnen).
Voor mijzelf vond ik het een belachelijk argument maar ik wilde, tegenover een
meerdere, de zaak in het formele houden; het kan ook zijn dat ik dekking zocht achter
de hoogste autoriteit die ik erbij kon slepen. Er volgde een halfslachtig debat waarbij
ik me zo voorzichtig mogelijk trachtte uit te drukken; ik voelde niets voor een
martelaarschap. Toch kreeg ik, terug op mijn post, de volgende dag al bericht dat
mijn plaatsvervanger binnen de week zou arriveren.
Pas op het laatste moment durfde ik Soemiati op de hoogte te brengen van ons
vertrek naar de stad. Haar reactie leek nogal nuchter: zij huilde even en zette toen
iedereen aan het werk voor de verhuizing. Het viel mee na de ervaring die ik een
paar dagen daarvoor met haar had opgedaan tijdens een avondwandeling. Wij waren
toen bij een kali die in de buurt van ons huis liep, blijven staan. De maan werd helder
weerkaatst door het water van de rivier. Aan alle kanten maakten krekels, kikkers
en hagedissen het gedempt rumoer dat zich in de tropennacht vereenzelvigt met het
idee rust. Maar binnen die rust ondervond ik opeens een zeldzame opgewondenheid,
het elk ogenblik sterker wordende gevoel dat mij een bovenmenselijk geluk te wachten
stond. Elke nederlaag uit het verleden werd erdoor uitgewist en elk tekort in de
toekomst werd er bij voorbaat door opgelost. Het had weinig of niets te maken met
Soemiati; de warme druk van haar lichaam was er wel in opgenomen maar vormde
er niet de oorzaak van. Het gonzen om mij heen werd het lang aangehouden
pianissimo van een reusachtig orkest; de nacht trilde als de neusvleugels van een
paard waarvan men weet dat het de race gaat winnen. En heel die geweldige belofte
was een vervulling in zichzelf, had geen vervolg nodig, leek eeuwig te zullen duren.
Er kwam een lichte beweging in het water die de bijna ronde maanschijf stukbrak
en er een school blinkende vissen van maakte. Het moment begon zich op te lossen.
Als Soemiati er iets van opving, bedacht ik snel, kon het misschien nog worden
vastgehouden. ‘Luister!’, zei ik en drukte haar dichter tegen mij aan. Verwonderd
bleef zij steken in haar verhaal over een jurk die ze van plan was
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te maken. ‘Die krekels’, probeerde ik haar uit te leggen, en met mijn vrije hand
maakte ik een onsamenhangend gebaar naar de hemel. - ‘Ja, het is hier mooi’,
bevestigde zij, en dromerig voegde ze eraan toe: ‘Misschien kan ik er zo'n rode
ceintuur bij kopen.’ Met een ruk draaide ik haar een halve slag om en terwijl ik haar
strak in de glinsterende ogen keek, zei ik langzaam en met nadruk: ‘Wat zullen we
doen als we straks niet meer bij elkaar zijn?’ Het leek of er een wolk langs de maan
trok, zo volkomen was de verandering in haar gezicht. Haar ogen werden dof; de
lichtzinnigheid van haar mond verdween in een sombere vlek. ‘Ik weet het niet’,
antwoordde ze toonloos. Ze rilde opeens van de kou, maar in plaats van warmte te
zoeken bij mij, drukte ze haar armen gekruist tegen de borst. Zwijgend, zonder elkaar
aan te zien of aan te raken, keerden we naar huis terug. Toen zij op bed lag rolden
de tranen één voor één uit haar starende ogen. Ik probeerde haar te troosten maar ze
liet mijn gefluister en mijn liefkozingen onbeantwoord, en eindelijk sliep ik naast
haar in. Toen ik de andere morgen wakker werd lag zij nog precies zo als de vorige
avond; haar kussen was nog nat. Voorzichtig stond ik op. Anders merkte ze het altijd
onmiddellijk als ik van haar wegging, maar ze was nu zo uitgeput dat ze rustig door
bleef slapen. Een paar uur later werd zij wakker; in de morgen was ze wat stiller dan
gewoonlijk maar later op de dag viel er van haar verdriet geen spoor meer te bekennen.
In de stad werd ik ondergebracht bij een peloton infanterie in een schoolgebouw.
Voor Soemiati vond ik een kamertje in het huis van een politieagent die ik nog kende
van vroeger. Zij was daar in elk geval veilig voor de zogenaamde vergeldingscomité's
die iedere nacht rovend en moordend de stad doortrokken en die het vooral hadden
voorzien op echte en vermeende collaborateurs; onze politieagent, die bekend stond
als een goed schutter, lieten zij wel met rust. Na een week werd hij echter
overgeplaatst naar een grotere stad en ik besloot nu meteen met Soemiati naar
Soerabaja te gaan, waar zij volgens haar zeggen nog familie had. Ik kreeg vier dagen
verlof; twee daarvan waren nodig voor de heen- en terugreis, zodat ik twee dagen
met Soemiati in Soerabaja kon blijven. Daar probeerde ik haar idee van wat een grote
stad hoort te zijn, zo dicht mogelijk te benaderen. In de schreeuwerig ingerichte
winkels kocht ik voor haar een gramofoon, een paar armbanden en andere, meest
nutteloze zaken. De eerste dag zagen we een dramatische film die haar aan het huilen
bracht, en de dag daarop een komische film die haar deed schaterlachen. In een
marmeren paleis at zij drie verschillende soorten ijs
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en in een rijkelijk van linten en papieren bloemen voorziene betjak lieten we ons
naar de kampong rijden waar nog een broer van haar moest wonen. De vijandige
gezichten die ik overal had gezien, deden me besluiten niet verder mee te gaan. Ik
sprak met Soemiati af dat we elkaar over een uur of twee weer zouden ontmoeten
op een plein daar in de buurt. Met een zwaar hart zag ik haar de kampong ingaan,
niet om het gevaar dat haar daar bedreigde maar omdat ik niet zeker wist of die broer
van haar ook werkelijk haar broer was. Nog eer de twee uur verstreken waren kwam
Soemiati terug met de mededeling dat zij onderdak had gevonden bij haar familie.
Ondanks mijn verdenking voelde ik me opgelucht. Overigens brak er van alle emoties
die betrekking hadden op ons afscheid niets door in ons gesprek; wij praatten erover
alsof het een derde betrof, iemand die we allebei goed kenden maar waar we toch
niet al te veel gevoel voor konden opbrengen. We spraken natuurlijk af dat we elkaar
zouden schrijven en dat ik zo gauw mogelijk weer naar Soerabaja zou komen. Ik
verzweeg dat het minstens een maand zou duren eer ik weer de gelegenheid kreeg
naar haar toe te gaan, en dat het dan ook wel de laatste keer zou zijn voor mijn vertrek
naar Nederland. Trouwens, wat deed dat er nog toe? Het gillen van de locomotief,
het zenuwachtige gedoe van late reizigers en het donker onder de overkapping moeten
haar de overtuiging hebben bijgebracht dat wij elkaar nooit terug zouden zien. Toch
keek ze mij rustig aan toen ik afscheid van haar nam. Om de leegte van het moment
te vullen riep ik haar toe: ‘Misschien word ik wel overgeplaatst naar Soerabaja!’ ‘Tot ziens, sampei ketemoe lagi’, riep Soemiati terug. Ik zag haar kleiner worden op
het verlaten perron, een sliert sneeuwwitte rook om zich heen. Ik trok mij haastig
terug toen er een stukje roet in mijn oog terecht kwam. Vanuit de spiegel op het toilet
werd ik aangestaard door een rood verwilderd oog boven een betraande wang; het
was alsof een hogere macht een correctie had willen aanbrengen op mijn
onbewogenheid.

2
Ik wilde juist een tweede portie gebakken pisang bestellen toen een inheemse soldaat
buiten adem de warong binnenviel. ‘Sersan, uw vrouw is terug!’, riep hij op een
onnatuurlijk hoge toon. - ‘Wat is er dan gebeurd?’, vroeg ik geschrokken.
‘Ik weet het niet, maar zij is erg overstuur; ze hebben haar geloof ik kwaad gedaan.’
‘Wie verdomme, wie?’
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Ik was opgesprongen en schudde de soldaat wild door elkaar. Zonder een antwoord
af te wachten liep ik haastig de deur uit. Toen de ergste schrik wat was geluwd voelde
ik me nog ongerust genoeg om hard te blijven lopen, maar toch werd ik tegen het
eind van de korte afstand die ik af te leggen had al meer voortgedreven door het
verlangen dan door angst. Ik zon de vrouw waarvan ik hield (ik wist het opeens
zeker) binnen de twee minuten weer in mijn armen sluiten. Bij de school liep ik gelijk
door naar de bijgebouwen. Voor de zwartberookte keuken bleef ik staan. De baboes
waren gelukkig allemaal afwezig; alleen de oude vrouw die het eten verzorgde zat
gehurkt het vuur aan te wakkeren met een stuk karton. Een meisje dat ik hier nog
niet eerder had gezien, zat met de rug naar mij toe groente schoon te maken. Toen
ze zich omdraaide zag ik dat Soemiati het was. Maar barrevoets, in een vuile jurk,
het haar verward en zonder glans, leek zij in bijna niets op het beeld dat ik me van
haar had gevormd. Even keek ze mij aan. Toen, met een gesmoorde schreeuw, wierp
ze zich aan mijn borst met een heftigheid als wilde ze zich daar te pletter gooien. Ik
moest een zekere weerzin overwinnen eer ik mijn armen om haar heen kon slaan. Ik
voerde haar mee naar een kamertje naast de keuken waar ik met haar op een
baleh-baleh ging zitten, een arm om haar vermagerde schouders, niet wetend wat te
zeggen; zij zou ook niets gehoord hebben door haar krampachtig gesnik. In haar
linker slaap, merkte ik nu, bevond zich een nauwelijks geheeld litteken dat van haar
oor bijna tot aan haar oog liep, als de poot van een bril. Ik was in het geheel niet van
mijn stuk gebracht; ik voelde geen andere emotie dan een medelijden dat op elke
andere vrouw in haar omstandigheden betrekking had kunnen hebben. Mijn hersens
werkten dan ook vlug en systematisch: 1. zij moest toonbaar worden gemaakt; 2. zij
moest worden uitgehoord; 3. ik moest ervoor zorgen dat ze onderdak kreeg. Toen ik
mijn plannen had uitgewerkt was Soemiati voldoende tot bedaren gekomen om naar
mij te kunnen luisteren. Ik vertelde haar dat ze hier veilig was en dat ik er verder wel
voor zorgen zou dat alles weer terecht kwam. Haar antwoord trof mij als een klap in
het gezicht, en toch bestond dat antwoord uit niets anders dan de woorden die elk
willekeurig lid van het huispersoneel mij in een dergelijk geval zou hebben
toegevoegd: ‘Dank u, toean...’ Het ergste was dat er geen sarcasme in doorklonk,
alleen maar een eindeloze verlatenheid. In een wanhopige poging het verleden terug
te vinden, drukte ik haar tegen mij aan. Ik hoorde mezelf zeggen: ‘We zullen voortaan
bij elkaar blijven; ik zal je nooit
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meer laten gaan.’ Onmiddellijk daarna had ik al spijt van mijn woorden. Soemiati
zweeg echter. scheen goddank niets gehoord te hebben. Op een toon die opgewekt
trachtte te zijn, gebood ik haar zich te gaan baden en een schone jurk aan te trekken.
- ‘Ik heb niets meer’, antwoordde zij. ‘Ik heb bijna alles achter moeten laten toen ik
hierheen vluchtte, en m'n laatste spullen heb ik verkocht aan een Chinees in de stad.’
‘Maar waarom?’
‘Ik moet toch eten.’
‘Maar het spreekt toch vanzelf dat ik verder voor je zal zorgen!’, riep ik ongeduldig
uit. ‘Waar woont die Chinees?’ Mokkend gaf ze mij het adres; ze begon al weer wat
op zichzelf te lijken. Intussen waren we weer naar buiten gegaan. Terwijl we voorbij
de keuken liepen zei ik nog: ‘En vergeet niet je haar te wassen’. Soemiati rukte zich
los van de arm die ik nog steeds om haar heen hield; ze rende naar de badkamer en
sloeg de deur met een woedende klap achter zich dicht. Onthutst bleef ik staan kijken
naar de gesloten deur. De oude vrouw bij het vuur keek mij verwijtend aan. ‘Men
moet zacht zijn voor zulke mensen’, mompelde zij. - ‘Hoe bedoel je dat?’, vroeg ik
agressief, maar ze had zich alweer omgedraaid.
De Chinees aan wie Soemiati haar kleren had verkocht, bleek op de hoogte te zijn
van de politieke situatie. Hij wilde althans niets laten vallen van het absurd hoge
bedrag dat hij ervoor vroeg. Hij gaf pas toe toen ik op de manier van een flimschurk
mijn pistooltas naar voren trok. Ik nam het bundeltje kleren in ontvangst en liep
grinnikend naar buiten. Toen ik op mijn fiets sprong verwonderde ik me opeens over
mijn eigen zorgeloosheid; de moeilijkheden waren immers niet te overzien.
Een half uur daarna zag Soemiati er al weer veel beter uit dan toen ze pas was
aangekomen. Het kwam er nu op aan, zo hield ik me voor, om niet opnieuw te worden
meegesleept door haar bekoorlijkheden. Uit haar opmerkingen bleek echter dat mijn
belofte om bij haar te blijven wel degelijk tot haar was doorgedrongen. Ik verwenste
mijn gebrek aan zelfbeheersing maar durfde toch geen correcties aan te brengen op
dat moment.
Het leek mij wel noodzakelijk (al had ik niet kunnen zeggen waarom) dat ik precies
te weten zou komen wat er met Soemiati was gebeurd. Een week na mijn vertrek uit
Soerabaja had ze mij nog geschreven dat ze verpleegster geworden was in het
stadsziekenhuis. Ik had haar gevraagd een portret van zich te laten maken en aan mij
op te sturen, en zelfs daar had zij aan gedacht. Het was
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allemaal bijzonder geruststellend geweest en zelfs weinig minder dan wonderbaarlijk
als men haar gewone gemakzucht kende. In de brieven die ik haar schreef, had ik
weer openlijk verliefd durven zijn. Maar na die eerste brief had ik niets meer van
Soemiati gehoord. Ik nam aan dat ze mij vergeten was. Misschien uil gekwetste
ijdelheid was mijn verlangen naar haar steeds groter geworden, maar tegelijk daarmee
vond ik het eigenlijk wel goed dat de zaak zich op die manier had opgelost; vandaar
dat mijn pogingen om naar Soerabaja te gaan niet overtuigd genoeg waren geweest
om te kunnen slagen.
De rest moest ik opmaken uit de verwarde verhalen die Soemiati mij deed. In de
kampong waar zij woonde, was men er achter gekomen dat zij betrekkingen
onderhield met een Nederlander. Waarschijnlijk had de loerah mijn brieven
opengemaakt. De bedekte termen waarmee men haar bedreigde gingen weldra over
in openlijke demonstraties van afkeer. Zij vertelde iets over een hand die men op de
deur had geschilderd, over mannen die een dolk vóór haar in de tafel hadden gestoken,
over een vrouw die haar een sarong had afgenomen ‘omdat die toch met bloedgeld
was gekocht’. Ten slotte was zij met haar overgebleven bezittingen in een koffertje
's nachts de kampong uitgevlucht. De volgende morgen was zij aangereden door een
legerauto.
‘Ik kreeg het spatbord tegen mijn hoofd, maar die jongens waren aardig: ze brachten
me naar het ziekenhuis’, ging zij verder.
‘Waarom heb je me niet zo gauw mogelijk geschreven?’
‘Ik kon niet; ik werd dag en nacht bewaakt door een soldaat-inburger van de tentara.
Maar na een week heb ik weten te ontsnappen. Ik verkocht m'n laatste armband om
een spoorkaartje naar hier te kunnen nemen. In de trein zat nog een vrouw die erg
vriendelijk tegen mij deed, maar dat was natuurlijk een spion die me uit wilde horen!
Ik heb maar net gedaan of ik haar niet door had...’
Ik keek haar onderzoekend aan. In haar ogen lag een helle glinstering, maar het
was niet de glinstering die ik zo goed kende; haar vrolijkheid, woede of begeerte
hadden op een andere manier gefonkeld. Het harde licht dat ik nu in haar ogen zag
betekende vijandschap, waanzin, gevaar. Er kwam een gedachte in mij op waar ik
een moment onpasselijk van werd: zou zij zich met opzet voor die auto hebben
gegooid? Ik kon mezelf er niet toe brengen het haar te vragen. Op het ogenblik was
zij over haar zenuwen heen; over een week zou ze wel weer normaal zijn, dacht ik
ontwijkend.
Nu restte mij nog, de luitenant die het commando had over de
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militairen in het schoolgebouw zo te bepraten dat hij geen disciplinaire bezwaren
meer had tegen het overnachten van een jonge vrouw in het kampement. Ik ondervond
hierbij weinig moeilijkheden. De luitenant had namelijk een zeker respect voor mij
sinds hij er achter gekomen was dat ik, evenals hijzelf, het gymnasium doorlopen
had. Wij kwamen overeen dat Soemiati voorlopig zou worden ondergebracht bij de
oude koki die een kamertje van de bijgebouwen bewoonde. Terwijl ik de luitenant
bedankte, moest ik opeens terugdenken aan een passage uit de afscheidsspeech van
onze rector: ‘Meer en meer zullen jullie leren beseffen welk een onschatbare waarde
de klassieke scholing heeft voor het verdere leven...’ De man had toch nog gelijk
gekregen.
In mijn moedwillige zorgeloosheid had ik verondersteld dat Soemiati niet meer
dan een week zou nodig hebben om weer op verhaal te komen, maar de volgende
morgen al liep ze mij stralend van levenslust tegemoet. Zonder me te bedenken kuste
ik haar op de mond en begon op de oude, schertsende manier met haar te praten. Er
werd met geen woord meer gerept over de geleden ellende. Alleen scheurde zij haar
portret, toen ze dat vond, met vinnige halen stuk. ‘Ik sta er niet mooi genoeg op’, zei
ze verontschuldigend. De andere, veel sterkere impuls die haar tot het vernielen van
dit hulpmiddel voor de herinnering had gebracht, ontging mij niet. Maar niets kon
ons die dag verontrusten. Zelfs toen ze me, zonder angst overigens, als terloops,
vroeg wat er nu verder gedaan moest worden, antwoordde ik op dezelfde toon dat
ik van plan was met haar in het land te blijven; ik zou daar demobiliseren en een
baan zoeken. De woorden klonken zo overtuigend door de vanzelfsprekende manier
waarop ze werden gezegd, dat ik er zelf in geloofde. Ik ging zelfs zo ver dat ik
nederlands met haar begon te praten, eenvoudige woorden die ik langzaam uitsprak.
Vroeger had ze wel geprobeerd mijn taal te leren, twee dagen ijverig en het dan wel
weer gelovend, maar ik had die pogingen nooit aangemoedigd. Nu ik er zelf mee
begon, deed ze onmiddellijk vol overgave mee aan dit nieuwe spel. Ze keek mij
ingespannen aan en trachtte dan een juist antwoord te geven. Als het goed was klapte
zij opgetogen in de handen; in het andere geval verborg ze haar gezicht beschaamd
lachend om de fout die ze had gemaakt. Het leek wel of haar kleine ronde gezicht
spitser werd wanneer zij aan het leren was; ze kneep dan haar ogen half dicht en
ontblootte losjes haar boventanden. Zelfs haar stem klonk anders, gretiger dan
gewoonlijk, meer als de
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stem van een vroegrijp meisje dan die van een jonge vrouw. Ik had dit al eerder
opgemerkt. In een brief had ik bij voorbeeld eens Indonisia geschreven in plaats van
Indonesia; onwillekeurig sprak ik dat woord toen hardop uit zoals het er stond, en
opeens begreep ik dat mijn pen fonetisch had neergeschreven wat haar speciale
meisjesstem mij vanuit mijn onderbewustzijn had gedicteerd. Diezelfde stem gebruikte
zij nu weer. Leren was voor haar op dat moment een opwindende sport, een soort
athletiek van de hersenen. Maar ze was gauw moe en nog vlugger verveeld.
Een paar dagen later was ik tegen de middag naar de bataljons-administratie gegaan
om mijn maandgeld op te halen. In de cantine waar ik binnenging om een fles bier
te drinken, trof ik een paar kennissen met wie ik bleef kaarten en drinken tot een uur
of vier. Op de terugweg kocht ik nog een paar witte schoentjes voor Soemiati, zodat
ik pas tegen half vijf weer thuis was. Ik vond Soemiati in het kamertje naast de
keuken; het schrift waarin zij haar pantoens en maleise liedjes bewaarde, lag
dichtgeslagen op haar schoot. Ik vroeg haar wat eten op te warmen en naar mijn
kamer te brengen. Terwijl ik sprak hield zij het hoofd gebogen, en ook terwijl ze
beloofde vlug klaar te zullen zijn, keek ze mij niet aan. Geërgerd vroeg ik me af wat
er nu weer aan de hand was. Op dat ogenblik, als had ze mijn opkomende boosheid
aangevoeld, glimlachte zij me vanonder haar wimpers toe, zonder het hoofd op te
heffen, maar eerder schuw dan coquet. Ik glimlachte terug. ‘Ik heb iets voor je
meegebracht’, riep ik nog, en fluitend liep ik naar mijn kamer. Het zou wel weer zo'n
voorbijgaande aanval van neerslachtigheid zijn geweest, dacht ik vluchtig. 's Morgens
voor ik wegging was zij al onrustig geweest. Op een gegeven moment had ze mij
angstig beetgepakt en gevraagd: ‘Je blijft toch hier? Je gaat toch niet bij mij vandaan?’
Lachend had ik geantwoord: ‘Ach welnee, maak je toch niet ongerust.’ En toen,
heftig opeens, had ze gedreigd: ‘Pas op als je je woord breekt!’ In een opwelling van
boosaardige plaagzucht had ik, zonder met lachen op te houden, gezegd: ‘We zullen
zien.’
Toen zij, het hoofd nog steeds gebogen, mijn bord had neergezet, ging ze op het
veldbed zitten. Ik haalde de nieuwe schoentjes te voorschijn en legde ze in haar
schoot. Ze waren prachtig, vond Soemiati. Ik had gedacht dat ze opgetogen zou zijn;
nu leek zij eerder verlegen. Ik keek haar aan: er glinsterden tranen in haar ogen. Ik
knielde bij haar neer, trok de slippers die zij droeg van haar voeten en deed haar de
schoenen aan. Terwijl ik daarmee bezig was, begon ze mijn haar te strelen; het was
de eerste keer dat ze
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liefkoosde zonder dat ik er mee begonnen was. Ze staarde nu recht voor zich uit.
Toen ik opkeek naar haar gezicht zag ik dan ook direct de gapende wond in haar
keel.
‘Hoe komt dat?’, stamelde ik. - ‘O, het is niets, het is niets’, zei ze afwerend.
‘Vraag maar niet verder. Het was een ongelukje. Ik ben het alweer vergeten.’
Er kwam geen bloed meer uit de wond. Ook de huid eromheen vertoonde geen
bloedsporen; die had zij er blijkbaar al afgewist. Er was niets dan een verticale gleuf
in de huid, getrokken met een scheermesje waarschijnlijk. En zij had dit zelf en met
opzet gedaan. Zonder haar iets gevraagd te hebben was ik daar zeker van.
Zonder verder iets te zeggen nam ik haar mee naar de ziekenverpleger die snel
een verband aanlegde, mopperend dat hij te laat zou zijn voor de bioscoop. ‘Als ze
eenmaal zoiets in d'r kop hebben gehaald hou je ze toch niet meer tegen. Lukt het de
ene keer niet, dan de andere keer. De laatste tijd komt het nog al eens voor; niks
anders als angst’, legde de verpleger uit. ‘Ziezo, dat is gebeurd. En nou geen gijntjes
meer zus.’ En tegen mij: ‘'t zou anders jammer zijn als ze d'r aanging, sergeant: 't is
een machtig lekker dier!’ Ik knikte stom. Ik wist dat hij me zielig zou vinden als ik
niet iets in dezelfde trant terugzei, maar mijn moedeloosheid was er te groot voor.
Zwijgend keerden wij terug. Had ik nu weer gedaan of er niets gebeurd was,
wellicht zou het hierbij gebleven zijn. Maar ik had het in mijn hoofd gezet dat men
een dreigend gevaar tegemoet moet gaan in plaats van er vandaan te vluchten, een
tactiek die misschien wel in mijn lijn lag maar zeker niet in die van Soemiati. Ik
stond er op dat zij vertellen zou waarom ze die wanhoopsdaad had begaan. Het enige
wat zij eruit kon brengen was het telkens herhaalde verzoek haar toch met rust te
laten, maar ik bleef genadeloos bij haar aandringen. Ten slotte sloot ik haar zelfs op
met pen en papier: ze moest dan maar neerschrijven wat ze niet kon zeggen. Zij zat,
toen ik haar zo achterliet, met een diep ongelukkig gezicht achter de tafel, als een
kind dat voor de eerste dag op school is. Ik voelde me niet minder ellendig terwijl
ik rusteloos heen en weer liep over het achtererf. Na een kwartier ging ik weer naar
haar toe. Ze had nog maar enkele regels op papier gezet, een paar verwarde zinnen
waarin niet veel meer stond dan dat zij bang was. - ‘Maar waarom toch? Ik zal er
heus voor zorgen dat je niets meer kan overkomen’, riep ik ongeduldig uit. Ik wilde
nog meer zeggen, maar het hulpeloze van verder praten inziend liep ik hard weg.
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Een paar uur later kwam ze bij mij op de kamer. Ze zag er enigszins opgewonden
uit, helemaal niet meer zo hulpeloos en miserabel, constateerde ik met genoegen. Ze
begon zelfs hard te lachen toen er een brandend sigaretteneindje dat ik uit het raam
had willen gooien, op mijn klamboe viel. Ik was al weer gerustgesteld. Ik vroeg haar
bij me te komen zitten, maar ze bleef liever bezig, hier een overhemd opvouwend,
daar een laken gladstrijkend. Zelf ging ik een krant zitten lezen.
‘Durf ik?’, hoorde ik haar plotseling vragen, en opkijkend zag ik haar voor mij
staan met in haar hand mijn pistool, nauwkeurig mikkend op mijn voorhoofd. Eerst
wilde ik zeggen: ‘Pas op, dat is gevaarlijk’, maar het pistool was toch niet gespannen.
‘Ga je gang kind’, zei ik dus. Als ze dat nu leuk vond wilde ik wel meedoen aan dit
spelletje. Pas toen zij de trekker had overgehaald drong het tot mij door dat zij er
geen kijk op had of een pistool op veilig stond of niet. Dat zij dus zojuist had
geprobeerd mij te vermoorden... Met een schreeuw spronk ik overeind en sloeg haar
het wapen uit de hand. Schaterlachend liep zij de deur uit.
De volgende dag ging ik, na een slapeloze nacht door de hitte overmand, op mijn
bed liggen. Nauwelijks was ik ingedommeld toen Soemiati haastig de kamer
binnenkwam. Ze wierp zich half over mij heen zodat ik onmiddellijk klaar wakker
was. - ‘Wat is er?’, vroeg ik, geschrokken in haar verwilderde ogen kijkend.
‘Vertel me toch wat ik moet doen!’, riep zij uit.
‘Je hoeft niets te doen’, antwoordde ik korzelig, en ik draaide me om naar de muur.
Kreunend verliet zij de kamer.
Even later werd mijn ongerustheid me toch de baas. Ik stond op en liep naar de
bijgebouwen. Soemiati zat in haar slaapkamertje op de vloer, het hoofd achterover
tegen de muur geleund. Haar ogen keken mij verglaasd aan, zonder iets te zien. Naast
haar stond een aluminium kroes; over haar kin liep een straaltje paarsbruin vocht. Ik
nam de kroes op en rook eraan: er had carbol in gezeten. Ik pakte haar op en legde
haar op de baleh-baleh. Vlug liep ik naar mijn kamer om norit te halen. Een collega
van me was juist thuisgekomen; samen dienden we haar de in water opgeloste norit
toe. Tegen de avond kon zij zich weer normaal bewegen, maar de starende uitdrukking
verliet slechts haar ogen wanneer ze mij zag; een krankzinnige haat kwam er dan
voor in de plaats.
Kort daarop probeerde zij weer zich van het leven te beroven, dit keer door in de
diepe waterput achter het huis te springen. Het duurde even eer men een lamp
gevonden had, maar toen men het
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licht in de put liet vallen bleek dat zij zich nog vasthield aan de toevoerbuis van de
waterpomp. Er werd een ladder gehaald en een van de omstanders daalde af in de
put met een lang touw dat hij onder haar armen vastmaakte. Ze stribbelde niet tegen,
maar meewerken deed ze evenmin. Uiterst voorzichtig werd zij naar boven gehaald,
half gedragen door de soldaat op de ladder. Toen ze tot de rand van de put was
gekomen nam ik haar over. Na de radeloosheid van de eerste ogenblikken had ik een
grote woede op voelen komen. Ze had het recht niet mij zo te behandelen, was de
enige en redeloze gedachte die mij beheerste. Maar natuurlijk kon ik haar geen
afstraffing toedienen in de nabijheid van de vijf of zes man die haar met zoveel
moeite, met zoveel tederheid bijna, hadden gered. Ik kon er mij echter niet van
weerhouden haar met zulle een ruw geweld tegen mij aan te drukken dat het mezelf
pijn deed. Soemiati bleef echter stom; ze draaide alleen langzaam haar gezicht naar
mij toe. Haar blik was kalm en helder. Ze had niet het dromerig voorkomen dat
iemand die bijna verdronken is soms heeft. Maar ook lag er geen haat meer in haar
ogen, zelfs geen verwijt. Zij kéék alleen: zij veroordeelde niet maar zij zag alles.
Hoewel die blik mij met één slag had vernietigd, droeg ik haar verder zonder de
minste aarzeling naar binnen. Haar armen en benen hingen willoos af van mijn
kaarsrecht gehouden onderarmen. Niemand kon zien dat ik de overwonnene was van
dit bijna levenloze lichaam.
Maar nu ik me dan verder geheel wilde richten naar de wensen van Soemiati, bleek
zij voorgoed onbereikbaar te zijn geworden. Misschien was ik ook alleen maar bereid
mij over te geven omdat die overgave toch niet meer kon worden geaccepteerd, zo
hield ik mij voor met het protestantse wantrouwen tegenover mezelf dat ik van huis
uit heb meegekregen. Met dit soort zelfkwelling probeerde ik mijn behoefte aan
boetedoening te bevredigen. Ook dronk ik meer dan gewoonlijk, omdat ik me in mijn
roes soms kon verbeelden dat ik niet zo ver meer verwijderd was van haar waanzin.
Soms kon ik haar vanuit die verlatenheid zachtjes horen klagen, maar er was
niemand die haar nog te hulp kon komen. Hoewel ze niet meer probeerde zich van
het leven te beroven, liep zij nu herhaaldelijk het huis uit en de weg op, waarheen
wist zij zelf niet want telkens vond men haar op een andere plaats terug. Als men
haar dan vroeg waar ze heen wilde, antwoordde ze meestal niet. Soms echter herhaalde
zij eindeloos de woorden ‘Ik wil naar huis’, woorden die eerst zonder enige intonatie
werden uitgesproken maar die van lieverlee werden opgenomen in een ononderbroken
geneurie.
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Zij leek dan zozeer op een in zichzelf verzonken, volmaakt tevreden kind dat ik een
medelijden voor haar kon voelen dat me bijna genas van mijn wanhoop. Maar dit
duurde nooit lang. Haar waanzin vertoonde andere, afschuwelijke kanten die mij
terugdreven naar de oude gedachtengang.
Elke nacht kwam de wacht mij een paar keer wekken om te melden dat Soemiati
weer uit haar kamer was gekomen en de straat op wilde gaan. Zwakjes protesterend
werd ze dan weer naar binnen gebracht, waar ik bij haar bleef tot ze sliep. Eén keer
vond ik haar aan het eind van de galerij, onbewegelijk starend in de donkere tuin. Ik
ging naast haar staan en noemde zachtjes haar naam. Toen ze niet reageerde bracht
ik mijn hoofd dicht bij het hare en nog eens noemde ik haar naam. Plotseling, met
een bliksemsnelle opzetteheid die te onverwachter kwam na de roerloze stilstand die
eraan vooraf ging, stootte zij haar hoofd niet een kwaadaardige kracht in mijn gezicht.
Sidderend van schrik, pijn en een haat die binnen de seconde alle andere gevoelens
overvleugelde, greep ik Soemiati beet. Ik drong haar in de richting van haar kamer
en met één duw wierp ik haar vanuit de deuropening over het bed. Gelijk stond zij
op om de deur weer uit te lopen, maar met nog meer kracht dan zoëven duwde ik
haar terug. Tijdens deze worsteling uitten wij geen van beiden een woord of een
kreet, ook niet toen zij voor de tweede maal opstond en ik haar een klap in het gezicht
gaf die haar achterover deed tuimelen. Eer zij dit keer overeind kon komen sprong
ik op haar af; met geweld drukte ik haar neer op de baleh-baleh. Op dat ogenblik,
terwijl ik met mijn hele lichaam de vrouw die zich woest verweerde in bedwang
moest houden, kwam ik tot bezinning. Met een gesmoorde stem, maar zonder haar
smalle polsen los te laten uit mijn greep, vroeg ik haar om vergiffenis. Maar ook dit
drong niet meer tot haar door. Even plotseling als haar razernij was opgekomen
keerde haar apathie terug. Ze sliep binnen een paar minuten.
Door middel van indonesische vrienden wist ik Soemiati opgenomen te krijgen
in een gesticht in de bergen bij Malang. Het laatste bezoek dat ik haar daar bracht
voor mijn vertrek naar Holland, staat me nog duidelijk voor ogen; het is lange tijd
een zich steeds herhalende werkelijkheid geweest eer het, zoals nu, een herinnering
kon zijn. Door een tuin vol bonte bloemen liep ik naar het paviljoen waarin Soemiati
was opgenomen. Ik kwam een paar verpleegsters tegen; een van hen droeg op haar
schort een soort cocarde met de beeltenis van de president van de republiek. Ze deden
of ze mij niet
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zagen, maar toen ze waren gepasseerd hoorde ik aan het rhythme van hun voetstappen
dat ze allebei naar mij omkeken. Het was niet verstandig van me geweest om me
daar te vertonen, maar nu ik er eenmaal was wilde ik mijn bezoek ook voltooien.
Soemiati zat op de stoep van het paviljoen. Ze hield haar hoofd diep voorover
gebogen, zodat de twee vlechten waarin men haar haar had gedaan aan weerszijden
langs haar hals vielen; ik voelde het als een verlies dat ook anderen nu haar ranke
nek konden zien. Het bovenlijf heen en weer wiegend zat zij zachtjes te neuriën. Met
mijn vingers tegen haar slapen tilde ik haar hoofd op. Onmiddellijk bedekte ze met
beide handen haar ogen. Ik kon nu echter de woorden verstaan die zij onafgebroken
neuriënd herhaalde: ‘Saja minta diboenoeh, ik vraag gedood te worden.’ Haar mond
had daarbij een uitdrukking van kinderlijke voldoening. Toen ik vroeg of ze met me
naar binnen wilde gaan, bleef zij zitten alsof ze niets had gehoord. Zodra ik echter
probeerde haar op te richten stond ze gedwee op, zonder overigens de handen weg
te nemen van haar ogen. Ik probeerde haar aan het praten te krijgen, maar ze reageerde
op geen enkel woord of gebaar. Ten slote kwam ik op het idee haar een sigaret aan
te bieden. Ik voelde me bijna gelukkig toen ze accepteerde. Ze inhaleerde een paar
keer diep maar zonder enig welbehagen. Nadat ze drie of vier trekken had gedaan
nam ik haar de sigaret weer af, bang dat ze haar vingers en lippen zou branden.
Op dat ogenblik kwam de hoofdverpleegster binnen, een Nederlandse van een jaar
of veertig. Ze groette mij met een misprijzend hoofdknikje. - ‘Een naar geval’,
constateerde zij, naar de andere vrouw kijkend met een blik die medelijden uit moest
drukken, een medelijden dat haar zwijgende berisping van zoëven moest legitimeren.
‘En zo jong nog’, verzuchtte ze daarna. ‘Hoe oud is ze, zeventien?’ - ‘Vierentwintig’,
antwoordde ik kort. ‘Drie jaar ouder dan ik’, had ik er bijna bij gezegd, maar ik
bedacht mij bijtijds. - ‘U kunt hier nog een kwartier blijven’, besloot de verpleegster
het onderhoud; ze vond mijn antwoord blijkbaar te belachelijk om er op in te gaan.
Het viel mij nu op dat Soemiati er inderdaad jonger uitzag dan ik haar ooit had
gekend. Zij was in de kamer waar ik haar had gebracht op de betegelde vloer gaan
zitten. Toch was de manier waarop ze haar vlechten om haar vingers wond en weer
af wond, te mechanisch om op het spelen van een kind te lijken. Kort daarop nam ik
afscheid van haar, omdat ze weer begon te neuriën en ik bang was dat ze de woorden
van zoëven zou herhalen. Ik groette haar en verdween haastig, zonder om te kijken.
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Harry Mulisch
Aan de Tiber1)
1
Sjofel gekleed trok de vreemdeling op zijn olifant naar het westen, over de Gagra,
en dan naar het noorden; vervolgens aanhoudend westwaarts. Hij floot een lied, want
daar was reden toe: alles was in orde. Niemand verdacht hem; het was een
meesterstukje geweest. Onbekommerd voor achtervolging kon hij reizen, met de
diamant in een zakje op zijn borsthuid. Ook Apavahin werd door niemand verdacht.
Hij had een huis met vrouwen gekocht en kon in welstand leven zo lang hij wilde.
Alleen: van blijdschap geen sprake. Ook die verstarde en onbruikbare hand, waaruit
de steen slechts met moeite bevrijd had kunnen worden, was vreemd en te betreuren.
Ongeoorloofd diamanten uit nachtelijke tempels halen is geen grappenmakerij, dat
was nu weer eens gebleken. Maar hij had er tenminste veel geld voor gekregen, aanmerkelijk veel meer echter zou híj, de vreemdeling zelf, van Amemti ontvangen.
Dat kwam hem toe. Zonder hem zou Apavahin nooit op het idee en de moed zijn
gekomen. Hijzelf was anderzijds weer niets zonder Amemti van Alexandrië, die hem
immers de mogelijkheden voor zijn arbeid verschafte.
Weken achtereen reisde hij door Voor-Indië, Perzië en Babylonië. Op een namiddag
reed hij door een verlaten woestenij van grauw zand, dorre struiken en stilte; het
schemerde al; toen was de wereld plotseling bezaaid met rovers en de lucht volgezet
met schreeuwen. Van overal flitsten ze tevoorschijn, achter struiken vandaan en uit
de grond, waar ze zich met takken hadden gekamoufleerd. Ze sprongen op de olifant,
sleurden hem er vanaf, sloegen in zijn gezicht, doorzochten ruw zijn bagage. Tenslotte
rukten ze hem de sjofele kleding van het lijf, maar verstarden toen als gesmolten
lood in het water, honderd ogen op zijn borst gericht...
O Siddhartha, - Tathagata, - prins en koning! Welke hymne zingen je kleuren?
Een zang van trouw en bestendigheid! Over alle eeuwen gaat je glans! Rovers met
baarden, afgeslagen armen en te weinig oren verliezen kracht en woorden bij je
aanblik!

1) Dit fragment is het tweede deel van een uit vier delen bestaande vertelling, die in het voorjaar
van 1954 uitgegeven zal worden door De Bezige Bij, onder de titel: DE DIAMANT - een
voorbeeldige geschiedenis.

Libertinage. Jaargang 6

348
Nooit zal van je majestueuze waarheid een grein verloren gaan!
Of... Wat is dat? Ze beginnen weer te bewegen, ze schuifelen heen en weer. Is nu
hun ontroering al voorbij? Eén kucht en, ja hij grinnikt; anderen giechelen. Dan
buigen ze achterover en voorover en stoten een barbaars lachen tevoorschijn, stompen
elkaar in de borst, en vallen bulkend op de grond, met hun beentjes in de lucht
spartelend van radeloos plezier.
Driewerf schrik en angst bevangen schrijver dezes! Gaat de wereld ten onder? Zo
ver kan het toch niet gekomen zijn! Mensen - rovers weliswaar, maar toch altijd nog
mensen - lachen ten overstaan van de eeuwig-allergrootste diamant...! Bloed heeft
gevloeid, tempels zijn opgericht voor het heilig kleinood, het heeft een staat overeind
gehouden, harten verdeemoedigd, en nu... hoort hoe het duivels gelach de lucht in
brand zet! Geen twijfel mogelijk: dit is het einde der wereld. Tussen de flarden van
zijn kleding zit de vreemdeling in het zand; zijn gelaat bloedt deerlijk, maar hij schijnt
het niet te bemerken. Met grote ogen blikt hij om zich heen, roerloos, het lied op zijn
borst, blikt potsierlijk als een onthutste dreumes naar de gedragingen van zijn belagers.
Eén hunner, waarschijnlijk de leider, hervond zijn spraak.
‘Dit is om te lachen,’ hikte hij. ‘De Siddhartha! Hij heeft de Siddhartha op zijn
borst! In een zakje!’
Hernieuwd mateloos gelach. Maar geen der rovers maakte aanstalten, hem de schat
te ontnemen. Het was alsof ze het eigenlijk niet geloofden, alsof ze meenden dat hier
scherts in het spel was: een halfzachte vreemdeling, niet geheel bij zinnen, een beetje
gek, die met een kopie van de Siddhartha op zijn borst rondliep, bevangen door een
beklagenswaardige waan.
De vreemdeling kwam nu snel tot bewustzijn. Wisten ze nog niets van de
verdwijning? Onmiddellijk paste hij zich bij de situatie aan.
‘Ja, heren,’ zei hij nerveus glimlachend, kenmerkend voor de maniak, - ‘ik... de
Siddhartha... inderdaad, heren! Ik veroorloof mij dit.’
‘Jij veroorlooft maar!’ riep de roverhoofdman en trakteerde hem op een kaakslag.
‘Maak dat je wegkomt, armzalige zot! Je hebt geluk, je hebt me aan het lachen
gemaakt, daarvoor schenk ik je het leven! Alleen dáarvoor schenk ik het. Kruip op
je schurftige olifant, treurige malloot, en rijd heen naar je sombere toekomst Mars!’
...Somber zou zijn toekomst zeker niet zijn, overwoog de vreemdeling enkele uren
later, toen hij enigszins van zijn schrik en
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blijdschap was bekomen. Geváarlijk hoogstens, dat bevestigden zijn wonden; maar
wat gaf hij daar om? Dat niemand zich inbeelde hem te kunnen uitschakelen of
overbodig te maken! De slag zou des te heviger aankomen. Een dag of wat geleden
had hij geruchten opgevangen van een kortelings aan de obskure oostkust van het
Mare Interum gevonden diamant. Die nieuwe steen heette minstens zo groot te zijn
als deze in het zakje op zijn borst, als de maniakale Siddhartha, voor welks diefstal
negen dorpen platgebrand en duizenden verdachten terechtgesteld waren. Ook daar
zouden ze zich wat gaan verbeelden: enige tijd lang: totdat Amemti er iemand op af
stuurde. Dan opgepast!
Plotseling bevangen door een diep besef van zijn plaats onder het firmament,
juichte de vreemdeling een harde schreeuw in de lucht, kleurig en hoekig als zijn
ziel. Hij was een dienaar der mensheid, de apostel van de vooruitgang! Zeker, tevens
rover, of eigenlijk heler, hoewel de ware heleres voor het aangezicht van God toch
Amemti was, in wier dienst hij stond. Apostel en rover in éen persoon verenigd? Het
mensdom, waarvan hij zich de dienaar achtte, mocht dit misschien niet begrijpen:
maar híj, deze vreemdeling, schreeuwend op zijn olifant in het uitheemse veld, wist
hoe bloedig en zonderling het met de vooruitgang was gesteld.

2
Na een verder ongehinderde reis, ook door Caligula's grenssoldaten niet lastiggevallen,
arriveerde de vreemdeling in het hoofdkwartier, aan de benedenloop van de Nijl.
Met Memfis als een stille groet aan de zuidelijke horizon, was de wereld hier bij het
begin van de delta zo stil als de dood, behoudens de onafgebroken waterende rivier.
Schallend trokken bij zijn aankomst de bevelen de woestijn in, en Amemti's lijfwacht,
gewapend tot het gebit, begon op een bedenkelijke manier te stampen en met het
lichaam te rukken bijwijze van eerbetoon. Minzaam glimlachend spoedde de
vreemdeling zich door de kazemat. In een zwaarbewaakte kamer opende hij zijn
kleren en legde met triomfantelijkheid in zijn gebaar de Siddhartha op tafel.
Achter de tafel, met een kleurige faraonische doek tot op haar schouders, zat de
ware heleres: Amemti, - zijzelf. Op het blad scharrelde een jong nijlpaardje, dof en
glad, en snuffelde zacht snorkend aan de steen. Met kleine, groene ogen bezag Amemti
het grote gedicht, en zweeg van minuut tot minuut. Keek toen fijntjes naar de
vreemdeling op en begon langzaam te knikken.
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‘Goed werk,’ zei zij. ‘De Siddhartha. Dit is goed werk, mijn knecht.’
Met gezwollen borst draaide de vreemdeling zich op zijn hielen om en verliet het
vertrek.
Amemti richtte haar ogen weer op de buit en bleef onbeweeglijk. Het paardje uit
de Nijl ging op een zijde liggen en probeerde met zijn pootjes de steen te verschuiven,
zodat een zacht gekras door de kamer begon te trippelen... Het was nu zeer stil; de
schildwachten schenen te slapen, maar niets ter wereld ontging hun. Door alle muren
heen werd de stroom van de rivier hoorbaar, voortgaand, voorbijgaand...
‘Nu,’ fluisterde Amemti tot de diamant, ‘ga je de handel in. Morgen breng ik je
naar Alexandrië, naar de diamantbeurs, en verkoop je aan de meestbiedende.
Nietwaar? Je wist dat dit komen zou. Je kunt immers dènken, alle diamanten kunnen
denken, - wie zou het beter kunnen dan jij? Nog meer: je bent de gedachte zèlf, in
persoon. Jij begrijpt dat er geen ontkomen aan is. Ik ben maar sekundair, de voltrekker
van je lot, meer niet. Zonder mij zou het niet gebeuren, dat is waar; maar ik ben er
nu eenmaal, net als de ruimte, of de tijd, vriend, daar is niets aan te doen. En nu ik
er dan ben zoals ik ben, doe ik het met plezier. Ik moet wel. Allen ontkennen mijn
bestaan met hun woorden; maar door hun daden, waarmee ze mij bestrijden, erkennen
ze mij. Zie je mij, Siddhartha? Ik ben Amemti, tot de laatste dingen geroepen. Jij
ontkent me niet: alleen de jouwen doen dat in hun verkeerde angst en domheid. Eens
hebben de mensen voor je op hun knieën gelegen, en gehuild, en je hun leed en hun
wensen aangebeden. Je was hun troost en toeverlaat, hun heiliging soms: - nu ga je
de handel in. Morgen breng ik je naar Alexandrië en verkoop je aan de meestbiedende.
Van geloof en vertrouwen word je nu macht en rijkdom. Misschien zul je eens in
een koningskroon staan, - dat is toch minstens zo goed als in de kop van een
lummelende god, wel? Alle magie zal nu van je afvallen; blijven zal slechts de magie
van de ondergang. In jouw naam zal nu moord en doodslag staan, oorlog en bedrog.
Zie mij aan: ik ben Amemti, die begint waar alles ophoudt!’
Liefkozend legde zij haar hand over de steen; de andere rustte op het paardje. Om
beurten kustte zij ze...
Langs het Drakoonkanaal kwam zij Alexandrië binnen, - de stad waar de kennis
van heel deze wereld en alle tijd brandpuntig samenkwam. Daar de sterrenwacht,
ginds het gumnasion, hier de bibliotheek, - en zozeer was deze laatste een brandpunt
van wijs-
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heid geweest, dat het punt verbrandde en de verkoolde overblijfselen nog steeds te
zien waren. Amemti had zo haar eigen mening over de rode haan, die hier had
gekraaid, waarbij honderdduizenden rollen en onvervangbare manuskripten in de as
waren gelegd. Zij kende de magiërs en astrologen, waarvan het hier tjokvol zat, maar
al te goed; en tevens hun verborgen drijfveren. Ze hadden er zèlf de brand in gestoken.
Steeds slaat ook voor een waarheid - zij wisten het als zij - een laatste uur. Dan de
brand er in. Zij wordt geboren met de dood reeds onder de leden, groeit op,
konsolideert zich, verstart, wordt dekadent en sterft door een leugen worden, omdat
de tijd onder haar voeten wegglijdt en zij het door haar evenredig stijgende leeftijd
niet bijbenen kan. De waarheid en de tijd: de twee eigenlijkste vijanden tot in de
dood.
Maar de leugen, overwoog Amemti, de leugen en de ruimte, dat zijn de eerste
boezemvrienden, - hoe kwam de Siddhartha anders hier in Alexandrië, met haar: ver,
zeer ver van Gamadha?! Zich bedwingend om niet te proesten van het lachen vanuit
haar duizelingwekkende inzichten, reed zij op haar kameel tussen de luisterrijke
tempels en zuilenhallen door, en bekeek het geleerde publiek. Grieken, joden,
egyptenaren, romeinen, perzen, wonderlijk uitgedost bewogen zij zich over de
boulevard: de oude wiskundigen en medici gebaard en waardig, hun leerlingen
opgewonden redenerend om hen heen. Naarmate zij het centrum naderde, voorbij
het gerechtshof en de plantentuin, begon de lucht heviger te gonzen van hun
hersenarbeid, ofschoon de waarheid niet kan bestaan dan in het punt en het ogenblik,
- het ogenblikkelijke punt, waarin men de bijl uit handen laat vallen en met ogen als
zonnen ziet, en beeft, en looft in terugkerende woorden...
Hoonlachend arriveerde Amemti temidden van haar gevolg op het reusachtige
Emporion, waar de zeeschepen lagen en markt gehouden werd voor de pakhuizen.
Haar knechten maakten in het gedrang met stokslagen een weg voor haar vrij. Als
men zag wie daar langskwam, opende men de mond en zweeg met eerbiedige haat.
Bij de obelisken stonden de handelshuizen: het grootste was de diamantbeurs, waar
zij afsteeg, die zij binnenging.
Daar stond zij in de immense, verstommende hall, omgeven door haar lijfwacht.
Transakties die aan de gang waren werden onmiddellijk afgebroken, en stil en
afwachtend zag men haar aan. Wanneer Amemti verscheen waren er historische
dingen gaande, niemand die het niet wist. Er werd op tafels en stoelen geklommen.
Zelfs deze diamanthandelaren leken op geleerden, juist zij! Overal vonkte
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het van de diamanten: grote, kleinere, maar vooral veel half uitgestorte zakjes met
minuskule garneringssteentjes. Hoe groot was de rijkdom, aanwezig in dit gebouw
in deze stad?
Langzaam haalde Amemti haar hand onder haar toga vandaan en toonde met
nauwelijks opgeheven arm de Siddhartha...

