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[Nummer 1]
Ter inleiding
Reeds enkele jaren hebben zij, die niet bij voorbaat afwijzend stonden tegenover
nieuwe namen, in sommige letterkundige tijdschriften de bescheiden opkomst van
een jonge generatie kunnen gadeslaan. Deze jongeren en jongsten en in elk geval
geheel nieuwe verschijningen zullen in dit maandschrift gelegenheid tot ontplooiing
vinden, grooter dan tot dusverre mogelijk was, doordat een eigen orgaan ontbrak.
Hoewel het volkomen waar is, dat deze generatie niet verbonden wordt door één
leidende idee, is het niet minder waar, dat men dit geen tekort kan noemen integendeel. De afwezigheid van een principe bewaart ons voor slavernij aan dit
principe. Ons eenige criterium is kwaliteit.
Wat de jongeren op het oogenblik gemeen hebben en hen mettertijd wellicht zou
kunnen vereenigen, is hun wantrouwen in en hun afkeer van groote woorden, holle
phrasen en massaal hoera-geroep, waarmee men thans het intellect tot zwijgen poogt
te brengen en het zuiver gevoel tracht te verwarren; dit een leidende idee te noemen
ware overdreven: het is slechts een antipathie, die door het meerendeel gevoeld wordt.
Wij hopen dat de jonge schrijvers van Nederland en Vlaanderen elkaar zullen
vinden in ons tijdschrift, dat wij den naam ‘Werk’ gaven, om aan te duiden, dat wij
althans op dit terrein, den scheppenden arbeid den voorrang boven de kritiek
verleenen.
DE REDACTIE
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Requiem
Voor Wim Hora Adema
Te Middelharnis is een kind verdronken:
sober berichtje in het avondblad
onder een hooiberg, die had vlam gevat;
nevens een zolderschuit, die was gezonken.
Zes dagen heeft het in mij nageklonken.
Op het kantoor vroeg men: zeg, heb je wat?
Ik werkte door, maar steeds weer hoorde ik dat:
Te Middelharnis is een kind verdronken.
En kranten waaien weg en zijn verouderd,
de dagen korten, nachten worden kouder,
maar over 't water komt zijn kleine stem.
- Te Middelharnis - denk ik, 'k denk aan hem
en bed zijn hoofdje tusschen hart en schouder,
en zing voor hem dit lichte requiem...
Ik staat uit het raam van 't kantoor en
beneden gaan menschen uiteen...
Was jij nu maar nooit geboren
dan was ik nu minder alleen,
dan zou ik niet altijd hooren
het ruischen van riet om mij heen.
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Te Middelharnis... werd het daar geboren?
Of was het daar, toen 't op vacantie was?
Was er bezoek en wou het niemand storen?
Nam het zijn schip en liep het naar de plas?
Was er geen vriendje, dat met hem wou spelen?
Zocht hij de markt af? Duldde men hem niet?
Wilde een oud're knaap zijn knikkers stelen?
Zag géén den jongen, die het dorp verliet?
Stond er geen man achter de laatste huizen,
een donk're man met een harmonica,
die hem den weg zag inslaan naar de sluizen
dicht langs 't kanaal? En korten tijd daarna...
Schoven er langzaam wolken voor het blauwe
en kwam het donker dreigend op den weg.
Ik zie een wachthuis, reddinghaken, touwen...
Mannen en vrouwen dringen om een dreg...
- Wees niet zoo haastig! - klinkt het aan mijn schouder,
- zóó is het niet gebeurd, ik wou terug.
Denk aan je eigen zoon: word mij vertrouwder...
't Was avond, zie je mij? 't Was bij de brug...
Rechthoekig en zwart staat de toren,
het water beneden wordt grijs;
de wind ging over je sporen,
op 't raam komen bloemen van ijs...
En jij, bij de brug, zul je 't hooren:
't Carillon speelt dezelfde wijs.
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't Was bij de brug dus? Liggend aan het water
staarde hij naar zijn afgedreven boot;
de biezen fluisterden: keer weer, en later
- 't was donker al - was 't, of de vogel 't floot.
En toen hij aarzelde - Tot wie te keeren? dreven maanwolken als nomaden aan;
wentelden rond, rekten zich uit tot veeren,
en zag hij sluiers door het water gaan.
En op dien spiegel is hij toegeloopen,
recht op de beelden in de diepte aan...
Toen men hem vond waren zijn oogen open,
en ze zijn nooit volkomen dichtgegaan.
Te Middelharnis is een kind verdronken...
- Zoo was het niet. Zoo is het niet gegaan.
Er was geen brug, je was in droom verzonken;
't was nacht; zie je het nù? Nacht zonder maan. Hóe lang is het nu al geleden?...
De winter ging door de allee:
Ik maakte de bel aan de slede;
naar ieder feest trok ik mee...
Een bellen: ‘Keer wéér op uw schreden,
uw mantel is ruim; neem mij mee.’
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't Was nacht dus?... Urenlang had hij geloopen
of liggen slapen en hij wist het niet;
toen gingen in de beemden lichten open:
kleine lantarens dansten in het riet.
Zochten ze hem? Die met den baard, zijn vader,
zich even bukkende, riep hij hem niet?
Angst was die stem, àl angstiger en nader...
Maar dit was ver of in een droom geschied.
Stuwde de wind het water op de landen?
Blies hier God's toorn over het Haringvliet?
Langs tros en meerpaal en gekeerde manden
was hij gegaan... Was daar de zee nog niet?
Slijm'rige dieren kropen naar zijn beenen
en lagen in de ribbels van het zand
keerden zich om en waren zachte spenen,
één liet een slijmspoor achter op zijn hand.
Hij dacht aan huis: - Ik zal mij extra wasschen dacht het in doodsangst, want reeds zoog het zand
en trok hem weg... Snel ging het water wassen...
Grauw kwam het daglicht aan den hemelrand...
Ik zie een boerenman een muts oprapen;
de wind draait landwaarts over 't Haringvliet...
Mijn vrouw komt binnen: ‘Zou je niet gaan slapen?’
Ik krimp tezamen en ik antwoord niet.
Ik heb in je speelgoed gerommeld:
je moeder heeft alles bewaard.
- Op die doos daar heeft hij getrommeld zei de hond met de staande staart.
En even heeft, éven, geschommeld
je kleine wit-houten paard...
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Te Middelharnis is een kind verdronken...
Men vond zijn muts er aan den waterkant...
Zwaar en aanhoudend heeft de klok geklonken;
boerinnen kwamen haastig over het land...
Dit is het beeld. Het wijkt en is verzonken...
Ik schuif je bed onhoorbaar aan den wand.
O vrouw, had mij een lok van hem geschonken!
Je schrikt: de schaar is open in je hand.
Te Middelharnis is een kind verdronken...
Het schoolhoofd schreef er over in de krant;
er werd begraven en er werd gedronken...
Te Middelharnis... In het polderland...
- Was het dan zóó?... - Geen antwoord heeft geklonken.
Ik zit alleen en bijt mij in de hand.
Wie heeft op zijn nagels gebeten;
wiens tanden haakten in 't vleesch?...
Wie kan er het kind niet vergeten,
dat over zijn droomen rees?...
Geen lichtstraal valt meer door de reten;
in keelholten woekert de vrees.
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Ik wil vandaag een reiscostuum gaan koopen,
in 't ‘Huis voor Heeren’ in de Kalverstraat...
Terwijl ik bezig ben de jas te knoopen
en in de spiegel kijk, hoe 't pak mij staat,
- U kunt het sluiten, maar men draagt het open, zegt de bediende, die mij gadeslaat,
zie ik, wanneer ik achteruit wil loopen,
een vreemde man staan in een zwart gewaad.
- Wie is hij? - denk ik, als hij dóór mij gaat
en vóór mij is en in den spiegel staat;
als ik zijn oogen zie, van bloed beloopen.
En zacht, als katten op tapijten loopen,
bang voor mezelf, ben ik naar huis geslopen
en hang de spiegels om, waarin hij staat.
Procureurs en priesteren pleiten...