3
Er waren er die flauwvielen, - zó hadden hun ogen de steen gezien of hun lichamen
plompten als zakken op de vloer in elkaar. Velen konden zich niet meer bewegen:
gekataleptiseerd stonden ze overeind, niet veel verschillend van de eersten. Anderen
begonnen te zweten en te hijgen. Weer anderen gedroegen zich als aanwezigen bij
een obsceen schouwspel. Een enkeling moest worden neergeslagen omdat hij zijn
zenuwen niet de baas kon en op Amemti aanstormde.
Toen kwamen de getallen los, gillend, met toeters voor de mond, elkaar
molesterend. Welk een schouwspel! Iedere minuut kwam er een nul bij en moesten
enkele gewonden worden weggedragen. Alles brak los in de mens bij de aanblik van
deze handelssteen. Men tuigde elkaar af, rukte aan oren en neuzen. Niets scheen
ongeoorloofd ten overstaan van dit wonder in de hand van Amemti... Zij zweeg en
stond onbeweeglijk; in geen honderd jaar zou haar arm moe worden. Toch kon het
zo niet voortgaan. Allengs werden de stemmen schaarser, steeds meer vielen er uit:
door verwonding dan wel door gebrek aan geld. De paar die nog tegen elkaar op
boden wisten tenslotte de namen der getallen niet meer en drukten ze uit in sommen
en produkten. Eén bleef over; de anderen der laatsten beukten huilend hun kop tegen
de grond en jammerden met geweld.
Amemti ontspande tevreden haar lichaam: het was het bod dat zij had verwacht.
De wellust, die zij achter haar onaandoenlijkheid had verborgen, begon langzaam te
verdwijnen. Even later echter zeer snel. Want toen de koper door de stilte bevend
naderkwam als een veroordeelde, trad door een kleine achteringang iemand binnen.
Het was een onaanzienlijke, tamelijk gehavende jood. Men kon het niet anders
dan lompen noemen, waarin hij was gekleed. Als nochtans iets in zijn kleding niet
de palestijn had verraden, kon men hem voor een arme slokker uit de jodenwijk in
West houden.
‘Ziehier,’ zei hij met een stem als een cymbaal.
Grimmig zag men hem aan. Waar haalde die uitheemse landloper de aanmatiging
vandaan om het woord te nemen in deze tempel, op dit ogenblik? Toen men zag wat
hij in zijn hand hield, werd

Libertinage. Jaargang 6

353
alles plotseling anders. Het leek of het voorhangsel van de tempel in tweeën scheurde,
van boven tot beneden. Daar was een diamant tussen zijn vingers, precies even groot,
niet minder klein of groot en ongelooflijk dan die van Amemti. Daarmee vroren allen
in een groot blok ijs vast.
Amemti kromp ineen, wankelde en viel. Ook de Siddhartha viel. In twee stukken
viel hij op de stenen vloer uit elkaar.
Uit een blauwe nevel begon Rome op te doemen. Het weer was stralend en de zee
zo rustig als de kom water, waarin sommige romeinen zich 's morgens wasten.
Bedrijvig maakte men zich gereed voor de ontscheping; ook de leden van het joodse
gezantschap liepen nerveus door elkaar, op éen na, Jithream geheten. In gezelschap
van Akroates, een paedagogus uit het gewest Griekenland, leunde hij kalmpjes over
de reling. Aandachtig beluisterd voerde hij het woord: opgewekt en wijdlopig.
‘Ook de Siddhartha viel,’ zei hij. ‘In twee stukken viel hij op de stenen vloer uit
elkaar. U heeft grote schrijvers in uw land gehad; u kunt zich de verbijstering
voorstellen.’
‘En toen?’ vroeg Akroates.
‘Toevallig stond ik vlakbij, en ik kreeg een felle neiging om te lachen toen het
gebeurde. Natuurlijk bedwong ik mij wel; men zou mij vermoord hebben. Opgang
en neergang, beide gaan ze gepaard met lachen, zeer verschillend van aard mag ik
wel zeggen: goddelijk en blij aanvaardend tegenover demonisch en apokalyptisch,
- maar toch is het lachen. Het lachen is de wereldgrond, mijn waarde.’
‘En toen?’ vroeg Akroates.
‘Ik raapte de twee stukken op. De steen was prachtig spiegelend gespleten in een
groot en een klein brok. En stel kerels met messen kwam dadelijk om me heen staan.
Ben ik een dief? Rustig wachtte ik af tot dat schlemiel van een Amemti was
bijgebracht. Uit lijfsbehoud wist ik mijn filosofische lachspieren wel te bedwingen.
De anderen hadden Amemti vergeten. U weet hoe dat koopmanscanaille is:
menselijkheid moet men bij hen niet zoeken. Er was zelfs enig leedvermaak in de
manier waarop ze zich afwendden. Nebbisch. Onmiddellijk begonnen ze te bieden
op de diamant van Elihoref, die hij als de “Yahalom Noen” aanduidde, - dat betekent:
de veertiende diamant, of ook wel: de visdiamant. Weet ú wat dat zeggen wil, dan
weet ìk het. Ook bij elkaar waren de twee stukken van
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Amemti niet bij benadering zo veel waard als de Yahalom Noen. Bij diamanten is
de prijs namelijk bepaald door de grootte, en niet zonder meer door het gewicht. Ik
bedoel, een diamant van 2 bekah is veel meer waard dan twee van 1 bekah. Met
knoflook, kaneel of vlas is dit natuurlijk niet het geval.’
‘En toen?’ vroeg Akroates.
‘Precies zo'n geschreeuw en gevecht als even tevoren. Dezelfde bleef over met
hetzelfde bod. Maar Elihoref keek verbaasd in het rond. “Het was helemaal niet mijn
plan hem te verkopen,” zei hij. “Bovendien vind ik dit bod erg laag. Later zal ik
misschien overwegen hem van de hand te doen. Nu kwam ik hem maar even laten
zien. Ik dacht, dat zal u interesseren. Adieu!” - en hij verdween temidden van zijn
eskorte, dat op de achtergrond een oogje in het zeil had gehouden. Ook de veeltalige
vervloekingen deden hem niet terugkeren, laat staan dood neerstorten. Zal een joodse
jongen bij veeltalige vervloekingen dood neerstorten? Naderhand sprak ik hem nog.
Het was niet zijn bedoeling rijk te worden van zijn esoterische bezit, zei hij; hoogstens
wilde hij er de armen in doen delen. Hij overwoog om er mee naar Rome te gaan,
waarvan ik nu de koepels en zuilen al kan zien, maar op dit schip is hij niet. Zijn
gezicht was verschrikkelijk doorgroefd. Het was typisch de gehavendheid van hen,
die met pasgevonden diamanten te maken hebben. Kent u ze? Het is een verdriet ze
aan te zien.’
‘En toen?’ vroeg Akroates.
‘Toen weinig. Nadat Elihoref verdwenen was, kwam de hele mischpoge weer om
Amemti heen staan, die een schim van zichzelf was geworden. De twee stukken had
zij inmiddels echter al verkocht voor een moedeloze spotprijs. Het grootste aan een
melancholieke indiër, die zei dat hij Anvaptas heette, betaalde en wegging. Het
kleinere aan mij. Zoals ik daareven al zei, was ik voor mijn plezier een kijkje in de
beurs aan het nemen; maar dit buitenkansje vond ik toch wel een aardig avontuur.
Ik heb er weliswaar al mijn geld in gestoken, maar risiko is er niet bij. Ik ben van
plan, het brok hier in Rome opnieuw te laten slijpen om het dan met een smakelijke
winst van de hand te doen. Kijk, de zeilen worden al gestreken, mijn fortuin is in
aantocht!’
‘En toen?’ vroeg Akroates.
‘Toen niets meer.’
‘Ken uzelve,’ zei Akroates, - ‘maar: in niets teveel. Bovendien: alles vloeit.’
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Beschermd door drie reusachtige germaanse slaven, met geleend geld op de markt
gekocht, kwam Jithream van de slijper. Wat nu? In zijn zak had hij de Siddhartha.
Hij had besloten hem maar zo te blijven noemen, al was het dan slechts het kleinste
stuk er van. Maar, gezwegen natuurlijk van de Yahalom Noen, behoorde de steen
toch altijd nog tot de grootste en vooral zuiverste op aarde.
Een nauwelijks verborgen blijdschap heerste op het bedrijvige Forum. Vrolijk
knipogend begroette men elkaar, en 's nachts dreef uit tientallen feestvierende huizen
gedempt geschreeuw en muziek naar buiten. Aanvankelijk had hij het plan gehad
Caligula de steen aan te bieden: wellicht had hij met de te bedingen prijs ook nog
pressie kunnen uitoefenen inzake de grieven aangaande de jodenhaat, waarmee het
gezantschap belast was. Nu was de keizer vermoord, en van de nieuwe bewindhebber,
Claudius, wist hij weinig. Naar verluidde was hij een boekenwurm met
kluizenaarsallures: voor diamant-verkoop klaarblijkelijk het verkeerde adres.
Zijn hand om de steen in zijn zak, bleef Jithream bij de trappen der
senatoren-societeit weifelend staan, van een afstand bewaakt en gadegeslagen door
zijn germanen. Er moest nu snel gehandeld worden: geen sestertius bezat hij meer.
Indien hij niet weldra zijn fortuin kon opstrijken, zou hij er misschien zelfs toe moeten
overgaan zijn hele wereldbeschouwing te wijzigen, en moeten besluiten tot het wenen
als wereldgrond.
Kwaad keek hij om zich heen. Welke vervloekte nachash had hem ook ingeblazen
koopman te worden! Heel het leven was meteen plat en glansloos, net als dit dekadente
romeinenland, waar perversen van ieder slag - soldaten en sadisten - het voor het
zeggen hadden! Praal in hun gotspe verwarrend met weelde, liederlijk plagiaat in de
plaats van oorspronkelijke schoonheid, was dit verdoemde land, waar vroomheid en
wijsheid in gelijke mate ontbraken, in alles tegenhanger van het oosten... Mocht het
spoedig ten onder gaan!
Zo ver gekomen, ontving hij een ferme slag in zijn rug. Hevig geschrokken wendde
hij zich om. Had hij wellicht hardop gesproken? Nog juist kon hij een kleine,
sluikharige romein opvangen, die van de societeitstrappen gestruikeld kwam. De
germanen snelden toen, maar hij wees ze terug toen hij zag dat het hier overval noch
bestraffing gold.
‘Ik viel,’ riep de romein. ‘Zie, daar komen mijn bedienden. Veel te laat. Zij behoren
onder aan alle trappen te staan om mij op te
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vangen. Ik heet Amittus,’ knikte hij en begon de slaven achteloos met zijn
wandelstokje over het gezicht te slaan.
‘Jithream mijn naam,’ boog deze.
‘Buitenlander zeker. Jood? Natuurlijk. Jood. Iets te koop?’
‘Een diamant.’
‘Om te lachen. Ik heb er al teveel. In éen onzer overzeese provincies schijnt onlangs
een zeer grote gevonden te zijn. Laat toch maar eens kijken, jood,’ zei hij, terwijl
een slaaf zijn haren begon te kammen.
Jithream deed aldus, waarbij de germanen op hun tenen gingen staan.
‘Bij Herkules! Bij Pollux! Gekocht! Hoeveel?’
Jithram noemde de prijs die hij al dagenlang proevend op zijn tong om en om
gewenteld had.
‘Akkoord, joud, akkoord! Ga mee naar mijn villa en strijk het op.’
Jithream ging inderdaad mee, werd onthaald en ontving het geld. Maar het
gebeurde, dat de drie germanen hem op de terugweg doodsloegen, zijn lijk van het
geld ontdeden en de benen namen... Van buiten was de villa grauw bepleisterd en kon een vesting lijken, maar hier
binnen bloeiden de perzische tapijten en het raamwerk der zolderingen, ingelegd met
goud en ivoor. De tuin, omsloten door een zuilengalerij, was als een met gras en
bloemen beplante zaal, waar de wijnrode en zeegroene beelden warm stonden te
worden in de lachende zon. Op een enorme rustbank lag Amittus, bijkans bedolven
onder halfnaakte en naakte dreumesen, jongens en meisjes, sommigen bijna nog
zuigelingen, waar hij bulderend mee speelde, zodat ze kraaiden van plezier. Wie
begon te huilen werd fluks door een waakzame bediende uit de kluwen getrokken
en met de hand op de mond weggevoerd.
‘Kijk,’ fluisterde de gebaarde gallische slaaf in het aangrenzende vertrek, waar hij
het bonte mozaïek van de vloer boende, ‘dat is de nieuwste mode onder de heren
patriciërs.’
‘Het ware te hopen,’ zei de andere, ongebaard, op een trapje de muurschilderingen
reinigend, ‘dat dat grut die sluikharige patser op een dag eensgezind zou worgen!’
‘Smerige uitbuiter en kapitalist!’ siste de eerste door zijn tanden, en loerde dreigend
naar zijn werkgever. ‘Wacht maar! In het hiernamaals spreken we elkaar nog!’
‘Heb je gehoord wat Julia gisteren in de keuken vertelde?’ vroeg de ongebaarde
en kwam wat dichterbij. ‘Dat verhaal over onze drie germaanse kameraden?’
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‘St! Over zulke dingen moet je nog veel zachter spreken, broeder; anders heb je de
langste tijd die heidense naaktfiguren gepoetst.’
‘Ach wat! Revolutie moeten we maken, net als onze germaanse vrienden. Heb je
die nieuwe diamant van Amittus gezien? Wat denk je, zullen we hem stelen en er
mee vandoorgaan?’
‘Als je niet zachter spreekt, sla ik al je tanden uit je bek! Alleen door lijdzaamheid
kan iets bereikt worden. Stelen en revolutie is er niet bij. Heb je al van de Yahalom
Noen gehoord?’
‘Ja, wat is daar eigenlijk mee?’
‘Dat is de grootste diamant die er bestaat. Hij is van Elihoref, een broeder. Hij
gaat hem ten bate van ons verkopen.’
‘Van ons tweeën?’
‘Achterpoot van een varken! Natuurlijk niet! Ten bate van ons allemaal natuurlijk.’
‘Dus ook van Amittus?’
‘Eerder zal een kameel door het oog van een naald gaan, Jaflet.’
‘Ik geloof nauwelijks in jouw systeem van lijdzaamheid, kameraad; het komt me
te goed van pas in de kraam der heren.’
‘Toch is 't het enig mogelijke, op het ogenblik. Denk aan het lot van Spartakus en
de zijnen, broeder.’
‘Hm,’ bromde Jaflet met malende kaken, en tuurde van onderuit naar Amittus. Bij
het binnentreden van twee gasten boog hij diep, zodat hij toen alleen nog maar het
bloedrood van zijn muilen zag...
Amittus worstelde onder zijn speelgoed vandaan, dat blèrend aan hem bleef klitten,
maar na een ogenblik weer tuimelde en plezier maakte. Met gespreide armen begroette
hij zijn bezoekers: een enorme, vierkante hoogwaardigheidsbekleder, met een klein
wit hondje aan een lijn; en een magere blonde jongen, Lucius Pustus genoemd, in
een rose toga. Ook onder zijn vergeefs baardje zat hij vol rode puistjes.
‘Over veertien dagen is de Dag van Bloed en Jammer, oom!’ riep hij. ‘Dan word
ik met mijn syrische slaafje ingewijd in de mysteriën van Cubelè!’
‘We spreken nu over míj,’ zei Amittus. ‘Ik wil jullie mijn nieuwe diamant laten
zien. Door dat voorval van gisteren, waarbij de joodse gezantschaps-attaché het leven
liet, hebben jullie natuurlijk al gehoord van mijn aankoop.’
‘Kijk,’ zei Lucius en toonde een flinke diamant, ‘die heb ik van mijn moeder
gekregen omdat ik ingewijd word.’
‘Twee germanen zijn gepakt en inmiddels terechtgesteld,’ zei de kroesharige, de
prefekt van politie. ‘Keizerin Messalina, de echt-
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genote van onze goddelijke keizer die veel leest, heeft mij opdracht gegeven, alle
moordenaars vlak voor de vonnisvoltrekking bij haar toe te laten. U weet, heren, dat
zij dan een blonde pruik opzet, en in een hetaerencel van een groot bor... dat wil
zeggen, heren, ik ben politieman. Zij gaat dan in een groot huis zitten, waar rode
lampjes branden. Hier worden de moordenaars bij haar toegelaten, en ontvangen
voor tien minuten vrijheid van handelen. Daarna geeft zij aanwijzingen bij de
verbranding. De derde germaan heeft deze benijdenswaardige voorrechten echter
niet mogen smaken. Hij ontkwam.’
‘Met het geld?’
‘Helaas.’
‘Gun die germaan ook wat,’ zei Lucius. ‘Trouwens, oom Amittus heeft de diamant,
dat is de hoofdzaak.’
‘Maar de jood is dood,’ zei Amittus.
‘Zo zal het altijd zijn,’ knikte de prefekt en wipte licht op zijn tenen.
Na een ogenblik, maar niet meer geheel van harte, haalde Amittus de Siddhartha
tevoorschijn. Het kinderspel verstomde, en nu werden slechts nog de kinderogen
geheiligd door wat zij zagen.
‘Hij is groter dan de mijne,’ riep Lucius teleurgesteld.
‘Dit is de grootste van het hele imperium.’
‘Een voortreffelijke steen,’ beaamde de prefekt en nam het hondje in zijn armen.
‘Men spreekt veel over een andere grote diamant, vooral onder het schuim. Hij zou
in het bezit zijn van een zekere Elihoref, een immigrant van ordinaire komaf.
Vissersmilieu of zo. Ik heb een omgekeerde kruisiging voor hem in petto. T-t-t,’
deed hij tegen het hondje.
‘Ik zal mijn moeder ter verantwoording roepen,’ kondigde Lucius aan. ‘Kan ik
met zo'n prutssteen voor de Magna Mater verschijnen?’
‘Omhels liever een mátige dienst,’ zei de prefekt, - ‘houd het op Iuppiter en de
goden der vaderen, die het rijk groot hebben gemaakt.’
‘Iuppiter, Cubelè, Mithras, dat is allemaal voor de dommen,’ meende Amittus.
‘Voor volwassenen bestaat alleen de filosofie.’
De prefekt lachte kort.
‘Je praat al net als mijn nieuwe paedagogus, die ik voor mijn jongens uit
Griekenland heb laten komen.’
‘Ja, we praten maar,’ beaamde Amittus, ‘en niemand denkt meer aan mijn
diamant...’
Een hevig geraas uit de richting van de keuken, waar alle potten
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en borden aan scherven schenen te vallen, onderbrak hem. Plotseling was er ook
geren in de tuinkamer en weer lawaai, nu van brekend hout. Een oogwenk later vloog
een kostbare hellespontische vaas door het vertrek en sloeg tegen de muur aan stukken.
Het hondje sprong op de grond en begon razend te keffen. Slaven snelden toe, en
Amittus, de diamant tussen zijn bevende vingers, schreeuwde verwarde bevelen.
Juichend sprongen de kinderen van de rustbank, ontkomen aan de ban van de steen,
en verspreidden zich springend door de tuin... Toen, temidden van dit oproer, flitste
plotseling een gestalte tevoorschijn, stormde op Amittus toe en liet hem met lege
handen achter.
Misschien had alleen de galliër over de zuilen twee pantoffels zien verdwijnen:
bloedrood in de dalende zon.

5
Hoofd en ledematen waren te herkennen, en met grassprietjes lukte tenslotte ook het
sluike haar. Zijn stinkende buurman, die zich nieuwsgierig over de modellerende
handen boog, stiet hij van zich af en hij bracht het werkstak vlak voor zijn ogen. ‘Jij
bent Amittus,’ fluisterde hij scherp. ‘Hoor je, vervloekte schoft, smerig uitvaagsel,
Amittus ben je! Heb je deel!’ Met een snelle beweging slingerde hij het stropoppetje
in het vuur, waar het meteen begon te branden.
Hij stond op en keek de kring rond. Verlicht door de vlammen zat daar in lappen
en vodden het menselijk uitschot van Rome, als men tenminste de rijken in hun
paleizen niet zo wilde noemen. Een afgedankt soldaat zonder armen en ogen vertelde
vol wellustige bloeddorst van zijn daden in de koloniën; grillig danste zijn schaduw
tegen de muren der eerste huizen. De anderen, verteerd door ziekten en vuil, lachten
en klapten. Jaflet nam zijn krukken, die hij voor de misleiding benutte, en strompelde
het donkere veld in.
Beschermd door de duisternis, zijn hand om de Siddhartha onder zijn kleren, liet
hij de stad achter zich. Die daar bij het vuur, overwoog hij, dat waren geen
bondgenoten: dat waren onbetrouwbaren, omdat ze àl te arm waren en te ver heen.
En toch moest hij bondgenoten hebben. De galliër had eens gezegd: ‘Het verzet
maakt eensgezind,’ - en hij, Jaflet, had dat toen bijwijze van grap omgedraaid: ‘De
eensgezindheid maakt het verzet mogelijk.’ De grap was een nieuwe richtlijn gebleken
voor zijn stroeve denken, dat geleidelijk op gang begon te komen, en zo zocht hij nu
bondgenoten om aan Amittus en Rome het oordeel te voltrekken en hen in vuur en
jammer te doen òndergaan.
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Geschrokken bleef hij plotseling staan en keek naar de beweging bij de holle pijler
van het aquadukt, waarin hij zich bij dag verscholen hield. Hij liet de krukken vallen
en greep naar zijn mes, - daar zag hij ook al het mes van de ander glanzen!
‘Burger?’ riep de indringer met een dikke, noordelijke tongval.
‘Ontsnapte!’ waagde hij.
De ander scheen gerustgesteld; langzaam kwam hij nader. Een reusachtige germaan
met een gele baard was het, onbedaarlijk van spierkracht, maar al wat ouder en met
iets betrouwbaars in zijn ogen...
Bij het zwemen van de dageraad zaten ze nog tegen de pijler, naast elkaar, keken
naar het schijnsel van Rome en praatten. De germaan was de overlevende van drie.
Met zijn ene hand had hij het geld laten zien, met de andere voor alle zekerheid zijn
mes. Jaflet had hem tot inspirator en vader uitgeroepen, hem omhelsd, de diamant
getoond en had, extatisch in de flonkering starend, verteld over de wraak en zijn
plannen om Rome te verdelgen. De germaan had geglimlacht. Alléen? Ja, daar zat
de moeilijkheid! Bondgenoten moest men hebben... Vervolgens, want de zon kwam
op, gingen zij de pijler in en de germaan vroeg, of hij het al geprobeerd had bij de
slaven en vrijgelatenen, die de ontelbare religieuze samenkomsten bezochten. Jaflet
weerde af. Men zou hem herkennen en het was gedaan met hem.
‘Och kom, alleen slaven kennen je. Zouden die je verraden?’
‘Leer mij slaven kennen. Jij weet dat niet zo, je bent pas geïmporteerd. Voor een
quinarius verraden ze zelfs hun god. Ik ken er maar éen die zwijgen zou. Een galliër.’
Daarmee was het idee gekomen, met een vuistlag in zijn hersenpan. Hij zou hem
opzoeken, de volgende dag al, bij Elihoref, waar hij en de zijnen bijeenkwamen...
Er werd een eed gezworen in de pijler van het aquadukt: de ene hand op de gespleten
Siddhartha, de andere op het bloedgeld: trouw aan elkaar en de vrijheid zouden zij
naar de macht streven!
De avond daarop, invalide en gekrukt, betrad Jaflet het krot van Elihoref. Bevestigd
met lappen om zijn middel, droeg hij de Siddhartha nu in een zakje tussen zijn benen.
Hij kwam in een met mannen en vrouwen volgepropte ruimte, half verlicht door een
walmende fakkel. Er hing een opgewonden stilte. Men luisterde naar de galliër, die
achterin op een kist stond en het woord voerde. Naast hem, onder een ruw kruis aan
de wand, zat een geteisterd man met een vermoeide mond, maar met ogen als planeten.
Er
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hingen nog meer kruisen: Jaflet herkende ze als een symbool van leven en mannelijk
geslacht uit een andere dienst, die van Osiris.
‘Nu de politie ons op het spoor is en wij weldra in de katakomben zullen moeten
vluchten,’ riep de galliër in vervoering, en hij was onherkenbaar, ‘dienen we te weten
hoe ons daar te gedragen. Ik, jullie bisschop, zeg jullie: voorwaar, voorwaar, geen
man zal de zaligheid smaken mits hij zich onthoudt van zijn vrouw; en de vrouw die
haar man bekent, zij heeft de hemel omgebracht. Donker en zonder erbarmen zijn
bloed en geslacht, gelijk de dichter uitroept. Niet zo bedrukt kijken, jij daar! Op
hoogst gebod, vrijwillig, moeten wij ons onthouden van het vlees. Kijk om jullie
heen in dit Sodom, broeders en zusters, en bezie de poel van wellust en bloedschande,
die misschien nog dit jaar het Oordeel zal afroepen. Dezelfde prefekt van politie die
ons zoekt, en slechts de hel zal vinden, moet tegen zijn grootvader tevens vader
zeggen. Moeders zijn schoonmoeders van hun zonen, anderen de nicht van hun vader.
Weer anderen zijn hun eigen zoon en hebben met hun dochters hun bloedeigen
grootvader verwekt. Ik weet zelfs van een senator, die zijn eigen tante is!’
‘Foei!’ werd er geroepen; velen begonnen te bidden. Elihoref reageerde niet. Zijn
ogen hadden wel àndere dingen gezien.
‘Als het jullie ernst is,’ schreeuwde toen Jaflet door de murmelende
verontwaardiging, ‘daar een eind aan te maken, sluit je dan bij mij aan! Ik breng het
oordeel en heb de middelen! In opstand, in opstand! Wie vlucht, vlucht het gevaar
tegemoet!’
De galliër was niet de hardste schreeuwer in het losbrekende tumult, ook waren
het niet de krijsende stemmen der anderen, die Jaflet langzaam deden terugwijken,
bevend, tot hij op straat stond: Elihorefs ogen waren het, die als planeten hun licht
hadden, - van wat? van wie?...
Terug in het aquadukt omving de razernij hem. Zo zeer, dat de germaan, mocht
hij ook een reus zijn, kleur en spraak verloor en slechts zijn angst kon uitzweten om
wat hier woedde in een mens. Ziedend schuimde Jaflet door de pijler, verwensend,
vloekend, de haren te berge, ter helle met mens en dier, en het klotsende water
daarboven: gif mocht het worden, brandend zuur, tot dood en verderf der wereld!
Geen daglicht, geen levensgevaar kon nu de wraak nog vertragen! En zou hij
tweeduizend jaar moeten zoeken, in Italia, in Germania, hij zou ze vinden, de makkers
van zwaard en vuurbronst!
Met de Siddhartha tussen zijn benen en de wraaklust tot in zijn keel gekropt, toog
hij wederom op zijn krukken uit naar Rome,
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deze dag nog en elke volgende: zoekend in de buitenwijken, in de eivolle binnenstad,
zoekend op vergaderingen en diensten naar ogen waarin de woede school, naar
handen die begonnen te trillen als een goudbestikte toga langskwam, als een slaaf
over de ogen werd geranseld... Wie hij zag, geen oproerlingen. Snikkenden,
biddenden, gillenden, dansenden, huilenden zag hij, verdwaasden en verzaligden,
maar geen enkel rustig bezeten mens met wie men plannen kon maken.
Van de vereerders van de egyptische myst Hermes Trismegistos ging hij naar de
samenscholingen rond de waarzeggers en demonenbezweerders, bezocht de obskure
erediensten in stallen en op zolders van de phrygische Sabazius en die der
Baälsdienaren, de aanbidders van Atargatis en Adonis... een eindeloze
aaneenschakeling van namen en riten en toverspreuken. Als dampen bleven ze om
hem heen hangen, - stijgende lettertekens, - woorden als ogen zonder hoofd, alle
uitdrukkingen opgaand in geen enkele dan een extatisch, puilend staren in een laatste
afgrijzen, een laatste vervulling, - zinnen als gesproken door de lucht zelf, de zee en
een vogel, - de taal in opspraak! ‘Te middernacht zag ik de zon stralen van wit licht,’
riep de kaalgeschoren Isis-priester en rammelde met zijn klapper door het gezang
van zijn met bloemen bekranste volgelingen: en Jaflet strompelde tussen hen door
en speurde, vergeefs, vergeefs zocht hij onder de soldaten en slaven in de krypten
van Mithras, staand in het water, hun handen met kippendarmen bijeengebonden.
‘Niets hoor ik, mens noch dier, heen is al het sterfelijke, ik zie de goden, stijgend ten
hemel en dalend, zie, zie!... Zwijgen, zwijgen... Wedergeboren komt de dood, sterkte
ontvangende en gesterkt sterf ik, door de levenwekkende geboorte gebaard, tot sterven
ontbonden ga ik heen, zoals gij hebt bepaald, zoals gij hebt ingesteld als wet en hebt
geschapen het mysterie...’
Dronken van woorden en liturgie viel hij binnen in verboden bacchanalia. Orfeus
zong! En in het dionusische razen, wie dacht daar aan wraak als allen tot broeders
gereinigd werden, en tot zusters, en gillend paarden in de schellende, paukende
waarheid! Ook hijzelf, tot ontzinning gebracht, vervloeide eenmaal uit zichzelf, en
het lichaam danste, en lag ter neer, en deed. Maar de Siddhartha hinderde hem daarbij
en bracht hem weer in zichzelf. Dat was onwetenschappelijk, overwoog hij,
heengaand, en niet dienstig aan de wraak, die koelheid van gemoed vereist en het
exerceren aan een onwezenlijke roes verbiedt.
In de pijler tyranniseerde hij de germaan, die steeds meer onder

Libertinage. Jaargang 6

363
zijn invloed kwam, hoeveel ouder hij ook mocht wezen: het was de hypnose van de
buitenmenselijke passie, al was die dan op de ondergang gericht. Sliep Jaflet echter
gedurende weinige uren een zware slaap, dan bezag de germaan soms de diamant.
Waar bleef daarnaast de betovering van zijn eigen geld? Hun waarde was toch gelijk?
Niet waarde, kracht gold hier. En soms scheen het hem dan toe of de steen een
gedachte in hem verwekte, glanzend en vastberaden; deze: - wèl dienden de
ontheemden en ontrechten verzameld te worden, niet uit een oogmerk van
wraakneming echter, maar om gezamenlijk weg te trekken, over de Alpen, zingende
de vrijheid tegemoet!...
Verbitterd en verbeten, de wanhoop ten prooi, ging Jaflet tenslotte naar Cubelè's
tempel op de Palatijn, ofschoon hij wist daar voor het merendeel slechts vrouwen en
slappelingen te zullen aantreffen. Zo was het ook, - behoudens enkele mannen die
de indruk maakten even ver bóven de normale mannelijkheid te staan als de anderen
en ònder. Een gedrukte stemming hing in de overvolle ruimte. Bij het rijkgedrapeerde
zilveren beeld der godin, een vrouw van middelbare leeftijd, stonden een paar
ontmande priesters te klagen en te zuchten om de dood van Attis, haar jonge minnaar,
die zijn zelfkastratie, straf in waanzin voor overspel, niet had overleefd en vandaag
stierf, tegelijk met de door Cubelè vermoorde nimf, met wie hij het had gedaan. De
bontgeklede archigallus, de hogepriester, zag Jaflet voorbijkomen en wees op zijn
krukken.
‘Bid,’ zei hij met hoge stem, ‘tot de Magna Mater deorum Idaea, mijn vriend.
Wellicht zal zij je genezen in haar blijdschap, overmorgen, als Attis herrijst en wij
de Hilaria vieren.’
Somber zag Jaflet hem aan, wendde zich af en speurde verder naar kiemen van
oproer. Vergeefs, vergeefs. Weeklagende vrouwen, bleke jongeheertjes wie de tranen
over de wangen biggelden, waren dat revolutionnairen? Hij stond nu achter in de
tempel. Dat daar geen enkele uitgang was waardoor hij overhaast de vlucht kon
nemen, dat had hij zich even later bevend gerealiseerd.
Geflankeerd door twee priesters en aan de hand een onzeker jongetje, sneeuwwit
gekleed als hij, trad binnen... wie? Lucius Pustus, gebogen door de ernst van het
ogenblik. En daar begint een donker zingen, een dof slaan op gefloerste pauken, een
langzaam bewegen en deinen van stemmen en gebaren. Trillend reciteerde de
archigallus in zijn hoogste registers de heilige woorden en spreuken, waarbij de
menigte uiteenspleet en Lucius met zijn jongetje doorliet naar de doopkuil.
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‘Het formulier, dopeling!’ riepen de beide priesters.
Lucius sloeg zijn ogen op naar de glanzende godin.
‘Grote moeder, moeder der goden! Uit de tamboerijn heb ik gegeten, uit de cymbaal
heb ik gedronken, ik draag mijn vruchtenschaal en duik onder uw bruidskleed...’
Hij daalde af in de groeve, waarbij het jongetje zich angstig aan hem vastklemde.
Onder slepend geschal van bazuinen werd de brullende offerstier binnengeleid;
voortgetrokken en -geslagen door halfnaakte misdienaren sleurde hij zijn
bijeengebonden achterpoten achter zich aan. Vol goud en bloemen, loeiend met
jammerlijk geweld, staat hij op het doorzeefde plankier boven de kuil. De archigallus
vibreert en siddert, de pauken slaan, heilig water vloeit, en het gewijde mes scheurt
de stier open van oor tot voorpoot. Bulkend breekt hij in elkaar; in dikke, walmende
golven stort het bloed over de deinende planken uit.
Toen het door de reten en naden begon te sijpelen, was Jaflet tussen de biddende
en zingende gelovigen door bij de uitgang aangeland. Maar wie trad binnen met zijn
hondje, juist toen hij ontkomen wilde? De prefekt van politie, die tegen zijn grootvader
tevens vader moest zeggen. Naast hem: Akroates, grieks paedagogus; en achter hen
verscheidene soldaten met zwaarden en schilden. Pal voor de uitgang bleven zij staan
en namen de bedrijvigheid in ogenschouw. Sidderend van top tot teen verborg Jaflet
zich achter een pilaar.
De stier rochelde slechts nog, stuipend en zijn poten strekkend. In zware stralen
gutste het bloed nu op Lucius en zijn slaafje neer. Huilend probeerde het syriërtje
weg te lopen, maar Lucius hield hem met éen hand vast en smeerde met de andere
het hete bloed door zijn eigen haren en baard en over zijn gezicht. Krijsend lachte
hij, bloedslurpend, zijn hoofd in zijn nek, zijn oogleden saamgekleefd, geen witte
draad meer in zijn toga. Dit was de doop! Nu kwam een leven van daden, gedaan
was het met de luiheid! De godin nam hem in zich op, het rode slaafje mocht gillen,
- zijn leven begon! Gierend van het lachen ademde hij door zijn mond en spoot het
bloed uit zijn neusgaten.
Niets zag of hoorde hij meer, ook niet het hoongelach van Akroates bij de deur,
die zijn buik vasthield bij het zien van dit ritueel. Woedend werd hij tot stilte gemaand,
maar lachte door, totdat Lucius bovengronds verscheen, rood van binnen en van
buiten, zijn baard als een bloedklomp aan zijn kin, zijn haren een bloedhoed. Hij
veegde zijn ogen schoon en stond rokend en zwetend voor
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het beslagen beeld. Trots keek hij rond door de klamme, benauwdzoete ruimte.
Op dit ogenblik, dwars door het eerbiedige gezang en gemompel, nam de prefekt
met grote stem het woord, terwijl hij uit alle macht zijn hondje in bedwang hield,
dat halfgek werd van de geuren.
‘Attentie, dames en heren, attentie! Namens keizer Claudius deel ik, Gajus Ennius,
prefekt van Rome, de gemeente van Cubelè mede, dat het onze goddelijke erudiet
behaagd heeft, alle wettelijke belemmeringen voor deze - eh... dienst weg te nemen!’
Een ogenblik was er stilte... toen, ofschoon het pas de Dag van Bloed en Jammer
was, barstten me daar de Hilaria los, dat een mens horen en zien verging. Als vuur
greep de razernij om zich heen, een verscheurend geschreeuw steeg op, een baaierd
van gillende fluiten, stampende trommen en pauken; en in de heksensabbath van
cymbalen, tamboerijnen en kastagnetten wierp men zich op ten dans, terwijl velen
zich stilletjes in een hoekje terugtrokken en daar van louter vreugde tot zelfkastratie
overgingen.
Toen zag Lucius, in een moment van felle zingeving, de dief achter zijn pilaar.
Deze was het niet ontgaan. Hij wierp de krukken van zich af en stormde tussen de
soldaten door naar buiten.
‘Jaflet van Amittus!’ gilde Lucius. ‘De diamantdief! Houdt hem, houdt hem!’
Walmend, een ieder besmeurend, worstelde hij zich door het spektakel naar de
uitgang.
‘Hem na!’ schreeuwde de prefekt tot zijn mannen.
Daar gaan zij, de bloedgedrenkte en de politie, hollend door de straten van Rome
achter de Siddhartha aan, weldra verdwijnend in de bossen... Maar in de ontzinde
tempel, waar de prefekt nu velen in hun roes arresteert, grijpt de archigallus Jaflets
krukken en kraait:
‘Een wonder, een wonder! Dankt de grootste der godinnen! Een wonder is
geschied!’

6
‘Ach,’ zei Akroates met een handgebaar, ‘wat hier nog theologie is, was bij ons
vijfhonderd jaar geleden al kùnst. Dat wil zeggen: overwonnen en geregeld. Neem
nu die Cubelè-quatsch. Of liever: die levensgevaarlijke ernst. Ik dacht hier in Rome
het oor te luisteren te leggen om iets te leren, maar een man als onze Sofokles wist
in zijn pink al meer dan alle roomse hersens bij elkaar. Kent u zijn tragedies, heren?
In éen ervan doodt een zekere Oidipous zijn vader, zonder te weten dat die het was,
en huwt eveneens ongeweten zijn
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moeder. Als hij het ontdekt voelt hij zich, ingevolge de heimelijke wensen onder het
oeroude bloedschande-taboe, toch schuldig, wordt halfgek en steekt zich de ogen
uit. Dat verschilt psychologisch niet in het minst van zelfontmanning, heren, niet in
het minst! En het is juist. Maar wat zie ik hier in Rome toegejuicht? Heren, wat zie
ik toegejuicht? Attis die verkering heeft met Cubelè! Die natuurlijk zijn moeder is,
zoals de oude mythe trouwens vermeldt! U verbleekt niet, heren, hoe zou u ook, het
is dagelijkse kost voor u. En waarom ontmant Attis zich in zijn waanzin? Vanwege
die verhouding met zijn moeder, gelijk Oidipous? Neen, neen en neen. Juist omdat
hij eens een normáal avontuur had en “zijn moeder bedroog”. Alles op zijn kop! En
de gelovigen - die gewoonweg een Oidipous-komplex hebben, of neen, erger: een
Attis-komplex - ontmannen zich eveneens, en vermoorden de stier. En wie is de stier,
heren? Wie, o wie? De vader is de stier, de vader, de vijand en konkurrent, die in de
weg staat. Kom mij daar niet mee aan hoord, heren. Het betekent de wereld
binnenste-buiten halen en de Hades openzetten.’
‘Waar blijft Lucius toch!’ riep Amittus knarsetandend van ongeduld, zijn tuin in
en uit lopend.
‘En geloof jij niet in een god, jij graeculus?’ vroeg de prefekt glimlachend, terwijl
hij het hondje op zijn schoot streelde.
‘Wat wilt u? Het gaat er maar om of er een god in míj gelooft.’
‘Misschien ben je een wijs man, misschien een ezel, het doet er niet toe. Daar is
Lucius.’
Ja, daar was hij, de duivel gelijk: éen en al zwartgeronnen bloed, waarin duizend
bladeren en steentjes kleefden; bij zijn neus zat een dode tor. Uitgeput en ontredderd
liet hij zich in de zijden kussens vallen.
‘Ontkomen!’ hijgde hij. ‘We verdwaalden in de bossen. Weg, de dans ontsprongen.’
‘Bij Pollux, hij zal zijn straf niet ontgaan!’ riep Amittus vuistschuddend. ‘Vertel
wat je weet, Gajus!’
‘Behalve diamantdief is deze Jaflet bovendien een geducht staatsvijand, Lucius
Pustus. Gelijk slaven van velerlei gezindte mij verzekerd hebben, zweert hij samen
met asociale elementen, tracht opstandelingen te werven en beraamt een komplot
tegen de staat en al wat heilig is.’
‘Hoe weet u dat? Zeiden ze dat zomaar, zonder meer?’
‘Voor een quinarius zeggen zij veel. Voor een denarius nog meer. Voorts beschik
ik, om de staat al te hoge onkosten te besparen,
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op mijn bureau over een zeker instrumentarium, dat het spraakwater doorgaans
rijkelijk doet vloeien, - het bloed veelal eveneens. Over bloed zullen wij echter maar
niet meer spreken.’
‘Uw spaarzaamheid siert uw karakter,’ zei Akroates met een lachje.
‘Wat zie je er uit, Lucius,’ hernam de prefekt onverstoord. ‘Onze griek denkt, dat
een romein geen gevoel heeft voor zijn ironie, - wij laten hem in de waan. Waartoe
al dat bloed, Lucius, buiten het staatsbelang om? Bij je neus zit een dode tor; haal
hem weg. In de tempels der vaderen ziet men zoiets niet. Bij ons vindt men gelukkig
slechts dames en heren uit de betere kringen, die deftig hun stijlvolle plichtplegingen
volvoeren, en verder op bedaarde toon konverseren over zaken van gewicht. Bij ons
blijft het verstand helder.’
‘En het hart leeg,’ vulde Lucius aan. ‘Wat moet dat nu met die Jaflet?’
‘Ja, wat moet dat nu, wat moet dat nu?’ riep Amittus. ‘Ik ben stoïcijn, ik streef
een trotse onverschilligheid na, maar wanneer met een van mij afkomstig kapitaal
de staat wordt belaagd, houdt alles op! Dan ken ik nog maar twee woorden: vaderland
en recht - recht en vaderland! De toestand is ernstig, er moet iets gedaan worden.’
‘Juist!’ riep Lucius luid. ‘Op daden komt het aan!’
‘Gaat rustig slapen,’ zei de prefekt en stond op, ‘de regering waakt.’
‘Je neemt het niet serieus,’ riep Amittus. ‘Je dwaalt. Het gist in de fundamenten.
Ik zal de zaak morgen in de senaat ter sprake brengen.’
‘Misschien zullen ze samenspannen met de socialisten van Aristonicus en Blossius
in Klein-Azië,’ opperde Akroates.
De prefekt schudde zijn hoofd en begaf zich naar de deur.
‘Dat zijn dwaze idealisten van gegoede familie. Zij willen wel samengaan met
slaven en proletariërs in hun zogenaamde vrije Zonnestaat, maar deze vertrouwen
hen niet. Laag vertrouwt nooit een bekering van hoog. Niet geheel ten onrechte
overigens...’
‘...Die staan aan de verkeerde kant,’ zei Jaflet beslist tot de germaan. ‘Daar stonden
ze en daar zullen ze in hun innerlijk altijd blijven staan. De geboorte laat zich niet
uitwissen. En van wegtrekken over de Alpen naar het noorden mag evenmin sprake
zijn. Nee, we moeten het houden op míjn plan: ik zal van keuken tot
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keuken gaan, net zo lang tot ik een leger bij elkaar heb... Ik heb veel geleerd, - mensen
die aan een god doen zijn onbruikbaar voor het oproer, al zijn ze nog zo arm en
vertrapt. We moeten het hebben van de ongebonden, vrije zielen, - dat wil zeggen:
van de radelozen. Daar moeten wij het van hebben.’
En zo ging hij. Niet het murmelende gonzen van toverspreuken hechtte zich nu
aan hem, ook niet het beeld van extatische priesters, maar de geur van eten, van
wildbraad en vruchtencompôte, en de afgematte blik van transpirerende slaven met
schootsvellen voor. Ze schrokken van zijn duistere gezicht, dat door een zijraampje
naar binnen gluurde, en keken angstig om zich heen; maar hij beduidde ze, rustig te
zijn. Met de vinger op de mond lieten ze hem binnen en ontvingen hem in de
bijkeuken, achter kisten en gereedschap. Wat kwam hij melden, zo verloren in de
avond? Wind en regen stonden om het huis, - wat was de boodschap?
Vrijheid!
Pardon, hoe zei hij? Wat betekende dat? Wat was hij voor duisterling met vreemde
woorden in de mond? Misschien een grappenmaker, gestuurd door de buren? Komaan,
hij kon het masker laten varen, er was nog afgeserveerde wijn.
Opstand!
O zeker, het gehoor werkte goed, maar het verstand was wat traag. Opstand? Hóe
opstand, wàt opstand, wáar opstand? Geen grappen dus? Welnu, hij kon van wal
steken en vrijuit praten.
Jaflet sprak vrijuit, over wraak, geld en Siddhartha, met scherpe, sissende stem en
puntige gebaren van handen; greep hen in de kleren en schudde ze dooreen, de mond
aan hun oor, zijn ogen waakzaam om zich heen... Velen trokken zich terug, bleek en
onzeker, maar er waren er die meekwamen. Ze deden hun vellen af en volgden hem
met grote ogen en bevende handen naar het aquadukt. Avond aan avond waren er
die hem nagingen door de duisternis: soms éen, soms geen, soms vijf. Eenmaal dertien
tegelijk.
Het werd vol in de pijler. Waar steeds meer mensen komen, daar wordt het vol, wie zal het bestrijden? Het werd in de pijler, kan men zelfs zeggen, veel te vol. Als
ingewanden in een lichaam, zo dicht zat men tenslotte opeen in de kille, donkere
ruimte. Alleen in de middaguren scheen door de naden tussen de stenen genoeg licht
naar binnen om elkaar vaag te kunnen onderscheiden. Aanvankelijk had éen der
revolutionnairen, nerveus geworden door de bijkans onafgebroken nacht, uit eigen
beweging een kei uit de wand gewrikt, zodat een groot raam ontstond, waardoor
plotseling ver-
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blindend en koesterend de zon naar binnen scheen, - maar op bevel van Jaflet had
hij een aframmeling gekregen dal hij bloedde, en hij moest de steen weer bevestigen.
‘Alleen de eensgezindheid maakt het verzet mogelijk,’ zei Jaflet met opgetrokken
wenkbrauwen tot de germaan, ‘dat is een onwrikbare wet. Maar eensgezindheid
ontstaat weer uitsluitend door straffe tucht en door de onvoorwaardelijke erkenning
van het leidersprincipe. Alleen via de leider is men onderling verbonden. Niemand
heeft hier het recht, eigenmachtig te handelen of er een eigen mening op na te houden;
en bij mij is het niet zozeer een recht als wel een plicht. Alles staat of valt met de
strikte onderhorigheid aan mij.’
De germaan knikte en zweeg. Hij zweeg en had zo zijn eigen mening. Over de
Alpen de vrijheid tegemoet; - maar voorshands had hij te zwijgen. Hij kreeg wat
meer gelegenheid tot spreken toen een tweede pijler in gebruik werd genomen en
Jaflet hem belastte met de leiding aldaar.
Nacht op nacht, en in steeds grotere getale, waren de slaven toegestroomd. Sinds
enkele dagen ging Jaflet niet meer zelf van keuken tot keuken, maar had daartoe
zorgvuldig een aantal welbespraakte agenten uitgezocht en opgeleid; hijzelf bleef
achter voor de geestelijke scholing. De pijler mocht dan flinke afmetingen hebben,
maar toen de ronselaars eens met tezamen drie en veertig gegadigden thuiskwamen,
toen was het toch werkelijk veel te vol geworden. Die nacht kon niemand zich meer
uitstrekken om te slapen; zij aan zij, rug aan rug, knie aan knie hurkten de baardige
kerels op de grond in de ondragelijke stank van hun exkrementen, vloekend en
scheldend dat zij zich beet hadden laten nemen, niet meer terug konden, gevangen
waren en ten dode opgeschreven. Maar in een toespraak, waarin hij hen ‘vrije mannen’
noemde, wist Jaflet hun woede van zich af te wenden en te richten op de rijken. Dàt
waren hun vijanden, niet hijzelf was dat; hoe kon hij, Jaflet, een arme en vertrapte
als zij, ooit hun vijand zijn! Dat wilde zeggen... arm? Hij lachte sluw en vroeg hun
of zij wisten waar het eten vandaan kwam, dat iedere nacht werd gebracht. Het kwam.
Er waren middelen, die hun allen toebehoorden... Hij toonde de diamant.
‘Dit is de wraak,’ zei hij.
De flonkering van de steen, als een ster in de nacht, blonk in de ogen der mannen,
van heinde en verre over de aardbol in deze pijler beland. Daar was hun amulet,
bezield met wonderdadige krachten van vergelding... Ze verschikten zich een
centimeter en
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vertelden elkander fluisterend over de verrichtingen, die zij hun vroegere meesters
zouden doen ondernemen en ondergaan. Ook de germaan luisterde; maar zijn meester
was reeds dood, en hij dacht aan de bergen en de vrijheid van het noorden...
De nacht daarop, bij nieuwe maan, sloop de helft onder germaanse aanvoering
naar de volgende holle pijler, honderd meter verder, die sinds enkele dagen in
gereedheid was gebracht. Het was een gevaarlijke tocht door het zwarte veld, onder
de adem van Rome; maar het lukte. Jaflet zag hen na, met plotseling een hevige angst
in zijn borst. Hoe lang kon dit nog goed gaan? Het was een mirakel, dat het niet
allang spaak was gelopen! Er hoefde maar wat te mankeren aan de waterleiding, een
ingenieur zou komen met zijn arbeiders, en alles was verloren. Men kon de ingenieur
doodslaan, en de arbeiders ook, maar verloren zou het niettemin zijn. Bevend bleef
Jaflet in de kille nacht turen, ofschoon er niets meer te zien was. Werktuigelijk betastte
hij de steen op zijn lichaam, voelde de scherpe hoeken en spitsen van de wraak. In
zijn rug hoorde hij het grommen en grinniken der achtergeblevenen; boven zich het
zacht voortspoelende water...
Toen knikte hij plotseling heftig. Zo gauw mogelijk moeten we hier weg wezen,
dacht hij, - anders is het gedaan met ons.

7
In de andere pijler begon de germaan na twee dagen voorzichtig over de Alpen te
spreken, als over een mogelijkheid. Maar aan de achterdochtige gezichten zag hij,
dat hij er snel mee ophouden moest. Het waren al de ogen van Jaflet, waarmee ze
hem aankeken, - ogen, die verlangden naar een einde, niet naar een nieuw begin. De
nieuw aangeworvenen, die hij misschien had kunnen beïnvloeden, werden allen naar
Jaflets pijler gebracht en daar doordrenkt met zijn gedachten, en verblind door de
wraakdiamant. Toen het bij Jaflet weer te vol was geworden en er een nieuwe kolonne
kwam, bestond die alleen uit de oudsten, die hij allen al kende en die over Jaflet
spraken als over een onfeilbare.
Weldra bemerkte hij, dat zijn gezag zich niet bij benadering kon meten met dat
van de leider. Ieder ogenblik ontstonden er ruzies en kleine vechtpartijen, die hij
nauwelijks afdoende wist te sussen. Hij voelde zich ontmoedigd en niet in staat tot
straf optreden, zoals in de dagen toen hij de jood Jithream de schedel spleet. Het was
hem of hij op de helling van een berg zat, die langzaam en onweerhoudbaar begon
te verschuiven in de richting van het ravijn. En

Libertinage. Jaargang 6

371
soms, als hij leunend tegen de vochtige keien een beetje doezelde, was het hem of
het geweldige onheil zich achter de horizon verscholen hield en nu en dan even het
hoofd er bovenuit stak om te zien of het al haast zover was. Straks zouden deze
mannen, die hier om hem heen lagen te slapen of te dobbelen, in het beste geval hun
oude opdrachtgevers op gevarieerde wijze afslachten. Maar dan? Wat dan nog? Dan
wisten ze het niet verder, over geen enkele richtlijn beschikten ze dan meer; en Jaflet,
dat was wel zeker, zou na het bereiken van dat doel de krachten kwijl zijn, die hem
nu voortdreven. De germaan schudde moedeloos het hoofd. Hij had het einde duidelijk
voor ogen, maar was niet bij machte er iets tegen te ondernemen. Hij voelde ook de
kracht er toe niet in zich, het was of Jaflet en zijn steen hem verlamd hadden. Dat
alles bovendien van zíjn geld gefinancierd werd, liet hem koud. Hoe groot het kapitaal
ook was, Jaflet had de diamant en dat scheen meer te betekenen. Het was een
onverkoopbaar ding, ekonomisch gezien kon men net zo goed niets hebben, maar
men had krachten en vermogens. Men had de diamant...
Zo dacht de germaan. En wat Jaflet aangaat: in de luttele maanden, die verstreken
waren sinds de vlucht uit Amittus' huis, was zijn persoonlijkheid als een
lianenvegetatie ontstaan om het raamwerk van haat en wraaklust. Woest aanvankelijk,
en baarlijk woekerend, maar allengs strakker wordend, vervaarlijker ook. Zijn denken
had de stroefheid verloren en bewoog zich nu behendig en snel als een gladiator. De
germaan vertrouwde hij niet meer. Was hijzelf veranderd, de germaan niet minder,
maar in een onbetrouwbare richting. Was die man, die maar zweeg en er nauwelijks
de wind onder had, dezelfde als de reus die hij eens tot vader en inspirator had
uitgeroepen? Jaflet maakte zich ernstig zorgen. Het was hier in de kwetsbare pijlers
met hun verpeste atmosfeer niet minder gevaarlijk dan op de Vesuvius; en met de
germaan klopte het al evenmin. Weldra, zo snel mogelijk, zou hij besluiten moeten
nemen; en hij nam ze op een nacht, toen een verwilderde bewoner van de andere
pijler hem wekte. Het was er vechten geworden, op leven en dood, en de germaan
kon niets uitrichten. Jaflet greep een ijzeren staaf en rende er heen, zo snel zijn benen
hem dragen konden.
Van een afstand hoorde hij het geschreeuw al en met een toren van angst bovenop
zijn woede stortte hij naar binnen. Een geweldig tumult was gaande in de duisternis.
Steunende en tierende lichamen botsten tegen hem op, van alle kanten klonk het
geluid van stompen en klappen en het hoge zingen van geworgden.
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‘Ophouden!’ schreeuwde hij. ‘Vervloekt! Vervloekt!’ Zijn staaf floot door de lucht
en beukte uit alle macht neer op ruggen en hoofden, zodat het knapte en kraakte.
Misschien is de germaan er bij, dacht hij.
Het was stil, nog wat kermen en rochelen uitgezonderd. Toen begon er plotseling
weer een te krijsen alsof hij lachte, te huilen en te slaan. Ook deze krankzinnige velde
Jaflet.
‘Een vrouw zou nog beter helpen,’ hoorde hij naast zich de stem van de germaan,
- en toen hij het hoorde wist hij, dat de germaan nú nog leefde, maar slechts tot nader
order.
‘Ik neem jullie niets kwalijk,’ zei Jaflet in het donker, ‘maar wie ik niet
doodgeslagen heb, die moet weten dat het bij toeval is. Weldra zullen jullie vrouwen
hebben. Morgennacht vertrekken we.’
De nacht daarop vertrokken zij. De germaan was door Jaflet belast met het bevel
over een groepje verkenners: een niet zo bijster belangrijke funktie - de levantijn,
die de aftocht dekte, had groter verantwoordelijkheid - maar toch was het een funktie;
dit omdat hij het geld bezat en omdat Jaflet de anderen niet in de war wilde brengen
door al te snelle degradaties, waaruit zij maar zouden kunnen besluiten, dat ook
leiders niet zo erg vast in het zadel zitten, dus ook hijzelf niet. Maar misschien
onderschatte hij hun kneedbaarheid.
Hij had sergeants benoemd en in groepjes van tien trokken de mannen door bos
en berg het binnenland in. Toen de zon opkwam duurde het bij velen uren, eer hun
ogen aan het licht gewend waren. Toen verdreef de vrolijkheid de vermoeienis. Zij
die reeds kameraden waren, konden elkaar voor het eerst goed bekijken. Men baadde
en zwom en juichte over de vrijheid. Tegen de avond liet Jaflet halthouden op een
open plek van een beboste heuvel. De rest van die dag was het vakantie.
Toen het al schemerde ging Jaflet naar de germaan, die tegen een boom zat en met
een stokje een berglandschap in de aarde tekende.
‘Wat teken je?’
‘Niets,’ zei de germaan en zag op. ‘Zomaar wat.’ Hij wiste het uit met zijn voet.
‘Je bent moe,’ zei Jaflet na enige tijd.
De germaan knikte.
‘Ik ben moe ja,’ zei hij en brak het stokje in tweeën. ‘Maar niet van het lopen.’
‘Je moest mij het geld maar geven.’
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De germaan zag weer op, en scherp keek Jaflet hem in de ogen. Toen knikte de
germaan en gaf hem het geld. Wat later kwamen er een paar anderen bij de boom
zitten, en vroegen wat de leider had gezegd. De germaan schudde het hoofd en
vertelde over de Alpen en de vrijheid van het noorden, maar als van een
onmogelijkheid.
‘Wat praat je?’ riepen de mannen uit. ‘We zíjn toch vrij!’
‘Is het dat wat jullie geloven?’
De volgende dag moest ieder tien uur exerceren en bovendien een boog en vijftig
pijlen gereed hebben. De dag daarop werd er tien uur lang op de schijf geschoten en
geoefend in het messteken. In de volgende weken sneuvelden reeds tientallen bij de
expedities, die uitgezonden werden voor proviand en materieel. De buitenverblijven
der grootgrondbezitters werden veelal verwoed verdedigd en ook de halfnaakte
herders schoten zelden mis. De kleine patrouilles soldaten, die men ontmoette, liepen
doorgaans over bij het zien van hun minderheid. Twee maanden later was de open
plek op de helling een legerkamp geworden. Na een half jaar waren er zo tien,
verspreid over een uitgestrekt gebied. Elk er van bestond uit ontelbare tenten, rokende
keukens en zelfs stenen gebouwen; uit werkplaatsen, waar de grote artilleriestukken
werden vervaardigd, klonk de gehele dag zagen en het schallen der hamerslagen. Er
was appèl en een hiërarchie van officieren. De militair ondergeschikte was verplicht,
zijn superieuren stram te groeten. Er waren lijfstraffen, bevorderingen en
onderscheidingen. De kok van deze of gene patriciër, die nu centurio was, kon de
eenzame opsluiting bevelen van zijn vroegere lotgenoot, de zilverdienaar. Wie over
goden of godinnen sprak, zij het Osiris, Cubelè of Krèstos, werd onmiddellijk
terechtgesteld: de manier-waarop werd bepaald door het goddelijke voorbeeld, - een
spektakel dat steeds werd bijgewoond door de allerhoogste leider, die een specialist
was in het onderwerp, naar men elkander verzekerde. Er waren vrouwen. De officieren
bezaten er een paar voor zichzelf met het recht tot ruilen (maar niet binnen een week),
de soldaten hadden een bordeel. Verse rekruten, eergisteren nog slaven, die via
tientallen tussenpersonen in éen der kampen aankwamen, liepen dagenlang als
verdwaasd rond, weifelend tussen een krankzinnige woede jegens een oude
slavenkennis, die zij als een hoog officier aantroffen en die hen liet afranselen, en
een krankzinnige vreugde, dat zij dit alles zèlf waren, al deze reusachtige
kampementen, al die wapens en wagens en wegen, dat al deze duizenden de hunnen
waren en niet de romeinen, vloek over hen. Maar wat maakte het uit?
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De germaan, zoals iedereen hem naamloos noemde, had geen enkele taak of funktie
in het monsterachtige geheel, dat nog steeds groeide door de aktiviteit der honderden
ronselaars in heel het land. Voor de meesten was hij al een legendarische en
onbegrijpelijke figuur: enerzijds immers een man zonder stem in het kapittel, een op
de Alpen en de vrijheid van het noorden gefixeerde monomaan met vermoeide ogen,
en anderzijds in zekere zin toch bijna zoveel als de grote Jaflet, de aanvoerder, diens oudste medestrijder en financier. Het was onbegrijpelijk en legendarisch. Soms
zong hij in de avond; meestal was hij bij de paarden. Men durfde zich niet goed met
hem te bemoeien, en men ried het ook de groentjes af, die men vaak bij hem zag,
soms huilend, hij zwijgend. Nooit zag men hem met Jaflet samen.
Jaflet, in zijn patricische rijkostuum van purper leer, huisde in zijn stenen
hoofdkwartier, in de gevreesde diamantkamer. Een wacht kondigt de drilmeester uit
kamp VII aan. Jaflet knikt. Hij hoort hem binnenkomen, maar kijkt niet om. Hij weet
dat de man als een den in de houding staat en zo een dag lang zwijgend zou blijven
staan als hij hem het woord niet gaf.
‘Wel?’
‘Ik acht het mijn plicht, uw aandacht te vestigen op de... de gemaan, heer.’
‘Wat is er met hem?’
‘Hij spreekt over de Alpen en vrijheid van het noorden, zoals hij het noemt.’
‘Nu en? Nu en? Dat weet iedereen, hij doet niet anders.’
‘Hij heeft gisteren een paar rekruten uitgestippeld hoe zij er komen moeten. De
route, heer.’
Langzaam draaide Jaflet zich om.
‘O ja?’ zei hij. ‘De route? Kijk eens aan.’ Hij dacht even na. Toen knipoogde hij
de ander toe: de hoogste onderscheiding die men deelachtig kon worden. ‘Laat me
je mes eens zien,’ verzocht hij.
De drilmeester toonde het.
‘Wel een aardig mes,’ zei Jaflet. ‘Haal hem eens hier, die meneer de germaan.’
Na tien minuten, tijdens welke Jaflet met een lichte glimlach naar de diamant keek,
die in een gouden statief op een marmeren tafeltje stond, - na tien minuten stond de
germaan in de kamer, de drilmeester schuin achter hem.
‘Sommigen willen hier graag weg,’ zei Jaflet, - ‘wist je dat?’
De germaan knikte.
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‘Zeg eens: “ik wist het”, en ga in de houding staan.’
‘Nee, Jaflet,’ zei de germaan. ‘Maar liever niet.’
Jaflet keek even naar de drilmeester, dan weer naar de germaan.
‘Hm... Wou je ze helpen ontvluchten?’
‘Misschien wel,’ zei de germaan en streek over zijn ogen. ‘Ik weet het eigenlijk
allemaal niet meer.’
‘O nee? Ben je de kluts een beetje kwijt, jongen?’
‘Luister eens, Jaflet, ik weet heel goed, dat de drilmeester schuin achter mij me
direkt gaat neersteken. En dat is ook maar het beste, begrijp je wel? Ik ben de enige
die weet hoe je...’ - hij zweeg en wees naar de mismaakte diamant. ‘Zo ver kan het
komen... De horizon, Jaflet, die horizon... Nog een paar dagen en ik had alles in
Rome verraden. Wat wil je? Wat weet jij er van? Ik weet al lang niet meer wie we
zijn...’
‘Uitgepraat?’
De germaan haalde zijn schouders op.
‘Draai je dan maar eens om.’
De germaan wendde zich naar de drilmeester, die hem toelachte en hem het mes
in de buik stootte.
‘Uitnemend,’ zei Jaflet knipogend.

8
De voorspoed en het hoge gezag, dat hij uitoefende, hadden Jaflets haat en wraaklust
stiller gemaakt, maar ook verdiept en verhevigd. Toen het leger zeventigduizend
man bedroeg gaf hij bevel, de aanmonstering stop te zetten, de kwetsbare groeipunten
af te sluiten, de krachten te bundelen en alles in gereedheid te brengen voor de
beslissende aktie. Zolang er dagen waren, dat alleen al op de roomse markt tienduizend
slaven verhandeld werden, zou hij er makkelijk nog éens zoveel manschappen bij
kunnen krijgen, - maar de tijd drong. In Rome was sinds lang bekend, dat er iets
gaande was in het achterland, mocht men ook geen vermoeden hebben van de omvang.
Maar de laatste tijd werden de berichten der verklikkers onder het personeel van
regeringsautoriteiten, evenals die van de spionnen aan het hof, steeds onrustbarender.
De omgeving van de keizer begon nerveus te worden (de keizer zelf niet: hij was
aan het lezen), herhaaldelijk werd de bedreiging in de senaat ter sprake gebracht en
de burgerij begon daden te eisen.
Verder uitstel zou niet verantwoord zijn. Na twee weken was het net van voelarmen
en verbindingen, dat het land overdekte, gelikwideerd en het leger klaar voor de
opmars. Jaflet gaf de route's aan
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en zelfs de stadswijken, die elk onderdeel voor zijn rekening moest nemen, en
verstrekte tenslotte de laatste orders aan zijn bevelhebbers, die verzameld waren in
de diamantkamer. De diamant overigens misten zij. Leeg was het statief. Jaflet,
midden in de kamer, stelde met donkere stem als eerste doel: de overwinning te velde.
Pas daarna mocht een aanvang worden gemaakt met verwoesting en wraakoefeningen.
Geen minuut eerder. Wie zich vóor die tijd in enig opzicht vergreep, diende zonder
verwijl gevonnisd te worden. Alle krachten, lichamelijke zowel als zedelijke, moesten
ter beschikking blijven voor de veldslag.
Als zeven monsterslangen zetten de legioenen zich in beweging. Elk bestond uit
tienduizend man en schoof uit een andere richting op Rome toe. In de kampementen
bleven slechts de zieken achter; met een nederlaag hield Jaflet ook uit psychologische
overwegingen geen rekening. Hijzelf reed aan het hoofd van het élite-legioen; vooral
wanneer zijn paard steigerde had hij enige last van de diamant, die zich weer op zijn
oude plaats bevond: tussen de benen. Niets van triomf voelde hij bij het overzien
van het gedisciplineerd door bossen en velden oprukkende leger met zijn honderden
paarden en wagens, en zijn barokke aanhang van vrouwen en keukens. Zijn hart
klopte bedaard als altijd, zijn ogen waren rustig. Hij verwonderde zich er niet over.
Alles sprak vanzelf. Hij ging terug naar Rome om het een einde te bereiden. De
hinder tussen zijn benen bevestigde een grote zekerheid in hem, - zij waren
onoverwinnelijk: uit onpeilbare regionen, anders ontoegankelijk, putte de diamant
titanische vermogens.
De weg van zijn legioen was dezelfde als die van ruim een jaar geleden; zij zouden
uitkomen bij het aquadukt, dat hij inmiddels had laten vergiftigen. Misschien lagen
zijn krukken nog in de pijler. Hij nam zich voor om eens te gaan kijken na de
overwinning... Na de overwinning? Hij betrapte dit woord ‘na’ op een ijzige kou en
leegte, - en op hetzelfde ogenblik wist hij, dat er geen ‘na’ zou zijn. Hij zou sneuvelen,
het was zeker, maar het maakte niets uit. Het was in orde zo.
Toen verschrikten hem enkele berichten aangaande de andere afdelingen, de ene
tijding na de andere kwam binnen. Men was op dorpen en buitenverblijven gestoten
en de soldaten, plotseling uitzinnig, hadden naar geen enkel bevel meer geluisterd
en waren aan het plunderen, brandschatten en drinken geslagen. Van drie legioenen
lag de opmars al stil. Jaflet spoedde zich naar het dichtstbijzijnde, rook en brand
waren van verre al te zien. De bevelhebber
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was radeloos, duizenden mannen ronkten hun roes uit temidden van puin en dood.
Jaflet liet enkele honderden voorbeeldig terechtstellen en galoppeerde naar het
volgende legioen, waar eenzelfde beeld hem wachtte. Het derde legioen vermaakte
zich met gladiatoren-gevechten, en vele officieren hadden zich hier niet meer tegen
hun manschappen verzet. In omgedraaide rollen stonden duizenden slaven te joelen
en te applaudisseren bij het tafreel van gevangen patriciërs, die op een veldje tegen
elkaar voor hun leven vochten met pieken en netten. En toen Jaflet dit zag, was het
ook hèm of hij nektar dronk, maar hij beet zijn kaken op elkaar, liet de patriciërs
slachten en tevens vele soldaten, zelfs enkele officieren.
Een week nadien, toen de slag reeds gewonnen had kunnen zijn, was er een uiterst
verwarde en onoverzichtelijke situatie ontstaan. Twee legioenen hadden elkaar in
een woud ontmoet en waren slaags geraakt, met wederzijds belangrijke verliezen;
een derde, het artillerie-legioen, was geheel verdwenen. Gevallen van plundering,
moord en brand bleven aanhouden. De proviandering, berekend op drie dagen, begon
te stagneren en dit was zeer ernstig, want nu móest er wel geplunderd worden, hetgeen
de soldaten in verwarring bracht. Ook bereikten Jaflet toen berichten over muiterij
en desertie.
‘Nog is het niet verloren,’ zei hij gejaagd tot zijn onderbevelhebber, maar deze
merkte op dat hij op zijn nagels beet. ‘Bij elkaar heb ik nu wel twee legioenen moeten
doden, een derde is spoorloos verdwenen, maar ook ook al zijn we half zo sterk als
nu, dan nog kunnen we overwinnen. Mijn diamant... er is geen sprake van dat...’
Een ordonnans kwam uit Rome en meldde, dat de stad zich thans koortsachtig
bewapende; eergisteren nog had men haar welhaast zonder slag of stoot kunnen
nemen. In de kringen der rijken was men vooral verbitterd over de
gladiatorengevechten, waarover men had vernomen; maar ook de soldaten, veelal
van het platteland afkomstig, waren verbeten en vechtlustig. Zelfs hadden veel slaven,
die bang waren voor represailles omdat zij niet met Jaflet mee hadden willen doen,
zich opgegeven als vrijwilliger: voornamelijk stamden deze uit religieuze kringen.
Zij aan zij met hun onderdrukkers zouden zij nu voor de zaak van hun onderdrukking
vechten en sterven.
‘Nog is alles niet verloren,’ gromde Jaflet, maar zowel de onderbevelhebber als
de ordonnans zagen, dat hij zijn duimnagel inscheurde, zodat er bloed kwam. ‘Wij
zullen overwinnen met onze nieuwe groepering, ook zònder artillerie, - niets bezit
groter zekerheid. We zijn nu vier uur gaans van de stad; twee legioenen zijn
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nog in uitstekende konditie, de twee andere tellen samen voor éen. We hebben het
recht aan onze kant, de wraak is ons recht, de diamant onze sanktie, we kunnen doen
wat we willen met dit land. De romeinen hebhen ons uit vrije wil hierheen gesleept.
Echte romeinen zijn er niet meer in Italia, die zitten in de koloniën. Namen zij òns
land, wij nemen het hunne!... Bewapenen zij, ordonnans?’ vroeg hij onzeker.
‘Koortsachtig, heer. De keizer heeft de staat van beleg afgekondigd.’
‘Dat leesbeest? Voorwaarts! Niets is verloren! Ook nu zullen het goud en de letter
het niet van het bloed winnen!’
‘Maar zij bewapenen koortsachtig, heer!’
Bevend van bewapeningskoorts trommelde Amittus met beide vuisten op de
schrijftafel van de prefekt.
‘Gladiatorengevechten!’ brulde hij. ‘Gladiatorengevechten tussen mensen als jij
en ik! Dat vervloekte gespuis! Tussen mensen als jij en ik!’
‘Tja...’ zei de prefekt.
‘Wat “tja”? Niks “tja”! Bij Pollux, we zullen ze krijgen, dat zwijnenplebs!
Gladiatorengevechten!’
‘Ik zou u weleens willen zien, oom,’ zei Lucius, ‘u en Gajus Ennius, de twee
vermaarde gladiatoren, tararahoempapa!’
‘Hou je grote mond dicht, melkmuil! Ik beveel je te zwijgen! Zijn jullie dan
allemaal gek geworden? Als we niet oppassen snijdt dat godverlaten Jaflet-canaille
ons allemaal de hals af! Wat zei de keizer? Spreek op, wat zei de keizer?’
‘Wat ben jij eigenlijk voor soort stoïcijn, Amittus?’ vroeg de prefekt. ‘Je verwondert
mij.’
‘Je zult je verwonderen als je aan een boom hangt, en spreek niet over filosofie!
Wat zei de keizer, vraag ik je!’
‘De keizer las; hij zat tevreden met een boekje in een hoekje. Ik sprak de keizerin.’
‘Nou en? Wat zei ze, wat zei hare majesteit? Zeg dan toch eindelijk iets, bij
Herkules! De hele stad staat op haar kop en jij zit je hond te vlooien!’
‘Aanvankelijk was onze geëerbiedigde landsvrouwe vrij rustig. Zij hoorde mij aan
en trachtte het gevaar te bagatelliseren. Toen ik dat merkte liet ik mijn abstrakte,
informerende exposé varen en vermeldde enkele pittige details, die ons ter ore zijn
gekomen. Onder andere sprak ik over de gladiatorengevechten, waarbij die
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dikkerd van een Oktavius Quirinus, neef des keizers, gedood schijnt te zijn door mijn
voorganger Publius Gallus, wat nogal verbazend is. Ik had beslist op Quirinus gewed.’
‘Vervloekt! Bloed over het nageslacht van alle slaven! En toen? En toen?’
‘Toen verwonderde ik mij over onze beminde vorstin. Zij snelde naar de keizer,
rukte hem het boek uit de handen en sloeg hem er mee ik mag wel zeggen op zijn
hoofd, roepende: “Jij leest je imperium naar de ondergang!” Ook verleende zij keizer
Claudius hierbij een titel, die bij mijn weten geheel nieuw is in de étiquette. Je moet
niet zoveel lachen, Lucius Pustus, ook jij zult straks moeten vechten en wellicht
sterven.’
‘Ik wil niet anders! Ik snak naar daden!’
‘En toen? Wat zei de keizer?’
‘“Messalina!” riep hij uit, zich daarbij van zijn zetel verheffende en zich
eigenhandig over het bebonsde hoofd strijkende. “Je geeft je af met veroordeelden
en stervenden, je zoekt je zaligheid op de drempel van de dood, - maar wat moest ik
zonder jou?” Daarop instrueerde hij mij, in zijn naam de staat van beleg af te
kondigen, wat inmiddels is geschied. Jullie weet wat dit zeggen wil,’ zei de prefekt
strak en stond op. ‘Van nu af is iedereen soldaat, niemand uitgezonderd. Wij zullen
vechten tot de laatste man. Cives romani sumus.’
‘Bravo!’ riep Lucius en sprong overeind. ‘Dàt is latijn voor mij! Wij zijn romeinse
burgers! O grote moeder, moeder der goden, - nu zal ik u mijn mannelijkheid
bevestigen!’ riep hij met ten hemel geslagen ogen, en stormde het vertrek uit. ‘Opzij!
Opzij!’ riep hij, door de gangen hollend. ‘Ik ga mij bewapenen! Opzij!’ Bij de uitgang
van de prefektuur botste hij tegen Akroates en greep hem beet.
‘Zijt gij romeins burger?’
‘Neen!’ riep Akroates en wierp het hoofd in de nek. ‘Hier staat een griek!’
‘Een spion!’ kraaide Lucius en zwaaide met zijn armen. ‘Een spion van Jaflet!
Arresteer hem onmiddellijk!’
Meteen schoten agenten toe en sleepten Akroates weg.
‘Daden...’ fluisterde Lucius, terwijl hij zich uit de snel groeiende samenscholing
wrong. ‘Daden... Niets dan daden...’ Hij rende naar het overvolle Forum, waar op
verscheidene punten wapens uitgedeeld werden, gordde zich een sabel om en voorzag
zich van schild en speer. Moeizaam en met veel geschreeuw werden de reusachtige
steenslingers, meters lang en hoog, door het gewoel voortgetrokken,
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op weg naar de buitenwijken en het aquadukt. Ieder was nu wapendrager. Men wist
de stad omsingeld, maar de doodsangst op de gezichten ging schuil achter bleke
vastberadenheid. Lange kolonnes soldaten marcheerden met muziek voorop naar de
kwetsbare punten, begeleid door uitbundig gejuich. Van alle kanten weerklonk het
slaan en zingen van trommels en fanfares. Omroepers te paard lazen proklamatie na
proklamatie af, waarin de burgerverdediging werd georganiseerd, en weer anderen
waarschuwden de bevolking onafgebroken tegen het drinken van leidingwater: reeds
velen waren gestorven. Een ieder, kinderen tot twaalf jaar en vrouwen uitgezonderd,
moest zich terstond naar de rand van de stad begeven en gehoorzamen aan de bevelen,
die daar verstrekt werden. Men moest overwinnen of het beleg een week uithouden,
dan zouden de ontzettingstroepen uit het zuiden er zijn. De vrouwen en kinderen
dienden in alle straten materiaal te verzamelen voor de oprichting van barrikades;
geen meubelstuk mocht gespaard worden. Een vijandelijke legermacht van tenminste
tienduizend man kon inmiddels binnen het uur ter hoogte van het aquadukt uit de
wouden tevoorschijn komen.
Lucius rende naar huis, op het nippertje ontsnappend aan de hoeven van een
regiment ruiters, dat plotseling om de hoek van de Vicus Iugarius gedaverd kwam.
‘Ik ga vechten, moes!’ riep hij in het atrium opgewonden naar zijn moeder, die
ten gevolge van het door Jaflets mannen vergiftigde water ziek te bed lag, maar ook
vroeger gebrekkig was en kreupel.
‘O pas toch op, jongen!’
Lucius greep zijn slaafje.
‘Hoe oud ben je?’ riep hij.
‘Tien.’
‘Twaalf!’ schreeuwde Lucius en zwaaide met zijn schild. ‘Mee! Hier is een mes!’
‘Ik wil niet dopen!’ huilde het syriërtje.
‘We gaan niet dopen, we gaan vechten!’ Hij sleurde het slaafje de straat op en
bedreigde de passanten met zijn speer. ‘Opzij! Allen opzij! Wij gaan daden
verrichten!’

9
Hier en daar was in de verte, tussen de bomen door, al een glimp van Rome te zien.
Gespreid over een breed front kroop het legioen naar de rand van het woud, de
schilden nog op de rug, maar de messen al tussen de tanden en de speren en zwaarden
gereed. Over
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een breedte van honderden meters klonk het aanhoudende, geweldige ruisen en
ritselen van bladeren en knappende takjes. Het leek of de grond tot leven was
gekomen: waar men keek bewoog en schoof het voorwaarts tussen de stammen en
struiken, - elke zonnestraal, die in de schaduw doordrong, ketste met een kreet af op
het staal van een wapen.
‘Een onverdedigbare stad,’ fluisterde Jaflet voortkruipend tot zijn onderbevelhebber.
‘Het aquadukt bewijst het. Ze houden geen rekening meer met aanvallen te land.
Vroeger was de waterleiding ondergronds, je weet wel, dat geval van Appius Claudius,
die ook de Via Appia heeft aangelegd. Een totaal onverdedigbare stad is het nu...
Hoor je ze trompetteren daarginds?... Trompetteren jullie maar! Heb jij een speciaal
mannetje op het oog?’
‘Ik kom uit Neapolis, heer.’
‘Dat krijgt ook een beurt. Ik moet een zekere Amittus hebben, een sluikharige.
Mocht je zo iemand zien, waarschuw me dan, - dit is een bevel. Is alles nu verder
begrepen? Sluipen tot vijftig meter voor de woudzoom, daar wachten op het
hoornsignaal en dan snel over het veld naar het aquadukt en dit innemen. De pijlers
vormen een uitstekende dekking en van bovenaf kan de strijd beslissend beheerst
worden.’
‘U weet toch, dat het er al vol zit met romeinen?’
‘Binnen een uur zullen ze er vanaf en er achter vandaan geslagen zijn. Hoe is het
met het legioen van Ajetus?’
‘Dat ligt klaar aan de oostkant en wacht op ons signaal.’
‘Zijn ze al opgemerkt?’
‘Het schijnt van niet.’
‘Prachtig. Zij zullen de verbinding tussen het aquadukt en de stad afsnijden. Stoppen
nu.’
De onderbevelhebber stak zijn arm op en een halve minuut later was het geruis
overal verstomd. Het rumoer in de stad was nu duidelijk hoorbaar, als een bloem
kwam het uit de stilte tevoorschijn. Van zijn vooruitgeschoven plaats kon Jaflet het
stoppelveld overzien, dat golfde in de zon. Ginds blonk en glansde de stad met haar
tempels en gepleisterde woonkazernes; de villa's op de Palatinus tekenden zich scherp
en wit af tegen de zeeblauwe lucht.
Roerloos keek Jaflet er naar, - toen verslikte hij zich plotseling en greep bevend
naar de diamant, terwijl hij zijn gezicht in de bladeren liet zakken. ‘Help mij, steen,’
fluisterde hij hartstochtelijk, ‘mijn wraak, verricht een wonder en laat mij Amittus
doden eer ik sterf... Ave, ave...’ Er kwam een hevige kramp in zijn vingers en
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met geweld trachtte hij zich te beheersen, maar het was hem alsof pas nu de omvang
van zijn onderneming tot hem doordrong. Tot in de verste uithoeken der aarde zou
alles overstag gaan, van Britannia tot Armenia, - hij zou een wereldrijk ten val
brengen! Nee, hij zou geenszins. Het imperium dat hij zèlf was, dat zou ten onder
gaan. Sneuvelen zou hij, - maar niet dan na Amittus te hebhen getroffen, de hond!
Hij hief zijn hoofd op en kroop nog een tiental meters naar voren; het was of hij
de duizenden achter zich voelde ademen en trillen. Duidelijk zag hij nu de
troepenbewegingen aan de rand van de stad, zag in de stad een kolonne paardenvolk
de Palatinus afgalopperen, zag wapens flitsen op en achter het aquadukt; nu en dan
liepen soldaten en zwaar bewapende burgers van de ene pijler naar de andere. Zijn
eigen mannen lagen nog te ver in het bos om iets te zien, dat mocht ook niet; zij
zouden het zien als ze niet meer terug konden. Dat zou hun angst verdubbelen en zij
zouden overwinnen, ook zonder artillerie en ten spijt alle romeinse organisatie, tucht,
moed en saamhorigheid, - duizendmaal wraak over hen!... En toen merkte Jaflet dat
hij overeind stond, met zijn getrokken zwaard hoog in de lucht.
Meteen galmde het hoornsignaal en reeds holde hij struikelend voorwaarts met
het bloed in zijn ogen. De zon greep hem in zijn nek, hij rende nog even door en
bleef toen staan, eenzaam op het stille land. Wat gebeurde er? Met een ruk draaide
hij zich om.
Dertig meter achter hem wankelde zijn legioen in dikke rijen aan de zoom van het
woud, zo ver het oog reikte. Met opengesperde ogen en knikkende knieën keken de
mannen naar het stralende middelpunt der aarde, dat hen verpletterde als een lied.
En niet alleen als een lied. Reeds floot het in de lucht en de eerste voltreffer smakte
in hun rijen. Maar het was of de aanblik der doden en het kermen der gewonden hun
eerbied en vrees nog deden toenemen, - niemand verroerde zich. Bij de vijand was
nu veel geschreeuw.
Nu is alles verloren, wist Jaflet, - de zedelijke spits was afgebroken, de beslissende
krachten vloeiden er uit, maar wat gaf het nog? Het was hem of het bloed uit zijn
ogen en oren liep.
‘Voorwaarts!’ bulderde hij.
En toen kwamen ginds, van de oostkant, Ajetus' mannen aangestormd, die hem
zagen maar niet hoorden. Als het water door de verpletterde dijk stortten ze aan uit
het woud, bulkend uit tienduizend kelen en de zon aan scherven slaand met hun
wapens. Nog stond Jaflet alleen op het veld, dat reeds dreunde van de myriaden
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naderende voeten. Een tweede kei huilde over hem heen, en toen ook deze in het
gebiologeerde legioen sloeg, voer er een rilling door de rijen, - en met een krijsen,
dat voor eeuwig als een sateliet om de aarde zal blijven wentelen, braken zij los van
de bomen, over de golvende bodem achter Jaflet aan.
Gedurende een halve minuut was de romeinse bezetting van het aquadukt totaal
overrompeld en beduusd. Niemand had gerekend op nog een tweede leger. Over een
breedte van kilometers stroomde nu een grauwe, tierende, joelende golf van tweemaal
tienduizend mannen op hen af, naderend als het inferno zelf. Een ogenblik scheen
er een paniek te zullen uitbreken, een vlucht dreigde, maar achter hen brulde plotseling
een stem die zij verstonden:
‘Cives romani sumus!’
Daar zoemden hun pijlen en velden de voorsten der aanvallers. Niet Jaflet: door
bloed verblind was hij gestruikeld en bevond zich nu midden in de hoofdmacht, als
een slaaf onder de slaven. Men hoefde geen scherpschutter te wezen om hier te
treffen: ieder schot was raak, - juist als destijds met de man die zoveel luizen had,
er bij iedere greep éen ving, nooit misgreep, en die, desbetreffend verwonderd
ondervraagd, meedeelde: ‘Als ik misgrijp heb ik er óok een.’ Als luizen dus stortten
de voorsten neer, maar de volgenden renden over hen heen, totdat ook in hùn lijven
de pijlen zoefden, - doch twintigduizend man, wat wil men? Ook de bezeten
schietende artillerie legde nauwelijks gewicht in de schaal. Toen het aquadukt was
bereikt, werd alles heel anders.
Als een klauw greep de slavenarmee haar vijand beet. Nu waren de steenslingers
machteloos en geschoten werd er alleen nog van bovenaf, maar slechts door
scherpschutters. Wie kon hier nog slaaf van romein onderscheiden? Nu werd er
gehakt en geslagen, getrapt en gespleten, - nu kan men wel op dak gaan zitten met
zijn woorden. Hier kon men leren wat rochelen is, wat kermen, wat brullen, wat
lachen. Zeker, vooral gelachen werd er veel. Daar, kijk, die lybiër, die reus van een
neger daar, hij slaat een hoofd af, maar eer het lichaam tijd heeft om op de grond te
vallen, is het zwaard teruggekeerd en splijt het overlangs tot ver in de buik. En dan
lacht hij. Snel draait hij zich om en reeds komt de punt van zijn wapen tevoorschijn
uit de achterkant van een romeinse schooljongen, maar voordat hij weer kan lachen
en improviseren zijn zijn benen door een getaande koloniaal onder hem vandaan
gemaaid, zodat zijn romp verwonderd op de grond bonkt. En de koloniaal, hij drenst
en jengelt als een verwend kind, maar dat is een gewoonte van hem;
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hij haalt weer uit... te laat: een gebrekkige slag treft hem van opzij, maar toch nog
goed genoeg om zijn gezicht als een snee brood van zijn gezicht te snijden. Het was
de onderbevelhebber, die hem trof. Hij hakt zich een weg naar Jaflet; in de verte zag
hij een sluikharige te paard, naast hem een ander met een wit hondje. Hij heeft veel
last van het geschreeuw om hem heen, zijn oren tuiten er van. Met iedere stap suist
zijn sabel omlaag, alsof dat bij het lopen hoort, maar het is zijn dag niet vandaag:
daar raakte hij een pols, zodat een hand als een handschoen op de grond valt. Dan
ziet hij Jaflet ineens, maar plotseling is er een belangrijke en verbazende gebeurtenis.
Hij is dood.
Jaflet vocht nauwelijks; zwijgend zocht hij Amittus. Het was niet zo moeilijk om
levend te blijven als men dat wenste: men moest niet aanvallen, en een stap achteruit
doen als een ander iets wilde; deze wendde zich onmiddellijk af, er was geen
gelegenheid tot koncentratie op éen persoon. En veel achterom kijken natuurlijk.
Zijn schouders waren ontveld, maar het deerde hem niet: Amittus moest hij hebben.
Plotseling sloten een paar mannen zich bij hem aan en verdedigden hem, alsof dat
zo was afgesproken. Als ze stierven, waren er weer andere. De strijd was nu zeker
een half uur aan de gang en de verdedigers werden onmiskenbaar teruggedrongen:
het aquadukt was al voor het grootste deel in handen der slaven. Op vele plaatsen
waren groepen romeinen omsingeld en werden systematisch vernietigd. Zolang hij
niet met Amittus had afgerekend, ging het verloop Jaflet ter harte. Ongerust zag hij,
dat romeinse reserves onafgebroken toestroomden uit de stad. Maar ineens scheen
de stroom in verwarring te raken en te aarzelen. Ook hoorde hij gejuich van zijn
eigen mensen. Toen hij zich omdraaide, zag hij uit het bos het verdwenen
artillerie-legioen naderen, zag de munitiewagens en de reusachtige houten slingers,
voortgetrokken door briesende en steigerende paarden
Nu schreeuwde ook hij en sloeg uitgelaten een romein de neus af en schopte het
ding hoog de lucht in. Niet veel later stonden de negentig stuks geschut onneembaar
verdedigd in stelling, en joegen hun keien ver de stad in, waar zij in de propvolle
straten smakten en door de daken in de huizen en tempels braken. Ook in de
aanvullingstroepen zaaiden zij, zoals men wel zegt, dood en verderf.
Ternauwernood ontkwamen Lucius en zijn slaafje aan een projektiel, dat naast
hen verscheidene stadgenoten doodde of verdierf.
‘Dopen!’ gilde het syriërtje buiten zichzelf en trok zijn meester opgewonden mee
in de richting van de veldslag, waarvan het lawaai
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en de pijn nu al tot ver achter het hemelblauw overeind stonden. Lucius zag de pijlers
metershoog met bloed bespat, bloedpijlers, zag de hoofden en ledematen over de
grond rollen als de kralen van een gebroken ketting. Hij boog zich voorover, als uit
eerbied, en braakte. Huilend holde hij even later achter het slaafje aan, zijn wapens
en schild had hij al verloren.
‘Remus!’ riep hij. ‘Remus! Romulus! Papadomulus!’ IJlend en huilend van verdriet
liep hij tussen de eerste vechtenden, die ruw tegen hem opbotsten, maar zag de jongen
nergens meer. Hij viel over een arm en sloeg tegen de grond. Boven zich de benen
en de kreten, en toen uit het zenith een flitsende speer, die hem kastreerde.
‘Grote moeder!’ gilde hij, dubbelslaand. ‘Moeder der goden! O moeder! Moeder!
Help! Help je zoontje dan toch! Moesje! Pijn, pijn! In mijn buikje! Lieve moesje!...’
Toen was Akroates er.
‘Ik zal jou leren een griek te kompromitteren!’ riep hij en sloeg hem dood.
Verbijsterd keek hij naar de dode Pustus.
‘Wee mij!’ barstte hij toen uit. ‘Strijd is de vader van alle dingen, heerser over
alles is hij, de enen leert hij goden, de anderen mensen worden, dezen maakt hij tot
slaven, genen tot vrijen! Gedenkt hem, die niet weet waarheen de weg leidt, waarheen
-’ Toen schoot zijn stem uit in een knersend gepiep, doordat de dolk van het syriërtje
via zijn rug in zijn luchtpijp kerfde, - en dood brak hij in elkaar.
Zo was het alom dood wat de klok sloeg. Van een veilige afstand, door een garde
omgeven, zagen Amittus en de prefekt op hun paarden toe.
‘Slaat ze tot moes!’ schreeuwde Amittus, in zijn stijgbeugels staande. ‘Hakt ze de
koppen af! Steekt ze de ogen uit!’ Hij schudde met zijn vuisten en brulde wat hij
kon.
‘Wel, wel, wel,’ zei de prefekt. ‘Wat een onraad. Ik sta er van te kijken.’
‘We verliezen terrein, vervloekt, Gajus, het loopt verkeerd!’
‘Verkeerd? Zag je ze dan niet weifelen aan de bosrand?’
‘Ja maar kijk dan, kijk dan, ze veroveren de ene pijler na de andere!’
‘Zij weifelden, wij winnen. Kijk eens wie daar aankomt,’ zei hij, trok zijn zwaard
en sprong op de grond.
‘Jaflet!’ gilde Amittus.
In bebloede lompen, zo snel als zijn benen hem dragen konden, een speer boven
het hoofd, zijn ogen op Amittus, kwam Jaflet aan-
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stormen uit het gewoel. De garde hief haar bogen op en legde de pijlen op de duim,
- na een ogenblik zoemden ze hem tegemoet. Enkele troffen doel, bleven steken,
maar als een geweld bleef hij voortrazen, een beetje hinkend alsof iets hem aan zijn
benen hinderde, zijn hoofd gebogen en zwarte ogen op Amittus, die tot zijn monument
te paard was versteend. Na het volgende salvo zag de slaaf er uit als een stekelvarken,
maar nog viel hij niet, slingerde zijn speer, maar kon niet meer zien of deze trof: een
duizendponder van zijn eigen artillerie sloeg hem als een vuist de grond in, - dermate
geweldig, dat ook herhaalde opgravingen tot grote diepte, die Amittus op touw zette,
zonder resultaat bleven.
Het was een mooie dag; de zon scheen en de vogels zongen. De prefekt, in lichte
wandeltoga, had zijn hondje aan de lijn en promeneerde met Amittus over de Via
Appia. Aan de linkerzijde van de weg was het ene drieduizendtal gevangenen
gekruisigd, aan de rechterzijde het andere drieduizendtal.
‘Een uitstekend denkbeeld,’ knikte Amittus en keek de eindeloze rijen
aangespijkerden af.
‘Nietwaar?’ zei de prefekt tevreden. ‘Het mag dan niet helemaal origineel zijn.
Men moet een voorbeeld stellen. En kijk eens hoe druk het is.’
Keuvelend en schertsend flaneerden de romeinen met hun vrouwen door de
kilometers lange haag van zuchtenden en stervenden. Een grijze pater familias wees
zijn jongste zoontje op een witte duif, die op het hoofd zat van een roerloze galatiër,
die alleen nog maar zachtjes kermde, doodmoe van het doodgaan. Anderen wrongen
zich in de ongelooflijkste houdingen en gilden en huilden nog luidkeels: over
afstanden van tientallen meters schenen hele groepen elkaar in leven te houden, maar
dat was alleen maar belachelijk. Verderop was een Spanjaard met zijn ene hand van
de spijker losgescheurd en braakte nu, krom en scheef hangend, met rollende ogen
zijn vervloekingen uit over de voorbijgangers, - wat later bracht een welgemikte
steenworp tegen zijn mond hem tot zwijgen.
‘Zo ver het oog reikt, zo ver het oog reikt!’ riep Amittus in extase en wreef krachtig
zijn handen. ‘Welk een aanblik!’
‘“Hoevele genietingen hebben rovers, perverse wellustelingen, vadermoorders en
tyrannen wel niet gesmaakt?” zal ook de onsterfelijke stoïcijn Marcus Aurelius,
zaliger voorgedachtenisse, zich spijtig afvragen,’ zei de prefekt en zag Amittus van
terzijde aan.
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‘Houd onmiddellijk je mond!’ riep deze verschrikt. ‘Marcus Aurelius leeft pas over
honderd jaar!’
De prefekt haalde zijn schouders op.
‘Wie onsterfelijk is, moet ook maar ongeboortelijk wezen,’ zei hij en bleef staan
omdat het hondje zijn poot optilde tegen de voet van een kruis.
Toen het wat lang duurde keek hij even omhoog, keek in een voorovergebogen
gezicht, dat hem met dode ogen en smartelijk vertrokken mond aanstaarde. Het was
een galileër, hij had overgegeven. Even trok de prefekt zijn wenkbrauwen op, als
wilde hij hem iets vragen, of zichzelf, of Iuppiter wist wie... dan zette hij de wandeling
voort. Het einde was nog lang niet in zicht.
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Besprekingen
William Carlos Williams, Paterson, Peter Owen Ltd, London 1953.
(Importeur: Meulenhoff & Co. N.V., Amsterdam.)
De engelse editie van Paterson, het lange, merendeels in de jaren veertig geschreven
gedicht van William Carlos Williams, bevat alleen de eerste twee van de vier in de
vorm van plaquettes bij New Directions verschenen delen, zonder dat dit echter
verder op het titelblad wordt aangegeven. Men krijgt hier in elk geval nog het best
geslaagde stuk van het gedicht in handen en men zou zelfs kunnen veronderstellen
dat Williams tenslotte alleen deze eerste twee delen voor een verdere circulatie in
Europa waardig keurde, zodat er hier geen vervolg meer te verwachten zou zijn.
Men kent hier Williams (die tot de generatie van Ezra Pound en Hilda Doolittle
behoort en indertijd ook wel geliëerd was met de Imagists) als een beoefenaar van
het in snel tempo geschreven free verse, die men gewoonlijk echter vooral bewóndert
om het wel in twintig minuten, maar bij uitzondering nu juist niet in free verse
neergeschreven gedicht The Yachts en verder van dichterbij en meer intiem uit de
kleine touchante verhalen over zijn dokterspraktijk, die een onmiddellijk overtuigend
beeld van zijn menselijk niveau geven. En tenslotte kent men hem als de
dichter-historicus, die naar de documents humains der amerikaanse geschiedenis
speurt om ze met zijn verbeelding te verlichten en die meedeed in de literaire strijd
van de jaren twintig tegen de tradities van het onmenselijk puritanisme, waaronder
hij leed als onder ‘a bad breath in the room’. Vooral in dit laatste is er duidelijke
verwantschap met D.H. Lawrence, een zelfde naïeveteit ook in het ophemelen van
de indiaanse voorgeschiedenis en dezelfde voortdurende drift tot directheid die in
de poëzie de vorm als rem niet verdraagt en daarom vrijwel altijd het free verse
prefereert. Deze primaire instelling als gevolg van een hen beheersende zintuigelijke
overgevoeligheid is bij Williams echter veel genereuzer en menselijker gebleven,
mede misschien door een ander ervaringsgebied.
Williams noemt zijn poëzie ‘objective art’, bewust als hij zich is hoezeer hij
aangewezen op zijn zintuigen leeft en schrijft ‘and since the senses do not exist
without an object for their employment all art is necessarily objective. It doesn't
declaim or explain; it presents’. Veel van zijn kleine gedichten en verhalen zijn ook
inderdaad niet meer dan met een meesterhand zeer intelligent en scherp geschetste
prentjes, waarin de mensen leven volgens de simpele reflexen van het behaviourism.
Er is bij hem geen sprake van een contemplatief mediterend denken dat hem af zou
kunnen leiden bij zijn voortdurend actieve bezigheden als het beluisteren, betasten
en proeven der dingen, die hij nog het liefst grondig besnuffelt,
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‘sniffing the trees, just another dog/among a lot of dogs. What/else is there? And to
do? The rest have run out - after the rabbits’, staat er in het voorwoord van Paterson.
En in het gedicht Smell spreekt hij zijn neus ironisch toe: ‘Can you not be decent?
Can you not reserve your ardors / for something less unlovely? What girl will care
/ for us, do you think, if we continue in these ways? / Must you taste everything?
Must you know everything?’. Wat het dichterlijk zintuig bij uitstek, het gehoor,
betreft, het is vooral aan het luisteren naar de gesproken taal van zijn onmiddellijke
omgeving dat zijn vers als eerste bron ontspringt. Het is hierom dat hij pretendeert
in een volkomen eigen amerikaans idioom te schrijven, los van de engelse tradities
(die hij bestreed in de persoon van T.S. Eliot). Wat boeken bevatten is dan ook alleen
maar ‘to lead the mind away’ en wat hij er naar zijn gading tóch uithaalt dient duidelijk
om er de stuffy college-dons mee te overbluffen, want van de universiteit geldt voor
Williams: ‘certainly NOT the university’. Alleen het heden telt.
Het is dit ongespleten, in zekere zin conflictloos gericht zijn op het concrete (‘Say
it, no ideas but in things’) waarvan niets te bedenkelijk, te slecht, te dom, te vuil of
te obsceen wordt ondervonden voor potentiëel poëtisch materiaal, dat ook een groter
gedicht als Paterson van belang maakt.
Paterson is de naam van een industriestad in New jersey, waarvan Hamilton, de
geboren kapitalist, de ‘founding father’ was, daar hij de grote industriële
mogelijkheden voorzag in de energiebron van de enorme waterval in de Passaicriver
waaromheen de stad later ontstond. In Paterson is Williams steeds als arts gevestigd
geweest, lang genoeg om de stad nu als een menselijk wezen te gaan zien, ‘beginning,
seeking, achieving and concluding his life in ways which the various aspects of a
city may embody, all the details of which may be made to voice his most intimate
convictions’. In Amerika, met zijn jonge, open steden die nog niet een onvermijdelijke
vijand van het landschap zijn geworden zoals in Europa, maar eerder omgekeerd nog
bedreigd lijken door woeker van wilde natuur, hoeft een dergelijke opzet niet
uitsluitend samen te vallen met een keuze alléén voor de industrie en het menselijk
derivaat daarvan in de suburbs. Men kan daarom zelfs wel zeggen, dat Paterson in
de eerste plaats een natuurgedicht is gebleven en het vooral de verschillende bomen,
planten, dieren, kinderen, de waterval, het rivierleven en de parken zijn die voor
Williams de stad zijn menselijk belang geven.
Het eerste deel begint:
Paterson lies in the valley under the Passaic Falls
its spent waters forming the outline of his back.
lies on his right side, head near the thunder
of the waters filling his dreams! Eternally asleep,
his dreams walk about the city where he persists
incognito. Butterflies settle on his stone ear.
Immortal he neither moves nor rouses and is seldom
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seen, though he breathes and the subtleties of his machinations
drawing their substance from the noise of the pouring river
animate a thousand automatons. -