Maar boet ik mijn schuld erdoor?
Door steenen dringen verwijten;
het water is achter en voor.
In het kussen wil ik 't verbijten...
Ik sliep in. Gij beet in mijn oor.
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In deze voetstap heeft het nageklonken,
toen hij de zware deur had dichtgedaan:
Te Middelharnis is een kind verdronken...
En met de sleutels is hij doorgegaan...
Hij doet de ronde door de nachtspelonken...
Ten tweede male is hij langs gegaan;
ten tweede male heeft het opgeklonken...
Blijft hij nu wéder voor mijn celdeur staan?
Maar in het kijkgat is het oog verblonken;
over de cellen is de slaap gezonken...
Oor van de deurpost, luister: het vangt aan!
Te Middelharnis... Hoor, daar krààit de haan...
Mijn vuisten zullen op de muren bonken...
Man met de sleutels: ik heb het gedaan!
Langs het raam zijn kind'ren geloopen;
een jongen is blijven staan.
Bukte hij om zijn veter te knoopen?
Kwam hij om mij gade te slaan?...
En plots'ling begon ik te hopen:
hij is langzaam de straat uitgegaan.
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In hoeveel droomen zag ik deze ramen?
In hoeveel nachten, als het kind mij riep,
dacht ik, dat gij zoudt komen, dat we samen
zijn handen zouden houden, tot het sliep?
Maar gij zijt ver; in u heeft niet geklonken
wat klinkt in mij en opjaagt tot het lied:
Te Middelharnis is een kind verdronken...
Gij, moeder van den dichter, hoort het niet?...
Maar mag dit kind niet met uw dooden deelen?
Zijn daar geen oevers dan en oeverriet?
Zijn daar geen kind'ren om met hem te spelen?
Wat deed het, dat gij hem niet binnenliet?...
Het plukte bessen en het ging de wegen
rond Middelharnis, waar het water vliet,
en toen het moe was, heeft het daar gelegen;
wat er dààrna gebeurd is, weet ik niet...
Totdat het opstond en in mij ging leven.
- Is men ook eenzaam dan in uw gebied? En over steenen mij heeft voortgedreven,
tot hij het stil genoeg vond voor dit lied.
Ik staar uit het raam van 't kantoor en
beneden gaan menschen uiteen...
Zal ik het nimmermeer hooren
het ruischen van riet om mij heen?...
Hier, waar dit lied werd geboren
keer ik weer, en ben als voorheen.

Ed. HOORNIK
Het gedicht ‘Requiem’ wordt opgenomen in den bundel ‘Steenen’, die in
het a.s. voorjaar bij A.A.M. Stols ,te Maastricht verschijnt.
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Dichterlijke kunstcritiek: Baudelaire
‘Sois toujours poète, même en prose.’
Mon coeur mis à nu. XCI
Zelden worden oude verslagen van tentoonstellingen en kunstcritieken nageslagen
door anderen dan specialisten en snuffelaars, die in deze lectuur even zelden hoogere
voldoeningen ontmoeten dan de ontdekking van vele wetenswaardigheden. De
beteekenis van dergelijke artikelen ligt haast steeds in hun actualiteit en wanneer de
onmiddellijke aanleiding voorbij is, verdwijnen de meeste besprekingen met de
dagblad- of tijdschriftlitteratuur waartoe zij behooren, met de kans om misschien
nog eens door den geschiedschrijver der toekomst als waardevol bronnenmateriaal
benut te worden. De steeds wederkeerende en steeds gelijke taak van den verslaggever
maakt het hem zelfs in de beste gevallen moeilijk een eventueele oorspronkelijkheid
van gedachte of van uitdrukking aan den dag te leggen.