Williams' techniek bestaat erin het zelf zeer gevariëerde vers af te wisselen met soms
lange, soms korte fragmenten proza in vaak nauwelijks gestyleerde verslaggeverstaal,
brokken onversneden werkelijkheid, causes célèbres, politieke commentaren,
persoonlijke brieffragmenten die min of meer als wip functioneren om de lyriek in
beweging te houden. Men zou vooral uit het eerste deel een aantal voorbeelden
kunnen lichten, die tonen hoe dit soms prachtig lukt, voorbeelden van Williams' ‘wit’
op zijn best. Maar de bezwaren komen als de vraag zich opdringt naar de motivering
van deze hele vreemde samenhang, die zo irrationeel en gratuite lijkt dat de eindindruk
van dit gedicht meer verbijsterend dan bevredigend is, als een bizar en grillig mozaiek,
dat niet aan zijn monumentale functie beantwoordt. De waterval blijft te zeer de stad
overstemmen, want ook het oor raakt verdoofd door de talloze uitroeptekens en krijgt
te sporadisch contact met het geheugen door de dreun van Williams' explosieve
dynamiek. Het is enigszins het zelfde bezwaar dat men ook tegen Whitman kan
hebben, aan wie men bij Williams trouwens meer wordt herinnerd.
Nu kan elke eenzijdige ontlading van energie, mits deze zich intelligent concentreert
en beperkt, in het begin stimulerend werken. Het is dan ook de tonische kracht van
deze poëzie die althans het eerste deel geboeid uit doet lezen en de zin wekt het zijn
wonderlijke geheimen te ontfutselen. Maar het tweede deel, dat eigenlijk
gemakkelijker leest, verliest bij herlezing hier en daar al onmiddellijk, zoals de scène
van de straatprediker Klaus Ehrens met de Pound-achtige stukken over Hamilton
ertussen. En waarom het verwijtend uitspelen van de sociale narigheid tegen de
‘literatuur’ die aan die narigheid steeds weer ontsnapt, in de monotone, al te echte
herhalingen van een bladzijden lange brief als eind gekozen werd voor wat toch een
gedicht bedoelt te zijn, zal voor iedere lezer wel een geïrriteerde vraag blijven.
Wanneer Williams van een gedicht eist dat er even weinig overbodige woorden
in staan als een machine overbodige onderdelen heeft (‘the grace and detail of a
dynamo’!) moet men dus wel betwijfelen of hem dit nu ook in een langer gedicht
als Paterson gelukt is. Maar aan de andere kant geloof ik niet dat het veel zin heeft
bij de beoordeling van het gedicht als geheel al te lang stil te blijven staan, omdat
Williams een te oprecht beperkt dichter is om gemeten te worden met een maat, die
dan al spoedig geleend wordt van de andere lange gedichten van de laatste tijd, de
Cantos en de Four Quartets, waarvan Paterson toch vrij ver af staat. Beter kan men
zeggen, dat wat Williams er in de eerste plaats toe dreef een lang gedicht te schrijven
zijn natuurlijke, soms wat ruige royaliteit is die er bij uitzondering niet toe dient om
armoe of dorheid te bedekken en die nu eenmaal het resultaat is van een structuur,
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die wel onbekommerd móet zijn om de aesthetische problemen van een oude europese
erfenis.
Het proza van deze amerikaanse dokter, zo door en door geïmpregneerd met het
pragmatisme in zijn zuiverste gedaante, maakt dit al duidelijk. Dat poëzie bij een
dergelijke instelling niet overbodig behoeft te worden, zoals altijd zo graag en daarom
snel geloofd wordt, kan naar mijn idee met een aantal fragmenten uit Paterson
bewezen worden aan hen die tenminste nog nieuwsgierig zijn gebleven naar bericht
over mogelijkheden en grenzen der contemporaine poëzie.
H.H. van Regteren Altena

De tuk-geleden pijn
A. Westerlinck, De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als
dichter, N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam 1952.
Karel van de Woestijne, Verzamelde gedichten. keuze samengesteld en
ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa, Uitgeversmaatschappij A. Manteau
N.V., Brussel 1953.
Het is niet alleen uit gebrek aan tijd, maar ook uit gebrek aan zin, dat het eerste van
de hierboven vermelde twee boeken al meer dan een jaar op mijn schrijftafel ligt,
zonder dat ik er toe kon komen om de notities eens uit te werken, waartoe de lectuur
aanleiding gaf. Weer een boek, dacht ik dan, over de mij zo bijster weinig
interesserende Van de Woestijne, die zo kennelijk is gedégradeerd tot onderwerp
voor academische proefschriften en die dus nu met de nijvere pluizersogen wordt
bekeken, waarmee men lijken - ook de literaire - pleegt te ontleden.
Het onverschillige en ook met de instelling van een selecte lezerskring rekening
houdende ‘à quoi bon?’ werd echter onlangs weer verdrongen toen ik in een
onbeheerst ogenblik toezegde om elders enige regels te wijden aan de kortgeleden
verschenen en door prof. Minderaa bezorgde keuze uit de Verzamelde Gedichten
van Van de Woestijne. Om andere redenen was ik ook nog in de gelegenheid geweest
iets te proeven van het culturele klimaat, waar Van de Woestijne en zijn medestanders
in hadden geleefd en omdat het Vlaanderen, dat in Nederland wordt gepresenteerd
door onze reizende en soms razende Roelanden, Stuiveling en Van Duinkerken, lang
niet klopt met het werkelijke Vlaanderen, kwam die onweer-
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staanbare drang weer op om nu maar de éne klap aan diverse hinderlijk nazoemende
vliegen te wagen. Dat de diertjes een professorale en de vlucht belemmerende toga
dragen, is louter toeval en vraagt om matiging, maar mag toch een al te lang uitgesteld
gebaar niet verhinderen.
De Leuvense hoogleraar Albert Westerlinck dan, althans zijn alter ego, die achter
dit pseudoniem kritisch opereert en af en toe wat verkwikkende peper strooit in het
overigens nogal flauwe menu van de ‘Dietse Warande en Belfort’, is in een
omvangrijk boek - naar ik meen een uitgewerkte dissertatie - in psychologische
wapenrusting Van de Woestijne te lijf gegaan. Alleen de dichterlijke figuur van Van
de Woestijne, is zijn nadrukkelijk neergeschreven beperking, die wat dubbelzinnig
aandoet, want de scheiding van mens en dichter is er nu juist niet een, die de
psychologie maakt en zijn hele karakteristiek is er een van de mens Van de Woestijne,
zij het dan aan de hand van diens poëzie.
Westerlinck is een erudiet man, die de wereldliteratuur wel zo ongeveer in de
binnenzak van zijn soutane heeft en die daar - ik weet niet hoeveel zakken dit
kledingstuk verbergt - nog heel wat wetenschappelijke bagage in de buurt heeft ook.
Hij zou dus, wat vooral in de Vlaamse literatuur nog zeldzaam is, een dichter die op
de vergulde pieken van alle conventionele epitheta al zo lang boven het gros der
onsterfelijken omhoog is gestoken, in de situatie van tijd en omgeving kunnen
beschouwen en daarbij nuttige vergelijkingen kunnen maken met verschijnselen en
personen buiten de grenzen. Vooral de invloed van het symbolisme, waar Van de
Woestijne een zo typisch vertegenwoordiger in regionaal formaat van was, op de
Nederlandstalige poëzie in het algemeen, is naar het me voorkomt nog maar
fragmentarisch onderzocht en zeker niet met een meer cultuurfilosofisch geschoold
oog.
Niettemin is deze studie me bitter tegengevallen en wie door de uitstalling van
schoolpsychologische termen niet wordt overdonderd en ook de methode doorziet
van deze psychologische parafrasering van poëzie, zal hieruit over Van de Woestijne
niet veel wijzer worden. Westerlinck heeft in de poëzie van de dichter ijverig naar
kenmerkende adjectieven en uitdrukkingen gevlooid en met het geijkte psychologische
jargon, dat hij wel vaardig weet te hanteren, constateert hij gewichtig Van de
Woestijne's ‘grenzenloos subjectivisme’, diens ‘sterk auto-erotische inslag’, een
verstoring van de ‘zinnelijk-geestelijke eenheid van zijn wezen’ als gevolg van de
‘modern-décadente complicering van het gewaarwordingsleven’, een ‘psychisch
onmachtsbesef’ dat de dichter in zijn gehele levenshouding aantast, een ‘diepe storing’
in diens levenszin, het verwijlen in een droomleven dat ‘een uit zwakheid geboren
surrogaat des levens’ is, ‘cosmisch solipsisme, dat echter nog geen mystiek van de
metaphysisch-religieuze ziel, maar een mysticisme van de abstraherende, op zichzelf
geconcentreerde geest’ is, ‘geestelijk hedonisme en gefausseerd spiritualisme’ als
ondergrond van diens geestelijke houding en nog veel meer van dergelijke ‘vertaalde’
conclusies,
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waartoe de gewone aandachtige lezer ook wel gemakkelijk komt.
Ruimer dan de doorsnee-beschouwer weet Westerlinck Van de Woestijne's
instelling te plaatsen in het kader van diens tijd en de ‘culte du moi’, de ‘ennui’, zijn
steeds weer gebruikte beelden en zijn motieven, kortom de hele habitus, als beïnvloed
te zien door het romantisch décadentisme, het symbolisme en de fin de
siècle-stemming, die zo sterk door de jonge Van de Woestijne van over de
zuidergrenzen zijn opgezogen. Over de samenhang van dit alles met zijn dichterlijke
kwaliteiten en over deze laatste op zichzelf, laat Westerlinck zich nauwelijks uit. Of
hoogstens met een vaag-prijzende, het gladde ijs der aesthetische waardering
mijdende, uitlating als in het volgende stijlbloempje - nee, stijlcactus! - wordt
geoffreerd: ‘Zachtheid - tederheid - kalmte - stilte, ziedaar zovele stemmingsmotieven,
die het Van de Woestijniaanse vers doorspelen in een grenzeloos en onbepaalbaar
fluïdum, die het doordringen met de onnaspeurbare maar alomtegenwoordige adem
der voelende ziel.’
Voor zoiets de hoogleraar en passant een onvoldoende uitdelend en die griezelige
ziel maar tot zijn particuliere verzameling van rariteiten rekenend, moet ik toch
opmerken dat deze hele psychologische benadering en karakterisering - hoe juist
soms ook en af en toe wel met scherpte waargenomen - me ergens hindert. In dit
professorale struikgewas verbergt zich een addertje, dat een nauwelijks te herkennen
telg is van een vieze en giftige slang, waar we in de afgelopen jaren al genoeg mee
te maken hebben gehad en nog mee te maken hebben. Westerlinck constateert n.l.
niet alleen, hij legt ook normen aan. Het is zijn goed recht als katholiek om, waar hij
Van de Woestijne door bepaalde bewonderaars als een bij uitstek katholiek en door
Christelijke religieuziteit verteerd dichter ziet gepresenteerd, retouches in het portret
aan te brengen en vergelijkingen te maken met wat volgens hem in essentie een
katholiek mens moet zijn. Hij ziet de onmachtige, de zich aan eeuwig zelfbeklag
overgevende, de welhaast coquet vermoeide Van de Woestijne ‘gevangen binnen de
kerker van het eigen Ik’. In diens levensconflict is volgens hem het aandeel van de
religieuze ziel gering en er was een destructief ingrijpen van diens bewuste denkleven
door de innerlijke ontbinding der persoonlijkheid en de ontreddering van de
gemeenschapsbeleving. Negatieve kwalificaties dus, die de décadente pessimist en
de belijder van een ‘immanente natuur-religie’ op de ideaal-katholieke weegschaal
het normatieve kilo-gewicht niet doet halen.
Op onze beurt blijft het nog altijd bij deze - mede als steekspel tegen Minderaa
bedoelde - karakteristiek ons recht voor het ene of het andere type te kiezen en dus
ook voor een Van de Woestijne, die bij Westerlinck tot nazaat wordt verklaard van
Baudelaire ‘wiens erfzondelijk besef tot aardse spleen is geperverteerd’ (hoe vies).
Maar Westerlinck gaat verder en hij verwisselt geraffineerd tussen de bedrijven door
soutane en toga voor de psychiatersjas. Van de Woestijne wordt voorgesteld als de
niet-aangepaste mens - wie is dat eigenlijk wel? -, als de décadente levensontvluchter,
waarbij
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décadent nu eens in de literaire en dan weer in de buitenliteraire betekenis wordt
gebruikt, als de man ook, die de gemeenschap niet aankon en voor de daad
terugdeinsde, kortom als een in de psychologische zin ongezond mens. Dit
gezondkeidsmotief suggereert Westerlinck meer dan dat hij het apert noemt, maar
hij geeft zich in van die bijna perfide listigheden bloot door het b.v. op te hangen
aan een citaat van de, bij definiëren altijd aarzelende, Van de Woestijne zelf, die in
een opstel over George Minne schreef: ‘Gezonde kunst? Ik zal het verdedigen noch
bestrijden, waar ik schuw ben voor zulken aard van étikettering. En daarenboven,
als men waarlijk oprecht is, hoe uit ongezonde omstandigheden gezonde kunst te
bouwen?’
‘Er schuilt veel, zeer veel waarheid in deze vaststelling’, haast Westerlinck zich
hieraan toe te voegen en met deze afschuwelijke hybris van het terrein der
psychologische naar dat der aesthetische beoordeling diskwalificeert hij zich ten
enen male. Hier duikt, vermomd dan, de kop van de ontaarde kunst-slang weer op
en een dikke steen is hier het passende instrument van afweer. De ziekte, de
ziekelijkheid, de negatieve instelling van Van de Woestijne, het mag allemaal waar
zijn, maar met de kwaliteiten van zijn poëzie heeft het niets te maken. Van die hoog
en dikwijls dwaas geprezen kwaliteiten valt volgens mij heel wat af te dingen, maar
dan niet om redenen van de al dan niet lichamelijke of geestelijke gezondheid van
de dichter, die niet als voetballer of stootarbeider beoordeeld dient te worden. Welk
recht heeft de katholieke geestelijke Albert Westerlinck trouwens om over gezondheid
te spreken? Van het standpunt der gezondheid uit denken velen ook het hunne van
mannen, die zich in rokken hullen en zich een leven lang het juk van het celibaat
opleggen. Over die levensontvluchting valt ook iets te zeggen, maar dan alweer niet
om er een literair of kritisch werk mee te veroordelen.
Edith Sitwell spreekt in een biografie van Alexander Pope over de ‘Jaeger School
of Poetry’ en ironiseert daarmee degenen, die in en via de poëzie voor alles de
gezondheid willen ontdekken. Westerlinck onthult zich ook als adept van de
Jaeger-schare, die met het wolletje klaar staat, hoewel hij zou moeten weten dat
dezelfde Pope, en Poe, en Baudelaire, en Verlaine, en De Maupassant, en Dostojewski,
en reeksen andere kunstenaars hoogst ongezonde, zelfs volkomen gedésequilibreerde
personen waren, maar niettemin voortreffelijk proza en ook verrukkelijke poëzie
voortbrachten. Dat de kunst in het ziekbed of in de goot kan worden gevonden, is er
misschien het enige wonder aan - als dan toch dikke woorden moeten worden gebruikt
- en er is meer kunst door gekken geproduceerd dan door normalen.
De kunst zou zelfs tout court een ongezond verschijnsel kunnen worden genoemd.
Het is en blijft surrogaat van het leven, het vullen van een manco en het stellen van
een alsof voor een werkelijkheid, waar men om persoonlijke of collectieve redenen
geen raad mee weet. Ueber- en Untermenschen hebben geen kunst nodig, maar
daartussen
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is het toch een zo broodnodig en hoogstwelkom surrogaat, dat we nog maar even die
ongezonde bronnen moeten accepteren. Ik ben zelfs bereid een gezondheidsmotief
te hanteren, niet bij het kunstresultaat, maar bij de kunstbeoefening en wat dit voor
de beoefenaar zelf oplevert. Dit dan echter buiten de Jaegerianen om en het zou ook
zoveel menselijke naaktheid op het plan van discussie brengen, dat zij en de
soutanedragers ervan zouden blozen.
Met deze faux pas - eigenlijk meer dan dat - is voor mij de hele analyse van
Westerlinck, die op niet veel meer dan op naarstige schoolvosserij neerkomt, vrijwel
waardeloos geworden. Hij mag over het neo-romantisch symbolistisch klimaat,
waarin een Van de haald - reeds zo'n uitbundig en buiten de band dringend proefschrift
aan de Vlaamse dichter wijdde, met het verrassende en naar doctorstitels altijd raak
schietende opschrift ‘zijn leven en werken’, en die daarvan nog een tweede deel heeft
beloofd ook, waarin ik minstens de costuums van Van de Woestijne beschreven hoop
te zien. digs hebben gezegd, maar ook ten aanzien daarvan is iedere bredere visie
afwezig, die juist voor het onder een Van de Woestijniaanse nabloei en nawoekering
lijdende Vlaanderen zo nodig zou zijn.
Die visie kan ook niet worden verwacht van prof. Minderaa, die vroeger - na ook
al zijn hele boekenkast overhoop te hebben ge-Woestijne gedijde, het een en ander
aan nuttigs en behartigenswaar-De inleiding van Minderaa bij de door hem
samengestelde volumineuze bloemlezing van Van de Woestijne's Verzamelde
Gedichten is een extract uit deze dissertatie en hij dégradeert al degene, die iets wil
afdoen van ‘de evidente dichterlijke en menselijke grootheid’ van deze ‘volstrekt
enige verschijning in de letterkunde der Nederlanden van de le helft dezer eeuw’ bij
voorbaat tot niemand (met dat autoritaire jargon van ‘...kan niemand...’ enz.). Goed
dan, dit mythologisch pseudoniem niet schuwend en het van geen nut achtend met
een bewonderaar door dik en dun als Minderaa, die de grrróte dichter met huid en
haar accepteert, in discussie te treden, wil ik toch nog een enkel woord over de figuur
in kwestie zelf niet achterwege laten.
Ik ben geen liefhebber van Van de Woestijne's poëzie, die voor mij een historisch
verschijnsel is. Ik betwijfel ook of, behalve door enkele literaten, er nog veel van
wordt gelezen in zijn, nu in acht delen vastgelegd, Verzameld werk. Zelfs vermoed
ik niet dat in ons snel evoluerend tijdsbestek, waarin de notie van poëzie zozeer is
gewijzigd, er nog jongeren zullen zijn voor wie Minderaa's bloemlezing een livre de
chevet zal zijn, al zal het dan in Vlaanderen wel op de lijst van prijsboeken voor de
school komen. Maar ergens intrigueert me Van de Woestijne als figuur, ik zou haast
zeggen als slachtoffer en dus als Vlaams slachtoffer van een zeer bepaalde culturele
situatie en dan op een zeer bepaald kritisch moment in een emancipatiebeweging.
Karel Jonckheere karakteriseerde onlangs in het Nieuw Vlaams Tijdschrift Van
de Woestijne's ‘décadente’ geest als een ‘overgecompenseerde anti-Vlaamse
lompheid’ en hoewel misschien minder
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gelukkig uitgedrukt, zit daar veel waars in. Van de Woestijne zie ik als een typisch
‘afgeleide’ figuur, een man, die misschien wel een geboren dichter was - in de
betekenis, die Roland Holst er in zijn voorwoord bij de bloemlezing aan hecht - maar
die een leven lang op geleende krukken ging. Ik geloof, voor zover ik dat kan
beoordelen, dat hij wel een typische Gentenaar was, moroos, broeierig, mystiekerig
en ook weer uitdagend. Maar hij was ook de typische Vlaming, die rondom de
eeuwwisseling over de grenzen begon te kijken, die vanwege de Franse inslag der
Gentse burgerij de Franse cultuur binnen zijn bereik had, maar de Franse bodem in de meest ruime zin - moest missen.
De jonge cultuurdragers van die tijd vluchtten toen naar het platteland. Het was
zowat mode: de stad het verderf en de vervlakking; de natuur: de regeneratie en de
verrukking. Men ontvluchtte de schijncultuur om de ware cultuur als een belijdenis
te kunnen uitdragen. Het was natuurlijk ten dele pose, ten dele echt. Ik kan me
voorstellen dat het allervriendelijkste Sint Martens-Latem uit de tijd van de ‘eerste’
Latemers - zoals nu in de kunstgeschiedenis de beide Van de Woestijne's, George
Minne en Valerius de Saedeleer worden onderscheiden van de expressionistische
schildersbent, die er in de twintiger jaren bekend raakte - een paradijsje is geweest
voor artistieke jongelui, die met de maatschappij zo weinig mogelijk te maken wilden
hebben. Maar ook die maatschappij zowel als het afzijdige dorp waren in
werkelijkheid anders dan ze artistiek werden verbeeld. Het uit de literatuur
gedistilleerde ‘mal de siècle’ zorgde toen voor de slagschaduwen op doek en geschrift,
waar dan de natuur des te stralender tegen uitkwam. Niettemin hoeven we maar even
te bedenken dat tegenwoordig diezelfde, als de pest gemeden, grauwe maatschappij
van vóór en na 1900, nu wij weer ónze contrasten nodig hebben, als de onbezorgde,
van kleur en blijheid doortrokken ‘belle époque’ of als de ‘gay nineties’ wordt
afgeschilderd.
Al is er dus een dosis mode en pose in de houding van al die Van de Woestijne's,
dan zijn ze daarmee nog niet als louter poseurs of aanstellers veroordeeld. Bij de
persoon Van de Woestijne tenminste is ook genoeg ‘natuur’ in zijn
wereldontvluchlende, op artistieke ontroeringen en contemplatie gerichte
zelfexploratie, om niet naar zijn dichterlijk optreden als verschijnsel te speuren, zoals
ook zijn lichamelijke zwakheid en vele ziekten begrijpelijkerwijs melancholie en
languissante klaagtonen moesten voortbrengen. Het kan indrukwekkend genoeg zijn
en door de mij altijd hinderende ‘aesthetisch’ opgesmukte kunsttaal heen, treffen mij
in zijn poëzie ook wel degelijk de accenten, die een doorleefde ervaring eraan verleent.
Zelfs de hulpeloosheid en argeloosheid in dat soort dichter-zijn, in het zich een
kunstenaarsleven scheppen naar de norm en de drang van de tijd, vind ik bij Van de
Woestijne ontroerend en ook de nu nogal eens gemaakte opmerking, dat het allemaal
niet zo erg was en dat hij toch eigenlijk wel een opgewekte en gezellige man was,
doet daar niets aan af.
Dat Van de Woestijne in de nederlandstalige literatuur de ‘kunst’-
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dichter bij uitstek - tot in de meest akelige taaluitwassen toe - kon worden, heeft met
de structuur van zijn persoon en met het tijdsklimaat te maken. Die persoon was een
van jongsaf in de literatuur gedoken, verlegen en leergierige knaap, die in zijn prille
jaren een leraar had, Pol Anri, waarvan onlangs nog werd getuigd dat hij ‘een razend
behendig verzenmaker’ was en dat velen hem daarom als een groot letterkundige
zagen. Die enorme versificatievaardigheid bleek de jonge Van de Woestijne zich
ook eigen te kunnen maken en om goede poëzie als vergelijkingsmateriaal te vinden,
leverde het Vlaanderen van die dagen wel bitter weinig op. Behalve door Kloos, die
toen ook voor de Vlaamse jongelui de dichterlijke god was, moest dit materiaal wel
voor wie verder wilde kijken dan zijn Vlaamse neus lang was, door de Franse poëzie
worden geleverd. De Franse symbolistische poëzie werd geabsorbeerd zonder het
filter van een eigen traditie en tegenover het kunstideaal van de symbolisten stond
ook zo weinig eigens, dat het ongecorrigeerd moest worden geaccepteerd door hen,
bij wie de eigen schoenen knelden. Het verschrompelde hoogstens door de beperking
van intellectueel en dichterlijk vermogen.
Het symbolisme moest juist ‘berauschend’ zijn voor een jonge Vlaming, die genoeg
fijne zintuigen had om het ontbreken van een totale levensstijl te beseffen en aan de
culturele halfslachtigheid van zijn omgeving te lijden. Het symbolisme bood
bovendien een verfijnde élitetaal, anders dan het grove volksdialect, dat niettemin
in de glans van taalvolwaardigheid als ‘eigen’ instrument niet mocht worden
verworpen en het symbolisme maakte tenslotte de beoefening van die taal als kunst
tot meer dan een stijlkwestie, tot een gewijde levensvervulling. Voor een Vlaming
moest dit alles meer betekenen dan voor een Nederlander met eigen hecht verankerde
culturele wortels. Van de Woestijne heeft zich hieraan verslingerd, omdat hij te
weinig persoonlijkheid en te weinig weerstand had.
Bij ons heeft het symbolisme veel minder invloed gehad. Er is woordkunst bedreven
bij wijze van sport en van aesthetische behaagzucht. Maar de Nederlandse l'art pour
l'art-belijders hebben niet half het spirituele fond gehad dat de Franse symbolisten,
althans de belangrijksten onder hen, bezaten. Die ‘verdieping’ zochten, kwamen bij
het socialisme terecht en bij een Gorter b.v. is het symbolische ook niet veel meer
dan een vaag-allegorische Spielerei. Onze, tot een volgende generatie behorende,
enige grote symbolist, A. Roland Holst, heeft wel de kunsttaal en de symbolische
hantering van woord en beeld overgenomen, maar ik zie hem hierin als de
tegenstelling van Van de Woestijne. Hij had juist de persoonlijkheid en de visie, die
de instrumenten laadde. Door de symbolische aankleding heen staat hij onvervangbaar
voor ons en in zijn profetische instelling zit ook een stuk preekvaardig Calvinisme,
dat in Vlaanderen ondenkbaar zou zijn.
Ook de woordkunst in al zijn uitwassen en het gekunstelde zelfs in het zich
voordoen als eeuwig aan zichzelf en de wereld lijdend kunstenaar - wat wij nu als
‘zijig’ ondergaan - mag dan behoren
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bij een époque, waarvan een biograaf van Proust eens zei ‘que dominent le goût
passionné de se détruire et le vertige du néant’, maar bij de Vlaming Van de Woestijne
was dit het leven zelf. Het was het nieuwe leven, met verlossing en al. Niet in de
Christelijke zin - dit voelt Westerlinck scherper aan dan Minderaa - maar in de (om
de vervelende modeuitdrukking dan maar even te gebruiken) existentiële zin. Voor
de symbolisten is de kunst vervolmaking van het leven, doel in en op zichzelf, het
décanteren van ‘l'essence du monde’ in ‘ce profond de l'âme’. De kunst is door creatie
vervolmaakt leven en religie tegelijk en de taal is, althans in de Mallarmé'se opvatting,
een de werkelijkheid ontdekkende ‘geheiligde’ functie. De ‘spirituele taalalgebra’,
waar Van de Woestijne eens zei naar te zoeken, is dan ook een door hem uit een
oprechte behoefte gegrepen en met schil en al verslonden vrucht uit de overdadige
cultuurhof van zijn tijd en zijn taalacrobatiek was zeker minder aan speel- en modezin
te wijten dan bij menig tachtiger en na-tachtiger in het Noorden.
Niettemin heeft Van de Woestijne noch de visie noch de spankracht bezeten, die
de poëzie van vele Franse of andere buitenlandse symbolisten nog altijd waarde geeft
boven de vergankelijke tijdskenmerken uit. Afgezien van vers- en rijmvaardigheid,
die tegenwoordig toch al aanzienlijk minder indruk maken, en afgezien ook van die
eerder dik-aangezette dan opzettelijke lijdenscoquetterie - de tuk-geleden pijn, zoals
hij het ergens (voor Nederlandse oren banaal) formuleert - zie ik in zijn poëzie weinig
elementen van die nog altijd hooggeroemde dichterlijke grootheid. Zijn hele
beeldenwereld en eigenlijk zijn hele uitzicht is conventioneel en beperkt. Het zich
projecteren op de natuur en het verwerken van de aspecten der natuur tot symbolen,
hoort bij de tijd en krijgt nergens de oorspronkelijke en ook volgehouden
symboolkracht, die b.v. Roland Holst's natuurbeeld tot een geladen werkelijkheid
maakt.
Van de Woestijne's sentiment, hoe echt misschien, heeft iets braaf-christelijks, zij
het dan dat de leer- en levensstelligheid, waarnaar Westerlinck speurt, eraan ontbreekt.
Het zou nog goede poëzie kunnen opleveren, maar de verwoording van de ervaring
wordt steeds vervlakt door de absoluterende adjectieven of bijwoorden - teder, klaar,
zoet, droef, nederig, moe, vredig enz. - die op zichzelf al op onmacht duiden en op
onvermogen tot genuanceerd beleven. Ik acht de kunstenmakerij met allerlei,
misschien uit de volksspraak betrokken, maar in de gangbare Vlaamse taal nooit
gebruikte woorden dan nog maar een bijkomstigheid. Ik begrijp ze dikwijls niet en
zelfs Van Dale laat me dan vaak in de steek. Als ik lees van de torve dit of dat, de
smale smaad, van snirs, gekeend, wepel, zomerkieten of van het zaad, dat monkelt
als het keest - waarbij in een Nederlands gezicht een kwajongensgrimas onvermijdelijk
is -, dan verlang ik naar Oubol van de Groene, die tenminste met nietszeggende
maakwoorden geestig en suggestief weet om te springen.
De onvastheid in de taalschoenen zal hierbij ook wel een rol hebben gespeeld en
de latere Van de Woestijne is tenminste even-
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veel soberder als verdragelijker. Verscheidene strofen in ‘De Modderen Man’ b.v.
vind ik treffend en zelfs nu nog acceptabele poëzie, maar compleet acceptabel dan
meestal ook slechts in de aanloop, die door het blind galopperen van deze Centaur
- om Nijhoff's kwalificatie van dichtdier nog eens nader te préciseren - algauw in de
ongeremde taalvirtuositeit het gedistingueerd élan verliest. Zelfs de Van de Woestijne
van de grote mythologische verbeeldingen maakt op mij weinig indruk. Er is veel
eruditie in, zoals het introduceren van geschiedenis en wetenschap in de poëzie ook
bij het hooggestemde dichterschap van die tijd behoorde. Maar het is weinig
intelligent, d.w.z. weinig persoonlijk doorzien en doorgrond. Ook in die mythologische
poëzie is een oppervlakkig en sensueel impressionisme de hoofdzaak, de
gemoedssymboliek grijpt er niet verder dan de natuursymboliek elders. Het ook
alweer braaf-naief voorgestelde godendom is er een van de gymnasiumklas. Het is
alleen maar naar het ‘verhaaltje’ mythologisch. In wezen is het dit niet, want de
mythe wordt nergens be- en gegrepen. Het is gewoon allegorisch en een
kwasi-verheven Zondagsschoolbeeldspraak. Zelfs het altijd weer toegepaste trucje
om even een beeld te introduceren en dan maar weer uitvoerig met het woordpenseel
te gaan schilderen, wijst op zoveel onmacht en beperktheid, dat de, ook wat mij
betreft graag toebedeelde, lauwerkrans voor de met enorme vaardigheid bedreven
‘griekse’ verstechniek, toch al die kaalheid niet kan bedekken. Van de Woestijne
was een gevoelig en oprecht bewogen nadichter, een dichterlijk parafraseur, maar
hij miste in alles het authentieke dat de grote dichter kenmerkt.
Dat hij toch als groot werd en nog wordt gezien - aan de Vlaamse top in een trits
met Gezelle en Van Ostayen verenigd - is ook alweer een verschijnsel op zichzelf.
Het zou de moeite van een uitgebreidere studie waard zijn na te gaan welk type
kunstenaar in een bepaalde tijd en in een bepaald cultureel klmaat naar voren komt.
Het lijkt me dat, althans grof gesteld, de in potentie meest complete kunstenaar in
sommige perioden niet of nauwelijks aan het zich uiten zou kunnen toekomen of
zich zelfs maar van zijn kunstenaarschap bewust zou kunnen worden. Ik bedoel hier
niet mee de alweer geijkte vergeten of miskende kunstenaar, maar de persoon, die
door zowel de normen als de eisen van tijd en omgeving als kunstenaar letterlijk
onmogelijk is. In zijn essay ‘Historische contingentie’ stelt Vestdijk het probleem
even door zich ten aanzien van Beethoven af te vragen wat deze, in onze tijd gezet,
voor soort muziek zou hebben gecomponeerd en of hij dan ‘ueberhaupt’ zou hebben
gecomponeerd. Bij hem is de benadering van de kwestie er een vanuit de historie,
maar van het kunstenaarstype uit gezien, lijkt het me minstens zo interessant. Waarom
de dikwijls oprecht gezwaaide wierook voor zoveel kunstenaars, die het bij latere
generaties afleggen? Welke functie heeft het doorsnee en standaardtype kunstenaar,
waar als een ‘Ich-ideal’ naar wordt gestreefd en dat waarschijnlijk ook als zodanig
wordt bewonderd? De gebaarde en uitdagend gestrikte bohémien van de
Murger-romantiek, de ziekelijke
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en overgevoelige aestheet van het gecultiveerd symbolisme - ten top gevoerd in de
des Esseintes van J.K. Huysmans -, de in voorkomen gentlemanlike, maar slappe
barklant van de twintiger jaren en de ‘lost generation’, de ruwe en onverzorgde, maar
van pezen uitpuilende zazou-figuur van tegenwoordig, wat belichamen ze?
Ik stip dit slechts terloops even aan, omdat juist Van de Woestijne zo merkwaardig
het type kunstenaar was, en het ook trachtte te zijn, dat het ‘Ich-ideal’ van zijn tijd
opbouwde. Daaraan had hij zich argeloos verkocht, meer dan aan de Muze, waarvan
Roland Holst in het voorwoord bij de bloemlezing zegt dat zij hem tot haar prooi
had gemaakt. Met die dame weet mijn nuchterheid nooit goed raad, maar mijn ietwat
geoefend oog ziet achter de kunstenaarsverschijning ook een tijdsverschijnsel, dat
eerder om een psychologische dan om een aesthetische verklaring vraagt en dat meer
is dan een kwestie van wisselende smaak. Te bedenken dat in dezelfde jaren dat een
Van de Woestijne zijn gedichten schreef een Van Nijlen vele van de zijne maakte
en toen nauwelijks door iemand als een groot of zelfs maar te waarderen dichter werd
gezien, stelt het probleem nog concreter voor ogen. Met grootser, ingewikkelder of
moeilijker toegankelijk zijn heeft dit verschil in waardering niets te maken. Met het
soort oppervlakkigheid, dat naar Nietzsche zei uit diepte stamt, misschien wel en zo
koud als eigenlijk de hele ingewikkelde Van de Woestijne me laat, zo graag verdiep
ik me nu nog enkele uren in Van Nijlen, die ook een afzijdige was, maar met sterke
voeten en hoogstens slachtoffer van de eenzaamheid, waartoe de zich aan eigen
wegen houdende eigenzinnige in het Vlaanderen van toen, en ook nog in dat van nu,
is gedoemd. Geloof me, alle poëziedagen en dito congressen, als ook de daaruit
gedistilleerde Stuivelingse uitbundigheid over een hooggestemd Vlaams cultuurleven,
ten spijt. Tenslotte was Van de Woestijne ook nog zo ‘aangepast’ dat hij hoogleraar
aan een universiteit is geworden en bleef Van Nijlen een vrijwel anoniem burger van
Ukkel.
Van de Woestijne als dichter en Van de Woestijne als hogelijk bewonderd dichter
zijn beide tijdsverschijnselen en noch Westerlinck noch Minderaa zijn volgens mij
in staat geweest om ook maar in eerste instantie aan een situatiebepaling toe te komen
buiten alle schoolmeesterij en vlaggenzwaaierij om.
J.H.W. Veenstra

6 Zesde jaargang 1953
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Afscheid van Libertinage
In het vorige nummer hebben wij een verklaring beloofd van ons besluit, dat
Libertinage niet langer zou verschijnen, maar het lijkt ons eigenlijk belangrijker onze
lezers en medewerkers hartelijk te danken voor hun trouw. Zes jaar is niet bijzonder
kort voor een litterair tijdschrift; als men denkt aan die bijna drieduizend bladzijden
of, na aftrek van wat zijn functie heeft gehad, aan de bloemlezing die dan overblijft,
dan is er eerder reden om zich te verheugen over het leven van Libertinage dan om
te treuren over zijn dood.
De verklaring van die dood? Een steeds grotere moeilijkheid om die kopie te
krijgen, waarvoor ons tijdschrift bestemd was. Het opnemen van grote stukken die
spoedig in boekvorm zouden verschijnen was daar, hun waarde op zichzelf terzijde
gelaten, wel een teken van. En de verklaring van die moeilijkheid? Een eenvoudige
is er niet. Gebrek aan ambitie, te veel aan ambitie, te veel libertinage misschien, een
combinatie van litteraire, sociologische, persoonlijke en toevallige factoren.
Libertinage, zegt de kleine Larousse, is ‘vivre dans le désordre des idées’. Het is
moeilijker gebleken erin te schrijven dan erin te leven.
Hier begint dan het laatste nummer van Libertinage, en daarmee, lezer, vaarwel.

[M. Vasalis: gedichten]
M. Vasalis
Moeder
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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[Lydia Dalmijn: gedichten]
Lydia Dalmijn
Regenavond aan een stadspleintje
De lucht marineblauw,
de straten anthraciet,
de huizen vol oranje,
vol opgeblazen licht,
de geur zo scherp als 'n harpoen:
een regenavond,
avond van elk seizoen.
En ik heb niets te zien
en ik heb niets te doen
dan met mijn neus te ruiken
aan luchtboen van de regen,
glanzende regenboen
in deze met stad beplante aard
waar niets anders op staat
dan schouderblote huizen
en 'n openlijke verhouding
op 't driehoek'ge kleine plein;
drie boompjes groene wrok
als papegaaien in Artis op 'n stok,
de koppen slaperig en half scheel weggestopt
onder de groene rok.
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Trouwen
Op bolle blote voeten
reden ze, als witte negers half vol schik
om het vreemd kabaal in hen, half vol schrik:
de paarden.
Het daghemd bol van wind,
't gras groenend roezemoezig
om twee vlinders zij aan zij
achter in de ramenkoets,
die door die ene morgen gleden
naar een nieuwe weg.
Trouwen gingen ze, trouwen deden ze.
Dat is: trouw worden aan het eigen ik
van een ogenblik.
We wisten niet dat de een
vogels voert in de hemelnesten
van de ander
en de ander
vogels voert in de hemelnesten
van de een.
Waarom dat ook zo gauw moeten weten?
Liever nog tien jaar zomaar naar elkaar gekeken!
Maar de hemel begint misschien wel bij de dood
en de dood misschien na de beweging van het leven.
Straks zing jij uit een hand van God
en bungel ik in de duivelstrop
of misschien toch uit een andere hand van God
achter zijn rug weggestopt.
Trouwen is: ‘doorgeven maar!’
Openbaren aan elkaar,
en dan nog 't lied van ‘tierewierewiet’
over dat wat jij niet ziet!
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Moestuin in Juni
Voor Vader
De struikkristallen van de bessen,
de koningsperenboom waar elk peertje
een kroontje draagt op 't hoofd,
de knusse wormframboos,
de sprookjesaardbei; kabouterneuzen,
kaboutermutsen in 't rond gestrooid.
De lichtgeschroeide perzikroos
binnenin van hard tot zacht
zoveel verandering belooft,
en op de grondvijver
tot in de nek gespierd
de blarengrootvorst de rabarber,
de gerouchde groene boerenkool,
kool van Savoye heft in geest
op strot en keel de monstrans van Savoye,
en als vergrote gladiolen
de jonge maisplant, groenlichte duiven neergestreken
in lange reeksen,
om over d'overeenkomst in de bloei
van graaf-aardappel en baron-boon
maar niet te spreken,
d'augurk die reeds zijn valstrik zet
en straks zijn vruchtrups in de loop belet,
en tussen 't roerend kruid, croquante
hagelslag van rode zuring,
't kleinst soort klaproos kleiner dan
een speldje van een collectant
verscholen in een zee van gras
bedreigd door tienmaal groot're curieuze stenen.
Dit plekje, en het is nu zeker,
is gerekend in tafel van zoveel maal zoveel
dagen ook verdwenen,
want op dit jeugdvisioen plaveit men zo een straat.
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Liefhebben
Te denken: wat doe ik vreemd, vreemd, vreemd
om midden in bloesems te kussen
omdat misschien zijn grote vingeren daartussen
gleden.
Hij die ruikt naar de stam van een boom,
naar de zwarte grond waar een wei op bloeit.
En 's nachts te staan
bij een open raam, in de binding
van duisternis en klaprokende wind
en te denken: ‘nu doet hij dit zo, en...
dat hij ook mij zo vindt’.
Hij, met zijn hapmond
en zijn snuffelaar
die je als in reidans stil doet staan
in de ring van zijn handen
met een ringdans in jezelf.
En niet te ontwaken boven kundig te scheiden formules,
boven een melkwit bordje,
boven het blauwe meer
van een rond klein individu
die leeft in het eeuwige eigen nu.
Maar liefhebben, enkel beminnen, beminnen:
blozende over het roekeloze, boos over het aarzelende
met een zachte keel en een stem van pijn.
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Alice Houck
Sfeer
De lijst om 't welbehagen sluit.
Mijn dieren slapen in mij uit,
zo lui languit
en dromen La Fontaine.
De maan heeft in haar helderheid
de wereld aan mij afgestaan
en voert mijn argeloze kind
door 't labyrinth van licht en nacht.
Jouw mantel draagt de zwoele wind,
jouw mantel der omhelzing.
Jaargetijloos geurt de zee
en ademt om het schilderij
dat ik bewoon.
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[rick Nuyten: gedichten]
Erick Nuyten
Jachtbuit
Kinderstemmen randen aan mijn ziel
en doen het valluik van mijn denken open
vogelgedachten zwenken
de dag tegemoet
zij sterven in de hagel
de wereld is vol gedachten-kannibalen.

Duel
De dood is bezig te fouilleren
ik voel zijn vingers
tasten langs mijn lichaam
ik sta al op de breuklijn van het graf
zijn adem is geweld
een bleek geweld bij mijn gezicht
de sterren branden op mijn tong
de doodsmaak, grondsmaak
stof van straf die ik verdiende...
ik noem een naam
duizendmaal
zijn vingers laten af
lieveling duizendmaal
om jou
zijn armen vallen neer
hij is gevlucht hij komt niet weer
om jou om jou
wil ik nog leven
..............
de sterren worden weer sterren
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S.R. de Groot
Vervreemding van de natuurkunde
Voor Elisabeth du Perron-de Roos
Donne mi parver, non da ballo sciolte,
Ma che s'arrestin tacite, ascoltando
Fin che le nuove note hanno ricolte.
Paradiso X 79-81.