Toen Charles Baudelaire in 1845 op vierentwintigjarigen leeftijd zijn eerste boekje
publiceerde, de brochure ‘Le Salon de 1845’, werd deze bespreking van de jaarlijksche
tentoonstelling in het Louvre reeds opgemerkt wegens den vurigen toon, het scherpe
inzicht en het onderscheidingsvermogen van den jeugdigen debutant. Maar met den
slechts één jaar later verschijnenden ‘Salon de 1846’ verwierf hij zich plotseling in
wijden kring vermaardheid als criticus door de verrassende onafhankelijkheid en
rijpheid van geest en de technische kennis waarmede hij in aesthetische zaken wist
te oordeelen. Van nu af zouden artikelen en essays over onderwerpen uit het gebied
der beeldende kunsten een groote plaats gaan innemen in zijn litteraire activiteit.
Tezamen met uitvoerige besprekingen als ‘Les Beaux-Arts à l'Exposition Universelle
de 1855’ en ‘Le Salon de 1859’ zijn het opstellen over Delacroix (‘L'oeuvre et la vie
d'Eugène Delacroix’, 1863), over Constantin Guys (‘Le peintre de la vie moderne’,
1863), over den lach,
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de caricatuur, het spel (‘De l'essence du rire’, 1853, ‘De quelques caricaturistes
français’, ‘De quelques caricaturistes étrangers’, 1857, ‘La Morale du joujou’, 1855).
Er zijn weinig kunstbeschouwingen van een kleine eeuw geleden die den
hedendaagschen lezer nog zoo levendig vermogen te boeien en hem zelfs zoo
rechtstreeks in het hart treffen als deze bladzijden van Baudelaire.
Wie zich ooit heeft bezig gehouden met het schrijven over beeldende kunst heeft
zich wel eens rekenschap moeten geven van de ontoereikendheid van zijn middelen
tot het nauwkeurig en compleet weergeven van de uitwerking van een kunstwerk op
zijn zintuigen. Naast de wijde categorie van het woord staat de niet minder ruime
categorie van de vormen en kleuren als de eigen en onvervangbare taal van een andere
orde. De volledigste en meest letterlijke beschrijving van een schilderij zal op zijn
best een voortreffelijke paraphrase zijn, zij zal nimmer uit zichzelve die veelheid
van indrukken kunnen geven noch die bijzondere aandoening verwekken, die één
enkele blik op dat schilderij teweegbrengt. Het is duidelijk dat iedere poging, die
essentieele uitwerkingen van het kunstwerk onder woorden te brengen per definitie
voorbestemd is om in den hoogsten zin een ‘ver-taling’ te blijven en dat zulk een
vertaling nimmer gelijk kan zijn aan het origineel. Toch wordt de diepe kloof tusschen
het zien van kunst en het schrijven over kunst nu en dan overbrugd, door dat het
woord plotseling geheimzinnige prikkels blijkt te bezitten, die het overspringen der
gedachte mogelijk maken. Zulk een woord, dat den indruk wekt ‘het eenige juiste
woord’ te zijn, schijnt dan geladen met beteekenissen. Eenmaal uitgesproken roept
het echo's wakker in de verst verwijderde uithoeken van het gevoelsleven en het
brengt, als ware het een tooverformule, verborgen krachten in werking. Aan de
latente, maar steeds aanwezige macht der a s s o c i a t i e dankt de taal haar grootste
uitdrukkingsmogelijkheden en het menschelijk denken zijn hoogste vlucht.
Dat het doelbewust hanteeren van deze tooverformules niet ieders werk is, ligt
voor de hand. Er behoort eenerzijds een bepaalde gevoeligheid en anderzijds een
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groote beheersching van de middelen toe, die boven de gaven van den gewonen
mensch gaan. Zij, die in deze richting begaafd zijn, blijken doorgaans een sterk
artistieken aanleg te hebben: het zijn de dichters, die hier meesters zijn in hun
natuurlijk domein. Wie als buitenstaander hier binnen wil dringen en ook wil
deelnemen aan het aantrekkelijke spel met de magische stof loopt groot gevaar door
verkeerd gebruik of misbruik reddeloos verward te raken in de strikken der rhetoriek.