1
In de XVIIIe eeuw was het in beschaafde kring bon ton te kunnen discussiëren over
problemen van tijd en ruimte, in déze eeuw kan men dezelfde onderwerpen horen
afdoen als een ‘tyrannie van uur en feit’. Het is mogelijk in de geschiedenis meer
perioden te ontdekken, waarin de natuurkunde als vreemd aan het algemene culturele
patroon werd gevoeld, echter ook tijdvakken waarin de wetenschap een harmonisch
geheel vormde met de rest van de civilisatie.
Vele cultuurhistorici en litteratoren beschouwen onze tijd als een periode waarin
de natuurkunde buitensporig vreemd is geworden, maar ik zal uiteenzetten waarom
ik meen dat deze opinie enigszins in verval geraakt en dat een iets meer ‘geïntegreerd’
tijdvak aanbreekt. De laatste ‘vervreemdingsperiode’ is begonnen tegen het einde
van de XVIIIe eeuw, en om de huidige situatie te begrijpen, zal ik deze in het volgende
iets nader beschouwen. Maar men kan in de (westerse) geschiedenis ook verder
teruggaan en de golfbeweging, die ik aanvankelijk signaleerde, herkennen. Dan is
de tijd van de renaissance tot het einde van de XVIIIe eeuw een periode van culturele
integratie, de middeleeuwen voornamelijk een van gesplitstheid (vergeten we niet,
dat veel classieke exacte wetenschap door de veelgeprezen monniken schromelijk
is verwaarloosd, en slechts via de Arabieren bewaard bleef); verder terug komen
onduidelijker tijden, maar het is zeker dat in de Griekse bloeiperiode een onovertroffen
harmonie van wetenschap en cultuur bestond. Daarvóór wordt het beeld weer vager
en we komen bij oosterse beschavingen, die toen en trouwens ook later nauwelijks
natuurwetenschap gekend hebben. Misschien mag men bij de zogenaamde primitieve
volkeren weer van een harmonie spreken want de als (prae-) wetenschap op te vatten
magie is er nauw verbonden met religie en kunst.
In het moderne westen streefden van renaissance tot eind XVIIIe
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eeuw wetenschap en litteratuur op min of meer parallelle wegen eenzelfde doel na:
een verheldering van de verhouding tussen mens en natuur. De theorieën van Galilei
en Newton bijvoorbeeld hadden dan ook ieders belangstelling en vormden objecten
van algemene discussie. Een kentering trad op met de romantiek, die wegens het
veronderstelde gevaar voor de vrije ontplooiing van het individu, zich richtte tegen
al het redelijke, en in het bijzonder ook tegen de rationele wetenschappen. In allerlei
vormen is dit irrationalisme in philosophie, litteratuur en politiek blijven voortgaan,
zich uitend van onbegrip en afkeer tot rancune en haat.
Met de Franse verlichting nadert het einde van het rationalisme, waarvan Chamfort,
Diderot en D'Alembert met hun genuanceerd en... rationeel begrip ook voor de
irrationele facetten van het leven, als goede vertegenwoordigers mogen gelden.
Voltaire is al enigszins een overgangsfiguur, die een roerend enthousiasme voor
Newton's ideeën paart aan een niet zeer goed begrip ervan. Zijn anglophilie verleidde
hem trouwens ook tot bewondering voor de romantiek van een Richardson. In veel
sterkere mate is Goethe, vooral als wetenschapsman gezien, overgangsfiguur: hij
bestrijdt bijvoorbeeld Newton's spectrale analyse van het licht als een verwringing
en verkrachting van de zuivere natuur en hij verklaart Newton's verwerpelijke
ideeënwereld uit de decadente toestanden in de Engelse society. De Farbenlehre is
misschien het eerste voorbeeld van amateurisme in slechte zin: het afzien van bepaalde
eisen betreffende het niveau van scherp analyserend vernuft. Een derde
overgangsfiguur is Kant, die op meer paradoxale wijze bijdroeg tot het verval van
het rationalisme door de bestaande natuurwetenschappelijke theorieën tot verstening
te brengen. Zijn vrijheid en soepelheid ontberende codificatie gaf een spoedig vals
geworden beeld van de natuurwetenschappelijke begrippen, dat vooral de
irrationalisten hopeloos in verwarring bracht. Ook werd het algemeen accepteren
van niet-euclidische meetkunde en relativiteitstheorie aanzienlijk geremd door
kantiaanse vooroordelen. Men weet hoe in de Duitse idealistische philosophie het
irrationalisme steeds verder voortschreed: reeds bij Hegel vindt men een grof en
potsierlijk wanbegrip van de natuurkunde (men leze de troebele en dwaze tiraden
tegen Newton b.v.). Het dieptepunt van het verval der intelligente denkwijze werd
echter bereikt bij philosophen als Rickert, Windelband, Du Bois-Reymond en Dilthey
die een essentieel verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen construeerden
(overigens op onderling nogal tegenstrijdige wijzen), volgens hen gebieden door een
onoverbrug-
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bare kloof gescheiden. Deze opvatting kreeg enorme invloed in Duitsland en zijn
philosophische satellietstaten. In ons land uitte dit symptoom van culturele
desintegratie zich op onderwijsniveau in de onderscheiding tussen α- en β-opleidingen,
waarbij het type, dat van een groot deel der rationele vakken, en vrijwel geheel van
hun geest, ontdaan werd, als de classieke opleiding-bij-uitstek gold, een toestand,
die gezien de harmonische integratie in de Griekse cultuur, wel merkwaardig genoemd
moet worden. Hete krokodillentranen werden (en worden) geschreid om het
zogenaamd bestaan van de kloof, veelal door lieden die het grootste belang hadden
bij het voortbestaan ervan, teneinde de splitsing te exploiteren en tot instelling en
traditie te promoveren. Zij suggereerden tevens dat een volle menselijkheid pas
bereikt werd bij uitsluiting van bepaalde, n.l. de rationele, levensgebieden, en soms
zelfs dat beter begrip verkregen werd bij uitschakeling van de intelligentie (Klages,
Steiner, enz.). Ook latere pogingen tot systematisering, zoals die van Husserl en
Vaihinger, verzandden in woordfetisjisme, aangezien zelfs eenvoudige rationele
begripsvormingen en denkwijzen niet meer gevolgd konden worden. Hierdoor was
men eigenlijk nog een stap lager gekomen dan bij de desintegratie bedoeld was, want
nu kwamen irrationele methoden in zwang bij natuurwetenschappen, die tot dusver
met rationele middelen waren bestudeerd.
Zowel dit verwaarlozen van de macht der redelijkheid in problemen die uitsluitend
met redelijkheid tot een oplossing kunnen worden gebracht, als de opvatting dat
bepaalde gebieden niet voor rationele exploratie toegankelijk zouden zijn, moet van
intellectueel standpunt gezien worden als een krasse decadentie.

2
De positie van de natuurwetenschappelijke onderzoeker (en vooral die van de
physicus) die door deze ontwikkeling was ontstaan, kan men aanduiden als
‘vervreemding’ (in de zin van ‘alienation’ zoals de Amerikaanse intellectuelen tussen
de oorlogen dat woord gebruikten). Hij bevond zich op zeker moment vereenzaamd
in een cultureel milieu, dat zonder zijn toedoen, en ook bijna zonder zijn verzet,
fundamenteel was veranderd. In deze situatie geplaatst vertoonde de physicus twee
soorten van reactiewijzen, die ik zou willen aanduiden als de philosophische en de
wetenschappelijke. De philosophische reactie bestaat in het aanhangen van bepaalde
wijsgerige, ‘levensbeschouwelijke’ of sociaal-politieke standpunten; de
wetenschappelijke in het wijzen op de betekenis van de wetenschap,
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in casu de natuurkunde, zelve als deel van de cultuur, als gebied waarop een eigen
ervaring mogelijk is.
De waaier van ‘philosophische’ reacties der physici op de activiteit der irrationalisten
omvat als extreme standpunten het critiekloos accepteren van zekere irrationele
stellingen en aan de andere kant het actief bestrijden ervan op een bepaalde
‘wijsgerige’ manier. Zij, die het eerste standpunt innamen, probeerden een compromis
te vinden met het heersende irrationalisme, wat leidde tot resignatie of ideologische
geborgenheid: ik noem hen de aanhangers van de ‘zachte philosophie’. Aan het
andere uiteinde vinden we hen die zagen dat de philosophische ontwikkeling steeds
achteraan kwam, en vaak remmend werkte op de ontwikkeling der wetenschap; zij
werden adepten van logistische en empiristische disciplines, die ik als ‘harde
philosophie’ wil kenschetsen. Hiertussen bevinden zich proselyten van allerlei
levensbeschouwingen, politieke systemen en philosophieën.
De allerzachtste reactie is die van volkomen gelatenheid tegenover de pretenties van
het irrationalisme: vele physici capituleerden geheel voor de opvatting van de
onoverbrugbare kloof; zij ontmaskerden de tegen hen gerichte slogans der
irrationalisten (verschraling van het levensgevoel, dorre cijfermentaliteit, vijandschap
tegen de geest, of tegen de ziel, gebrek aan intuïtie, aan totaliteit, dood formalisme)
niet als ressentiment tegen de ratio, maar gedroegen zich alsof deze kreten waarheid
bevatten, waardoor zij achteraf nog een zekere juistheid verkregen. Het zich
neerleggen bij de gesplitste situatie is ook inderdaad een gemakkelijke oplossing:
men kon gebrek aan inspanning en sensibiliteit buiten het eigen vak rechtvaardigen
als een afzien van een immers toch nutteloos streven.
Een meer positieve, maar toch ook ‘zachte’ reactie is het accepteren van bepaalde
irrationele standpunten. De kracht van het irrationalisme, met zijn beloften van
ideologische geborgenheid, blijkt ook hieruit dat zelfs enkele grondleggers van de
moderne natuurkunde terugschrokken voor bepaalde consequenties van hun theorieën
en een irrationele leer omhelsden, die toestond in en buiten hun vak de oude
vertrouwde interpretaties en ideeën te redden. Tot deze categorie behoren Planck,
Einstein, L. de Broglie en Schrödinger. De laatste is onlangs in een furieus requisitoir
van leer getrokken tegen het idee van discontinue toestandsveranderingen in de
quantumtheorie. Men vergisse zich hierbij niet: het gaat hier nauwelijks om een
zakelijke controverse - ook Schrödinger kan niets steek-
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houdends inbrengen tegen de logische consistentie van de theorie, en het vermogen
ervan een zeker ervaringsgebied samenvattend te beschrijven volgens de gebruikelijke
interpretatie van Bohr, Heisenberg en Born - maar om het als ‘onhistorisch’
brandmerken van een nieuw schema, waardoor de physici zich volgens Schrödinger
op één lijn stellen met de overigens niet nader door hem gespecificeerde ‘moderne
kunstenaars’. De genoemde auteurs gaven ook algemene beschouwingen over de
cultuur en het leven, waarvan Einstein's Mein Weltbild het bekendste en
karakteristiekste voorbeeld is. In dit boek zijn een aantal politieke, sociale,
sociologische en wijsgerige quaesties besproken in verhandelingen, die in een bekend
essay van Menno ter Braak terecht als naïef-humaan, vlak, sentimenteel, kortom als
‘tweederangs’ zijn gekenschetst. Ter Braak vraagt zich in dit verband af of misschien
tegenwoordig het wetenschapsgenie onverenigbaar met het ‘Universalgenie’ is
geworden, en noemt Pascal als vertegenwoordiger van een tijd waarin ‘waarachtige
universaliteit’ nog kon bestaan. Ik vraag me echter af of zo weinig ‘proefpersonen’
deze stelling wel aanvaardbaar maken, en of Ter Braak hier niet het slachtoffer is
geworden van de XIXe eeuwse philosophen, die de noodzakelijkheid van eenzijdig
denken poneerden. Ik kom overigens nog in ander verband op het betoog van Ter
Braak terug.
Een slecht sociaal geweten drong, vooral na het gebruik van de atoombom, vele
physici tot een pogen hun maatschappelijke situatie te bestuderen. Dit geschiedde
op lofwaardige en enthousiaste wijze door het oprichten van verenigingen en
tijdschriften speciaal met het doel de sociale verantwoordelijkheid van de onderzoeker
en de sociale weerslag van de wetenschap nader te beschouwen. Het nuttig effect
van deze activiteit werd echter verminderd door een wat naïef tekort aan
psychologische en sociologische kennis.
Er bestaat ook een neiging sociale geborgenheid te vinden in het accepteren van
de een af andere vorm van marxisme. In enkele gevallen namen schuldgevoelens
daarbij pathologische vormen aan, en leidden tot enkele geruchtmakende
verraadsaffaires. Ik wil op het interessante oorzakencomplex ervan, waarin de uit de
vervreemding geboren angst voor vrijheid een rol speelt, niet verder ingaan, maar
wel wijzen op enkele recente geschriften uit marxistische kring. Om de achtergrond
van deze discussies te begrijpen moet men weten dat Marx en Engels slechts bijzonder
weinig houvast biedende uitspraken hebben gedaan over de natuurwetenschap en
dat Lenin in een pamphlet Mach's empiristische critiek als kleinburgerlijk-reactionnair
en in strijd met het materialisme heeft gebrandmerkt.
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Verschillende marxisten verzetten zich in aansluiting daarop tegen het indeterminisme
in de quantumtheorie, en citeren soms als medestanders mensen als Schrödinger en
De Broglie, wier tegenstand tegen de moderne opvattingen echter geenszins in het
dialectisch materialisme is gefundeerd. De vroeger in Engeland werkzame physicus
L. Jánossy, die korte tijd geleden naar Hongarije is vertrokken, heeft enige in
emotionele stijl geschreven artikelen gepubliceerd in de (Oost-) Duitse Annalen der
Physik over de grondslagen van relativiteitstheorie en quantumtheorie. Hij begint
aldus:
Als ich zuerst mit der Relativitätstheorie bekannt wurde, bereiteten mir,
wie vielen anderen Physikern, die neuen Ideen grosse Schwierigkeiten.
Nach näherer Bekanntschaft mit den Ideen der R.th. gab ich mich mit
diesen Ideen zufrieden, aber dieselben Schwierigkeiten tauchten - zu meiner
grössten Ueberraschung - wieder bei meinen Studenten auf, als ich später
selbst die R.th. vortrug. Wir müssen nun die Frage stellen, ob am Ende
diese Schwierigkeiten, über die wir glaubten, hinweggekommen zu sein,
nicht in Wirklichkeit tiefliegende Schwierigkeiten sind, die der R.th. eigen
sind.
Mij dunkt, dat de conclusie, dat het college misschien niet zo erg goed geweest was,
eigenlijk meer voor de hand ligt, maar Jánossy komt na herhaald uitroepen dat hij
geen positivistische of idealistische (twee synonieme termen voor een materialist)
vooroordelen heeft, tot de conclusie dat in beide theorieën de nieuwe ideeën niet
deugen, maar dat alleen de oude interpretaties, die de physici op empirische en
theoretische gronden verlaten hadden, goed zijn. Deze voorwaar zeer ‘reactionnaire’
gezindheid is karakteristiek voor de wijze waarop steeds weer op grond van een
comformistische levensbeschouwing de oude gebondenheid gehandhaafd wordt.
Opvattingen van bovengenoemd soort zijn op experimentele en theoretische
gronden bestreden door Bohr, Heisenberg, Rosenfeld en anderen. De twee
laatstgenoemden beweren dit te doen uit naam resp. van een idealistische philosophie
en het ‘wetenschappelijk materialisme’. In werkelijkheid zijn hun argumenten geheel
zakelijk-physisch en allerminst gegrondvest in een wijsbegeerte. Iets dergelijks ziet
men trouwens ook vaak in de totalitaire stalen en het is wel van belang op te merken
dat niet uitsluitend het type-Jánossy voorkomt in de sowjet-landen. Evenals indertijd
in nazi-Duitsland bewijzen vele onderzoekers in voor- en nawoorden van hun
publicaties lippendienst aan de heersende ideologie, maar de kern van
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hun betoog is zuiver-vakkundig, en daarbij geheel los van de officiële leer, of soms
ermee in strijd. In hoeverre dit verschijnsel een gevolg is van geleerdennaïeveteit of
een manoeuvre om met rust gelaten te worden bij handhaving van eigen ideeën is
meestal moeilijk uit te maken.
Ik ben nu genaderd tot de ‘harde’ zijde der ‘philosophen’schaar. Hier bevinden
zich allereerst de logische empiristen (of neo-positivisten), die beweren dat de
idealistische philosophie geen bijdrage leverde tot de oplossing of zelfs tot het aan
de orde stellen van ‘philosophische’ problemen in de wetenschappen. Hun invloed
op de studie van logische analyse der wetenschappelijke taal en op de
natuurphilosophie is zoals bekend meer en meer doorslaggevend. Maar in hun
onmiddellijke nabijheid treffen we auteurs aan voor wie de hele idealistische
metaphysica geen enkele culturele rol speelde: ik bedoel de Angelsaksen (en, ofschoon
vele Fransen zekere Germaanse gedachten gretig aannamen, ook de Latijnen). De
splitsing van geestes- en natuurwetenschappen heeft men er hoogstens als een
administratieve aangelegenheid beschouwd; er was nooit sprake van een vervreemding
van de natuurkunde, en een behoefte aan metaphysische geborgenheid werd steeds
als een continentale curiositeit gevoeld. Zo vond ik in een recent nummer van The
British Journal for the Phylosophy of Science een recensie over een boek getiteld
Phénoménologie et Matérialisme dialectique, geschreven door Tran-Duc-Thao, en
uitgegeven door Minh-Tân te Parijs. Na een vakkundige critiek merkt de recensent,
de heer Antony Flew, op
Only the first half of the second part is at all likely to appeal to a British
public. For British readers, ..., generally are not - and do not propose to
become - initiates of either phenomenology or dialectical materialism. For
better or for worse both disciplines appear remote, uncongenial and almost
unintelligible; like Rabbinical arguments.
en hij gaat voort
But if there are, and there should be, any adventurous travellers who are
willing to cross the enormous chasm which now separates philosophy as
practised in the United Kingdom from philosophy on the continent of
Europe, then this book offers a simultaneous introduction to two different
unfamiliar worlds of thought.
Het lijkt op het eerste gezicht een wel zeer Brits idee om de Vietnamese auteur als
typische continentale Europeaan te beschou-
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wen, maar het mengsel van Husserl, Heidegger en Marx is ongetwijfeld karakteristiek
voor zekere Parijse litteraire cafébezoekers. Ook is een mentaliteit als die van Antony
Flew zeer zeker een van de voorwaarden geweest van de bloei en harmonie van
logische en wetenschappelijke analyse in de Angelsaksische landen, al moet er wel
bij gezegd worden dat de influx van positivistische refugiés een soms beslissende
activering heeft bewerkt.

3
Voor mij is de veelgestelde vraag ‘wat is nu eigenlijk het belang van de nieuwe
ontwikkelingen in de natuurkunde voor de niet-physicus?’ enigszins vals, want
tendentieus. Immers zij suggereert dat de betekenis van de natuurkunde uitsluitend
buiten de natuurkunde zelf zou moeten blijken. Ik wil echter juist beweren dat de
qualiteit van de wetenschap voornamelijk in de wetenschap zelf ligt, al is daarmee
niet gezegd dat de zoeven genoemde vraag onbeantwoordbaar of onbelangrijk is.
Integendeel, zeer zeker kan men zeggen dat de natuurkunde ‘culturele’ consequenties
heeft: zij heeft b.v. technische toepassingen voortgebracht, over welker sociale
gevolgen reeds zoveel gesproken is, en voorts nieuwe gezichtspunten geopend
betreffende begrippen als causaliteit en determinisme, samenstelling en oorsprong
van de materie; de ‘cybernetica’ zal misschien definitief de dichotomie geest contra
lichaam teniet doen en oplossen in een algemener schema, enzovoorts.
Dit is allemaal zeer belangrijk en zeer interessant en het belang ervan wil ik niet
verkleinen, maar het leidt de aandacht af van het feit dat de betekenis, ook de
algemeen-culturele, van de natuurkunde slechts voor een deel ligt in haar effect op
wat buiten dit vak gebeurt. Daarom leidt in zekere zin de ‘philosophische’ reactie
op een zijpad: de ‘zachte’ philosophie staat nauwelijks in verband met de wetenschap,
de ‘harde’ gebruikt haar voornamelijk als jachtterrein van problemen. Maar de essentie
van de natuurkunde - en dit noem ik de ‘wetenschappelijke reactie’ - is het vak zelf
en slechts wie dat inziet, gaat beseffen dat er een apart avontuur mogelijk is, waarvan
men geen werkelijke voorstelling heeft als men het niet heeft beleefd. Dit geldt
evenzeer voor de (geschoolde) leek als voor de vakman. Het is er enigszins mee als
met de poëzie: men kan misschien uit handboeken en essays heel wat opsteken over
bedoeling en werking van de dichtkunst, maar het zou toch absurd zijn te beweren
dat men op zo'n manier, ik bedoel dus zonder het werkelijk lezen van gedichten, de
sfeer van de poëzie zou gaan aanvoelen. Ik heb
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met opzet als voorbeeld de poëzie gekozen, en niet een nog krasser geval als de
muziek, omdat de poëzie evenals de natuurkunde een taal is bestaande uit woorden,
symbolen en formules, maar op zodanige wijze gerangschikt dat het niet mogelijk
is deze adequaat en volledig in het, gewone, toch ook uit woorden, symbolen en
formules bestaande omgangsproza te vertalen. Deze wereld is niet het privilege der
creatieve vaklieden alleen, maar wel degelijk toegankelijk voor de geschoolde leken.
Ik zei, dat de natuurkunde een apart avontuur is. De merkwaardige inhoud is gevat
in een geraffineerde straffe symbolische taal en met dit schrift zijn sprongen en
samenvattingen, isoleringen en uitputtingen van problemen mogelijk, die in de gewone
taal onvoorstelbaar zijn. Aan de grenzen, waar het vak gecreëerd wordt, vindt men
uiterst scherpe, maar ook uiterst vage intuïties verbeeld; deze rationele speculaties
worden verricht met scepsis en hartstocht, met logica en wartaal, met zakelijkheid
en goedgelovigheid. Deze sensaties, die pas geapprecieerd worden, als men zich
volledig in de materie verdiept, kunnen leiden tot een flits van nieuw inzicht, tot een
nieuw verband.
De irrationalisten hebben gehele philosophische en litteraire stelsels geconstrueerd
om aan te tonen dat dit avontuur niet kon bestaan, of tot een inzicht kon leiden, de
geest (of de ziel) verdorde, een ongeoorloofde libertinage was, enzovoorts. Zoveel
afkeer duidt op angst en op ressentiment. Inderdaad heeft het irrationalisme iets te
vrezen: het rationele avontuur kon wel eens aantrekkelijker en gevarieerder blijken
dan het irrationele. In de letterkunde vindt men herhaaldelijk propaganda legen vrij
contact met het rationalisme; in het larmoyante sprookje van De Kleine Johannes
treft men alle rancune tegen intelligentie en helderheid aan: de weinig sensibele en
zoetelijke vulgariteit van het jonge heldje wordt ons aangeprezen als diepe
levensvolheid. Ik moet zeggen dat niettegenstaande hun caricaturale mistekening de
figuren van Pluizer, Wistik en Cijfer mij toch sympathieker zijn, omdat men bij hen
een nieuwsgierigheid-met-een-koel-hoofd proeft, die een minder plat-sentimenteel
bestaan mogelijk maakt.
Sommige dichters hebben dusdanig hoge toppen van het irrationalisme beklommen,
dat zij zich alleen nog de sociale bijproducten van het rationalisme, waarmee zij in
de vlakte kennis maakten, herinneren, maar niet meer weten dat ook nog andere
bergen in de wereld tot beklimming noden. Aan deze soort van irrationalisten kan
men hoogstens een gebrek aan nieuwsgierigheid verwijten, ter-
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wijl het merendeel der romantici, die toch voorgeven een vrije ontplooiing van het
individu na te streven, uit ressentiment tegen de rede het uitleven van rationele
hartstochten op bezwerende toon afraadt.
De wetenschapsmensen hebben zich weliswaar niet aan deze raad gestoord, maar
toch wel een slecht geweten gekregen, en zich niet met intelligentie en kracht verzet
tegen philosophische, litteraire en politieke propaganda voor levensverarming. Zij
hebben de verdediging van de rationele mythe tegen het obscurantisme merkwaardig
genoeg grotendeels overgelaten aan litteratoren, die vooral in de afgelopen decennia
een eerherstel van de rede voorstonden. Ik kom hiermee terug op mijn uitgangspunt
van alternerende perioden van geïntegreerde en gespleten culturen, om te
veronderstellen dat wij ons nu bevinden in een overgangstijd van een gesplitste naar
een meer harmonische civilisatie, waarbij rationele en irrationele stromingen om de
macht strijden. In de litteratuur zijn al geruime tijd bewegingen gaande ter verdediging
van de ratio; trouwens ook in de XIXe eeuw bestond er steeds een onderstroom die
zich verzette tegen de heersende cultuurdesintegratie. Nietzsche heeft met feilloos
inzicht de psychologische wortels van het irrationalisme blootgelegd. Zoals de
logisch-empiristen niet moe worden te betogen, schrijdt ook de wetenschap voort in
een richting van feitelijke integratie, maar ideologisch lopen de geleerden wel eens
wat achteraan, en men ziet hen nog steeds regelmatig capituleren voor de zogenaamde
irrationele suprematie.
Hoe meer harmonie, hoe minder in α en β gesplitste mensentypen. Maar het
probleem door welke opvoeding dit te bereiken, blijft bestaan. (Ook dat van biologisch
bepaalde verschillende aanleg, waarbij men echter weer dient te beseffen dat de
verschillen hier weer volslagen anders liggen dan de α-β-dichotomie suggereert).
Eén manier, waarop het niet zal moeten, is de popularisering. Zoals Ter Braak in het
reeds genoemde essay over Einstein zegt, leidt zulks tot vervalsing met ‘geestelijke’
waarden, tot plebejisch alles-willen-weten op gezag van tweede- en derdehands
uittreksels. Maar ik zou Ter Braak weer niet geheel willen volgen als zijn alternatief,
behalve een zekere psychologische belangstelling voor de auteur, i.c. Einstein, blijkt
te wezen: ‘de relativiteitstheorie de grootste hulde in onze cultuur mogelijk te brengen:
haar openhartig niet te begrijpen en als prestatie onaangetast te laten’. Hiermede is
de absurditeit van een situatie ironisch getroffen, maar op de keper beschouwd lijkt
mij de houding van de rationalist Ter Braak toch wel duidelijk
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beïnvloed door de irrationalistische propaganda: het ons in het onderwijs ingeprente
culturele vooroordeel dat voor een litterator contact met de exacte ideeën niet mogelijk
is. Ter Braak demonstreert trouwens impliciet de onjuistheid van deze gedachte door
blijk te geven wel degelijk zaakkundige opmerkingen te kunnen maken over Einstein's
interpretaties. Met name zag Ter Braak scherp de incongruentie tussen Einstein's
twee werkelijkheidsbegrippen, gerelativeerd en genuanceerd in de relativiteitstheorie,
maar verstard tot model in zijn critiek op de quantumtheorie.
Ik ben er van overtuigd dat het exacte avontuur mogelijk is voor ieder redelijk
intelligent mens, en ik accepteer daarom ook niet Ter Braak's tegenstelling
wetenschapsgenie contra Universalgenie, dat door hem dan nog met de ‘erenaam
dilettant’ gesierd wordt. De term Universalgenie doet mij denken aan een
vergeestelijkte en grübelnde buffelaar, een vlijtige en gretige omnivoor, aan wie ik
de erenaam dilettant niet gaarne gun. Trouwens ik stel me de dilettant Diderot (en
ook zelfs Pascal) niet zo machtig en verheven voor. In verscheidene opzichten is de
ware dilettant juist het omgekeerde van het Universalgenie. Hij is aardser en
sceptischer, hij voelt in zich de potentie avonturen op vele terreinen te beleven, maar
dat wil nog niet zeggen dat hij ze alle zal nastreven of appreciëren. Hij weet zich te
beperken om bepaalde, onderling zeer verschillende ervaringen tot op de bodem te
kunnen uitputten. Hij verafschuwt de monomanie en de honkvastheid van de specialist,
maar hij zal zijn neiging tot pretentieloze, zakelijke en volledige beheersing van een
probleem bewonderen en zelf ook nastreven, in het besef dat slechts sensibiliteit en
inspanning tot een waardevol resultaat kunnen leiden. (Dezelfde ambivalente instelling
ten opzichte van het moderne specialisme inspireerde Flaubert tot de conceptie van
zijn Bouvard et Pécuchet.) Indien ik naast de erenaam dilettant nog aan een fraaie
vakterm behoefte voelde zou ik misschien de andere geuzentitel ‘plurale specialist’
willen voorstellen.
In concreto zou déze dilettant na bestudering van een physisch probleem geen
behoefte meer voelen aan de surrogaten der (zachte) philosophie, en hij zou dan
zonder moeite inzien wat de waarde is van een probleem in de (harde) philosophie.
Hij zou ook vanzelf begrijpen, dat het recente probleem der z.g. elementaire deeltjes,
het al wat oudere van mechanica-contra-veldentheorie, en het voortdurend ter discussie
staande cosmologische vraagstuk, nu essentiëler zijn, ook van een algemeen standpunt,
dan b.v. de zaken van causaliteit en determinisme. Hij zou bemerken dat door
vermeerdering
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van het ervaringsmateriaal niet noodzakelijkerwijze de kennis gecompliceerd wordt,
maar soms juist tot synthesen leidt, die door hun structuur in staat zijn de feiten
eleganter en overzichtelijker te verdichten. Hij zou inzien, dat de z.g. atoomenergie
een bijproduct is van de kernphysica, terwijl de electrische techniek een directe
toepassing was van de leer van het electromagnetisme.
Voorts zou hij gefascineerd kunnen worden door de verleiding die van de wiskunde
uitgaat, zodra hij zou inzien dat vergeleken bij haar ‘anders-zijn’ zelfs biologie en
sociologie nauw verwante en brave familieleden van de physica zijn.
Hij zou de abstraherende en isolerende macht van de natuurkunde kunnen
appreciëren en, als een Griek, het formele van het materiële kunnen onderscheiden,
een vermogen, dat in onze litteraire cultuur bijna verloren is gegaan. Men merke b.v.
eens op dat het woord ‘logica’ in de essayistiek een ongedefinieerde, deels emotionele
term is, die alles kan betekenen tussen extreem-formeel en extreem-feitelijk.
Stereotype voorstellingen omtrent het bedrijf der exacte vakken, die op elementaire
onwetendheid berusten, zouden misschien niet meer in de letterkunde optreden. Ik
denk aan Thomas Mann's wiskundige die voortdurend bezig is een logarithmentafel
uit het hoofd te leren, en aan Ter Braak's ‘eerbied voor de relativiteitstheorie omdat
er zulke moeilijke berekeningen mee verbonden zijn’. Nu is het bedrijven van
mechanisch aflopend rekenwerk ongeveer het omgekeerde van wat physici (en
mathematici) beogen, en satirische karakteriseringen (de twee genoemde voorbeelden
zijn dat overigens nauwelijks) zouden effectiever zijn bij enig begrip van de ware
zwakke plekken der geleerden.
De harmonische dilettant zou ik willen zien als de goede representant van de
rationele mythe in de westerse wereld. Een rationalist niet geheel als de XVIIIe
eeuwse, met wat minder illusies, bekend met de macht, de verleiding, de qualiteit en
de charme van het irrationalisme, maar gekant tegen in zijn naam bedreven
obscurantisme en ontvreemding van het recht met open oog bepaalde nieuwe wegen
in te slaan.
En op dit moment in de XXe eeuw zouden deze dilettanten gelijk Dante's
eerbiedwaardige ‘clercken’ even stil staan, luisterend naar de muziek, niet geheel
aan de dans ontrukt, maar bereid om deze te hervatten, zodra zij de nieuwe tonen in
zich opgenomen hebben.
(Voordracht, gehouden bij de aanvaarding van het hoogleraarschap in de theoretische
natuurkunde aan de Leidse universiteit)
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Chr. de Hondt
Nogmaals dag Margaret
Ze vond hem wel aardig en zichzelf ook in zijn tegenwoordigheid. Zo kwam het dat
de anders zo onvermijdelijk bij haar opkomende tegenzin uitbleef en ze hem zelfs
wel iets over zichzelf zou willen vertellen. Maar toen de aanleiding kwam merkte
ze dat het meer een algemene neiging tot mededeelzaamheid was dan een werkelijke
behoefte hem iets uit te leggen. Het schijnt niet anders te kunnen, op een gegeven
moment moet je vertellen hoe alles vroeger was en alleen als ze aan Liesbeth dacht
kon ze de behoefte een gezamenlijk verleden te maken begrijpen.
Ze wist dat het zou komen en probeerde het nog uit te stellen door hèm te laten
vertellen over zijn verleden.
‘Arnold,’ begon ze, zodra het vechtende vrijen voorbij was en ze het moment
gekomen voelde, en voor het eerst viel haar op hoe hoog haar eigen stem was, ‘zou
je me niet eens iets willen vertellen over je vroegere liefdesavonturen?’ Een vrij
officiële uitnodiging, en misschien kwam het hierdoor, misschien ook doordat hij
merkte dat haar aanmoediging uit iets anders dan interesse voortkwam, dat zijn
antwoord zo niet bepaald ontwijkend, dan toch bizonder onuitvoerig was. Nadat het
onderwerp echter was aangeroerd was er geen ontkomen meer.
Het was de derde nacht die ze met hem doorbracht en al de achttiende in haar
eerste eigen kamer, de kamer waar ze, lang voor ze hem vond al een vaag maar
opwindend gevoel over had door de mogelijke onverantwoordelijkheden die ze er
zou kunnen begaan. Maar nu ze probeerde te bedenken hoe ze alles het beste aan
hem uit zou kunnen leggen drong het tot haar door dat haar verhaal
onverantwoordelijker zou lijken dan haar verhouding met hem. En bovendien, ze
kende hem nog zo weinig, het was moeilijk de juiste toon te treffen, want al was ze
verliefd, ze overwoog soms wel eens of het wel om zijn karakter was dat zij hem
had gekozen, of dat bij die keuze zijn milieu en de daaruit voortkomende
uiterlijkheden zoals een zuivere uitspraak, een algemene interesse, prettige manieren
en kleren een verwarrende rol gespeeld zouden hebben. Zodra ze niet tegen hem aan
lag was er een leegte die niet te vullen leek; verzadigd als ze was van zijn aanraking
kon ze verder contact niet velen en toch was die leegte er, dit verlangen naar iets
concreets, of was deze
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voortdurende behoefte zèlf een vervulling, was dat juist wat bevrediging genoemd
werd. Ze kon er niet uitkomen, ze zocht met haar voel een koude plek tussen de
lakens en dacht dat als dit bevrediging was ze het nog moest leren herkennen, het
geen-contact-meer-willen leek haar een negatief doel, maar toch verlangden mensen
hiernaar, wilden niets-meer-willen. Ze weerde zijn mond af en hoewel ze liever wat
door had willen denken over dit probleem begon ze toch te vertellen. ‘Toen ik vijftien
was, was ik net zoals nu.’ Ze wachtte even om het hem in twijfel te laten trekken
maar hij verlegde alleen even zijn hand als om te kennen te geven dat hij luisterde
en dat ze door moest gaan. Dat deed ze, eerst vlug en tamelijk onzeker, later hoe
langer hoe langzamer, steeds zoekend naar woorden: ‘ik zag er net zo uit als nu maar
voelde me veel volwassener en verstandiger. Toen was de eerste keer. Ik maakte een
fietstocht door België met een jongen uit mijn klas.’
‘Dat was wel vroeg’ zei Arnold ‘hoe oud was dat vrindje?’ Toen ze zonder te
antwoorden dichter tegen hem aan ging liggen herhaalde hij wat hij gevraagd had.
‘Ja’, zei ze, ‘hij heette Hans, het was wel vroeg geloof ik, maar niet te vroeg en hij
was zeventien. Het geheel duurde maar een paar maanden.’
‘Waarom hield het op, vond je het niet meer prettig?’
‘Jawel, maar hij verhuisde.’ Hij zuchtte, van opluchting of omdat haar arm te
zwaar op hem lag en vroeg: ‘En toen, hoeveel jongens heb je daarna gehad?’
‘Geen enkele. Ik heb al die tijd op jou gewacht.’ Toen ze er ‘schat’ aan toevoegde
kreeg ze hetzelfde gevoel in haar maag als wanneer ze loog, maar het was geen
leugen. ‘Had je in al die jaren dan geen neiging om een vriendje te zoeken?’
‘Nee, ik had genoeg aan mijn vriendinnetjes.’ Nu had ze alles gezegd en wist hij
niets, wist zelfs niet dat er nog iets te weten was. Geduldig, alsof ze voor de vijfde
keer iets erg eenvoudigs aan het uitleggen was aan iemand die het niet begreep, en
die zij niet wou kwetsen vertelde ze verder: ‘Leerlingverpleegsters wonen met twee
of drie op een kamer. Dat deed ik ook voor ik deze kreeg. Ik woonde samen met een
meisje waarvan ik aanvankelijk nooit iets merkte doordat onze werkuren zo
verschilden. Soms, als ik wist dat zij een bizonder lange dag had maakte ik haar bed
voor haar op, poetste haar schoenen als ik de mijne toch deed en ook zette ik wel
eens wat bloemen op haar schrijftafel. Daarvoor bedankte ze me dan verlegen en ik
bedankte haar voor eenzelfde soort kleinigheden waarmee ze mij hielp. De glimlach
waarmee we elkaar groetten begon steeds meer te
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lijken op die van mensen die iets met elkaar te maken hebben, zij het dan op een
onbelangrijk plan. Ik hoorde van anderen wat haar deugden waren en hoe geliefd ze
was maar voor ik voelde dat dat geen verschil voor me maakte omdat mijn vriendschap
voor haar zo vanzelfsprekend was dat het me zelfs als ze zou veranderen niet hinderen
zou, ging er een hele zomer voorbij. Een zomer die achteraf onuitputtelijk lijkt, die
ik over en over zou willen beleven, steeds opnieuw, en met de opgedane ervaring
van de vorige maal er iedere keer meer van genieten. De dagen lieten nog niet zien
dat zij een speciale sfeer hadden en de voorvallen waarmee ze vanzelfsprekend gevuld
werden bleken pas achteraf belangrijke mijlpalen. Bijvoorbeeld de dag dat Liesbeth
op de grachtrand stond, met haar rug naar het water dat zulke regelmatige rimpeltjes
had dat de bomen van de overkant er in spiegelden zonder in bochten te wringen of
af en toe geheel te verdwijnen, integendeel, het ondoorzichtige khakikleurige water
gaf hen de regelmatigheid van een kruisstekenpatroon en tegen deze achtergrond zag
ik Liesbeth, en bekeek haar voor het eerst, het dikke blonde haar met krulletjes op
haar voorhoofd en de ogen met diezelfde rondingen die zo'n pijnlijke uitdrukking
hadden dat ze daar meteen verontschuldigend bij keken om het geheel niet
onvriendelijk te doen zijn. De mond had hetzelfde en de wangen glommen doordat
de huid zo strak over haar jukbeenderen gespannen was. Ik kan het nog precies zo
voor me zien, als een plat plaatje, Liesbeth met achter zich het water, haar ogen leken
van dezelfde kleur en haar wangen weerkaatsten het licht op dezelfde manier. Onder
haar vrij magere gezicht haar lange, dunne en toch ronde lichaam waar geen kracht,
noch zwakte uit sprak, dat eigenlijk niets uitdrukte dan dat het haar lichaam was,
weinig gevormd en toch goed bruikbaar. Klinkt dit mooi? Ik geloof het niet, maar
je zou haar moeten zien om het te begrijpen. Toch had ze weinig middel.’
‘Meisjes vallen me, nadat ik een beschrijving van ze gehoord heb meestal erg
tegen maar ik hoop dat het in dit geval andersom zal zijn, want voorlopig trekt ze
me allerminst aan. Heeft ze echt geen middel?’
‘Ach’, zei Margaret bedroefd, ‘ik weet het niet.’ En voegde er na een tijdje aan
toe: ‘Ik wou dat ik haar aan je kon laten zien. Maar ook al kon dat, dan zou ze zich
toch verstoppen omdat ze zich niet zo maar laat bekijken.’
‘Voelt ze zich daar te goed voor?’
‘Nee, helemaal niet, ik geloof eerder dat ze zich er niet goed ge-
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noeg voor voelt, bovendien is ze erg verlegen, maar dat is ook eigenlijk de reden
niet. Ik vind het jammer, dat je het zo slecht begrijpt, je zou haar echt moeten zien,
ze is te persoonlijk om goed beschreven te kunnen worden, ik zou alle gebruikelijke
woorden op een nieuwe manier moeten combineren, enfin, ik weet niet hoe je mij
vindt, maar ik voelde me uitdrukkingsloos en ongenuanceerd tegenover haar.’ Het
drong tot hem door dat hij hier iets tegenin moest brengen en hij zei dan ook: ‘Ben
jij uitdrukkingsloos en ongenuanceerd? Dat heb ik nog nooit gemerkt.’
‘Dank je,’ antwoordde zij, en hij vroeg: ‘Waarom zeg je dat zo schamper?’
‘Omdat ik dat een zo voor de hand liggend, om niet te zeggen uitdrukkingsloos
en ongenuanceerd compliment vind.’
‘Wat kun je anders verwachten van een compliment waar zo kennelijk op gewacht
werd als op dit.’ Dat had hij dus begrepen, maar, dacht ze, waarschijnlijk meer door
routine dan door begrip.
‘Overigens vind ik je echt niet ongenuanceerd, dat je een beetje moeite met dit
verhaal hebt zegt natuurlijk niets, ik kan me wel voorstellen dat zoiets zich slecht
laat vertellen en meestal luister ik juist graag naar je verhalen.’ Hierna begon hij als
toenadering haar nek te zoenen.
‘Hij mag me wel zoenen al geeft hij niets om me, hij geeft niets om me anders zou
hij me wel door laten vertellen en niet alleen belang stellen in onderhoudend vertelde
anecdotes die eigenlijk voor zieken bestemd zijn, waarom laat ik hem aan me komen,
ik wil liever alleen zijn.’ Zo ver gekomen duwde ze zijn hoofd weg maar had
onmiddellijk spijt en streek hem door zijn haren. Maar een uitleg moest al weer
gegeven worden. ‘Waarom duwde je me weg, vind je het niet meer prettig, wil je
dat ik weg ga of wat is er?’
‘Ik vind het wel prettig, erg prettig, je moet niet weggaan’ en ze drukte zich uit
alle macht tegen hem aan.
‘Je bent wispelturig.’
‘Jij bent vervelend’, ze had hem al weer los gelaten.
‘Nee’, zei hij, ‘dat is niet waar.’
‘Wel waar.’ Verlangend haar weer vrolijk te zien probeerde hij: ‘Ik ben geweldig
amusant, zal ik het je laten zien?’ Toen hij de teleurstelling over het uitblijven van
een antwoord voelde veranderen in drift beheerste hij zich en vroeg haar door te gaan
met haar verhaal. Hij verweet haar niets toen ze weer niet reageerde maar draaide
haar zijn rug toe om te gaan slapen en deed met een klap zijn ogen dicht. Hij
beschouwde het als een bedorven nacht.
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Na een tijdje, toen ze aan zijn adem hoorde dat hij het slaappunt naderde, in dat
stadium was waarin dromen wel herinnerd maar niet verteld kunnen worden en ze
niet wist of hij zou horen wat ze zei wilde ze wel verder vertellen. Nu hij niet meer
vroeg en ze dus geen antwoord hoefde te geven kon ze praten zonder er aan te denken
voor wie het was, zo maar praten, uit zichzelf en als hij het horen zou, zou dat zijn
omdat hij geluisterd had naar wat ze voor zichzelf in het niets aan het zeggen was.
‘Ik had een akelige droom op een nacht, één van de patiënten die ik iedere ochtend
met grote tegenzin masseerde nam me in haar oude dikke armen en drukte me zo
stevig tegen haar klamme lichaam aan dat ik niet los kon komen. Ik begon juist om
hulp te schreeuwen toen er een wekker in haar buik afging. De wekker stond op mijn
nachtkastje en Liesbeth die die ochtend vrij had en uit wilde slapen moest haar bed
uit om hem af te zetten, terwijl ik versloomd door de schrik met mijn rug er naar toe
bleef liggen. ‘Wat was er’, vroeg ze heel zacht opdat ik haar niet voor een droomfiguur
zou houden en legde voorzichtig haar koude hand in mijn nek waardoor ik meteen
helder wakker werd en haar vraag tot met doordrong. Haar lachen om mijn verhaal
(ze had net zo'n hekel aan die vrouw als ik) veranderde in rillen en ik bood haar dus
aan haar voeten onder mijn dekens te stoppen, want ze zat nog steeds op de rand van
mijn bed. ‘Je mag er wel verder in komen want ik moet nu toch opstaan’, zei ik na
een tijdje en meteen wrong ze zich langzaam en lenig tussen mij en de dekens in,
om deze ingestopt te laten. Daar schoof haar nachtjapon bij naar boven maar zodra
ze lag haalde ze die weer netjes naar beneden met de verzuchting dat het een
ouderwets rotding was en dat ze, net als ik, pyama's zou gaan dragen. Ik warmde
niet mijn voeten de hare en we verwonderden ons er over dat onze hoofden naast
elkaar op het kussen lagen terwijl het hare een heel eind boven dat van mij uitstak
als we stonden. Onze heupen bleken bij verdere metingen dezelfde omvang te hebben
en mijn armen waren bijna een hand korter dan die van haar.
Ik moest opstaan, ik had haast, ik mòest opstaan maar ik had geen zin. Liesbeth
zou dus gaan zeggen dat ik ziek was of, beter nog, en veiliger voor het geval ze dat
zouden komen controleren, dat ik onmiddellijk naar huis moest omdat daar iemand
ziek was. Toen pakten we elkaars handen vast boven onze hoofden en drukten onze
lichamen tegen elkaar, als doorgaand met het meetspelletje. Maar onze borsten pasten
zo precies tegen elkaar en waren zo zacht en verend dat we niet meer voelden waar
zij en waar ik ophield. Onze tepels
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pasten niet tegen elkaar, bij Liesbeth stonden ze verder uitéén, we duwden ze dus in
de goede richting zodat ze elkaar precies raakten. Zo werden we dus naakt en aaiden
elkaar en het had het ononderbrokene en vloeiend verlopende van het alleen doen
en was bevredigender omdat het toch een ander was.
Nadat we opgestaan waren en ons hadden aangekleed (we vonden onze eigen
kleren plotseling oud en vaal en deden daarom die van de ander aan, ze pasten wel
ongeveer) moest ik uit het ziekenhuis gesmokkeld worden, want ik had allang weg
horen te zijn.
Ik ging werkelijk naar huis om mijn ouders op de hoogte te stellen van mijn
spijbelen, zonder natuurlijk de reden te geven en bleef er drie dagen in welke tijd ik,
zover ik me herinner, helemaal niet aan Liesbeth gedacht heb.
Toen moest ik weer terug. Bij de ingang van het ziekenhuis werd ik door een angst
bevangen dat ik Liesbeth zou ontmoeten, ik rende dan ook door de gangen zonder
iemand te zien en kwam opgelucht in mijn kamer waar mijn angst zich in teleurstelling
omzette toen ik haar daar niet vond en ging op mijn bed ‘Onder het Strodak’ liggen
lezen.
Ik wilde niet de eerste zijn die sprak, daarom gaf ik voor haar niet binnen te horen
komen en wachtte op een begroeting van haar. Die bleef uit en toen ik me omdraaide
om haar te zien was ze al weer verdwenen. Ik deed haar kleren die ik nog steeds
aanhad uit, mijn uniform aan en ging me melden bij de hoofdzuster. Er was meteen
werk voor me, ik deed het zonder denken en met een hol gevoel in mijn ‘ziel’, zoals
Liesbeth haar maagstreek noemde. Zo kwam ik de dag door, at zonder haar aan tafel
te zien, werkte 's avonds weer en ging eindelijk te bedroefd om veel droefenis te
voelen naar mijn kamer. Liesbeth lag in mijn bed. ‘Heb je van bed geruild’ vroeg ik
nogal gewoon. ‘Nee’, zei ze.
We gingen stil tegen elkaar aan liggen, mijn droefheid werd weer voelbaar en we
sliepen licht en heerlijk.
De volgende ochtend deed ik boodschappen. 's Middags en 's avonds had ik weer
dienst en daarna gingen we samen in bed liggen. Toen ik er even uit ging om Liesbeth
te laten zien wat ik 's morgens gekocht had; een koffiezetter, een lap, een plaat, en
ik bij die inkopen niet aan ons bleek te hebben gedacht begon ze me te plagen. Of
ik soms van plan was binnenkort te trouwen en me daar vast op inrichtte? Ik was
met opgetrokken benen op een stoel gaan zitten, het leek me plotseling onmogelijk
om gewoon naast haar te gaan liggen
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en ik keek haar nauwelijks aan toen ik antwoordde: ‘Als ik wist met wie zou ik
misschien wel willen, jij?’
‘Ik geloof ik niet’, zei Liesbeth peinzend en ik bedacht dat zij het zich kon
veroorloven zoiets te zeggen, terwijl ik uit angst dat ze ‘ja’ zou antwoorden van te
voren vast zorgde dat ik onafhankelijk van haar bleef.
‘Waarom niet?’ vroeg ik omdat ik behoefte had aan meer zekerheid. ‘Omdat ik
het zo prettig genoeg heb.’
‘Vind je het goed dat ik weer hier kom liggen’, vroeg ik terwijl ik het deed en,
aangemoedigd door haar warmte: ‘Denk je dat je nooit een jongen zult willen hebben?’
Haar antwoord was weer redelijk: ‘Ik kan nu niet weten hoe ik zal veranderen, het
is dus wel mogelijk dat ik dat eens zal willen, zoals ik het al eens gewild hèb’.
‘Heb je het al eens gewild?’ Het leek me onmogelijk en toch zo waarschijnlijk,
omdat het zo afschuwelijk was.
‘Ja’, zei ze. ‘Daar zal ik je nog wel eens iets over vertellen’.
Ik moest dus mijn verlangen om alles meteen te weten beheersen en ook de bij
me opkomende kregelheid om de superieure toon waarop ze me dat duidelijk gemaakt
had.
Hier viel Arnold haar in de rede met een opmerking waar niet uit bleek of hij het
voorafgaande gehoord had.
‘Weet je dat het vijf uur is? Als we morgen nog wat aan de dag willen hebben
moet je nu gaan slapen.’
‘O ja, jouw horloge geeft 's nachts licht.’ Met een gevoel alsof ze een hap had
willen nemen maar met de vork haar mond niet had kunnen vinden, viel ze, in zijn
armen toch, eindelijk in slaap.
De volgende morgen werd ze wakker met een vaag verlangen naar zon en dwarrelende
dingen. Toen ze de gordijnen open had gemaakt was haar eerste indruk ‘nevel’ en
even verwonderde ze zich er over; meestal voorspelde haar stemming het weer, het
was dan ook een vergissing, nadat ze de beslagen ramen schoon had geveegd kon
ze de accu van haar gevoel laden met een wervelende vrolijkheid, na de regen van
de nacht leek de zon de vogelgeluiden te smelten en over alles heen te gieten en de
hele lucht rook naar tuin.
In een lage hoek onder het schuine dak maakte ze gehurkt het ontbijt klaar, zette
alles op een groot blad en ging daarmee op de rand van het bed zitten waardoor
Arnold wakker werd. De zon scheen in de kamer en hij was kennelijk opgelucht dat
het ochtend was en de gespannen nacht voorbij.
Toen ze allebei aangekleed waren en op het punt stonden weg te
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gaan werd er geklopt. Ze deden niet open maar wachtten of de bezoeker aan zou
houden. Margaret beduidde Arnold dat ze geen idee had wie het kon zijn. Nadat ze
een tijdje gewacht hadden en het verder stil bleef besloten ze de deur te openen en
weg te gaan.
‘Dag Margaret’, zei iemand, ‘ik dacht wel dat je nog open zou maken.’
‘En als we dat niet gedaan hadden?’
‘Dan had ik me vergist en zou weggegaan zijn.’ Margaret liep achteruit terug de
kamer in, Liesbeth volgde haar en Arnold deed de deur dicht en bleef er met zijn rug
tegenaan staan, kijkend naar de twee meisjes.
‘Gaan jullie gerust doen wat jullie van plan waren,’ zei Liesbeth, ‘dan ga ik hier
een beetje slapen, ik heb de hele nacht in een coupé gezeten met een buikspreker die
oefende en ik ben doodmoe.’
‘Laat ik me in ieder geval even voorstellen,’ zei Arnold kordaat naar voren komend
en met een beleefd vragend gebaar nam hij Liesbeth's jas en ging hem ophangen.
‘En nu wilt U waarschijnlijk graag een tijdje alleen gelaten worden met Margaret,
want als ik het goed begrepen heb heeft U haar lang niet gezien.’
‘Heel lang niet,’ antwoordde Liesbeth, ‘maar we zullen nog lang genoeg tijd hebben
om te praten, hè Margaret?’
Margaret had staan denken hoe ze de situatie op moest lossen en zei afwezig dat
ze het ook hoopte. Ze zou Arnold wel weg willen sturen maar hij zag er niet naar uit
of hij er veel voor voelde om werkelijk te gaan. ‘Misschien heeft U zin om met ons
mee te gaan, we wilden een beetje in het park gaan wandelen.’
‘Nee, liever niet nu, ik zal jullie alleen even naar de bus brengen, als ik jouw
huissleutel mag lenen Margaret.’
Margaret gaf haar de sleutel en ze vertrokken. Op straat liep Arnold achter ze aan.
‘Is het een oud vriendje?’ vroeg Liesbeth toen Arnold ze niet horen kon.
‘We zouden zulke dingen toch nooit vragen?’ antwoordde Margaret na een tijdje
en ook Liesbeth zweeg vrij lang voor ze zei: ‘Ik dacht dat het nu wel weer kon.’
‘Het is een gloednieuw vriendje, ik ga vandaag voor het eerst met hem uit.’
‘Ik wens je veel plezier liefje, hij ziet er aardig uit.’
‘Hij is niet zo erg gloednieuw, Liesbeth.’
‘Nee, dat dacht ik wel, maar wat doet het er eigenlijk toe.’
‘Het maakt soms wel verschil.’
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‘Ja.’ Ze waren al bij de halte.
‘Zijn de buskaartjes nog net zo als vorig jaar?’
‘Nee’, zie Arnold en haalde er één uit zijn zak. ‘Mag ik U deze aanbieden om het
Hollandse leven mee te beginnen?’
‘Dank U wel, dat is een bruikbaar cadeau.’
‘Een cadeau voor het leven,’ zei Margaret. ‘Daar komt hij aan.’
‘Blijft U er bij dat U wilt rusten?’
‘Ja zeker en misschien lees ik nog wat.’
‘Ik heb er niet veel nieuws bij. Dag, tot straks,’ zei Margaret. ‘Dag’, zei Liesbeth.
Arnold maakte een soort buiging en stapte toen ook in. Ze keken allebei Liesbeth na
die haar veters aan het dichtmaken was op de stoep.
‘Ik vind haar niet verlegen,’ begon Arnold toen ze de hoek om waren.
‘Zei ik dat ze verlegen was?’
‘Ja. Wat deed ze eigenlijk in Zwitserland?’
‘Bij familie logeren en helpen.’
‘Ze ziet er niet naar uit of ze zich overwerkt heeft.’
‘Vond je haar mooi?’
‘Dat zei ik niet, ik bedoelde dat ze zo bruin was’. In de bus praatten ze niet verder,
pas toen ze van de eindhalte naar het park liepen vroeg Arnold verder: ‘Hoe lang
kennen jullie elkaar al?’
‘Dat heb ik toch gisteravond verteld?’
‘Het spijt me, òf ik heb het niet gehoord, òf ik ben het weer vergeten, in beide
gevallen moet je me dat maar vergeven. Toch zou ik mijn afwezigheid van gisteravond
goed willen maken door nu met belangstelling te luisteren.’
‘Ik zou het nu juist liever over iets anders hebben.’
‘Waarom plotseling, gisterenavond vertelde je het toch ook?’
‘Ik voel het nu als een soort ontrouw tegenover haar om haar zo met je te bespreken.
Gisteravond was ze er niet, en bovendien was dat gisteravond.’
‘Vind je dat niet een beetje inconsequent? Als ik vannacht beter geluisterd had
zou ik het nu toch ook allemaal weten, maar als je niet meer wilt zal ik je zeker niet
dwingen. De zon begint een beetje weg te gaan.’
‘Als je vannacht beter geluisterd had zou ik er nu niets meer aan kunnen doen,
maar nu je dat niet gedaan hebt voel ik me helemaal niet verplicht het allemaal te
herhalen. Trouwens, zo veel heb ik ook niet verteld.’
Het was vol in het park, Margaret praatte zo zacht mogelijk en was
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bang dat men zou denken dat ze ruzie hadden, zette daarom een zo vriendelijk
mogelijk gezicht. Ze liepen over grintpaadjes met bomen en gras aan weerszijden,
terwijl Margaret probeerde te genieten van het weer en haar hoofd bij het buiten-zijn
te houden. Plotseling begonnen ze tegelijk te praten.
‘Doet ze altijd zo koel?’ en ‘Wat alleen mijzelf aangaat kan ik je wel vertellen.’
Daarna waren ze weer een tijd stil. ‘Dat is juist haar verlegenheid’, zei Margaret en
toen ze een bankje zagen gingen ze daarop zitten. Arnold zat scheef naar haar
toegewend en omdat hij haar zo lang vriendelijk en ook wat spottend aankeek speelde
ze een beetje met een steentje op de grond.
‘Waarom doe je toch altijd dat jasje aan waarvan je weet dat ik het lelijk vind’
vroeg Arnold voorzichtig.
‘Misschien wel omdat je dat gezegd hebt’ antwoordde Margaret na enig aarzelen.
‘Ik kan me toch niet mooier voor je maken dan ik ben, of me anders voordoen, dat
zou me het gevoel geven je in een val te lokken.’
‘Ik vroeg me af of het niet één van de dingen was waarin je je verzet tegen mij
demonstreerde.’
‘Eén van de dingen?’
‘Zoiets als die vurige afkeer van circussen die je bleek te hebben.’
‘Ik vind circussen echt akelig, ik word er bedroefd en geneer me er als wanneer
ik om een dorpsgek zou lachen.’
‘Circusmensen maken er juist een beroep van dat men om ze lacht.’
‘Dat vind ik juist zo tragisch, ik kan dan ook nooit om clowns lachen en die
getemde dieren vind ik helemaal afschuwelijk.’
‘Hou je van buiksprekers?’ vroeg Arnold terwijl hij zich bukte om een takje op te
rapen.
‘Hoe kom je daar in 's hemelsnaam bij, die treden toch nooit in circussen op?’
‘Ik vind de sprong van circussen op buiksprekers niet zo groot.’
‘Neen, en ik die van buiksprekers op treinen ook niet.’
‘Margaret, je bent toch niet jaloers?’
‘Als ik jaloers op Liesbeth had kunnen worden was ik het allang geweest.’
‘Had je daar dan nooit aanleiding toe?’
‘Meer dan genoeg, maar ik ben nu eenmaal nooit jaloers, en zeker niet op iemand
waar ik van houd.’
‘Ook niet als die verliefd op een ander wordt?’
‘Dat weet ik niet, het is me nog nooit overkomen.’
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‘Hoe kwam het eigenlijk dat jullie uit elkaar gegaan zijn?’
‘Zullen we niet liever nog wat over circussen praten?’
‘Is dit een afleidingsmanoeuvre of wil je echt over circussen praten, je zegt dat je
er niet van houdt.’
‘Als ik alleen maar over dingen zou praten waar ik van hield zou ik niet veel
zeggen.’
‘Je bent wel nogal kieskeurig.’
‘Zo zou je het kunnen noemen, ik voel het meer als een soort conservatisme, ik
heb langzamerhand een paar lievelingsdingen uitgevonden waarmee ik mijn hele
leven geloof toe te kunnen, er zijn een paar plekken waar ik aan gehecht ben geraakt
door er vaak te komen, die ik nu terug zou willen zien en vertrouwder mee raken
zonder ooit naar andere landen te willen, ik voel me het veiligste waar ik het meest
geweest ben.’
‘Dat lijkt mij een beperking van levensmogelijkheden, ik zou juist zeggen dat men
zo veel mogelijk zou moeten zien en beleven, zodat men later eventueel nog kan
kiezen, nadat men genoeg materiaal verzameld heeft.’
‘Dat zegt Liesbeth ook, maar je kunt toch niet alle mogelijkheden leren kennen,
en door een klein deel goed te kennen kun je veel anders daarvan afleiden. Eigenlijk
is dit ook de oorzaak geweest waarom wij apart gingen leven. Liesbeth had altijd
een hele boel aanbidders en daar kon ik niet tegen.’
‘Dus tòch jaloezie.’
‘Nee, ik had geen reden om jaloers te zijn, ze was op geen van allen verliefd, ze
wilde alleen geen mogelijkheden afsnijden.’
‘Vond je dan niet dat ze daar groot gelijk in had en zou jij van jouw kant jullie
verhouding niet te emotioneel hebben opgevat?’
‘Ze had misschien wel gelijk, ik vond ook niet dat ze op moest houden met jongens
om te gaan maar haar behoefte op zichzelf maakte me ongelukkig, ik had zo volkomen
genoeg aan onze vriendschap en zij wilde steeds op iets anders kunnen overstappen.’
‘Dat vind ik een gezonde en normale houding.’
‘O ja, ze was erg normaal, ze zal nooit iets onredelijks doen, maar ik werd zo
abnormaal door de toestand dat we er niet mee door konden gaan. Ik kreeg een sterke
neiging om me veilig te stellen, haar vóór te zijn in de ontrouw en liep een paar
weken met dit idee rond zonder dat ze er van wist. Een geheim voor haar te hebben
gaf op zichzelf al een gevoel van onafhankelijkheid, het bewees me dat ik een eigen
leven had, dat ik ook zonder haar dingen kon doen en beleven. Tot op een nacht
Liesbeth me iets vertelde, je hoeft om me
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te kunnen volgen gelukkig niet te weten wàt, waardoor ik merkte dat zij nog wel
alles aan mij vertelde. Ik kreeg toen spijt over mijn reserves en vertelde haar er over.
Het schokte haar erg, waarschijnlijk om meer dan één reden en ik geloof dat ze vooral
in mijn belang wou handelen toen ze de volgende ochtend haar reis ging voorbereiden,
maar ze heeft er nooit iets over gezegd. Het is misschien wel goed zo op den duur.’
‘Hoe bedoel je, op den duur?’
‘In het begin verlangde ik erg naar haar en ik voelde me niet vrij, want de vrijheid
en mogelijkheden die ik plotseling had waren eigenlijk nog van haar, zij had er voor
gezorgd door weg te gaan. Zullen wij ook weg gaan, en wel naar huis?’ Margaret
stond al op en Arnold volgde haar. ‘Ja, het begint koud te worden.’
Hoe Margaret op de terugweg ook haar best deed, ze kon niets onderhoudends of
ook maar enigszins amusants bedenken om te vertellen. Ze had het gevoel alsof er
een kleine Margaret als een razende door het huis in haar hoofd rende, overal kamersen kastdeuren openrukkend in de hoop iets te vinden dat ze zou herkennen als het
gezochte zodra ze het zag. Maar ze vond niels, ze kon haar best ook niet meer lang
doen, het was te vermoeiend. Toch kon ze ook haar gedachten niet bij een ander
onderwerp houden.
‘Denk jij ooit niets?’ vroeg ze aan Arnold.
Hij keek haar vragend aan en antwoordde niet.
Verder praatten ze niet en bij de bus kwam het Margaret voor dat ze in de tussentijd
aan niets gedacht had, maar ze wist het niet zeker.
‘Ik stap hier uit,’ zei ze, toen de bus haar straat naderde. ‘Zie ik je morgen?’
‘Ik breng je.’
‘Nee,’ protesteerde ze, ‘dat hoeft echt niet, dat doe je toch nooit, laten we aan die
vervelende gewoonte niet beginnen.’
‘Eén keer is nog geen gewoonte, en als ik nu mee ga kan ik meteen dat boek
meenemen dat ik steeds vergeet.’
‘Ik dacht dat je bescheidener was,’ zei ze op straat.
‘Ik zal meteen weer weggaan.’ Hij ging niet meteen weer weg want toen ze thuis
kwamen bleek dat Liesbeth een maal gemaakt had. Er was wijn en een gedekte tafel
met drie borden.
‘Wat lekker Liesbeth, hoe kom je op Zondag aan al dat eten!’
‘Het is vandaag Vrijdag’, zeiden Liesbeth en Arnold tegelijk.
‘Il faisait beau aujourd'hui hein?’
‘O Liesbeth, praat jij ook geen Hollands meer zodra je even weggeweest bent?’
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‘Ja dat vind ik ook zo'n afschuwelijke gewoonte, maar ik kan er echt niets aan doen,
ik ben zo gewend Frans te praten.’
‘Het is merkwaardig’ zei Arnold ‘dat je je zo gauw aan een andere taal went al
ken je hem minder goed dan je eigen.’
‘Ach’. Margaret haalde haar schouders op.
‘Iets waar je zo weinig moeite mee hebt als het spreken van je eigen taal wordt
misschien makkelijker weggeduwd dan iets waarop je zo je best hebt moeten doen
in het begin,’ zei Liesbeth. Naarmate zij en Arnold geanimeerder gingen praten werd
Margaret zwijgzamer; door een enkele poging tot een sous-entendu met Liesbeth
probeerde ze nog af en toe iets van de oude intimiteit te herkrijgen maar Liesbeth
betrok deze toespelingen meteen in de conversatie. Na het eten vond Margaret dat
ze weer eens iets moest zeggen en vroeg: ‘Heb je al die tijd alleen Frans gepraat?’
Ze wilde geen nieuw onderwerp aansnijden uit angst dat Arnold daar op in zou gaan
en dan nog langer blijven.
‘Nee, alleen sprak ik Hollands’, antwoordde Liesbeth.
Arnold lachte, maar hield er mee op toen Margaret hem strak aankeek.
‘Wat heb je streng leren kijken intussen.’
‘Hij weet wel wat ik bedoel’, zei Margaret en bleef Arnold aankijken.
‘Weet je wat ze bedoelt?’ vroeg Liesbeth hem.
‘Nu praten ze samen over mij,’ dacht Margaret.
‘Ik geloof wel dat ik het weet.’ Hij keek Margaret plagerig aan. ‘En ik zal gauw
gehoorzamen.’ Margaret hoopte dat Liesbeth het niet begreep. ‘Ik geloof dat ik jullie
maar weer eens alleen laat’ zei de laatste.
‘Als je weg gaat loop ik zo ver met je mee, als je het goed vindt, ik wilde ook juist
naar huis gaan.’
Margaret voelde haar keel dichtknijpen en met moeite beheerste ze haar stem toen
ze vroeg: ‘Blijf jij niet nog even Liesbeth, we hebben elkaar nog haast niet gesproken.’
‘Eigenlijk zou ik wel liever gaan, ik ben doodmoe en ik moet nodig mijn ouders
gaan begroeten. Als je het niet erg vindt dat ik je met de afwas laat zitten bel ik je
morgen wel op voor een rustigere afspraak.
‘Goed’, zei Margaret terwijl ze Liesbeth's jas pakte. Maar Arnold, die al klaar
stond om te vertrekken, was haar voor en hielp Liesbeth hem aan te trekken. Ze
namen afscheid en Margaret bleef alleen
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achter. Zodra ze de voordeur dicht had horen slaan liep ze naar het raam en riep
Arnold. Hij en Liesbeth keken samen naar boven.
‘Je hebt toch je boek nog vergeten.’
‘Ik kom het nog even halen’, riep hij terug en vroeg aan Liesbeth of ze wou
wachten. Margaret bleef nog een moment bij het raam en keek neer op haar vriendin,
die langzaam de straat overstak, toen ging ze de deur voor Arnold open maken.
‘Dag Arnold’. Ze gaf hem het boek. ‘Nogmaals dag Margaret’, zei hij.
Ze had zich nog nooit zo licht, lenig en onafhankelijk gevoeld.
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J. de Kadt
Anarchisten en Communisten
Een vaststelling der verantwoordelijkheden
Op het eerste gezicht lijkt het een volkomen overbodige onderneming als iemand er
toe overgaat enige aandacht te schenken aan een verschijnsel als het anarchisme, dat
als politieke en als geestelijke stroming volledig heeft afgedaan. Alleen de historici
van de arbeidersbeweging herinneren zich nog dat het gedurende een zeker tijdperk
een rol van betekenis heeft gespeeld.
Aan het begin van deze eeuw kon iemand als Quack de anarchistische en de
daarmee nauw verwante anarcho-syndicalistische bewegingen en theorieën nog als
gelijkwaardig aan de veel talrijkere aanhang der sociaal-democratie stellen. Marx
met zijn ‘autoritaire’ leer, zo zeide hij, de terminologie der anarchisten overnemend,
had nu de overhand, maar men moest terdege rekening houden met de mogelijkheid
dat het ‘libertaire’ socialisme met Proudhon en Bakoenin in de loop der tijden weer
de leiding zou krijgen. Het marxisme, zo meende hij er aan toe te kunnen voegen,
bewoog zich, ondanks het tegenspartelen van dogmatici en doctrinairen, als Kautsky
en Luxemburg, in feite in de richting van het ‘reformisme’ zoals dat door figuren als
Bernstein en Jaurès werd verkondigd. En de aanhangers van de ‘revolutionnaire’
opvattingen vond men overwegend bij de anarchisten als Domela Nieuwenhuis en
Malatesta of bij de anarcho-syndicalisten in Frankrijk, Italië, Spanje. Wie
revolutionnair was, was tevens vrijheidsgezind; wie slechts hervormingen nastreefde
was tevens staats-vergoder en vol eerbied voor het gezag.
Het is bekend genoeg dat er van deze anarchistische en anarcho-syndicalistische
bewegingen vrijwel niets meer is overgebleven. In de Spaanse burgeroorlog werd
het laatste restant van wat men zou kunnen noemen het ‘volks-anarchisme’ vernietigd,
door de gecombineerde aanval die er op werd ondernomen, zowel door Franco, die
in dit geval de buitenlandse vijand was, als door de Spaanse communisten, die, onder
leiding van de Russische geheime politie, er in geslaagd waren een belangrijke rol
te spelen in het Spanje der Republikeinen, waarin het anarchisme vooraan stond in
het verzet
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tegen Franco, maar ook in het verzet tegen alle niet-anarchistische republikeinen.
Voor ons is hierbij in de eerste plaats van belang dat toen buiten Spanje reeds
vrijwel niets meer van een volks-anarchisme te bespeuren was. In een aantal landen
bestonden nog sectarische groepjes, fel, zelfingenomen en gelijkhebberig, die alleen
maar als curiositeiten en als restanten van een volstrekt verdwenen wereld aandeden.
Ze zijn er ook nu nog steeds, zoals er ook hier en daar theoretici van het
edel-anarchisme aanwezig zijn, waarvan sommigen zich niet eens meer bewust zijn
van hun voorvaderen: Godwin, Proudhon, Bakoenin, Kropotkin, Réclus, wier
theorieën ook al weer belangrijke verschillen vertoonden. Men kan zeggen dat iemand
als Herbert Read, de bekende Engelse essayist en dichter, bewust van uit de
anarchistische traditie leeft; maar bij Camus b.v. zijn ongetwijfeld anarchistische
invloeden aanwezig, ofschoon hij geen poging doet het anarchisme voort te zetten
of te doen herleven.
Als volksbeweging (in de syndicalistische vorm) leefde het vóór de eerste
wereldoorlog in drie achtergebleven, decadente en aan verrottingsverschijnselen rijke
landen: Frankrijk, Italië en Spanje. In Frankrijk is het daarna vrijwel geheel opgegaan
in de Communistische beweging. In Italië ging een deel van het anarcho-syndicalisme
over naar Mussolini's Fascisme, terwijl een ander gedeelte vóór het ontstaan van het
fascisme de weg naar het communisme had gevonden, en de rest het na de val van
het fascisme deed.
De ontwikkenng in Spanje was anders. Daar had, onder de directe invloed van de
Russische revolutie, aanvankelijk een sympathiseren met de Russen de overhand en
er was een bereidheid om zich aan te sluiten bij de nieuw gevormde Communistische
Internationale. In haar eerste opzet scheen die 3e Internationale mogelijkheden te
bieden voor een federatie van het nieuwe, het Marxisme belijdende Leninisme der
Russen en zijn directe aanhangers van marxistische en sociaal-democratische huize
elders in de wereld, (van wie bijna niemand enig besef had van de betekenis der
Leninistische opvattingen), en de oude anarchistische en syndicalistische groeperingen,
die in de Russen zowel broeders in de ‘revolutie’ als broeders in de ‘vrijheid’ zagen.
De ontwikkeling van de Russische revolutie leidde er echter toe dat bij die
anarchisten en syndicalisten, bij wie ‘vrijheid’ een sterker accent had dan ‘revolutie’,
(d.w.z. geweld, en rancune ten aanzien van de bevoorrechten), het wantrouwen in
de Bolsjewiki de over-
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hand kreeg. Het zéér bewuste, en sterk georganiseerde, Spaanse syndicalisme, wees
dus in grote meerderheid de Russen vrij spoedig af. En behoudens enkele
afsplinteringen wist het zich als volksbeweging te handhaven, zodat het communisme
in Spanje, tot aan het uitbreken van de burgeroorlog geen factor van enige betekenis
was.
In het algemeen kan men zeggen dat de bewuste anarchisten tot de eersten behoorden
die het autoritaire gevaar dat van de Russische revolutie en de Russische Staat uitging,
(een gevaar dat in zijn monsterachtige ontwikkeling van ‘autoritair’ tot ‘totalitair’,
hèt gevaar van ons tijdperk zou worden), signaleerden en bestreden. En de weinige
aanhangers die het anarchisme in West-Europa heeft overgehouden, menen dat zij
daaraan het recht ontlenen als de meest principiële bestrijders van het Russische
communisme te kunnen doorgaan, als de enigen die politiek nooit gefaald hebben
en die dus geroepen zijn om de politiek van onze periode te kunnen aangeven.
Wie lid van de communistische partij is geweest, ook als hij dat was in een tijdperk
waarin het karakter dier partij nog weinig bekend was en door de Russen zelf
verborgen werd gehouden, een tijdperk waarin trouwens in het Russische
communisme nog belangrijke tegenkrachten tegen het totalitarisme aanwezig waren,
mag alleen stelling nemen tegen dat communisme op voorwaarde dat hij het eens is
met de inzichten die de overgebleven anarchisten er op dit moment op na houden.
Als deze anarchisten in een bepaald geval aanhangers van de Derde Weg of
soortgelijke constructies zouden zijn, d.w.z. zich tot meelopers van het communisme
maken, dan moet men dat critiekloos aanvaarden, en dan mag men er niet eens op
wijzen, dat ze in het verleden, weliswaar geen partijgenoten, doch wel terdege
bondgenoten van de Russische communisten zijn geweest.
Twee kwesties moet men iets nader onderzoeken als men wil vaststellen in hoever
anarchisten een soort van natuurrecht hebben om uit te maken wat men wel en wat
men niet tegen de communisten mag zeggen en mag doen.
In de eerste plaats is er dan de kwestie van hun verantwoordelijkheid voor het aan
de macht komen van de bolsjewiki in Rusland, van dat bondgenootschap dus dat in
de eerste periode van de Russische revolutie en in de periode van de vorming van
de internationale communistische aanhang van zoveel betekenis is geweest.
Maar in de tweede plaats, en dat gaat veel verder, in hoever
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hebben de destructieve beginselen van het anarchisme (als theorie en als
volksbeweging) er toe bijgedragen dat vrijwel overal de communisten de erfgenamen
zijn geworden van het volks-anarchisme. Anders gezegd: waar de sociaal-democratie
traditie maakte, hebben de communisten nergens voet aan de grond gekregen - waar
een anarchistische traditie bestond ziet men vrijwel overal communistische
massa-bewegingen.
Niet de ‘vrijheid’ zo blijkt bij een nader onderzoek is het overheersende element
in het anarchisme en in de ermee verwante ‘libertaire’ bewegingen geweest. Wat in
die bewegingen overheerste was de rancune, de hang naar vernietiging, het
welbehagen in het geweld.
De gemiddelde anarchist geeft de vrijheid graag cadeau als een beweging optreedt
die bevrediging voor deze verlangens biedt. En zelfs de edel-anarchist is zodanig
bezield met wrok tegen de bestaande maatschappij, dat hij slechts zelden ertoe kan
komen, de verdediging van het bestaande (dat dan tegelijkertijd veranderd moet en
kan worden) belangrijker te vinden, dan de vernietiging ervan, zelfs als deze
vernietiging vrij baan zou geven aan krachten van afschuwelijke aard, wier
heerschappij alle vrijheids-mogelijkheden, waaraan de anarchist beweert zoveel
waarde toe te kennen, zou verpletteren.
Slechts weinig edel-anarchisten hebben waardering voor het inzicht van Peter
Kropotkin, levenslang strijder tegen het tsarisme en levenslang aanhanger en
voorvechter der anarchistische idee, die aan het begin van de eerste wereld-oorlog
onomwonden de kant der Brits-Franse democratie koos tegen het Duitse militarisme,
dat hij, in die periode terecht, het overheersende gevaar achtte. Hij nam die houding
aan, ofschoon de democratische landen als bondgenoot tegen het Pruisische gevaar,
een zo afschuwelijk stelsel als het Russische Tsarisme aanvaardden. Hij begreep
echter dat het in zulke gevallen gaat om de vraag, welke combinatie tenslotte het
gevaarlijkste is voor de vrijheid, en welke de meeste kansen biedt voor de groei van
de vrijheid. Hij besefte óók, dat juist de oorlog, als ze tot een overwinning van de
democratische landen voerde, tenslotte op de een of de andere manier ook de
verzwakking van het Tsarisme moest teweeg brengen. Maar hij stond, zoals gezegd,
bijna alleen in het anarchistische kamp, al moet ter ere van een groot deel der
toenmalige anarchisten en syndicalisten gezegd worden, dat zij, hoewel in het
algemeen voorstanders van het toenmalige anti-oorlogs-front,
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toch in hun hart en in de practijk veelmeer anti-Duits dan anti-alles waren.
Doch de houding van Kropotkin in de Russische revolutie was al evenmin
kenmerkend voor het optreden der anarchisten als zijn houding ten aanzien van de
oorlog.
Laten we vooropstellen dat niemand, noch bolsjewiki, noch mensjewiki, noch
sociaal-revolutionairen, noch welke andere politieke partij ook, een rol van betekenis
heeft gespeeld in de eerste en beslissende revolutie: de omverwerping van het
Tsarisme. Zeker, de Russische liberalen hebben door hun optreden in de Doema,
door hun invloed op het officierscorps, door hun werken in de kringen van hogere
ambtenaren, industriëlen, bankiers, er veel toe bijgedragen dat alle steun aan het
Tsarisme onttrokken werd.
En tegelijkertijd heeft de propaganda van de socialistische en anarchistische partijen
en groepen de grote volksmassa afkerig van en vijandig ten aanzien van het Tsarisme
gemaakt. Daardoor konden relletjes, oplopen en stakingen uitgroeien tot een ware
volksbeweging, die het Tsarisme in een paar dagen ten val bracht. Nagenoeg niemand
stak de hand er voor uit.
Het merkwaardige is wel, dat de grote boeren-massa, die de meerderheid der
bevolking omvatte (en die ook de meerderheid der soldaten leverde), zo uitgesproken
anti-Tsaristisch was. Dat was niet het werk der bolsjewiki, zoals de latere
geschiedvervalsing het voorstelt, maar dat was het werk van die typisch Russische
partij, die op het platteland haar aanhang had, de partij der Sociaal-Revolutionnairen.
En die partij van de ‘SR’, zoals men in Rusland zei, was, door de ideeën van haar
leiders, een partij die even dicht bij het anarchisme stond als bv. het syndicalisme in
Frankrijk, Italië of Spanje. In Rusland was dus het ‘volksanarchisme’ een machtige
en invloedrijke beweging, die op het verdere verloop van de Russische revolutie een
overwegende invloed heeft gehad.
Die anarchistische gezindheid uitte zich op verscheidene wijzen. De partij had
speciale groepen die in de Tsaristische periode aanslagen organiseerden, ze had dus
haar terroristen, waartoe niet alleen een later zo berucht geworden figuur als haar
toenmalige voorzitter Azew, behoorde, die politie-spion bleek te zijn (zoals bij de
Bolsjewiki, Malinowski, de vertrouwensman van Lenin, politie-spion was) maar ook
volkomen zuivere en idealistische voormannen als Gersjoeni, en de nobele leidster
van de linkervleugel der partij, Spiridonowa.
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Maar de partij had ook gematigde leiders die een agrarische politiek ontwierpen, die
door al de marxisten honend werd afgewezen, een politiek die de verdeling van het
grootgrondbezit onder de millioenen-massa der kleine boeren propageerde, en als
volgende schrede, de samenwerking van die boeren in coöperaties. Het was dit
program dat de bolsjewiki zouden overnemen om de boeren met zich mee te krijgen,
en nog later weer zouden vervangen door hun oorspronkelijke marxistische
opvattingen over collectieve bedrijven, en agrarische ‘fabrieken’ met de boeren als
gecontroleerde arbeiders aan de lopende band.
Door de propaganda voor dit program van dorpsgemeenschappen in een sociale
staat, waarin voor gesocialiseerde en voor private industrie een plaats zou zijn, zoals
er ook een plaats zou zijn voor kleine bedrijven en handwerk, hadden de SR een
grote invloed gekregen op het dorp, waar men noch voor de bolsjewiki, noch voor
de gematigde mensjewiki, veel voelde. En niet alleen de onderwijzers en de kleine
ambtenaren, die de vertrouwenslieden van het dorp waren, maar ook grote groepen
intellectuelen in de steden voelden zich meer aangetrokken tot de SR, die idealisme,
vrijheidszin en individualisme uitstraalde, dan tot de bolsjewiki, die dan ook in het
Rusland, bevrijd van het Tsaristische juk, vrijwel geen invloed bleken te hebben.
De Russische revolutie van Maart 1917 was dus ook aanvankelijk een vrijzinnige
revolutie, waarin zelfs de demagogische propaganda der Bolsjewiki, voor een directe
vrede en voor een directe verdeling van het land onder deboeren, voor een directe
inbezitneming der fabrieken door de arbeiders, en voor een ‘sprong naar het
socialisme’ niet veel kans zou hebben gehad, indien niet alle anarchistische groepen
in steden en een deel van de partij der SR zich bij die demagogie hadden aangesloten.
Of, om de dingen in het juiste licht te stellen: het waren de anarchisten en de linkse
SR, die deze propaganda ontketenden, en het waren bolsjewiki als Lenin, die, ziende
dat dit insloeg bij een deel van de arbeiders en bij een deel van de boeren en soldaten,
de anarchisten begonnen te over-anarchisten, en op de chaos gingen spelen, in de
hoop zo de leiding te bemachtigen. De militaire partij-organisatie der bolsjewiki,
zou dan wel, eenmaal in het bezit van de staatsmacht, het met de anarchisten
klaarspelen.
Wie de propaganda der bolsjewiki, in de periode tussen de komst van Lenin in
Rusland en de staatsgreep van November 1917, bestu-
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deert, ziet hoe zeer van die kant alle macht en gezag werd aangevochten en het beeld
van een vrije en losse gemeenschap naar voren werd gebracht. De ‘sowjets’ die raden
van arbeiders, soldaten en boeren, zouden (in een systeem van permanente
verkiezingen), alle verlangens van het volk tot uitdrukking brengen. Dit zou de ‘staat’
vervangen door een ‘dictatuur van het proletariaat’, welke dictatuur, precies als in
de Commune van Parijs, het hele volk zou omvatten, behalve een handjevol vroegere
machthebbers. Vermoedelijk meende ook Lenin, in die periode, een gedeelte van
wat hij in ‘Staat en Revolutie’ schreef, héél ernstig. Want het is niet aan te nemen
dat hij anders deze dingen zou hebben geschreven, die alleen maar bewijzen dat hij
geen flauw idee had van wat het besturen van een staat en van het economische leven
met zich meebrengt. Maar zijn hele verleden van organisator ener partij, die voor
het volk moet denken, die de achterlijke massa moet meeslepen en (tegen de
natuurlijke aandriften van die massa in) haar de socialistische maatschappij moet
dwingen op te bouwen, stond er borg voor dat hij uiteindelijk slechts één doel had:
de heerschappij van zijn partij, dwz. van de partij waarin hij zelf, in alle hoofdzaken,
de dienst uitmaakte.
Wat wisten de socialisten in West-Europa, die zich in die periode bij de Russische
revolutie en bij Lenin en Trotsky zouden aansluiten, van de historie en van de
werkelijke opvattingen der bolsjewiki. De enige die het wist, en die voldoende
autoriteit had om er tegen te waarschuwen, Rosa Luxemburg, hield haar critiek
geheim en zag in de Bolsjewiki tòch bondgenoten voor een revolutionnaire beweging,
die ook zij in het Westen mogelijk en noodzakelijk achtte.
Maar de Russische anarchisten en SR die de bolsjewiki kenden, en in ieder geval
behoorden te kennen, zij werkten niet alleen samen met deze autoritaire partij par
excellence, (zó autoritair dat ze totalitair moest worden), neen, zij plaatsten zich
weldra onder leiding van die partij. Ook zij wilden immers voor alles de vernietiging
van het bestaande, ook zij waren doodsvijanden van alle hervorming en van alle
gelijdelijkheid, ook zij zagen in de minderheden, de avant-garde of de élite, de kracht
die geroepen was, om, tegen de overgrote meerderheid van het volk in, te bepalen
hoe de toekomstmaatschappij zou moeten werken en zou moeten worden ingericht.
Het is waar dat een deel der anarchisten aan die grote massa alle mogelijke deugden
toeschreef, die alleen daarom niet tot uiting konden komen omdat de kleine groep
van heersers dat belette, zodat
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het likwideren van die groep zou leiden tot het ontplooien van al die enorme creatieve
krachten die in het volk opgesloten lagen. In dat opzicht dwaalden de anarchisten
door een gebrek aan realiteitszin, maar met een groot deel van de bolsjewiki stond
het niet anders, want zij hadden de conceptie van ‘het proletariaat’ als de door de
historie uitverkoren klasse, die, eenmaal bevrijd van de kapitalistische heersers, alles
zou kunnen, zodat het leiding-geven dat de taak der bolsjewistische partij was,
betrekkelijk zacht en snel zou kunnen verlopen. Ook Lenin deelde een deel van deze
illusies, en hij zag het moment, waarop ‘iedere keukenmeid’ een voldoende inzicht
in de grote politieke problemen zou hebben, als binnen het directe bereik.
Het verschil tussen Lenin en zijn anarchistische- en SR-bondgenoten lag in de
practijk hierin, dat Lenin bewust de boeren, dwz. de overweldigende meerderheid
van het Russische volk van die uitverkorenheid uitsloot, want boeren waren volgens
hem kapitalisten in de dop. Het verschil lag ook daarin, dat Lenin altijd bereid was
alle ‘arbeiders’ die hem niet volgden onder de strengste curatele van hem en zijn
partij te plaatsen. Maar in wezen is die bereidheid óók altijd aanwezig geweest bij
de anarchisten, waar ze, zoals in Spanje, iets te vertellen hadden.
Anti-democraten waren dus zowel de bolsjewiki als de anarchisten, en dat verbond
hen in Rusland, zoals het ze ook in de verdere ontwikkeling vaak zou verbinden.
Waar het op aan komt is, dat Russische anarchisten en SR (maar van die SR toch
alleen de ‘linkervleugel’ onder Spiridonowa, Kamkow, Sternberg, c.s.) samen met
de bolsjewiki optrokken, en dat zij in de maanden tussen Maart en November, door
hun demagogie en sabotage, een chaos teweeg brachten, die het de democratische
regering van rechtse socialisten (Kerensky), linkse sociaaldemocraten (Tseretelli)
en rechtse sociaal-revolutionnairen (Tsjernow), onmogelijk maakten te regeren, een
chaos waardoor ook de actie van rechts (Kornilow) werd opgeroepen, een actie die
trouwens niet veel om het lijf had, maar die de bolsjiwiki en hun bondgenoten het
voorwendsel gaf voor de staatsgreep van November, die dan de revolutie moest
‘redden’.
Die staatsgreep geschiedde vlak voor het moment waarop eindelijk in Rusland
een gekozen parlement bijeenkwam, een parlement dat uitdrukking gaf aan de ware
gezindheid van het Russische volk. En die gezindheid blijkt overduidelijk uit het feit
dat in dat par-
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lement 62% van de stemmen zijn uitgebracht op de rechtse SR en de Mensjewiki,
13% op de burgerlijke partijen en 25% op de bolsjewiki. Deze verkiezingen hadden
plaats nadat de holsjewiki reeds de macht in handen hadden genomen, door een
staatsgreep, waarvan de voornaamste uitvoerders waren geweest: de matrozen van
Kroonstad, die in meerderheid geestverwanten van de linkse SR en de anarchisten
waren.
De mythe, niet alleen de bolsjewistische mythe, maar ook die van de anarchisten en
linkse SR, doet het voorkomen alsof de November-revolutie een werkelijke
volksbeweging is geweest, waarin het Russische volk afrekende met de reformist en
democraat Kerensky, en spontaan een linkse regering aan de macht bracht. De
werkelijkheid is, dat groepen bewapende samenzweerders zich meester maakten van
de macht, te midden van de onverschilligheid van de grote massa van het Russische
volk, (dat geloofde dat dit zotte avontuur wel binnen een paar dagen of weken uit
zichzelf zou ineen storten), en onder het duidelijk verzet van de georganiseerde
arbeiders in Rusland.
Een van de bijna altijd verzwegen feiten uit deze periode is, dat de staatsgreep der
Bolsjewiki beantwoord werd door grote stakingen o.a. van het spoorwegpersoneel.
Maar de Bolsjewiki en hun bondgenoten hadden wapens en de spoorwegarbeiders
niet. Het waren de wapenen die beslisten, en die in vrijwel iedere volgende faze van
de Russische revolutie en van het internationaal communistisch optreden zouden
beslissen.
Dat de bolsjewiki en hun bondgenoten in hun maag zaten met de verkiezingsuitspraak
van het Russische volk en met de Constituante die in December bijeenkwam, ligt
voor de hand. Zij wisten dan ook niets anders te doen dan deze vergadering (met
behulp van de gewapende anarchistische matrozen) uiteen te jagen. Dat die anarchisten
dit met genoegen deden, gezien hun afkeer van het ‘parlementarisme’ en hun voorkeur
voor geweld, ligt voor de hand. Zelfs nú nog, in 1953, verheugt de vroegere linkse
SR Steinberg, die gedurende enige maanden volkscommissaris voor Justitie was in
de coalitie-regering die Bolsjewiki en linkse SR na de staatsgreep vormden, zich
over deze volkse daad, zoals blijkt uit zijn boek ‘In the Workshop of the Revolution’
onlangs in New York verschenen. (Het boek is overigens voor het grootste deel een
vertaling en bewerking van ‘Als ich Volkskommissar war’ dat in 1929 in Duitsland
verscheen, en het bewijst dat de heer Steinberg zoals de meeste

Libertinage. Jaargang 6

445
anarchisten en half-anarchisten niet in staat is iets te leren of over iets critisch na te
denken.)
Op het argument dat de Constituante reeds verouderd was toen ze bijeen kwam,
een argument dat bij nader onderzoek veel minder sterk blijkt te zijn dan men in
linkse kringen jarenlang aannam, heeft Rosa Luxemburg in haar posthume critiek
op de Russische revolutie reeds geantwoord: Goed, maar waarom niet direct daarna
nieuwe verkiezingen uitgeschreven en het Russische volle in de gelegenheid gesteld
zijn nieuwe opvattingen tot uitdrukking te brengen in een nieuw parlement? Het
antwoord is heel eenvoudig. De bolsjewiki hebben het daarna nooit meer gewaagd
het Russische volk uitspraak te laten doen over hun regeringsbeleid. Zelfs nu nog,
na een generatie bolsjewistische volksverdomming, zou het Russische volk, als het
in de gelegenheid was een uitspraak te doen, zijn afkeer van het bolsjewisme duidelijk
kenbaar te maken, wat ook ‘deskundigen’ van het type Shapiro*) mogen beweren.
Wat de bolsjewiki deden, behalve het voortdurend versterken van gewapende macht
en geheime politie, hun uiteindelijke toeverlaat, was het uitroepen van een
‘Raden-regering’, dwz. het naar voren brengen van lieden die in de ‘openbare’
verkiezingen voor de Sovjets, onder intimidatie en geweldpleging, en in de sfeer van
demagogie, gekozen werden door het steeds kleiner wordend aantal mensen dat aan
deze vertoningen wilde deelnemen. En aan dit Raden-experiment, waarin de ‘arrebeier
met de vereelte vuist’ de held der anarchistische en syndicalistische theorieën - en
thans de held van het communisme en van zijn meelopers - de dienst uitmaakte,
hebben de Russische anarchisten en linkse SR van harte meegedaan, tot op het
ogenblik waarop ze door de bolsjewiki werden weggebezemd.
En zo Kroonstad al een bolsjewistische misdaad was, (en de verlangens van de
Kroonstadse opstandelingen, die vrije en geheime verkiezingen eisten, na afloop van
de burgeroorlog, volkomen eerbare verlangens waren), ontkend kan niet worden, dat
deze opstandige matrozen, toen ze door het bolsjewistische leger werden afgeslacht,
koekjes kregen van hetzelfde deeg, dat ze in de ‘glorierijke Novemberdagen’ aan
Kerensky en de Russische democraten hadden opgediend.