Is dus in het algemeen gesproken de kennis en het juiste gebruik van het associatieve
vermogen der woorden zeldzaam buiten de poëzie en het litteraire proza, nergens
voelt men er soms zoo de behoefte aan als juist daar, waar getracht wordt met woorden
de eigen sfeer van de beeldende kunsten weer te geven. Ziedaar, waarom het zoo
een bijzondere voldoening schenkt wanneer, zooals in het ongewone geval van
Baudelaire, de criticus en de dichter één zijn en dezelfde taal bezigen. Een figuur als
deze mocht dan met jeugdigen overmoed in het hoofdstuk ‘A quoi bon la critique?’
van den ‘Salon de 1846’ beweren: ‘...ainsi le meilleur compte-rendu d'un tableau
pourra être un sonnet ou une élégie...’, de werkelijke zin van zulk een uitlating wordt
nog eens jaren later toegelicht wanneer hij in een intiem journaal de korte maxime
neerschrijft, die ik boven dit opstel plaatste.
De houding van Baudelaire tegenover de beeldende kunsten is van den beginne
af die van den dichter, zooals hij altijd als dichter staat tegenover aesthetische, ethische
of religieuse vraagstukken. Al getuigen zijn philosophische opvattingen soms van
ondergane invloeden, nu eens oppervlakkige, een enkele maal duurzamere, toch is
steeds het sterk persoonlijke karakter van zijn visie overheerschend. Zoo ziet men
hem reeds op vijfentwintigjarigen leeftijd aan het begin van zijn tweede groote critiek
(‘Salon de 1846’) met scherpte en stelligheid de taak van den criticus vastleggen en
zijn programma ontwerpen volgens richtlijnen die zich in zijn verdere ontwikkeling
nauwelijks meer zullen wijzigen. Zijn aesthetische theorieën gaan uit van een klein
aantal grondgedachten over het wezen van de Schoonheid en
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van de Kunst, het doel van den kunstenaar en de methode der critiek, welke men her
en der in zijn oeuvre steeds terugvindt - in de gedichten en het poëtische proza
evengoed als in de essays. Enkele citaten mogen die opvattingen duidelijk maken en
aantoonen hoe Baudelaire, als criticus zoo afkeerig van ieder aesthetisch systeem,
een aantal dichterlijk-philosophische principes had, die vaste richting gaven aan alle
uitingen van zijn geest. Hoe baudelairiaansch onheilspellend klinkt de aanhef van
het ‘Hymne à la Beauté’:
‘Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, O beauté?’
Angstwekkend en overweldigend is die hooghartige Schoonheid, die hij aanroept.
Al wat groot is, zoowel in het bovennatuurlijke als in de menschelijke ideeën en
sentimenten, is voor dezen dichter verbonden aan de universeele Smart, ook de
Schoonheid: nergens zegt hij dit zoo uitdrukkelijk als in zijn schrift met
aanteekeningen ‘Fusées’:
‘J'ai trouvé la définition du Beau, de mon Beau. C'est quelque chose
d'ardent et de triste, quelque chose d'un peu vague laissant carrière à la
conjecture.’
................
‘Je ne prétends pas que la Joie ne puisse pas s'associer avec la Beauté,
mais je dis que la Joie en est un des ornements plus vulgaires, tandis que
la Mélancolie en est pour ainsi dire l'illustre compagne, à ce point que je
ne conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé?) un type de
Beauté où il n'y ait du Malheur.’
Dat de ondefinieerbare, alomtegenwoordige Schoonheid voor den dichter van de
‘Fleurs du Mal’ door tragisch licht omgeven schijnt, zal geen lezer van dien bundel
verwonderen. In de hartstochten neemt de Schoonheid haar vele gedaanten aan en
slechts de Dichter, dank zij zijn speciale ontvankelijkheid en toegerust met zijn
uitdrukkingsvermogen, kan deze gedaanten openbaren. De Dichter - het woord heeft
bij Baudelaire meer dan zijn alledaagsche beteekenis, het krijgt de waarde van
Schepper - heeft die openbaring tot taak, zijn functie is de Kunst, dat is het
medeklinken bij de aanraking van de universeele Schoonheid en deze verstaanbaar
maken door
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overzetting in tastbare vormen. De vormen der kunst zijn even ontelbaar en
verscheiden als de facetten der Schoonheid maar zij zijn onderling verbonden door
den sterken band der analogie. Het bestaan dier alomvattende analogie tusschen een
ideëele wereld en een tastbare wereld is door den kunstenaar in Baudelaire steeds
intuïtief aangevoeld, maar door den denker in hem is dit begrip zoo klaar tot het
bewustzijn, gebracht, dat het een kardinaal punt in zijn aesthetica is gaan vormen.