*) De heer Shapiro, een Amerikaanse journalist, die het 20 jaar in Moskou uithield (!), geeft
thans in de N.R.Ct. ‘objectieve’ beschouwingen over Rusland, in de geest waarin vroeger
de heer Huyts het deed!
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Want, en dit is de hoofdzaak, de verantwoordelijkheid voor de onderdrukking van
het Russische volk (en voor het systeem dat thans de wereld bedreigt en dat fascisme
en nazisme als reacties heeft uitgelokt) ligt bij degenen die de democratische weg
hebben verlaten, en die nog altijd de waarde van die weg ontkennen, zij het dan ook
dat ze inplaats van de bolsjewistische anti-democratie, de anti-democratie van
anarchisme, syndicalisme, van volksdemocratie, van derde-wegs-masochisme of
andere vredes-campagnes die de democratische wereld zouden uitleveren aan het
bolsjewisme, stellen. Om dus nog eens tot de Russische kwestie terug te keren,
weinigen zijn zo verantwoordelijk voor al de ellende die in Rusland (en uit Rusland)
is gekomen, als de anarchisten, die in dit opzicht een bijna even grote
verantwoordelijkheid hebben als de bolsjewiki.
Als men vraagt wie dan wel van den aanvang af gezien hebben waarheen de
bolsjewistische methode moest leiden en hoe daaruit voor het Russische volk alleen
tyrannie en onnoemelijke ellende zou voortspruiten, dan moet het antwoord luiden:
de Russische sociaal-democraten en de rechtse SR, en ook de Russische burgerlijke
democraten, wier enige en beslissende fout is geweest dat zij geen van allen zich
voldoende rekenschap hebben gegeven van het feit dat het bolsjewisme (en ook het
anarchisme-van-de-daad, en het anarcho-syndicalisme) in wezen bandieterige
bewegingen zijn, en dat men dus die bewegingen en hun aanhangers, goedpraters en
bondgenoten, ook als zodanig moet behandelen, zonder acht te slaan op de
democratische theorieën die ze verkondigen, zolang ze de macht niet in handen
hebben.
Dat Rusland ‘niet rijp’ was voor het socialisme, en dat die onrijpheid alleen door
een langdurige democratische ontwikkeling kon worden overwonnen, en dat iedere
poging om dit proces door geweld te forceren en te versnellen, moest uitlopen, niet
op de groei van het socialisme, maar op de groei van het geweld, dat werd niet alleen
betoogd door de democratische marxisten, maar ook door de democraten in de SR
en door de gewone hervormingsgezinde ‘burgerlijke’ democraten.
Zij hebben gewaarschuwd, en hoeveel indruk hun waarschuwingen maakten blijkt
uit het feit dat iemand als Maxim Gorki in die dagen op bijna profetische wijze
verkondigde waartoe de heerschappij van de ‘misdadigers’ (hij gebruikte het woord
om Lenin en Trotsky aan te wijzen) zou voeren. Het blijkt ook uit het feit dat oude
bolsjewiki als Zinovjef, Kamenef e.a. zich in de bolsjewistische
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partij zo intensief verzetten tegen de staatsgreep-plannen als maar verenigbaar was
met de toen al sacrale partij-discipline, en dat zelfs Stalin bedenkingen had.
Zelfs toen de staatsgreep geslaagd was, poogden sommige bolsjewiki nog de weg
naar de democratie terug te vinden. Maar naarmate het bleek dat de machtsposities
gehandhaafd konden worden, verdwenen de laatste democratische bezwaren bij de
oude bolsjewiki, die overigens later allen het terzijde schuiven van de democratie
met hun leven zouden moeten betalen. Wat de Russische anarchisten betreft, die
kwamen reeds na enige maanden in botsing met de bolsjewiki en werden vernietigd.
Daarna heeft, in de loop der jaren, een groot deel van deze groepen zich met het
bolsjewisme verzoend. Aan de ‘zuiveringen’ is tenslotte vrijwel niemand hunner
ontsnapt.
En ofschoon de onderdrukking van anarchisten en linkse SR in Rusland de
anarchistische beweging in Europa tegenover Rusland heeft geplaatst, kan men niet
zeggen dat het anarchisme en het anarcho-syndicalisme ooit iets hebben begrepen
van de werkelijke fouten die ze gemaakt hadden in Rusland. Integendeel ze zijn
steeds blijven poseren als de nobele en onbevlekte revolutionnairen die door de snode
bolsjewiki waren bedrogen. Ze hebben zich nooit gezien als de medeplichtigen aan
een misdaad, waarvan de gevolgen nog steeds op Rusland en de wereld drukken, op
een zodanige wijze, dat de ondergang van een aantal Russische anarchisten, daarbij
vergeleken onbetekenend is.
Het is de anti-democratische methode zèlf, de methode van het geweld, toegepast
om minderheden aan de macht te brengen en om met behulp van een
gewelds-organisatie de volksmassa onder de duim te houden, die alleen maar op
monsterlijkheden kan uitlopen. Een revolutie ter omverwerping van een
anti-democratisch stelsel, zoals het Tsarisme, (of het Bolsjewisme), is natuurlijk
geoorloofd en zelfs gewenst, doch zodra de democratische weg geopend is, kan de
weg van geweld, minderheidsheerschappij e.d., alleen maar tot catastrofen voeren.
En hier is, in het voorbijgaan gezegd, het criterium dat voor gewezen communisten
geldt. Eerst als zij volledig gebroken hebben met alle beginselen van het communisme,
eerst als ze ophouden met bv. tegen Stalin te fulmineren maar Lenin en Trotsky te
bewonderen, eerst als ze de hele November-resolutie als een dwaling en een misdaad
te zien, eerst als ze ook andere geweldstheorieën, (zoals die van anarchisten en
syndicalisten) verwerpen, en de volstrekte supe-
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rioriteit van de politieke democratie erkennen, (óók als de enige mogelijkheid om
tot een sociale democratie te komen), zijn ze werkelijk gezond en normaal geworden.
Wie het uittreden uit de communistische partij met diepe smart ondergaat, zoals dat
bv. met de auteurs van ‘De God die faalde’ bijna steeds het geval is, behoort nog
steeds tot de zieken. Alleen wie het van den aanvang af als een ‘bevrijding’ heeft
gevoeld, zal, (en dan nog eerst na vele jaren en vele ervaringen), over de ziekte
heenkomen.
Het bolsjewisme heeft zijn triomfen kunnen behalen omdat het de meest consequente
is van de anti-democratische leren, de meest gewetenloze, de meest fanatieke, de
meest geschikte om tot een wereldlijke godsdienst te worden. Anarchisme en
anarcho-syndicalisme, ofschoon ze ook tot heel wat fanatisme en gewetenloosheid
in staat zijn, hebben het meestal niet verder kunnen brengen - door hun onwil en
onvermogen om alles ondergeschikt te maken aan de organisatorische kant van hun
pogen - dan tot een halfslachtig en aarzelend, en als men het zo mag zeggen
‘schlemielig’ bolsjewisme. De leiders van het anarchisme mochten nog zoveel
protesteren tegen het ‘autoritaire’ bolsjewisme, hun volgelingen voelden heel best
dat de ‘vrijheid’ veel minder essentieel was voor het anarchistische geloof, dan de
opstand der horden, de lust tot vernieling van het bestaande, de afkeer van een
geordende samenleving; iets wat zich altijd geuit had in de afkeer van hervormingen
en van de democratische verandering der maatschappij. De sociaal-democratie werd
door de anarchisten en syndicalisten altijd meer gehaat dan het kapitalisme, want de
sociaal-democratie verbeterde de wereld en verminderde dus de kansen op ‘de dag’,
de grote revolutionnaire explosie, die in het midden stond van de anarchistische en
syndicalistische mythe.
Wat in werkelijkheid met anarchisme en syndicalisme gebeurde, kunnen we illustreren
aan het Nederlandse voorbeeld. De Nederlandse anarchisten waren door Domela
Nieuwenhuis opgevoed in anti-socialistische geest; en hun syndicalistische
geestverwanten evenzeer. Anti-parlementair waren beiden, wat niet wegnam dat, na
uitbreiding van het kiesrecht, toch een deel der syndicalisten aan verkiezingen
deelnam. Maar dan stemden ze, zoals alle Amsterdamse statistieken uitwezen, niet
op de SDAP, maar op Vrijzinnig-Democraten als Klaas de Vries en Ketelaar, inplaats
van op de ‘verraders’ Troelstra, Vliegen en Oudegeest.
Bij de invoering van het algeheel kiesrecht in Nederland, pro-
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beerden syndicalistische voormannen als Kolthek, de stemmen van de in het Nationaal
Arbeids Secretariaat (N.A.S.) georganiseerde syndicalisten te vangen, doch slechts
met gedeeltelijk succes. De grote scheut van de NAS-stemmen in Amsterdam, ging
naar de ‘revolutionnaire’ partij van Wijnkoop, de SDP, die weldra de Communistische
Partij Holland zou heten, en die hier het filiaal van de Russische Revolutie en van
het Bolsjewisme zou worden. Amsterdam, het oude bolwerk van het Nederlandse
anarchisme en syndicalisme, werd het bolwerk van het communisme. Wel konden
de anti-autoritairen nog gedurende enige tijd stunts uithalen als de
‘Had-je-me-maar’-verkiezing, waarbij de anti-parlementairen een pauper in de raad
brachten, op een lijst die als tweede de anarchist Zuurbier had, en die, behalve door
de groep van de anarchist Reinders, die het blad van Domela Nieuwenhuis voortzette,
ook gesteund werd door de latere voorhoede van het Nederlandse fascisme onder
Eric Wichman, een verkiezing die symptomatisch was voor de ware aard van het
Nederlandse anarchisme, maar meer en meer werden de syndicalisten naar het
communisme getrokken.
Sneevliet, voorzitter van het NAS, wist nog een keer een deel der anarchisten te
bewegen hem naar de Kamer te brengen, op een program dat oppositie tegen het
Russische Communisme tot uitdrukking bracht, voor zover Sneevliet anti-Stalinist
(doch Leninist en Trotskist) kon worden genoemd. Maar weldra viel ook dit
onderscheid weg, en was het Amsterdamse anarchisme en syndicalisme bij het
kiezerscorps van de CP ingelijfd.
Na de tweede Wereldoorlog nam de EVC de plaats van het oude NAS in, verving
de NAS-leiders door volbloed CP-ers, en werd overal een organisatie van enige
betekenis waar vroeger anarchisten en syndicalisten gewerkt hadden.
Men ga slechts na waar de CP in Nederland aanhang en een zekere soliditeit heeft:
het zijn dezelfde streken waar eertijds het anarchisme vaste voet had, waar een
anarchistische traditie bestond. Amsterdam, de Zaanstreek, Oost-Groningen, de
Friese districten van Domela en van Zwaag, Twente, Deventer; het zijn de
CP-burchten van thans. De terreur die de CP-ers nog altijd in bepaalde Amsterdamse
buurten uitoefenen, is de voortzetting van de terreur die anarchisten en syndicalisten
er vroeger uitoefenden. De oude anarchistische hoop: als minderheid een land of
gebied te kunnen terroriseren - is nu geworden tot communistische hoop, dit weldra
te kunnen doen met behulp van het Rode Leger. En tegelijkertijd vindt het oude
anarchistische anti-militarisme zijn voortzetting in de
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vredescampagnes van Stockholm etc. En langs die weg van de ‘Vrede’ vinden de
edel-anarchisten hun Derde Weg, die ze tot hulptroepen van het communisme maakt.
In andere landen is de ontwikkeling ongeveer van dezelfde aard geweest. In Frankrijk
is nagenoeg het hele oude syndicalisme in de ban van de CP geraakt. Daar was het
syndicalisme een massa-beweging, die voor een groot deel anti-parlementair was.
De vijand van deze syndicalisten was de sociaal-democratie. Als hun erfgenamen
nu op de CP stemmen, dan doen ze dat in de, juiste, overtuiging, dat de CP het
parlement van binnen uit en van buiten af, kapot wil maken. ‘De lust tot vernietiging
is een scheppende lust’ orakelde Bakoenin reeds, en zijn nazaten leven in ieder geval
hun lust tot vernietiging uit en geloven soms ook nog dat er in Rusland een nieuwe
maatschappij geschapen wordt!
In Italië heeft die ‘lust tot vernietiging’, een deel der syndicalisten al vroeg bij
Mussolini gebracht. Daar kon geranseld worden. En thans is het communisme de
beweging die ranselt en terroriseert, en die tegelijkertijd de Staat te lijf gaat. Wat de
communistische Staat in Italië zou doen met de anarchistische chaos-minnaars weet
iedereen, behalve de Italiaanse anarchisten, die, net als de anarchisten overal, juist,
daarom voorbestemd zijn om altijd het kind van de rekening te worden, omdat ze zo
verblind zijn door hun haat tegen het bestaande, dat alleen de vernietiging van het
bestaande hen interesseert.
Ik weet natuurlijk wel dat er voor de groei van het communisme overal in de wereld,
nog héél veel andere oorzaken zijn dan de aanwezigheid van anarchistische
bewegingen en anarchistische ideologieën.
Ik weet óók, dat de aanwezigheid van het oude anarchisme, economische, sociale
en politiek-culturele oorzaken had. Het anarchisme was de beweging van het
lompen-proletariaat. En het lompen-proletariaat was aanwezig in achtergebleven
gebieden, in stilstaande en stagnerende landen of steden. Soms bracht deze stilstand
een lompenproletarische mentaliteit voort die het hele culturele leven van sommige
landen doordrenkte.
Het communisme heeft, in Lenins theorie van het Imperialisme, de
lompenproletariër tot de enige echte, voor de revolutie vatbare, arbeider,
geproclameerd. De werkelijke arbeider, die door strijd en organisatie, door wijs
gebruik van de democratie, zijn lot weet te
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verbeteren, heet in deze theorie, ‘arbeiders-aristocratie’. Tegen hem keert zich Lenins
haat, zoals eertijds de haat van het anarchisme zich tegen hem keerde! Hier ligt reeds
de verbinding tussen communisme en anarchisme.
Maar het was niet mijn bedoeling een onderzoek in te stellen naar de vele oorzaken
van de communistische invloed in deze periode.
Mijn bedoeling was alleen er op te wijzen, dat één van de krachten, die de groei
van dat communisme bevorderen, de anarchistische traditie, de lompenproletarische
mentaliteit van het anarchisme en anarcho-syndicalisme is. En dat dus, als over de
strijd tegen het communisme wordt gesproken, (die tevens de enige waarachtige
strijd voor de vrede is), de anarchisten moeten zwijgen, zoals ze ook moeten zwijgen
als het gaat over de ontwikkeling van de Russische Revolutie, die in belangrijke mate
door het optreden der ‘ware gelovigen’*) van het anarchisme haar noodlottige loop
heeft gekregen.
De strijd voor een behoorlijke wereld gaat tegen de ‘ware gelovigen’, van het
nieuwere type (de communisten), of van het oudere (de anarchisten), ook als ze ‘de
derde weg’ inslaan.

*) Ik denk hier aan Eric Hoffer's boekje ‘De ware gelovige’.
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Loden Vogel
Fragment
Ik kan bij voorbaat weten hoe het gaan zal als ik ze dit instuur: het wordt in principe
graag aangenomen, want er is nooit voldoende leesbare copie. Na het aannemen in
beginsel komen de specifieke aanmerkingen en die betreffen altijd de plaatsen die
me het geslaagdst voorkwamen. Over enkele maanden gaan er wat vellen papier de
prullemand in, waar de correcties de text van hebben verdrongen. Deze passage
geheel bedoeld om geschrapt te worden.
Hoewel ik het vaak geprobeerd heb, kan ik niet anders schrijven dan dagboeken.
Als er maar een datum staat volgt de rest vanzelf. Van liegen word ik wee. Ik kan
geen ‘hij’ schrijven als er ‘ik’ moet staan. De angst om te liegen gaat veel verder. Ik
kan niet dagdromen of er moet een brug naar de realiteit blijven staan: het moet altijd
in principe mogelijk zijn, dat ik de bewuste fantasie verwerkelijk, anders durf ik hem
niet te fantaseren. Het kan best pathologisch zijn, en het vermogen van vele, pardon
denkfout alle, romanciers om geheel onware verhalen te schrijven kan wel heel
gezond zijn - toch zitten er onder, die beslist beter kunnen ophouden dan ik. Uit het
feit dat er maar zo weinig egotistische geschriften verschijnen hoeft niet te volgen,
dat het schrijven er van zoveel makkelijker is.
Ik zou niet durven en niet willen romanschrijven. Het enige wat ik zou willen
kunnen is een spanning opbouwen. Misschien valt dat ergens samen met het kunnen
creëren van figuren ‘waar je omheen kunt lopen’, op de keper beschouwd heeft
wellicht zo'n figuur alleen de nieuwsgierigheid, die hij wekt, met een echte persoon
gemeen. (Of de angst die hij aanjaagt.)
Ik schreef vanaf 15 jaar oud dagboeken; daarvan is 1/4% gedrukt, omdat het in
een (weliswaar zeer bevoorrechte afdeling van) Bergen Belsen was geschreven. De
rest is natuurlijk veel beter, dat wil zeggen wordt veel beter als ik hier en daar iets
schrap. Maar het is dermate ongeschikt voor publicatie, dat bovenstaande publieke
toespeling daarop al onder de rubriek ‘chantage’ valt. Ik geniet ergens in Nederland,
in een grote stad, de status van getrouwd man en heb al mijn kennissen nog; dat
maakt het volkomen onmogelijk anders dan in griekse letters, en voor eigen gebruik,
te schrijven.
Wel wordt het op den duur vervelend een genre meesterlijk te
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beoefenen en daar, bij alle ijdelheid, nooit enige lof voor te oogsten.
Ik ken vele artisten, die me als een ‘kunst-vloo’ beschouwen want ik ben niet
creatief. Zij echter staan meesterlijk op de tenen, leggen de visuele werkelijkheid,
door een eigen-tijdse bril gezien, op doeken vast die de eeuwigheid ingaan, of weten
in hun dialogen tussen niet bestaande figuren een athmosfeer op te bouwen die nog
nooit eerder zó treffend ongezegd was gebleven. Tussen al die lieden, waarvan er
enkele ook uiterlijk bijna even mooi zijn als van binnen, loop ik rond zonder enig
prestige want men kent de schatten niet die ik voor mij houd. (Treffend ongezegd
gebleven komt me opeens voor, plagiaat te zijn maar ik weet niet van wie. Dit bewijst,
dat ik me al onzeker ga voelen zodra de minste gedachte aan publiciteit opkomt.)
Vandaag reed ik op een motorfiets naar het postkantoor om een boekje aan vrienden
in Frankrijk te sturen: het was toevallig het boekje waarop ik hierboven zinspeelde.
Er zijn er 300 van de duizend nog over, en iemand had voor het eerst na jaren, om
een presentexemplaar gevraagd.
Bij de hoek van de ......straat en de ......straat zag ik een bromfiets van links komen.
Ik toeterde, en gaf gas; meende nog voor hem langs te kunnen. Maar de vlegel gaf
ook gas. Ik kon hem niet ont-rijden. Hij ramde mijn achterwiel, en ik werd gedwongen
het trottoir op te rijden; kwam ten val, zag de motor verkreukeld liggen.
Mijn vijand kwam aangehinkt, met een motorfietsje aan de hand. Voor mij was
het ogenblik nog niet voorbij, waarop we allebei even het masker hadden opgezet
om elkaar in blinde haat naar het leven te staan, en ik schold hem uit, maar hij was
alweer terug in de werkelijkheid. Hij had al jaren de hartewens, op een motor te gaan
rijden maar steeds had zijn vrouw een kind gekregen als de mogelijkheid voor de
aankoop nabij scheen. Maar kort geleden had hij een buitenkansje gehad, en een
goedkoop tweedehands maar heel bruikbaar, vooroorlogs motortje gekocht. Vrijdag
zou hij rij-examen doen. Hoewel het regende, en zijn vrouw het hem ontried, moest
hij vanmiddag even de weg op, naar hij voorgaf om de remmen te proberen. Toen
hij mij op een rood, fonkelend apparaat in zijn vaarwater zag greep hij echter niet
naar zijn remmen maar trachtte, zeker van zijn almacht, mij te vernietigen. Tegen
mij loog hij, dat de remmen van zijn motor geweigerd hadden. Alsof ik hem niet had
horen gas bijgeven! Hij smeekte mij, geen agent te roepen omdat hij geen rijbewijs
had en een grote boete zou krijgen: hij zou mijn
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schade wel betalen. Razend van woede en pijn, bleef ik op mijn stuk staan en hield
een wagen aan die langs reed, maar de zwarte pet die ik gezien had was van een
taxichauffeur en niet van een agent, en toen kwam een klein meisje uit de kring van
kinderen, die om ons heen stonden, op de man af en vroeg, of Pappie tegen iets op
was gereden. In de rol van Pappie kon ik hem niet meer met een goed geweten in de
grond boren, en ik ging op zijn verzoek in. Uit dit alles moet men niet afleiden, dat
ik aan het ongeval niets doen kon want ik had behoren in te houden. De
geringschatting die ik de houterig zittende figuur van links toedroeg had mijn
waarneming vervalst: ik had zijn motortje voor een bromfiets aangezien en dáárdoor
ook zijn snelheid onderschat, en wij haatten elkaar al fel vóor de aanrijding! Omdat
ik meer geoefend ben in introspectie dan de meesten weet ik, dat ik de enkele keren,
dat ik tegen iets opreed, altijd blind was van razernij, en daar de meesten veel meer
ongevallen hebben dan ik, zal het wel altijd alleen maar aan ‘verdringingen’ liggen,
dat men zich achteraf op bijkomstigheden beroept. (‘Ik zag te laat... ‘ik slipte... etc.)
Vermoedelijk zijn bij beter toezien 99% van de verkeersongelukken ‘crimes
passionnels’.
Vandaag weer wat in Karen Horney zitten bladeren, waarvan ik drie hollandse
vertalingen heb om voor Libertinage te bespreken, nu al drie jaar lang. Het geduld
van de uitgevers was enorm. Maar ik kon er niet toe komen. Bij nader inzien ligt dat
niet aan mij maar aan Horney. De analytische bezigheid, die bestaat uit aanhoren
wat patiënten zeggen, met zo nu en dan een commentaar, brengt een soort passieve
instelling teweeg die maakt dat deze mensen ook op schrift niet al te actief meer zijn,
het materiaal niet meer ordenen en ook de eigen gedachten opschrijven in de volgorde
waarin ze opkomen. Horney is een vrouw die de rol die Freud aan de sexualiteit
toekent overdreven vindt. Vele neurotici hebben normale sexuele relaties, vindt ze.
De terugkeer van kinderlijke reacties op voorbije situaties, die het gedrag van de
volwassen neuroticus kenmerken, lijkt haar niet het meest voorkomende of
belangrijkste van de neurose. Zij werpt echter naar mij voorkomt het kind (i.c. de
infantiele sexualiteit) weg met het badwater, en naar duidelijk wordt uit de talrijke
denkfouten, die men kan aanstrepen op de pagina's, die aan dit onderwerp gewijd
zijn, doet ze dat op affectieve gronden. Ik bedoel dit: wat er staat volgt niet uit wat
er staat - bij een intelligent mens altijd een teken, dat de geuite meningen niet op
verstandelijke gronden berusten doch aan een gemoedsbehoefte
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tegemoet komen. Omdat ik slechts weinig gevallen ken van wetenschappelijke
geschriften op hoog niveau maar zó vol met tastbare contresens, kan ik het rustig
aan elke nuchtere lezer overlaten, ze op te sporen want het wemelt er van!
Wat de rol betreft, die Freud aan de sexualiteit toekent en die overdreven zou zijn,
daarvan vind ik juist het omgekeerde. Freud is de geraffineerdste van alle victoriaanse
struisvogels, voorzover hij de oorzaak van alle sexuele moeilijkheden naar de vroegste
jeugd verschuift. Hoe groot de moeilijkheden zijn die de ‘gewone’, de volwassen
sexualiteit in deze maatschappij teweeg brengt durfde zich Freud niet te realiseren.
Kinsey deelt mee, en aangezien het een biologisch feit is moet het ook hier gelden,
dat de intensiteit van het geslachtsleven bij de man op 15-jarige leeftijd maximaal
is en van dan af steeds daalt. De volwassen mannen van 40 à 50, die niet meer zoveel
moeilijkheden ermee hebben, zijn dus eigenlijk afgeleefd. Zoals Amerika het
indianenvraagstuk ‘te boven’ is, met de enkele overlevende indianen in reservaten,
waar ze onderwerp zijn van vriendelijke belangstelling, zo is de gemiddelde
volwassene de sexuele moeilijkheden te boven. Ik bevroed, dat men veel meer
‘verdringt’ uit de puberteit, dan uit de vroegste jeugd. Het is trouwens, ook zonder
verdringing, onmogelijk zich een vitaal gevoel te herinneren als het voorbij is! Men
neemt de kleuter au serieux, maar de puber niet.
Probeerde een boekje te kopen, met een aanlokkelijk amerikaans omslagje maar het
bleek slecht af te lopen. Dan kan ik het niet lezen, en ik heb het dan ook niet gekocht.
Wie zo reageert is minstens tijdelijk niet pluis. Inplaats van zoals vroeger de
redenen daarvan in een dagboek uiteen te zetten, wil ik nu proberen een soort
tussen-genre te vinden, dat wèl tot het publiek gericht is. Het moet mogelijk zijn, de
stemming te benutten om onderwerpen op te woelen, die juist die subjectieve
behandeling behoeven, waar ik in mijn bui zin in heb. Maar welk publiek? Bij wie
wil ik speciaal een goede beurt maken door me in hun groepstaal uit te drukken?
Vroeger bewonderde ik enkele lieden die ouder waren. Nu vormen ze een soort clan
en geven een tijdschrift uit dat ik duur en vervelend vind. Het zal niet moeilijk zijn
in hun jargon te schrijven. Er moet hier en daar een ‘dunkt me’ tussen, een ‘toch
wel’, een ‘nauwelijks’. Dat kan toch wel nauwelijks een bezwaar zijn, dunkt me.
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Het Zandvoort van onze jeugd, dat niet meer bestaat, kon plotseling worden
opgeroepen door een open vlakte, midden in de stad, door scherven van bloempotten,
door een stuk hemel, vanuit de meest onvrije plaats gezien, met de suggestie dat de
zee vlak in de buurt was. Ik weet nog hoe een barak in Bergen Belsen me aan een
strandtentje deed denken, door het hout, de creosoot-lucht, het zand en de blauwe
hemel buiten. (Later riepen de fraaiste zonsondergangen, wanneer er tevens electrische
draden te zien waren, juist het kamp op.)
Toen ik weer in Zandvoort was, kort geleden, in de herfst, bevond ik het onmachtig
om wat dan ook op te roepen. Ik heb nergens meer heimwee naar. Er zijn geen
heerlijke oorden meer die ik per sé terug zou willen zien, of achter de gewone dingen
vermoeden, er is nergens een onafgemaakt stuk jeugd, dat ik nog wil laten voortduren.
(Tenslotte was het toen óok zo: wij waren wel naar alles nieuwsgierig, zoals mijn
zoon het nu is, maar de stralenkrans kwam er pas later om.)
Ik zag dit dinsdag in en ook, dat de ruimte, de luchten en de vergezichten waarin
wij voortaan leven zullen en de mode die zal heersen en de melodieën die klinken
zullen, van nu af door ons zelf zullen worden gemaakt.
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Adriaan Morriën
Anatomische les
Die lippen wil ik kussen, dacht de jongen toen hij het meisje voor het eerst zag. En
het meisje dacht iets dergelijks, van meer practische aard waarschijnlijk. Zij spraken
af elkaar opnieuw te ontmoeten. Zij dachten aan elkaar onder het werk of de studie
die nog niet drukten. Hun lichamen waren onverbruikt, alsof hun korte leven tot dat
ogenblik zuinig was geweest, had gespaard. Toen zij elkaar voor het eerst kusten,
beefden zij, voelden zij angst, waren zij bang van honger en geluk. Het was zomer,
maar zij klappertandden. Laat mij met rust, dachten zij, ik moet herstellen van deze
eerste aanraking voordat ik in staat ben verder te leven. En zij zagen elkaar, in de
schemer van het bos waarboven de avondhemel schitterde, als vreemden aan. Zij
haatten elkaar van verliefdheid. Hij zag haar als zijn prooi, met de ogen neergeslagen,
de nek gebogen. Zij voelde haar naaktheid onder haar kleren en onder haar naaktheid
de warmte van haar ingewanden, haar longen, haar hart, de omtrekken van haar
hersenen in haar benen schedel. Hij was een en al spier, pezige brutaliteit. Alle
zachtere gevoelens waren weggevlucht als in een droom. Hij rook haar geur die hij
haatte, omdat die zo aandoenlijk was: de geur van vrouwenharen, van een gewassen
huid die een beetje uitwasemt, en van vrouwenkleren waaruit lichaamswarmte
omhoogstijgt. Zij stonden vlak bij elkaar en zagen van elkaar alleen het hoofd, de
schouders en de bovenborst. Wat daaronder was bestond nauwelijks. Haar voeten
konden in de aarde zijn.
Later werd hun liefde vollediger, zagen zij meer van elkaar. Hij leerde de vorm
van haar benen volledig kennen. Hij dacht aan haar knie, haar Achillespees. Zij kreeg
minder te zien, want mannenkleren dwingen een vrouw bijna haar liefde te
vergeestelijken. Nu hield zij van zijn gezicht en handen en van een bepaald pak dat
hij soms aantrok, van een das, een overhemd, de geur wanneer hij zich geschoren
had, een geur die een beetje branderig was als een vuursteen. Zij hield van zijn stap,
zijn gang en van de dingen die zij zouden doen wanneer zij getrouwd waren.
Toen zij voor het eerst zijn naaktheid zag, had zij medelijden met hem als met een
dier dat geslacht moet worden. Het deed haar huilen en hij troostte haar, omdat hij
dacht dat hij haar begreep. Laat mij
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maar, snikte zij en zij ging haar zakdoek halen die zij met haar kleren over een stoel
had gehangen. Zij liep door de kamer in haar zondeval, tussen meubelen die op
geklede lichamen waren berekend. Hij voelde het ongemak van de liefde, de eerste
koude rillingen wanneer de spanning is bedaard en wij aan de wet van afkoeling
herinnerd worden. Zij kleedden zich aan en luisterden, bevreesd weer, naar de geluiden
van het huis dat nog verlaten was, maar waarin de anderen konden terugkeren, de
oude lichamen van een vader en een moeder, die met een zware kalme stap door het
leven gaan, zodat de planken kraken.
Zij raakten aan elkaar gewend. Zij begon het aangenaam te vinden om met een
ander lichaam onder dezelfde deken te liggen en haar warmte te vermengen met die
van een ander. Zij liet haar handen over zijn lichaam glijden en het was haar meer
waard dan wat haar ogen zouden kunnen zien. Zij betastte zijn schuchterste plaatsen
met verwondering, terwijl hij stil lag als een dier, gestreeld, maar op zijn hoede, in
een uithoek van de tijd. Hun liefde werd kalmer, begon hen meer te doordringen,
voedde verborgen plaatsen. Zij ontdooiden, gingen bij elkaar in en uit. Zij werden
er jonger door, hoewel zij hun jeugd achter zich hadden gelaten. De angst voor de
dood werd minder. Zij waren beter in staat te spelen, omdat de liefde hun spieren
had losgemaakt. Zij lachten dikwijls.
In het bos stonden zij nu tegen elkaar aan aangeleund, zij wat kleiner dan hij, haar
hoofd aan zijn schouder of tegen zijn borst, als paarden die bij een hek zijn gaan
staan. Hij was niet brutaal meer en wanneer zij beefden was het werkelijk van de
koude, omdat de avonden fris werden en de hemel een groot naakt lichaam leek.
Langzaam liepen zij door de stilte naar huis, tevreden met hun voeten. Hun liefde,
die nog niet gewettigd was, vond de verrukkelijkste plaatsen: het zand van een verlaten
strand, een huis verlaten door zijn bewoners, een stenen bank in het park, de
speelplaats van een school wanneer het avond was en zij door de grote vensters in
de lege klaslokalen zagen, waar alles herinnerde aan werk dat op het slaan van de
klok in de steek gelaten was.
Sommige japonnen stonden zijn hand alles toe. Zij dacht eraan wanneer zij zich
voor de spiegel aankleedde en haar moeder haar met argeloze ogen bekeek. Ook
thuis zag men de verandering. Zij bloeide op, zij kreeg een waardigheid die door
haar jeugd voor iedere bijsmaak werd gevrijwaard. Zij was geen kind meer, maar
een beminde vrouw, een wezen dat haar hart op haar handen draagt. Zij geurde naar
geluk, naar godsdienst en aardrijkskunde. Hij alleen
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zag haar in haar andere gedaanten: hulpeloos en leeg, omdat zij hem niet alleen haar
poeder en lippenrood, maar heel haar hartstocht en al haar tranen gegeven had en er
niets meer was overgebleven dan een afgevallen rozenblad, een dronken moegekuste
vrouw. Duizelig liepen zij naast elkander. De geluiden drongen als een operatie in
hun gehoor. Zij voelden sterren in hun longen, nachtdonker in de holte van hun buik.
Zij probeerden te spreken, maar de woorden vielen als stilte van hun lippen. Hij
waagde het niet een sigaret aan te steken. Zij traden in de verlichte straten van de
stad alsof zij de wellust van het sterven hadden geproefd. Was dat hun gelukkigste
tijd? Verlangen omdat zij niet altijd bij elkaar waren en elkaar de gewonere
levensgeuren bespaarden, de alledaagse blikken onthielden?
Toch waren zij de eerste maanden van hun huwelijk rijker in hun geluk, al was de
opwinding verdwenen. Het huishouden weefde zijn spinneweb. 's Avonds bleven zij
thuis. Zij streek of verstelde kleren. Hij las een boek, maar geen verbeelding kon
hem bezighouden. Het zou een tijd duren voordat hij zijn gedachten kon scheiden
van de eigen werkelijkheid. Zij zouden het liefst hun leven luierend hebben voltooid.
Alles was hinderlijk. Hoe kan men zijn werk verrichten, wanneer men weet dat men
thuis daadwerkelijk lief kan hebben? Hij voelde zich een dwangarbeider, iedere dag
verbannen van de oudste speelplaats. 's Ochtends in de vroegte zag hij een heel volk
opstaan om naar het werk te gaan. Er moest een onmerkbare weifeling overwonnen
worden, iedere dag een ogenblik waarop het onzeker is of de mensheid niet liever
bij vrouw en kinderen blijft liggen, tevreden met de eigen geuren. Maar de mensheid
stond op, trok stijve werkschoenen aan, knoopte een beleefde stropdas om en verliet
het huis om de benzinegeur van onze misleiding op te snuiven. Later op de dag
kwamen de vrouwen naar buiten, dieper in slaafsheid, maar vrijer in haar bewegingen.
Zij zagen de huizen en fabrieken waar de mannen achter ijzeren en glazen tralies
werkten. De stad veranderde haar decor, doorliep alle stadia tussen slaperige
degelijkheid en onverkoopbaar plezier. De vrouwen waren iets eerder thuis dan de
mannen en stonden in de keukens het eten klaar te maken.
Wat had zij niet allemaal geleerd voordat hij haar kende. Zij kende de spelregels
van onze gevangenschap. Het huis was klein en rook als een nieuwe portemonnaie.
Alles was van hen: de lamp, de kachel, de fles met azijn in de keukenkast. Van het
ontbijt schoten nog broodkruimels over. Zij had tijd om ze op de stoep te strooien
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voor de vogels die kwamen aanvliegen om de geboorte van de wereld te bestendigen.
Zij rook naar as, roet, olie, huishoudzeep, stof. En eens toen hij haar vingers kuste
proefde hij lucifers. Hij zag haar vermoeidheid, maar niet van het spel. Hij zag hoe
haar vingers geld aanraakten, een wasbriefje schreven, tragedies waaraan de wereld
stil voorbijgaat. Hij zag haar bukken, zich rekken, stamelen, geeuwen, slapen, eten,
haar kousen uittrekken. Hij kende haar voeten, zo vreemd met de korte tenen, als
een onvolgroeide hand die in de aarde wil graven, maar door schoeisel in de band
gehouden wordt. Van alle lichaamsdelen zijn onze voeten wel het diepst tot
onderwerping gebracht. Hij zag ook haar rug als een lang wit brood. Waarom was
zij niet een danseres, een godin met zes armen, een zeemeermin die zichzelf met
water kleedde?
Zondags lagen zij bij elkaar in warmte en luiheid. Er was in hun aanraking geen
verschil meer tussen haar lichaam en het zijne. Hij voelde zich man en vrouw. Hij
voelde het trillen van haar borsten in zijn eigen zenuwen. Een auto die door de straat
reed, veroorzaakte rillingen in haar vlees. Het licht scheen op al haar nerven. En toch
was zij onbereikbaar, omdat zij leefde en zich bewoog en omdat ook hij leefde en
zich bewoog. Hij merkte het vooral wanneer hij tot zijn eigen gedachten terugkeerde
en plotseling weer de blik op haar richtte, zodat zijn arm verlamd werd waarmee hij
haar wilde aanraken. Hij dacht aan die avond van hun verloving toen zij de wellust
van het sterven hadden geproefd, de zoete wraakneming op het eigen geluk. Hij
herinnerde zich dat zij eens haar arm had gekneusd, de blauwe plek waar het bloed
uit de adertjes barstte en naar de huid drong die langzaam alle kleuren der ontbinding
had aangenomen. Hij rook dingen die geen geur hadden: gedachten, voorgevoelens,
herinneringen.
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Barricade
De straat op!
Als schrijver ben je tegenwoordig nauwelijks dood of je staat op de hoek van de
straat. Ik bedoel als straatnaambord, want sinds de grote steden kunstadviseurs hebben,
hoeft er niet meer op eeuw- en meer-feesten te worden gewacht om culturele
kopstukken de permanente plaats te geven, die zij verdienen. Die adviseurs, als
mannen van het vak, hebben de nog maar nauwelijks koude literatuur natuurlijk
compleet in het hoofd en met al die nieuwe straten, die het teellustige Nederland in
ijltempo nodig heeft, verdenk ik ze er sterk van ongeduldig op de dood van toch al
wat versleten schrijvers te wachten of hun einde door een al te overdadige huldiging
te verhaasten. Het betekent immers dat alweer een straat voor de literatuur is
gewonnen.
Ik ben er ook glad voor. Ik vind het aandoenlijk als ik lees dat in Amsterdam een
nieuwe straat zal worden genoemd naar Van Moerkerken, achter wiens naam dan
discreet, maar toch met heimelijk plezier, wordt vermeld: ‘in 1951 overleden’. Als
ik dan ook nog lees dat de nieuwe straat zal lopen evenwijdig aan en tussen de
Lodewijk van Deyssel- en Jacob van Maerlantstraat - Du Perronstraat, word ik
helemaal warm van binnen. Daar zou ik op mijn oude dag willen wonen en dagelijks
op de plattegrond der Nederlandse letteren met de gepantoffelde voet willen treden.
Ik ben er zelfs voor om het systeem uit te breiden. Waarom alleen de morsdode
schrijvers? Is het voor de levende schrijvers niet alleraardigst om hun eigen naam
aan een huismuur bevestigd en met nummer, hs, I, II, III, IV en al in adres- en
telefoonboek vermeld te zien? Waarom bij het leven niet de voldoening gegund te
weten tenminste ergens voor te hebben geleefd en trots aan de taxichauffeur te kunnen
zeggen: ‘Adriaan Morriënplein 33, belt u maar even aan en zeg dat het de pleinbaas
zelf is’? Ik betreur het oprecht dat een Van Lennep, een Bilderdijk of een Da Costa
zoiets nooit is gegund. Het lijkt me zelfs de enig afdoende manier om jonge schrijvers
te helpen. Een Straatnaamaanmoedigingsprijs voor eerste bundelaars zou hen en de
toch al aan overuren bezwijkende nomenclatuurdienst van onze grote gemeenten uit
de brand helpen. Dichter en bouwer zouden dan tegen elkaar opwerken en ook op
een jaarlijks congres, annex verbroederingsfeest, hun gezamenlijke belangen kun-
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nen bespreken. De uitwisseling tussen Noord en Zuid zou niet moeten worden
vergeten.
Ik zou nog verder willen gaan. Ook iedere aspirant-schrijver moet zijn kans krijgen
en zijn edele voornemen publiek kunnen aankondigen. Wenst hij een roman,
toneelstuk, verzenbundel of essay te gaan schrijven, dan heeft hij vergunning om bij
voorbaat - voorlopig 's nachts - zijn naam aan een hoekhuis van een bescheiden
straat-in-aanbouw te bevestigen. Nog maar een houten bord natuurlijk. Komt het
oeuvre uit bij een erkend uitgever dan wordt dit bord vervangen door een aluminium
exemplaar van de gemeente met het stempel van het Hoofd Kunstzaken. Dat wordt
dan de officiële consecratie van de auteur en de dag waarop het gebeurt, zal voor
hem zeker zoveel betekenen als die der Heilige Communie, die trouwens toch in
onbruik raakt en minder algemeen is. Dit voorstel heeft meer voordelen ook, want
het vereenvoudigt het literaire informatiewerk. Aan het adresboek hoeft dan voortaan
slechts een enkele kolom voor de IDIL te worden toegevoegd.
U voelt wel hoe dit alles ons leven zal veraangenamen. Wie zal niet de zon willen
zien schijnen in de langs het Engelse Park lopende Van het Reve-dreef of een blokje
om willen wandelen in het landerige - dan door Minister Cals te corrigeren - W.C.
Hermansplantsoen? We kunnen bovendien de literaire namen nog wat woord-kunstiger
gaan gebruiken. Genoeg schrijvers worden immers voor publiek domein pasklaar
geboren. De Slauerhoff zal een verrukkelijke plek voor gepensionneerde zeelieden
zijn, het openluchttheater van de Nijhoff bij uitstek geschikt voor lekenspelen en de
Greshoff een stormvrije tuin voor bejaarde herkauwers. Hoe goed doet het daarbij
op de achtergrond de machtige torens te zien van de beide Duinkerken - de orthodoxe
en de vrije - die via de Costerij door een geheime gang zijn verbonden en van waaruit
de blijde galm van het wereldorgel zelfs tot straat en koffiehuis doordringt. Ik verlustig
me ook in de schandalen als eens iemand langs het korte Kronkelpad op de beruchte
Vestdijk verzeild raakt en er zich tot overnachtingen met lichte damesauteurs laat
verleiden. Om herhalingen te voorkomen, zal er dan wel een geheid Binnendijkje
worden aangelegd, vlak bij de rimpelloze en - o verrassing - zo heldere Donkersloot.
Het literaire West wordt beslist plezierig, maar bij uitbreiding moeten we dan ook
de fantasieloze gemakzucht vermijden, die Helmersstraten aan de lopende band
voorbracht. Het kan veel aardiger. We moeten trouwens zuing zijn op onze literaire
namen als de stad voorbij het weelderige Dubois de Halfweg uitgroeit en we,
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sinds we ons Indië kwijt zijn, geen Java-, Soembawa- en Sindorostraten meer aan
de man kunnen brengen. Maar waarom kan er naast een E. du Perronstraat, geen
Tweedu en Derdu Perrsonstraat komen?
Komaan, we moeten de straat op. Het dagelijkse leven dient wat meer culturele
kleur te krijgen. De hand aan de schop voor een streng besloten Libertinage-plage
in eigen beheer. Verdienen wij geen gezamenlijke siësta als alweer een nummer is
uitgekomen? Ik zie het al, ons eigen plekje. Met op de hoek een Van Galen Lastpost
voor de EHBO en met het uitzicht op de Bank van Lehning, die bij het drijfzand
verderop in aanbouw is voor de financiering van de Derde Weg.
J.H.W. Veenstra
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Besprekingen
Virginia Woolf, A Writer's Diary, The Hogarth Press, London 1953.
A Writer's Diary, Being Extracts from the Diary of Virgina Woolf, is door haar man,
Leonard Woolf, samengesteld uit het dagboek dat zij van 1915 tot haar dood in 1941
heeft gehouden. In 1915 werd zij 33; de Diary begint met 1918 en de verschijning
van haar tweede roman, Night and Day. Deze uitgave bevat slechts een klein gedeelte
van het complete dagboek; hoe klein, blijkt niet. Leonard Woolf heeft volgens zijn
voorwoord bijeengezocht wat met haar literaire arbeid te maken had, voornamelijk
stukken over het schrijven, maar ook wel over het lezen van boeken, fragmenten die
kennelijk voorstudies voor haar romans waren, beschrijvingen van personen en
gebeurtenissen die hij zag als grondstoffen voor haar werk. Weglatingen in de tekst
worden niet aangegeven, aangezien het er te veel zijn.
De lezer van een werk als dit heeft de zekerheid dat de algemene indrukken, die
hij van de auteur krijgt, onjuist zijn of eenzijdig. Virginia Woolf zegt zelf dat men
de gewoonte krijgt in een dagboek slechts in bepaalde stemmingen te schrijven,
bijvoorbeeld wanneer men zich geïrriteerd of ongelukkig voelt. Leonard Woolf is
van mening dat het bijna altijd verkeerd is dagboeken of brieven gedeeltelijk te
publiceren, in het bijzonder als passages moeten worden weggelaten om reputaties
of gevoelens van personen te sparen. Ik zou hier nog een derde punt aan willen
toevoegen: de persoonlijkheid van de bewerker die, vooral nu hij in een nauwe relatie
tot zijn subject staat, niet zal kunnen laten om door zijn keuze zijn eigen instelling
aan de lezer op te dringen. Dat hij (naar men moet aannemen) te goeder trouw is en
zich dus van die eenzijdigheid niet bewust, is voor de lezer geen reden om zich
minder bedrogen te voelen. Die lezer is er alleen maar zeker van, dat hij zich geen
algemeen beeld van de schrijfster zal kunnen vormen; hij kan slechts een aantal losse
observaties doen, hetzij van feiten die hem als verrassend opvatten, hetzij ter
beantwoording van vragen die hij zich bij het lezen van haar romans en essays is
gaan stellen.
Het was bekend dat Virginia Woolf al haar werk verscheidene malen herscheef
en corrigeerde. In A Writer's Diary zien wij ook hoe conscientieus zij zich iedere
morgen om 10.30 aan het schrijven zette, met zin of tegenzin, om verder de dag
volgens een vaste indeling te vullen, waarin ook een lange wandeling zijn plaats had.
Zonder zoveel ijver had zij in vijfentwintig jaar nooit een twintig boeken kunnen
produceren, die ieder een keer of vijf helemaal opnieuw werden begonnen. Wel moet
men aannemen dat er veel dagen waren waarop haar vele vrienden en kennissen deze
dagindeling in de war stuurden, dagen die juist volgens de opzet van
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deze uitgave zijn weggelaten. Een correctie is ook nodig van de indruk die deze
bladzijden geven, dat het werk haar voornamelijk een moeizame zelfkwelling was;
immers, de onzekerheid hoe het moet en de irritatie dat het niet direct lukt zoals men
wil, vinden een uitweg in een dagboek, maar de intense bevrediging die het maken
van iets kan geven heeft die veiligheidsklep niet nodig, wordt alleen een enkele keer
geconstateerd. Misschien hebben de regelmaat en de mogelijkheid om zich op iets
buiten haar te concentreren, die Virgina Woolf in haar werk vond, haar wel geholpen
om tot 1941 haar evenwicht te bewaren - uit de enkele gegevens die voorhanden zijn
zou ik dit eerder concluderen dan het ook heel aannemelijke tegendeel, dat zij haar
kracht in dat werk tot aan de grens van het mogelijke uitputte.
Men moet hierbij niet vergeten dat zij, afgezien van wat journalistiek, vrij was om
te schrijven wat zij wilde zonder het directe doel van een brood- en jamwinning (het
verbaasde mij dan ook des te meer om te lezen dat zij in 1929, na To the Lighthouse,
Orlando, £3000 verdiende, en dat The Years maandenlang de bestselling novel was
in de Verenigde Staten).
Ook uit dit van personaliteiten geëxpurgeerde dagboek blijkt wel dat Virginia
Woolf veel vrienden had; wat voor afgunstige buitenstaanders soms reden was om
smalend over de ‘Bloomsbury group’ of de ‘highbrows’ te spreken met het dwaze
verwijt van cliquevorming. Vrienden houden van het werk af, maar kunnen ook een
stimulans zijn, een gehoor dat de moeite waard is en een omgevindig die realiteit
geeft aan zoiets inconcreets als kunst. Na ieder boek wacht zij met spanning hun
oordeel af, dat meestal van gunstig tot enthousiast is; alleen over Three Guineas
wordt gezwegen. (Dat lijkt mij ook de enig mogelijke vriendschappelijke reactie; ik
heb nooit kunnen begrijpen hoe iemand met zoveel zelfcritiek en subtiliteit met zulke
simpele vooroordelen over de Man voor den dag kon komen. Hoe zij aan die
vooroordelen kwam is een andere vraag, waar ik ook geen afdoende antwoord op
weet.) Het is dan ook allergekst dat zij met nog meer spanning de besprekingen in
de pers leest, en dagenlang ongelukkig is over een veroordeling door een anonymus
of iemand wiens opinie haar onverschillig moest zijn. Later wordt dit wel iets minder,
en lijkt zij overtuigd te zijn dat zij een eigen weg gaat waar anderen haar hoogstens
op grote afstand kunnen volgen. Bij al deze oordelen komt nog, en in de eerste plaats,
dat van haar man, die ieder boek krijgt te lezen zodra er een compleet stel proeven
is. Dit is het moment waarop zij meestal volkomen overtuigd is van de mislukking
van haar boek; het is begrijpelijk dat zijn gunstige mening dan veel betekent. De
buitenstaander krijgt uit het Voorwoord de indruk dat zijn maatstaven van enigszins
academische, literair-technische aard zijn.
Een van de dingen die men in een literair dagboek zoekt, is een weerspiegeling
van de ontwikkeling die men heeft gezien in het oeuvre van de schrijver, men wil
waarnemen hoe die is voortgekomen uit een psychische evolutie. Martin Turnell
heeft in een essay in
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Horizon de - weinig gehoorde - mening geuit, dat de eerste boeken (The Voyage Out,
Night and Day) beloften inhouden, die door de latere niet zijn ingelost; ik zou het
nog anders willen zeggen, dat die boeken in sommige opzichten een aantrekkelijkheid
hebben die de latere, behalve To the Lighthouse, missen. Zij heeft zich, zoals ook
weer uit het dagboek blijkt, voortdurend afgevraagd wat het leven eigenlijk is; een
vraag die op zich zelf zinneloos lijkt, en die dan ook gezien moet worden als een
uiting van een bepaald levensgevoel, die alleen inhoud krijgt in het verband van haar
hele persoonlijkheid, waar wij maar weinig van weten (een van haar beste vrienden,
Victoria Sackville-West, schrijft dat men iemand, i.c. Virginia Woolf, beter leert
kennen uit zijn boeken dan ooit door persoonlijke omgang. Dat ‘beter’ hoeft dan nog
niet ‘goed’ te zijn.) Een aanduiding van de richting waarin zij het antwoord op de
vraag zoekt, vindt men in de veelgeciteerde zin ‘life is not a series of gig-lamps
symmetrically arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope
surrounding us from the beginning of consciousness to the end.’ Deze zin was niet
bedoeld als meer dan een lyrische samenvatting van een pleidooi voor een bevrijding
van de mens-in-de-roman uit het naturalistisch feitencorset waarin Arnold Bennet
en zijn tijdgenoten hem hadden geïmmobiliseerd. ‘Away from facts’ zegt zij korter
in het dagboek. Wat zijn nu voor haar de menselijke belevenissen en emoties die het
essentiële van het leven uitmaken? Of bestaat het essentiële uit iets anders, nog
verderop? Zij heeft steeds meer geprobeerd in haar romans een direct levensbesef
van haar personen, door het feitelijk gebeuren heen, onder woorden te brengen. Daar
moeten haar technische experimenten voor dienen. In The Waves triomfeert die
techniek; maar wat blijft er dan van de mensen over, als hun belevingen zo helemaal
als symbool worden gebruikt voor een abstracte centrale emotie, het leven puur?
Altijd nog vrij veel: ‘Odd, that they (The Times) should praise my characters when
I meant to have none’ noteert zij naar aanleiding van een bespreking. Het lijkt mij
dat juist een zo sensibel en sensitief schrijfster als Virginia Woolf het leven het best
kon pakken in de directe emoties van mensen en in persoonlijke verhoudingen, liefst
daar waar zij zich voldoende met haar personen kon identificeren. Hier is nog iets
anders mee gezegd dan met het oordeel van Scrutiny, dat niet alleen wantrouwend
stond tegenover haar technische experimenten, maar ook haar gevoelsareaal, haar
reikwijdte van menselijke ervaring, te beperkt vond. Dit lijkt mij volkomen onjuist;
uit To the Lighthouse blijkt voor mij duidelijk genoeg dat er alleen een beperking is
in inderdaad niet relevante feitelijkheden, en dat het niet nodig is een panorama van
de maatschappij te geven om iets van belang te kunnen zeggen. In dit boek gaat het
om momenten ‘where life stands still’, waar er samenhang in de dingen is, het leven
een geïntegreerd geheel wordt, die iets maken dat blijft, een overwinning op de tijd,
op het chaotische, ‘passing and flowing’. Die overwinning is hier ook; in The Waves
komen dezelfde twee motieven voor, maar het levens-
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gevoel van de personen is daar niet overtuigend genoeg, wel de suggestie van het
zinneloos voorbijgaan van alles; het resultaat is, paradoxaal bij een zo zorgvuldig
geconstrueerd boek, de chaos, een groot niets. Men moet het dagboek lezen (een
vollediger uitgaaf zou ongetwijfeld meer licht geven) om te zien op welke wijze de
preoccupatie met de techniek, het plezier in vakmanschap, steeds meer op de
voorgrond komt; er zijn ook aanwijzingen hoe het gevoel van de tijd een grotere
betekenis voor haar krijgt, iets wat ook zonder meer begrijpelijk is.
Gelukkig bewijst A Writer's Diary dat Virgina Woolf haar gevoel voor humor,
haar zelfcritiek, met het ouder worden niet verloor, al is in haar latere romans niet
veel plaats voor de humor, of liever een gevoel van relativiteit, dat bijvoorbeeld Night
and Day en To the Lighthouse verheldert; zij heeft niets van de priesteres der letteren
die men wel eens van haar wil maken, zoals dat ook met Joyce wordt gedaan. (Aan
de onderstelling, dat zij onder zijn invloed zou zijn gaan experimenteren, wordt hier
iedere grond ontnomen; zij leest Ulysses pas in 1922, na Orlando, en ziet er dan nog
niet meer in dan een interessante mislukking.)
En als nu over een jaar of twintig, of nog later, het complete dagboek wordt
gepubliceerd, zijn daar dan nog lezers voor? De enkele passages die beschrijvingen
geven van personen, gebeurtenissen, landschappen, welke ons door Leonard Woolf
worden gegund, zijn zo boeiend, zo helder en levend, dat zij veel doen verwachten
van wat ons nu nog werd onthouden. Ook door de bijzondere plaats die Virginia
Woolf in het Londense literaire leven innam, zal, lijkt mij, haar volledig dagboek
genoeg van belang inhouden voor lezers van andere tijden. Maar het zal toch in de
eerste plaats gelezen worden uit nieuwsgierigheid naar de persoon van de schrijfster,
die niet zozeer ontstaat door het lezen van haar essays (die nu al in ruime kring als
klassiek worden beschouwd) als wel van haar romans. Zullen latere generaties die
lezen? Ik geloof van wel, als wij niet een of andere brave new world tegemoet gaan.
Het kan zijn dat de belangstelling voor haar technische experimenten minder wordt,
voor zover die in de ontwikkeling van de techniek worden opgenomen en niet meer
als zodanig interessant zijn, hoewel een deel van haar techniek heel persoonlijk is,
een middel is dat alleen zij kan gebruiken; het is misschien wel waar, dat haar
sensiviteit en gereserveerdheid, voorzover niet bij haar alleen, behoren bij een
overgangstijdperk waarin een cultuur van strenge normen desintegreerde. Toch valt
het mij op hoe weinig bijvoorbeeld To the Lighthouse dateert, dat alweer bijna twintig
jaar geleden geschreven werd in een tijd, die zo duidelijk een kleur heeft gegeven
aan andere boeken van toen. Zij heeft niet de spelregels gezien en de vitrages, die
naar de mode van de tijd worden geplooid, maar daardoorheen het leven.
J.O. Kalff
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Robert Gibson, The Quest of Alain-Fournier, Hamish Hamilton, London,
1953.
Toen Alain-Fournier - nu veertig jaar geleden - in de eerste oorlogsdagen sneuvelde,
kende men hem alleen als de schrijver van Le grand Meaulnes, een boek dat reeds
direct na de verschijning de aandacht trok en in 1913 op een haar na de Prix Goncourt
miste. Maar men wist in die tijd niets van de schrijver-zelf af. En juist in zulke
gevallen, waarbij de gegevens ontbreken, kan zich gemakkelijk een legende
ontwikkelen, in dit geval die van de jonggestorven schrijver die een klein meesterwerk
nalaat en die de dood op het slagveld vindt met in zijn hart nog steeds de pijn om
een verloren geliefde. De werkelijke toedracht is zelfs nog romantischer en stelt de
uitgever in staat te spreken van een ‘geheimzinnige verdwijning’. Luitenant Fournier
liep in een patrouille mee die, toen deze het bos van St Rémy naderde, verrast werd
door vijandelijk geweervuur. Men heeft Fournier daarna nooit meer teruggezien.
Om de figuur van Alain-Fournier is een waas van romantiek geweven, zelfs om
zijn leven zoals hij dat van dag op dag geleefd heeft. Verbeelding en werkelijkheid,
pose en echtheid lopen zó dooreen, dat men inderdaad - zijn levensverhaal volgende
- kan spreken van een roman achter een roman. Zijn uitgegeven en onuitgegeven
geschriften, zijn brieven, en de herinneringen van allen die hem goed gekend hebben,
vertonen ons het beeld van iemand die niet alleen één van de prachtigste romantische
boeken van de laatste tijd schreef, maar die ook van zijn leven - naar eigen zeggen
- een romantisch verhaal maakte. Het ligt voor de hand dat in een geval als dit de
legendevorming een gemakkelijke kans krijgt. Zelfs Gibson, die zich in een
afzonderlijk hoofdstuk verzet tegen wat hij de ‘Fournier-legend’ noemt, is er bij
tijden zelf de dupe van. Hij komt weliswaar steeds met feiten en nog eens met feiten
aandragen - bekende en onbekende - met de bedoeling de werkelijkheid uit de legende
los te wikkelen, maar Fournier blijft voor hem het gehele boek door de gevenereerde
figuur die iets onaantastbaars krijgt en tegenover wie hij slechts met de grootste
moeite een kritische houding kan vinden. Er zitten aan een figuur als Fournier
verschillende - op z'n minst - irriterende kanten die Gibson echter met zoveel begrip
tegemoettreedt, dat dit op vervalsing gaat lijken. Hij spreekt ook van den beginne af
aan met nèt teveel piëteit over al wat direct en indirect Fournier aangaat. Men hoort
het te dierbare stemgeluid in de voorrede reeds, als hij beschrijft hoe hij in Dourgne
Fourniers zuster Isabelle opzoekt die temidden van de herinneringen leeft, in een
huisje dat ‘both a museum and a shrine’ is, ‘sweet with the scent of roses’. Hij
herdenkt de wandelingen met haar door de vredige bossen van de Montagne Noire
en het uitzicht op de verre Pyreneeën. En als zij al wandelende praten over de geliefde
dode, doemt het verleden op, ‘close enough to hear and see’. Men hoort het: het is
alles even te hooggestemd.
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Nu kunnen we over deze dierbare toon denken zoals we willen en we kunnen daarna
nog verschillende bezwaren tegen Gibson hebben, bij een dergelijke verhouding past
de grote toewijding die hem geen enkel détail over het hoofd doet zien. Hij bezit
bovendien de discipline van de wetenschappelijke werker; de nauwgezetheid en het
geduld van deze. Gibson behoort tot de mensen die hun onderwerp zo door en door
kennen, dat ze uit duizenden bladzijden telkens weer feilloos het juiste citaat opdiepen.
De keerzijde is een overmaat aan détails. We krijgen onder het lezen het gevoel
daaronder bedolven te raken, maar het merkwaardige is, dat als we aan het eind van
het boek zijn gekomen, we moeten erkennen hoe voortreffelijk hij zich niettemin
van zijn taak heeft gekweten en hoe hij iemand blijkt te zijn die heel goed weet waar
het bij het schrijven van een roman om gaat. Hij is zich voortdurend bewust van dat
merkwaardige roman-mechanisme dat verbeelding en werkelijkheid door elkaar heen
werkt. Langzaam en geduldig gaat Gibson te werk en met verrassende zekerheid
haalt hij de knoop uit elkaar. Allerlei ontmoetingen, ervaringen en gebeurtenissen soms zelfs schijnbaar onbelangrijke - vormen voor hem de bouwstenen voor de
wordingsgeschiedenis van Le grand Meaulnes. En hij verricht zijn reconstructie op
een wijze die als model kan dienen voor alle soortgelijke nog te schrijven studies.
De monografie van Gibson over Fournier is niet de eerste; er zijn er vooral in de
laatste jaren enkele verschenen, waarvan die van Henri Gillet de meest bekende is
en tegen wie Gibson herhaaldelijk opponeert. Er is er in 1951 ook één in het
Nederlands verschenen, die van de Vlaamse romancier Hubert Lampo, een lang niet
onverdienstelijke, vooral als men in aanmerking neemt dat deze in hoofdzaak in 1944
werd geschreven toen de schrijver-zelf nog maar even over de twintig was. Deze van
Gibson die vóór ons ligt - de eerste in het Engels - is echter de volledigste, die zeker
nog voor een aantal jaren als standaard-uitgave zal gelden en tevens als ‘reference
book’ zal kunnen dienen.
Gibson heeft in de uitzonderlijk gunstige positie verkeerd dat hij over vrijwel alle
bestaande bronnen heeft kunnen beschikken, ook over talrijke ongepubliceerde
handschriften die Isabelle Rivière hem ter inzage gaf en welke nooit eerder, door
geen enkele andere biograaf waren geraadpleegd. Hierdoor is Gibson niet alleen in
staat geweest een bijna volledige genese te geven van Le grand Meaulnes dat
verschillende ‘staten’ heeft doorlopen vóór het zijn definitieve vorm kreeg, maar hij
heeft ook opheldering kunnen geven over verschillende duistere punten in het leven
van Fournier, zoals diens verhouding tot het meisje Valentine uit Le grand Meaulnes,
dat in werkelijkheid Jeanne heet. En wat nog belangrijker is, Gibson heeft kunnen
aantonen hoe juist Fourniers ervaringen in zijn verhouding tot Jeanne van een
verreikende en beslissende invloed zijn geweest op de hele conceptie van zijn roman
(die tussen twee haakjes, pas op het allerlaatst Le grand Meaulnes is gaan heten).
Gibson blijkt in staat de werkwijze van Fournier op de voet te volgen aan de
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hand van verschillende varianten en hij laat vooral zien hoe Fournier ‘gewerkt’ heeft
op de scènes waar Valentine in voorkomt, d.w.z. op het laatste deel van zijn boek
dat een gehele omwerking heeft ondergaan. Er blijken verschillende versies te bestaan,
waarin hij zich steeds verder van Jeanne verwijdert en zich van haar herinnering
tracht te ontdoen. Hij zwakt eerst verschillende passages af, verandert langzamerhand
ook de werkelijke verhoudingen en verwisselt tenslotte Meaulnes (die hij voor een
deel zelf is) met de figuur van Frantz de Galais.
Verschillende beoordelaars van Le grand Meaulnes hebben gesproken over het
onbevredigende laatste deel (Vestdijk bijvoorbeeld). De litterair-historicus Thibaudet
vond zelfs dat de roman enige tientallen bladzijden te lang was. Tegen deze tendens
om het boek in stukken te delen, richt Gibson zich vrij scherp, maar ook hij vindt
toch dat het laatste deel niet is geworden wat het had kunnen zijn. Vooral de figuur
van Valentine, zegt hij, is de zwakste en dit is des te meer te betreuren, omdat in de
laatste versie détails zijn omgewerkt en geschrapt, die Valentine juist gemaakt zouden
hebben tot de meest werkelijke en levensechte figuur uit het boek. Dan zou de
tegenstelling met de vage gestalte van Yvonne de Galais scherper zijn geweest en
zou het boek een tragischer karakter hebben gekregen.
Dezelfde drang naar - ook morele - ‘pureté’ (enige tijd heeft Fournier dichtbij het
Katholicisme gestaan, vooral onder de invloed van Claudel) die van Yvonne de
Galais dat prachtige herinneringsbeeld heeft gemaakt, hebben Fournier juist doen
falen waar hij tegenover de ‘levensechte’ Valentine kwam te staan en hun beider
allesbehalve platonische verhouding.
Behalve enige gedichten en kleinere stukken vóór Le grand Meaulnes, heeft
Fournier zoals bekend, nog enige fragmenten nagelaten van een onvoltooide roman
die in de N.R.F. van 1922 werd afgedrukt en die Colombe Blanchet zou heten. In de
nagelaten handschriften vond Gibson nog een heel schema voor deze roman. In
dezelfde tijd werkte Fournier ook nog aan een toneelstuk, getiteld La Maison dans
la Forêt, waarvan Gibson enkele fragmenten afdrukt. Zowel aan Colombe Blanchet
als aan dit toneelstuk moet Fournier slechts bij vlagen hebben gewerkt. De
overgeleverde fragmenten wijzen op een grotere afstand tot de slof en op een poging,
om - vooral de roman - door een ingewikkelde intrige, een bredere allure te geven
dan Le grand Meaulnes. Maar de nagelaten stukken wijzen óók op een verzwakking
van het lyrische element dat juist in zo sterke mate de bekoring van Le grand
Meaulnes bepaalt.
Het is moeilijk na te gaan hoe Fournier zich zou hebben ontwikkeld indien hij was
blijven leven, het is zelfs de vraag of hij niet voor de letterkunde verloren zou zijn
gegaan en het is in ieder geval de vraag - meent Gibson - of hij het formaat zou
hebben bereikt van Balzac, Stendhal, Flaubert of Proust (al is het op zichzelf weer
de vraag of het zin heeft zulk een vraag te stellen). Wat Le grand Meaulnes betreft,
het boek heeft zijn plaats, ook door een groot aantal
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vertalingen (w.o. een voortreffelijke van Max Nord in de Salamanderreeks) in de
Europese literatuur gevonden; niet naast de romans van de grote 19de-eeuwers, maar
naast Paul et Virginie, Adolphe, René of Dominique. Het is Gibson die dit vaststelt
en dat wil wat zeggen bij zoveel bewondering en affiniteit! Uiteindelijk toont hij een
uitstekend en onafhankelijk waardeoordeel te bezitten - al blijkt dit niet altijd uit de
toon van zijn boek.
R. Nieuwenhuys