Hij kende uit ervaring den innigen samenhang tusschen kleuren, vormen, geuren en
sentimenten en op deze overeenstemmingen zijn vele van zijn visioenen en
metaphoren gebaseerd. C o r r e s p o n d a n c e s noemde hij die overeenstemmingen
en in het aldus betitelde sonnet in de ‘Fleurs du Mal’ kan men lezen:
‘Comme de longs échos qui de loin se confondent
dans une ténébreuse et profonde unité,
vaste comme la nuit et comme la clarté,
les parfums, les couleurs et les sons se répondent.’

Het spel op het ‘immense klavier’ van die geheimzinnige relaties tusschen
waarnemingen en gevoelens is een kunstenaarstechniek, het is het vreemd en
onverwachts oproepen van beelden en sensaties, dat Baudelaire zelf met den naam
‘sorcellerie évocatoire’ bestempelt. Hier is een samenvloeiïng van intuïtie en verstand,
waar kunstenaar en criticus elkaar ontmoeten: zelf meester in de kunst der evocatie,
zoekt en bewondert Baudelaire die kunstenaars het meest die het sterkst de gave der
suggestie bezitten. Edgar Allan Poe, aan wien hij zich in zoo hooge mate verwant
voelde dat hij vele gedachten uit diens ‘Poetic Principle’ tot zijn eigen aesthetische
stellingen maakte, Delacroix, zijn grootste bewondering en de vormer van zijn smaak,
Constantin Guys, Goya, Wagner, ziedaar de kunstenaarsfiguren die hem zijn meest
bezielde bladzijden hebben doen schrijven. Steeds spreekt Baudelaire's eigen
persoonlijkheid uit zijn duidelijke voorkeur voor kunstenaars als deze, die, hoezeer
ook onderling verschillend, minstens één groote eigenschap gemeen hebben: de
verbeelding.
‘L'Imagination’, hoe vaak komt dit woord niet bij
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hem voor? Voortdurend klinkt het in den ‘Salon de 1859’, die een
bewonderenswaardige apologie van de verbeelding, ‘la reine des facultés’ bevat.
Van de levendigheid dier eigenschap hangt voor Baudelaire een suggestieve kracht
en daarmede de werkelijke waarde van een kunstenaar af. Daarom begrijpt men hoe
hij reeds zeer vroeg tot een verheerlijking der verbeelding komt, hoe hij steeds weer
in zijn waardeeringen de aanwezigheid der verbeelding als essentieele voorwaarde
stelt. Altijd toetst hij een kunstwerk aan zijn gehalte aan verbeelding, hij heeft dit
meer dan eens met nadruk gezegd. Een kunstenaar is groot naarmate hij door zijn
imaginatie in staat is de op zich zelf onverschillige gegevens der Natuur tot een
bovennatuurlijke waarheid om te tooveren.
Als logische consequentie van dezen gedachtengang raadt men Baudelaire's
afwijzende houding tegenover het Realisme, dat de getrouwe nabootsing der Natuur
aanbeveelt. Hij doorzag de tekortkomingen van deze opvatting, die zich omstreeks
1850 hoe langer hoe meer in litteratuur en schilderkunst manifesteerde en veroordeelde
haar streng door haar tegenover de verhevenheid der verbeelding te plaatsen.
Baudelaire is eigenlijk in hart en nieren een romanticus - niet in de melodramatische
beteekenis die dit woord veelal heeft, maar op de wijze waarop ook een mysticus
romantisch is. Al zijn uiterste gevoeligheid en hartstocht onttrekken hem echter
volstrekt niet aan de heerschappij van de rede: steeds kan hij zijn geestdriften, zijn
metaphysische neigingen argumenteeren met redenen die niets dweperigs of excessiefs
hebben. Zoo werpt hij zich in naam van de verbeelding op als paladijn van het
romantisme, daar hij in de opvattingen van het romantisme evengoed de
rechtvaardiging van zijn aesthetische theorieën vindt als het ware klimaat van zijn
eigen artistiek temperament. Duidelijk en onomwonden zegt hij reeds in 1846:
‘Le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la
vérité mais dans la manière de sentir.’
‘Pour moi le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle
du Beau.’
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‘Qui dit romantisme dit art moderne - c'est-à-dire intimité, spiritualité,
couleur, aspiration vers l'infini, exprimées par tous les moyens que
contiennent les arts.’
In definities als deze ligt heel Baudelaire's wezen: zijn gespannen aandacht en
belangstelling voor de bijzonderste, actueelste schoonheid, tegelijk met zijn
voortdurende zucht naar verheffing op het plan der eindelooze, tijdelooze
Universaliteit.
Tusschen de hierboven kort aangehaalde denkbeelden bewegen zich Baudelaire's
overpeinzingen over kunst. Men ziet dat het geen dogmatische philosophie is, doch
veeleer een soort dichterlijk mysticisme. Dit is de oorzaak dat zijn wijze van critiek
beoefenen bovenal lyrisch is, hart en gevoel hebben er niet minder deel in dan het
verstand. Zelden zal men iemand ontmoeten die een kunstwerk zoo snel gelijktijdig
kan voelen en begrijpen en bovendien bij machte is zoo onmiddellijk voor deze
tweeledige reactie de juiste uitdrukking te vinden. Hij, die zulk een gave bezat, mocht
beweringen als deze neerschrijven (1846):
‘...pour être juste, c'est-à-dire pour avoir sa raison d'être, la critique doit
être partiale, passionnée, politique...’
‘...le critique doit accomplir son devoir avec passion, car pour être critique
on n'en est pas moins homme, et la passion rapproche les tempéraments
analogues et soulève la raison à des hauteurs nouvelles.’
‘Le critique touche à chaque instant à la métaphysique.’
Maar wanneer hij dan, teleurgesteld door de fatale bekrompenheid van ieder
philosophisch stelsel ten opzichte van de levende werkelijkheid van het kunstwerk,
besluit: ‘...je me suis résigné à la modestie: je me suis contenté de sentir’, ontzegt
hij hierdoor aan de Rede geenszins alle waarde in de kunstcritiek maar stelt haar met
beslistheid ondergeschikt aan het gevoel. Het is inderdaad het medegevoel, de
sympathie, die den dichter in staat stelt het eigenlijke karakter van het kunstwerk te
benaderen en de nauwelijks te omschrijven, uiterst subtiele dingen zoo juist in
woorden aan te duiden dat er althans iets van den oorspronkelijken inhoud aan emoties
behouden blijft. Het is weder dank zij de universeele

Werk. Jaargang 1

t.o. 16

GUSTAVE COURBET
Portret van Charles Baudelaire, ± 1848
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analogie dat de critiek van een dichter er aanspraak op mag maken het peil van het
kunstwerk te bereiken.
Baudelaire's critieken en beschouwingen betreffen in hoofdzaak de schilderkunst
van zijn tijdgenooten, voor schilderkunst toont hij van jongs af aan de grootste
belangstelling (‘...le culte des images, - ma grande, mon unique, ma primitive passion’;
zie ook de qualificatie van zichzelf als ‘...un homme qui, à défaut de connaissances
étendues, a l'amour de la Peinture jusque dans les nerfs’). Hij ziet scherp en
doordringend, oordeelt met enthousiasme maar toch met wonderlijke luciditeit en in
enkele verrassende definities, vaak kort en kernachtig als aphorismen, plaatst hij den
lezer een kunstenaar of zijn werk in hun meest kenmerkende eigenschappen voor
oogen. Zijn opmerkingen richten zich haast steeds op psychologische waarden, zij
raken voortdurend algemeen menschelijke problemen en dit is de reden dat ook thans
voor ons nog zoo vele van zijn uitspraken hun volle geldigheid behouden.