Saul Bellow, The Adventures of Augie March, Viking Press, New York 1953;
Weidenfeld & Nicolson, London 1954.
In zijn recent en intelligent boekje over ‘The Literature of the United States’ zegt
Marcus Cunliffe aan het eind van zijn summier overzicht der moderne literatuur:
‘No doubt it is foolish to suggest what a nation's literature ought to be. What one
hopes for, though, is that the gaiety of America's delightful humorists can be combined
with an equable acceptance of America as it is: America neither as a paradise in
course of construction nor as a hollow sham. We might ask for some American novels
in the picaresque manner, (...) that move about the American scene, and make use
of its extraordinary contrasts, without any do-good, sociological intention.’
Bellow's ‘The Adventures of Augie March’, dat eind vorig jaar de National Book
Award verwierf, beantwoordt met merkwaardige precisie aan de hier uitgesproken
hoop. Bellow, die al twee uitstekende romans op zijn naam had, ‘Dangling Man’ en
‘The Victim’, heeft met dit nieuwe boek nog een groter formaat bereikt en zich aan
de Amerikaanse realiteit gewaagd met een durf en op een schaal, die alleen door Dos
Passos, en misschien Dreiser, wordt geëvenaard, en m.i. met meer succes dan deze
schrijvers. Het probleem voor de schrijver met dit soort ambitie is, hoe hij de
veelvormige, verwarde en toch massaal georganiseerde cultuur van deze tijd tot zijn
domein kan maken zonder zich òf te verliezen in de onsamenhangendheid ervan, òf
zich te beperken tot de uniformiteit der massa-aspecten.
Dreiser, hoewel nu vaak onderschat, ‘bit off more than he could chew’, om een
bekende uitspraak over Henry James te variëren; Dos Passos, in ‘Manhattan Transfer’
en de U.S.A. trilogie, heeft het gezocht in de quasi-documentaire opeenstapeling en
juxtapositie van levensfragmenten, en niet zonder effect; maar de zwakheid van de
cumulatieve techniek blijft toch, dat het geheel niet essentieel iets anders bereikt dan
de afzonderlijke alinea's, of dan de confusie van het leven zelf.
Bellow heeft de onafzienbare en onhandelbare American Scene kunnen bestrijken
- met een gemak dat doet vergeten hoeveel obstakels hij terloops overwint - door de
creatie van Augie March, of liever van de hoogst originele stijl waarin hij deze het
boek laat vertellen,
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en die uitdrukking geeft aan de wijze waarop Augie de wereld neemt: met
onbevangenheid en ruige humor, eigenzinnig en sans rancune, als groot en opwindend
avontuur, maar toch rustig en met een ‘ability to see without feeling much previous
history, almost like birds or dogs that have no human condition but are always living
at the same age, the same at Charlemagne's feet as on a Missouri scow or in a Chicago
junkyard’.
Het is een stijl waarvoor Bellow waarschijnlijk inspiratie heeft gevonden bij
Faulkner (vooral de humoristische Faulkner van bv. ‘The Hamlet’), in Hamsun's
August-boeken, in Nelson Algren's Chicago stories, bij de 18e eeuwse Engelsen en
zeker bij Rabelais. Maar Augie's toon is iets heel nieuws en persoonlijks geworden,
on-literair, authentiek; hij praat er ontspannen op los, maar scherp beeldend,
wereldwijs en on-cynisch, afwisselend in nonchalant jargon, literaire toespelingen,
precieze psychologische observaties, verbeeldingsrijke overpeinzingen; ironisch,
zelf-ironisch, ongeremd, exuberant, soms tè exuberant - maar voorzichtigheid en
zelfbeperking zijn niet Augie's hoofddeugden, en zoals hij begint te zeggen:
‘Everybody knows there is no fineness or accuracy of suppression; if you hold down
one thing you hold down the adjoining’.
Terwijl Augie's jeugd zich afspeelt in arme wijken van Chicago gedurende de
depressie krijgt men geenszins het langzamerhand tot cliché geworden beeld van de
dorre wanhoop der moderne wereldstad; Bellow bewijst dat men evenveel rauw leven
en zelfkant en frustration in een roman kan toelaten als de somberste ‘litérature noire’
van Céline tot Mailer, zonder terecht te komen in existentiële mistroostigheid,
‘Wastelanditis’, miserabilisme. De ‘zwarte’, of liever de grauwe literatuur die dat
wel doet, berooft trouwens niet alleen de realiteit, maar ook de wanhoop zelf van
een dimensie; in een wereld waarin hoop niet soms vervuld wordt, geluk niet soms
voorkomt, heeft wanhoop geen pointe; verliezen heeft geen betekenis als winnen is
uitgesloten. Het bij voorbaat opgeven van hoop is een beperking van risico; maar
zonder inzet en risico geen tragiek, en zelfs geen romanheld die de lezer kan blijven
boeien, hetgeen de grauwe literatuur geregeld bewijst. Augie boeit de lezer omdat
het leven hèm boeit en verleidt; dat maakt kwetsbaar en menselijk en eist het
weerstandsvermogen dat iemand reëel maakt, ook in een boek.
Op Augie's jonge jaren en die van zijn oudere broer Simon wordt toegezien door
de dictatoriale Grandma Lausch, aan lager wal geraakte Poolse emigrante eu huurster
bij de armlastige familie; zij heeft het heft in handen genomen, want een vader is er
niet, de moeder is simpel, één broer idioot; zij tracht Augie en zijn oudere broer
Simon zowel gewiekstheid als wereldse manieren bij te brengen, maar vooral Augie,
met zijn ‘weak sense of consequences’ blijft ver beneden haar normen.
Na allerlei twijfelachtige baantjes wordt hij verpleger en Manus van alles voor
Einhorn, een vrijwel totaal verlamde stockbroker vol listen en lagen, aan wie hij de
tweede helft van zijn opvoeding te danken
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heeft; voor hij door de crisis geruïneerd wordt geeft Einhorn hem veel lessen in
levensbedrevenheid en een beschadigde serie Harvard Classics, waarmee Augie zijn
autodidactiek begint. ‘William Einhorn was the first superior man I knew’ zegt hij
en vergelijkt hem met Ulysses en Caesar. Hij zit vol historische en mythologische
vergelijkingen; hun functie is complex, zij drukken Augie's weigering uit toe te geven
‘that we're at the dwarf end of all times and mere children whose only share in
grandeur is like a boy's share in fairytale kings’; tegelijk behelzen zij ironie zowel
tegenover de defecten der realiteit als tegenover de irrealiteit der mythische perfectie,
een ironie die soms in baldadige rhetoriek uitbarst: ‘But when there is no shepherd
Sicily, no free-hand nature-painting, but deep city vexation instead, and you are
forced early into deep city aims, not sent in your ephod before Eli to start service in
the temple, nor set on a horse by your weeping sisters to go and study Greek in
Bogotá, but land in a poolroom - what can that lead to of the highest? And what
happiness or misery-antidote can it offer instead of pipes and sheep or musical,
milk-drinking innocence, or even merely nature walks with a pasty instructor in
goggles, or fiddle lessons? Friends, human pals, men and brethren, there is no brief,
digest or shorthand way to say where it leads. Crusoe, alone wit nature, under heaven,
had a busy complicated time of it with the unhuman itself, and I am in a crowd that
yields results with much more difficulty and reluctance and am part of it myself.’
Simon en Augie groeien langzamerhand weg uit hun arm joods milieu, en ook uit
elkaar, hoewel zij door diepe ondergrondse affectie verbonden blijven; hun latere
ontmoetingen zijn mijlpalen in Augie's ‘Werdegang’. Beiden pakken ieder werk aan
dat zij kunnen krijgen, maar Simon, ernstig en doelbewust, al vroeg een
persoonlijkheid, werkt zich met kracht en berekening naar boven, zijn ‘English
schoolboy notions of honor’ zetten zich spoedig om in verbeten zelfbevestiging: hij
wil macht, rijkdom, vrouwen. Hij helpt zijn broer waar hij kan, maar Augie,
ogenschijnlijk soepel en voor alles te winnen, heeft hogere ambities, die hemzelf
voorlopig niet duidelijk zijn; hij lijkt onprincipiëel en lichtzinnig genoeg en neemt
zichzelf minder ernstig dan Simon, maar iets in hem neemt het leven te ernstig om
de mogelijkheden ervan te verliezen terwille van een willekeurige levensloop, zelfs
een succesvolle; wat hij zoekt is een persoonlijk lot, een harmonische zelfrealisatie,
en ‘a man's character is his fate’ zegt hij met Heraclitus.
Maar als men zich niet wil laten determineren door zijn toevallige omgeving, zijn
in het moderne multiversum de mogelijke keuzen eindeloos: dat is zijn probleem.
Terwijl zijn vrienden één voor één hun bestemming vinden, vergroot hij zijn werelden mensenkennis in een reeks van bizarre beroepen, zoals immigranten smokkelen,
luxe-honden kosmetisch behandelen, studieboeken stelen en (na lezing) verhandelen,
schoenen en patentverf verkopen.
Zijn charme en bereidvaardigheid winnen hem steeds nieuwe weldoeners; een rijk
echtpaar waarvoor hij werkt in een luxe sportzaak
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wil hem zelfs adopteren maar hij verwerpt deze verzekerde toekomst als te beperkend:
‘You've got opposition in you’ heeft Einhorn al gezegd, ‘you don't slide through
everything. You just make it look so.’ Simon, die na een periode van tegenslag
weloverwogen een rijk huwelijk heeft gedaan neemt hem in zijn kolenzaak en
arrangeert voor hem een verloving met een rijke kolendochter maar noch Simon's
soort van eerzucht noch het meisje bevallen hem erg en Simon geeft hem verbitterd
op. Augie wordt een tijdlang Labor Union organisator; maar hieraan komt een einde
als hij op een dag wordt opgezocht door de mooie Thea Fenchel, die twee jaar tevoren
in een badplaats vlam voor hem had gevat terwijl Augie ongelukkig verliefd was op
haar zuster. Haar passie voor hem is onverflauwd en hiermee begint het grote avontuur
van zijn leven; hij voelt zich ‘threaded to her as if through the skin’; zijn Chicago
bestaan verdampt achter hem als zij naar Mexico gaan om reuzenhagedissen te vangen
met een arend, die daar met eindeloze moeite voor wordt opgeleid. Thea heeft haar
zinnen op deze excentrieke broodwinning gezet en Augie legt zich erbij neer, maar
noch hij noch de arend kunnen hun natuur genoeg geweld aandoen om te
beantwoorden aan haar fanatiek perfectionnisme; de arend blijkt op 't beslissende
moment geen lust te hebben zich door de felle Iguanas te laten bijten terwijl Augie,
zwaar gewond tijdens deze jacht, bij zijn langzame genezing de hoogspanning der
eerste liefde niet hervindt; als Thea op slangen gaat jagen speelt hij poker en drinkt
met de mislukte artisten die in het Mexicaanse dorp rondhangen. Als hij tenslotte
bijna per ongeluk met een andere vrouw een nacht doorbrengt breekt Thea diep
gegriefd de verhouding af en vertrekt; een laatste poging van Augie haar terug te
winnen faalt, zij wil alles of niets.
Deze hele episode heeft tegelijk Lawrenciaanse intensiteit en grote humor - een
humor die Augie's tekortschieten als menselijk en wenselijk laat zien, maar de allure
van Thea's verbitterd absolutisme niet belachelijk maakt: in de twee grote
afscheidsscènes is Augie de verliezer en hij voelt het niet anders. Physiek en moreel
geknauwd slijt hij nog lusteloze weken in Mexico City, maar hij begint te zien waarom
hij niets volhoudt: ‘That's the struggle of humanity, to recruit others to your version
of what's real. Then even the flowers and the moss on the stones become the moss
and the flowers of a version. I certainly looked like an ideal recruit. But the invented
things never became real for me no matter how I urged myself to think they were’.
Terug in Chicago vindt hij Simon schatrijk geworden, maar zelf weet hij minder
dan ooit wat hij wil en tracht zijn gedachten te verzamelen. ‘How's your campaign
after a worth-while fate, Augie?’ zegt één van zijn oude vrienden, en ook: ‘What I
guess about you is that you have a nobility syndrome. You can't adjust to the reality
situation. I can see it all over you. You want there should be Man, with capital M,
with great stature’. Maar de moeilijkheid met het ‘realiteitsprincipe’ is dat het geen
richtsnoer geeft zolang men niet precies weet wie men is: te vroege aanpassing snijdt
groeimogelijkheden af,
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te late aanpassing de werkelijkheid waarin men zich realiseren moet. ‘You know
why I struck people funny?’ zegt Augie: ‘I think it was because of the division of
labor. Specialization was leaving the likes of me behind. I didn't know spotwelding,
I didn't know traffic management, I couldn't remove an appendix, or anything like
that’. Augie werkt als secretaris voor een warhoofdige zonderling, die een soort
encyclopedisch boek wil schrijven over alle aspecten van de menselijke natuur en
beschaving; geërgerd door deze caricatuur van zijn eigen neiging tot het universele
en overstelpt door de multanimiteit zegt hij tegen zijn vriend: ‘there's too much of
everything of this kind, that's come home to me, too much history and culture to
keep track of, too many details, too much news, too much example, too much
influence, too many guys who tell you to be as they are, and all this hugeness,
abundance, turbulence, Niagara Falls torrent. Which who is supposed to interpret?
Me?’ Het begint hem te schemeren dat hij het eenvoudige leven zoeken moet, een
simpel, concreet bestaan, dicht bij de ‘axial lines of life’; hij zegt ‘almost everybody
I ever knew wanted to show in some way how he held the world together. This only
comes from feeling the strain of holding yourself together, and it gets exaggerated
into the whole world from the labor you put into it. But it doesn't take hard labor. Or
at least shouldn't. You don't do that. The world is held for you’.
Augie begint te denken aan trouwen, een farm, veel kinderen. De wereldoorlog
breekt uit en hij neemt dienst bij de Merchant Marine; tijdens zijn opleiding vindt
hij in New York Stella terug, de vrouw met wie hij in Mexico Thea ontrouw was;
beiden zijn opgetogen door het weerzien en disponibel voor een groot gevoel. Zij
trouwen, maar de oorlog houdt hen, met korte onderbrekingen, nog lang gescheiden.
Het relaas wordt nu sneller en meer episodisch; er is een boeiend gesprek met een
wijze Armeense vriend, en een hoofdstuk uit de oorlogstijd, waarin alleen Augie en
een scheepstimmerman, die zich als geniale maar sinistere maniak ontpopt, een
torpedering overleven en eindeloos in een reddingboot voortzeilen - een scène die
opweegt tegen het befaamde slot van Waugh's ‘Handful of Dust’, maar in dit boek
eigenlijk de enige die overtuigende realiteit mist.
Na de oorlog leeft Augie met Stella in Parijs en is nog altijd ver van het eenvoudig
leven dat hem voorzweeft; hij is in min of meer zwarte handel, reist daarvoor veel
en schrijft tussentijds de mémoires op die het boek vormen, terwijl Stella voor de
film werkt. Hij houdt van haar, maar zij maakt het hen beiden niet gemakkelijk, door
haar verleden en haar weinig bestendige natuur; bovendien verlangt Augie naar
kinderen, en naar Amerika, terwijl Stella daar niet voor is te vinden; zij heeft voorlopig
nog andere ambities. ‘Nevertheless I believed we would make it, finally. I don't want
to give a false impersion of one hundred percent desperation. It is not like that. I
don't know who this saint was who woke up, lifted his face, opened his mouth, and
reported on his secret dream that blessedness covers the whole Creation but covers
it thicker in some places than in
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others. Whoever he was, it's my great weakness to respond to such dreams. This is
the amor fati, that's what it is, or mysterious adoration of what occurs.’
Een synopsis als deze die het accent legt op de ‘philosophie’ van het boek, kan geen
indruk geven van de oorspronkelijkheid en scherpe zichtbaarheid der talloze scènes,
noch van de voelbare vitaliteit der zeker honderd personnages die het bevat; ook
voor-publicatie van stukken ervan in Amerikaanse tijdschriften gaf geen vermoeden
van de kracht en charme van het geheel. Het boek heeft ongetwijfeld ook fouten, al
kan ik het volstrekt niet eens zijn met Anthony West, die zich in de ‘New Yorker’
zeer geërgerd heeft aan de overdadige symboliek die hij er in zag; het boek blijft
volledig overeind staan als men op geen enkele symboliek let, wat bewijst dat de
symbolen òf op de goede manier, d.i. onbewust kunnen werken, òf er niet door Bellow
maar door West te dik zijn opgelegd.
M.i. liggen de zwakten eerder in het soms ontsporen van de toon, waar Augie té
uitbundig wordt; in de verminderde intensiteit van de laatste hoofdstukken; in de
twee vrouwelijke hoofdkarakters, die hoewel levend genoeg, toch met minder scherpte
en originaliteit getekend zijn dan de meeste andere personages. Het is misschien ook
jammer dat de oorlogsepisodes zo beperkt blijven. Maar deze en andere critiek komt
vooral op door vergelijking van het boek met zichzelf. Tussen het werk van Bellow's
tijdgenoten blijft het iets unieks.
Augie March's avonturen zijn in de echt Amerikaanse traditie van de queeste naar
een niet abstract, maar ‘proefondervindelijk’ en ‘leefbaar’ begrijpen van het totaal
der ervaring, zoals men die na James het meest lucide en gekweld in Henry Adam's
onvolprezen ‘Education’ vindt, en later in steeds andere vormen bij Pound, bij
Fitzgerald, bij Wolfe, bij Warren, bij Faulkner's Quentin Compson. Augie March's
lossere, lichtere toon duidt niet op mindere ernst; het is zijn middel om de
scheidingslijn tussen ‘high-brow’ en ‘low-brow’ te negeren; hij is niet bij voorbaat
exclusief, Amerika's ‘open society’ is zijn ervaringsterrein. Maar Augie blijft bij zijn
idee van een eigen lot, wat een andere formulering is van hetzelfde thema. Het houdt
ook in dat hij ironisch maar hardnekkig blijft weigeren ‘to lead a disappointed life’,
zoals hij het om zich heen anderen ziet weigeren die het veel harder te verduren
hebben, en hij eindigt met de woorden: ‘Or is the laugh at nature - including eternity
- that it thinks it can win over us and the power of hope? Nah, nah! I think. It never
will. But that probably is the joke, on one or the other, and laughing is an enigma
that includes both. Look at me, going everywhere! Why, I am a sort of Columbus of
those near-at-hand and believe you can come to them in this immediate terra incognita
that spreads out in every gaze. I may well be a flop at this line of endeavor. Columbus
too thought he was a flop, probably, when they sent him back in chains. Which didn't
prove there was no America.’
W.F. van Leeuwen
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The Penguin Book of Modern American Verse, Edited by Geoffrey Moore,
Penguin Books.
Deze bloemlezing is volgens de woorden van het kaft ‘designed to introduce the
non-American reader to the range and variety of American poetry, it presents as
comprehensive a survey as possible of the twentieth-century poetic scene in the
United States’. De jonge Engelsman Geoffrey Moore, die die ‘poetic scene’ gedurende
vier jaar van nabij heeft opgenomen is daarin uitmuntend geslaagd; dit goedkope
boekje is niet alleen de nuttigste publicatie die de serie der Penguin Poets sinds het
G.M. Hopkins-deeltje heeft voortgebracht, maar één der beste anthologieën die er
is; het overtreft verre The Zephyr Book of American Verse, of Conrad Aiken's
verzameling in the Modern Library. Oscar Williams Little Treasury is veel uitvoeriger,
maar niet up to date, en onbetaalbaar; John Ciardi's Mid Century American Poets
bepaalt zich tot de jongere generatie en is dan nog onzeker en aanvechtbaar van
keuze. Untermeyer's talrijke bloemlezingen en de Amerikaanse pocket-edities op dit
gebied, zoals die van Rodman of Humphreys, staan helemaal op een veel lager plan.
Alleen Mathiesen's weloverwogen Oxford Book of American Verse blijft
onaangetast; het bevat echter weinig recente poëzie.
Daar het Moore's bedoeling was ‘to map the poetic landscape in America in this
century’ heeft hij niet in de eerste plaats getracht een verzameling van ‘de beste
gedichten’ te geven, maar een presentatie van alle dichters die hem de moeite waard
leken, elk vertegenwoordigd met een klein aantal gedichten, soms slechts één. De
selecties worden telkens voorafgegaan door een korte
biografisch-bibliografisch-critische notitie over de betreffende dichter; deze notities
zijn in hun kortheid meesterstukjes van conciese informatie en trefzekere critiek,
men zou menig lang essay door dergelijke miniatuurverhandelingen vervangen willen
zien. Ook de algemene inleiding is helder en goed, al lijkt mij de classificatie der
dichters in een Whitman-, een Poe-, en een Dickinson-traditie op zijn minst
geforceerd; men heeft er weinig aan zo uiteenlopende dichters als Roethke en Townley
Scott in de Whitman-linie, of Aiken en Lowell in de Dickinson-linie te plaatsen;
dergelijke indelingen moet men dan toch zo gaan qualificeren dat er niet veel van
overblijft.
Wel juist is natuurlijk, dat Whitman's breuk met de romantische traditie en de
Oude Wereld een grote nawerking heeft gehad (ook op het gebied van de roman
trouwens) en bij dichters als Sandburg of W.C. Williams kan men zeker van een
Whitmantraditie spreken. Maar het belang van de ontwikkeling van een Amerikaans
zelfbewustzijn ligt m.i. niet zozeer in de wending naar Amerikaanse thema's en
Amerikaans ‘realisme’ waar het in dergelijke gevallen toe geleid heeft, als in de
subtielere effecten op de gehele Amerikaanse poëzie, die waarschijnlijk veel van
haar huidige kracht en origininaliteit dankt aan haar speciale verhouding tot de
Engelse traditie, waarop zij kon blijven steunen zonder er zich gedrukt of gebonden
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door te voelen; een positie waarin zich ook een Ier als Yeats bevond, die eigen en
Engelse achtergrond kon verbinden.
De bundel opent met Emily Dickinson, zonder wie het tableau der moderne
Amerikaanse poëzie even incompleet zou blijven als dat der Engelse zonder Hopkins,
en springt dan naar de twintigste eeuw. De keuze der gedichten geeft blijk van een
geschoolde maar persoonlijke smaak, die kennelijk het hele gebied heeft geëxploreerd
en geen vroegere bloemlezers volgt, al vermijdt Moore reeds vaak gekozen verzen
niet als hij ze inderdaad voor de beste of representatiefste houdt, zoals MacLeish's
‘Memorial Rain’, Tate's ‘Ode to the Confederate Dead’ of Eberhart's ‘Groundhog’.
Moore's bedoeling is in zijn keuze nog zo veel mogelijk de draagwijdte van ieder
dichter te doen uitkomen, en hiervan uitgaande zijn enkele aanmerkingen wel te
maken, bijvoorbeeld dat in de van Frost gekozen gedichten zijn sterke
dramatisch-psychologische kant te weinig naar voren komt, of dat in plaats van de
kortere verzen van Stevens zijn ‘Esthétique du Mal’, of het andere hoogtepunt uit
Transport to Summer: ‘Dutch Graves in Buck's County’ (een tegenhanger van ‘Le
Cimétière Marin’) een betere indruk van zijn gevarieerde vermogens zou hebben
gegeven. Verder verliezen Crane's ‘Voyages’ veel, wanneer men de cyclus niet
compleet kan lezen, en nog een aantal van zijn meest perfecte korte gedichten, zoals
‘Melville's Tomb’, had m.i. niet mogen ontbreken bij een introductie tot deze dichter,
die in de V.S. steeds meer als één der grootsten begint te gelden: een even uniek
muzikaal talent als Dylan Thomas, maar met een spanning en ‘ambitie’, die hem nog
dichter bij Rimbaud brengen. Verder is het jammer dat er niet meer van het recente
werk van Roethke is opgenomen, desnoods in plaats van het befaamde ‘Shapes of
Fire’, en ook van Robert Lowell's ontwikkeling krijgt men geen goed beeld zonder
althans een van zijn latere dramatische monologen, zoals b.v. het aangrijpende
‘Thanksgiving's Over’, of het recente ‘Beyond the Alps’.
Dit soort punten kan een bespreker echter altijd gemakkelijk scoren; waar het op
aan komt is, dat Moore de indruk geeft niets te hebben gekozen of verworpen zonder
geldige en grondige overweging. Juist lijkt mij ook, dat hij Auden, die tegenwoordig
Amerikaan is, niet opnam en wèl de Engelsman Eliot, die naar hij betoogt zowel qua
vorming en voorgeschiedenis, als krachtens de inhoud en dictie van zijn poëzie tot
de nieuwe wereld bleef behoren.
Onder de bijna zestig dichters die in deze bundel staan, zijn naar mijn mening
meer grote en oorspronkelijke talenten dan enig ander land in de laatste halve eeuw
heeft voortgebracht, al blijft in het Engelse taalgebied ‘the later Yeats’ boven allen
uitsteken. Een paar dingen vallen speciaal op: de grote aandacht voor, en perfectie
van, de dicht-techniek bij de meesten; het grote aantal vrouwen dat op een hoog
niveau dicht (Laura Riding zou daar nog bij gekomen zijn als zij haar toestemming
niet geweigerd had); en de hoeveelheid der beste nu levende dichters, die vóór of
omstreeks 1900 geboren zijn en op latere leeftijd hun beste werk produceerden: het
afzakken na
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een vrij vroeg hoogtepunt, waar zo veel Amerikaanse romanciers aan schijnen te
lijden, lijkt bij de dichters minder voor te komen, in tegenstelling tot de in Europa
normale gang van zaken. Overigens heeft de jongere generatie in Lowell, Roethke,
Shapiro, Elizabeth Bishop, Jarrell, Eberhart, Wilbur, Schwartz, Townley Scott e.a.
ook nog genoeg opvallend begaafde dichters; van magere jaren, als in Engeland of
Frankrijk, schijnt nog geen sprake. ‘The fiddles are tuning all over America’ zei
Yeats zowat veertig jaar geleden; intussen zijn zij reeds lang aan het spelen geraakt
met een volheid, virtuositeit en gevarieerdheid, die nog maar gedeeltelijk tot Europa
zijn doorgedrongen.
W.F. van Leeuwen.

C.S. Fraser, The Modern Writer and his World, Verschoyle, London 1953.
Als men de voortreffelijke critische essays van de vroege Eliot of van Robert Graves
uit de twintiger jaren nu herleest valt het op, hoe hun op intelligente en ontwikkelde
lezers afgestemde toon in de latere Engelse literaire critiek, ook de beste, steeds meer
is vervangen door uiteenzettingen gericht tot een publiek, dat minder weet dan de
schrijver zelf: de journalist die zijn lezerskring voorlicht of de professor die zijn
auditorium toespreekt. Ook in Amerika, waar veel van de scherpzinnigste en
diepgaandste literatuurbeschouwingen van deze tijd geschreven worden, ontsnappen
maar enkele critici aan deze professorale of professionele intonaties, zoals Edmund
Wilson, die zijn critieken schrijft als rapporten over voor hemzelf leerzame en
boeiende exploraties. Hij respecteert zijn lezer, forceert nooit zijn toon, praat alleen
over wat hem werkelijk interesseert, en niet tot een ‘gehoor’ maar tegen een
intelligente volwassene. Hierin ligt een groot deel van zijn aantrekkelijkheid als
criticus: hij vraagt geen aandacht voor zijn persoon of eruditie, maar voor zijn
onderwerp; hij verdiept zich in zijn onderwerp niet als vakman, maar persoonlijk en
met eruditie.
Als een soortgelijke prettige uitzondering vielen mij al sinds enige jaren de
critieken, vooral op poëziegebied, van de Schotse dichter G.S. Fraser op, die met
Wilson behalve de rustige objectiviteit ook de belangstelling gemeen heeft voor
sociale en historische achtergronden, of meer algemeen voor de levenssfeer waar
een werk uit voortkomt.
The Modern Writer and his World is op het eerste gezicht een enigszins
teleurstellend boek voor wie die critieken kent; het is ontstaan uit een serie lezingen
voor Japanse studenten in Tokio en wil niet meer zijn dan een gemakkelijk
toegankelijke inleiding tot de moderne Engelse literatuur, gezien in het perspectief
der sociale ontwikkelingen. Bij gedeelten blijft het inderdaad zeer elementair
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en vooral als analyse van de culturele situatie geeft het niet wat de titel belooft, en
wat men van Fraser is gaan verwachten.
Dit is jammer, omdat hij zich zeker niet te buiten zou zijn gegaan aan de
over-dramatisering van onze ‘age of anxiety’ en de gangbare generalisaties op dit
gebied die een slechte gewoonte zijn geworden in de literaire critiek. Hij lijdt niet
aan de alarmistische of diepzinnige diagnose-toon; hij is nergens simplificerend of
didactisch, en zoals het nu is, is dit boek toch wel het leesbaarste overzicht der laatste
halve eeuw Engelse literatuur dat ik ken; het staat vol onpretentieuze originele
inzichten en in de behandeling der afzonderlijke figuren is Fraser vaak weer op zijn
beste niveau.
In het eerste hoofdstuk, ‘The Background of Ideas’, voelt men nog het meest de
aanwezigheid der Japanse studenten; het behandelt voornamelijk de vraag, waarin
de moderniteit der moderne literatuur bestaat. Fraser waarschuwt ervoor het moderne
als zodanig te overschatten; hij stelt b.v. vast, dat onze tijd geen groot drama heeft
voortgebracht, en dit is de literatuurvorm die hij voor de hoogste houdt: ‘Thus drama
at its rare heights - which always seem to precede and usher in long periods of
decadence - does seem to me the great literary achievement of the human race (...).
For if one compares the great dramas even with the greatest novels, there is a sense
in which the latter look like loose and extended scenarios for a possible drama (Henry
James feit this very strongly). There is a sense also in which we could consider many
lyrical or meditative poems as having their place ideally, and explaining themselves
perfectly, in some drama of the poet's life of which only these eloquent fragments
have been written’.
Een discussie van deze opvatting, waarvoor dit niet de plaats is, zou in elk geval
voeren tot de vraag, wat de oorzaken zijn van die ‘long periods of decadence’; waarom
in het drama verenigde functies zich afsplitsen in roman en lyriek, die in de moderne
tijd bruikbaarder expressiemiddelen geworden zijn. Maar aan zulke kwesties besteedt
Fraser hier weinig aandacht, men kan er beter voor terecht bij een boek als Hauser's
Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, waarin een verband gelegd wordt tussen
de literatuurvormen en het specifieke levens- en tijdsgevoel van een periode.
Toch komt dit laatste ook wel impliciet aan den dag bij de genuanceerde
karakterisering van individuele schrijvers, zoals Fraser die geeft in de volgende
secties van zijn boek. Op het gebied van de roman beweegt hij zich nog het minst
zeker (of het minst geïnteresseerd) en in het hoofdstuk hierover vindt men ook enige
leemtes, die hoewel het boek niet pretendeert volledigheid na te streven, vreemd
aandoen, zoals het ontbreken van Ford, John C. Powys, Henry Green, Cary,
Christopher Sykes; bovendien worden er te veel boek-inhouden geresumeerd. Toch
staan ook hier veel treffende dingen in, zoals de stukken over Kipling en Wells, over
Wyndham Lewis, over de mechanische stijl van Graham Greene vergeleken met de
persoonlijke en psychologische van Isherwood, en vooral de uitstekende behandeling
van Ulysses; het wordt inderdaad tijd dit
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boek niet meer te zien als een langzamerhand verouderd avant-garde experiment met
compositie en taal, maar als één van de vitaalste en humaanste boeken van deze
eeuw; ‘a proper reading of Ulysses is more like living the events which the book
describes than is the reading of any other novel; in no other narrative that I know is
the pressure of life so thick, so dense, so that the reader has almost to cut his way
through’.
Het hoofdstuk over toneel is speciaal lezenswaard over de grote Ieren Shaw, Synge
en O'Casey (vooral ook over het tanend talent van de laatste, wiens vroege stukken
hij met die van Ibsen en Tchechov op één lijn stelt) en over de moderne pogingen
tot versdrama.
In de hoofdstukken over poëzie en literaire critiek is Fraser op zijn best; hierom
alleen is het boek zijn geld wel waard. Het werk der jongere dichtergeneraties
behandelt hij aan de hand van summiere, maar zeer verhelderende tekst-analyses,
die nergens schoolmeesterachtig worden - dikwijls het gevaar van deze methode.
Hij onthoudt zich hier, blijkbaar opzettelijk, van een eindoordeel over de dichters,
al verheelt hij niet dat zijn grootste bewondering naar William Empson uitgaat. Van
de belangrijke figuren onder de voorgangers stelt hij echter met grote evenwichtigheid
en genuanceerdheid de uiteindelijke betekenis vast, behalve eigenlijk van Eliot, wiens
invloed misschien nog te levend is. Typerend is zijn uitvoerige en rechtvaardige
aandacht voor de veel versmade Pound, ‘whose ultimate significance is perhaps that
of a tremendous failure to write an “heroic poem” in an unheroic time’.
Het slotgedeelte over literaire critiek, waaraan de schrijver naar hij zegt meer tijd
besteedde dan aan de hele rest van het boek, opent met voortreffelijke karakteristieken
van Arnold, Bagehot en Saintsbury; ook de rest van het hoofdstuk is op zichzelf een
staal van competente, ondogmatische, door irritaties en enthousiasmes onverblinde
critiek. Zijn commentaren op b.v. de stijl van Lawrence als criticus, de theorieën van
Richards en Empson, de ongevoeligheid van Orwell voor eersterangs literatuur, de
verdienste en starheid van Leavis, etc. treffen steeds precies de zwakste èn sterkste
kanten van een bepaalde benadering. Denkend aan Leavis zou men kunnen zeggen,
dat het boek leidt aan een tè grote neiging iedereen minstens het volle pond te geven;
dat het beste niet tot zijn recht komt, als men het mindere er niet streng van blijft
onderscheiden. Maar dit ligt gedeeltelijk in de lijn van de eenvoudig oriënterende
opzet, en bovendien is Fraser juist het voorbeeld van een criticus, die het goede niet
alleen kan prijzen door te zeggen waarom iets anders slechter is; die niet steeds bezig
is cijfers te geven en eens en vooral formaten vast te stellen, uit de kinderlijke behoefte
het wereldbeeld te vereenvoudigen tot enkele favorieten, of uit de misschien typisch
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‘moderne’ neiging absolute waarden in de literatuur te verankeren nu men ze elders
moeilijk vinden kan. Hij laat zien hoe men zonder dit soort literaire bigotterie, en
zonder een zweem van polemiek critisch kan blijven, en een scherpe zin bewaren
voor de vaak zo moeilijk te localiseren kwaliteiten die een schrijver onvervangbaar
maken, zowel als voor de daaraan verbonden beperkingen.
W.F. van Leeuwen

Italo Svevo, Corto Viaggio Sentimentale, A. Mondadori, Verona 1949.
De nagelaten geschriften van Italo Svevo zijn in 1949 gepubliceerd onder
bovenstaande titel. (Voor het andere werk: zie C. van Schendel, Notitie over Italo
Svevo, met bibliographie, Libertinage I, no. 5, 1948.) Het belangrijkste verhaal, dat
de bundel zijn titel geeft, vormt, hoewel niet geheel compleet, een afgerond geheel.
Tot kort voor het einde beschrijft het de gedachten van een oude heer, die van zijn
tegenwoordige woonplaats Milaan, waar hij op het station van zijn vrouw afscheid
neemt, naar zijn oude stad Triëst reist om daar twee weken alleen door te brengen.
De thema's van liefde, vriendschap, carrière, dood en vooral ouderdom, die bij Svevo
nergens ontbreken, komen ter sprake naar aanleiding van kleine voorvallen in de
trein en van herinneringen die deze wakker roepen. De lichtvoetige en tegelijk
melancholieke charme lijken mij bijna onovertroffen; en de directe, psychologische
stijl mag wel een wonder heten in het Italië van Svevo's tijd met zijn lyrisch
impressionisme en weelderig aesthetisme. De verhaaltrant doet vaak denken aan
Larbaud, maar Svevo is nog conciezer, en met meer gevoel voor de relatie van zijn
personages met hun milieu. Bij Moravia kan men ook gelijkenis met Svevo ontdekken,
vooral in de zintuigelijkheid waarmee ervaringen en décors worden weergegeven,
maar Svevo is tegelijk speelser en persoonlijker (‘egotistischer’) betrokken in zijn
verhalen. Dit geeft de lezer een sympathie voor de auteur, die men voor Moravia
met zijn soms als (perfect) geconstrueerd aandoende situaties en karakters niet altijd
kan opbrengen. Typisch voor Svevo is dat een geregeld verhaal ontstaat uit een
schijnbaar losse aaneenschakeling van anecdoten en aphorismen. Ik heb daarom de
verleiding weerstaan treffende passages te citeren omdat hun plaats in het geheel dan
uiteraard niet duidelijk blijkt.
Corto viaggio sentimentale eindigt onverwacht als een razend-snelle
schelmenroman, quasi-conventioneel geschreven, en met een ontknoping die toch
nog verrast.
De verhalen uit het middengedeelte van de bundel zijn meesterlijke fragmenten,
veelal midden in een zin (of een woord) eindigend. Als men ze alle achter elkaar
leest werkt dit ietwat irriterend, maar dit is nu eenmaal vaak een hebbelijkheid van
posthume uitgaven.
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Ook de in dergelijke edities gebruikelijke appendices met van de hoofdtext afwijkende
versies ontbreken niet.
De laatste vier stukken, blijkbaar fragmenten van eenzelfde roman, spelen in Triëst
en vertellen over de verhouding van de ik-figuur tot zijn familieleden. De openhartige,
losse en scherpe ironie, waarmee hier een persoonlijk ‘drama’ verteld wordt, werkt
beklemmend en ontspannend tegelijk. Deze bladzijden zijn misschien de meest
intense die Svevo ooit schreef.
S.R. de Groot

(De in dit nummer besproken buitenlandse boeken worden geïmporteerd door
Meulenhoff & Co. N.V. te Amsterdam.)
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