De kunstenaar, naar wien Baudelaire zijn geheele leven met de grootste
bewondering en liefde heeft opgezien, is Eugène Delacroix. De verwantschap van
temperament en geest, de overeenkomsten van gemoedsgesteldheid tusschen den
schilder en den dichter zijn talrijk genoeg om zulk een sterke voorkeur te verklaren.
Vele passages uit Delacroix' dagboeken zouden door Baudelaire gedacht kunnen
zijn. Het is teekenend dat de kale wanden van Baudelaire's kamer in het Hôtel
Pimodan op de Ile Saint-Louis enkel gesierd werden door een geschilderden kop,
voorstellende de Smart, door Delacroix, en door diens lithos uit de Hamlet-serie.
Denkt men niet evenzeer aan Baudelaire zelf als aan Delacroix bij het lezen van die
onvergetelijke definities:
‘Delacroix était passionnément amoureux de la passion et froidement
déterminé à chercher les moyens d'exprimer la passion de la manière la
plus visible.’
‘...une passion immense, doublée d'une volonté formidable, tel était
l'homme.’
‘Eh bien, la peinture de Delacroix, me paraît la traduction de (ces) beaux
jours de l'esprit. Elle est revêtue d'intensité et sa
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splendeur est privilégiée. Comme la nature perçue par des nerfs
ultrasensibles, elle révèle le surnaturalisme.’
Men luistert naar Baudelaire's eigen diepen hartstocht, naar zijn koele, bewuste
analyse daarvan, naar zijn beheerschte en klare weergave. Als ooit de woordenkeus
van een schrijver veelzeggend was voor den aard van zijn persoonlijkheid, dan is het
wel in Baudelaire's karakteristieken van Delacroix en zijn doeken. ‘Irrémédiable
douleur’, ‘inguérissable amertume’, ‘mélancolie singulière et opiniâtre’, ‘harmonie
orageuse et lugubre’, ‘délice de tristesse’, het zijn slechts enkele accenten uit een
kristal-helder en logisch verloopend betoog, maar men hoort er de sombere,
dramatische klanken in van de gedichten. Zij, die tot eenzelfde geestesgemeenschap
behooren, herkennen onmiddellijk elkanders stemmen en voelen zich onweerstaanbaar
tot elkander aangetrokken. De geestdrift, die zulke zeldzame herkenningen bij
Baudelaire verwekten, inspireerden hem tot unieke uitdrukkingen, tot stoutmoedige
wendingen, voortkomend uit het diepst van zijn verwant gevoel.
Niet alleen echter de kunstenaars, die hem subjectief het meest aantrekken,
beoordeelt Baudelaire met inzicht en zuiverheid. De abstracte volmaaktheid van een
Ingres laat hem in feite onbewogen, maar men moet nog heden ten volle de juistheid
en rechtvaardigheid erkennen van zijn opmerkingen over dien tegenvoeter van
Delacroix. Bij iederen kunstenaar zoekt hij naar een grootsche verwezenlijking van
een diepe gedachte en waar hij die ook vindt vermeldt hij het met nadruk. Het
classicisme van David beschouwde hij met ontzag, hoewel zonder sympathie, maar
door den tragischen ernst van een stuk als ‘De doode Marat’ wordt hij sterk getroffen,
getuige die uiterst suggestieve passage:
‘Il y a dans cette oeuvre quelque chose de tendre et de poignant à la fois;
dans l'air froid de cette chambre, sur ces murs froids, autour de cette froide
et funèbre baignoire, une âme voltige.’
Ongetwijfeld is in het algemeen voor hem de dramatische spanning van het onderwerp,
de litteraire inhoud, een belangrijke factor in zijn waardeering van het
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kunstwerk. Zijn bewondering voor Guys raakt haast meer de romantiek van de wereld,
die de oude teekenaar illustreert, dan het werk zelf (zie enkele titels van hoofdstukken
in dit essay: ‘Le beau, la mode et le bonheur. La modernité. Le militaire. Le dandy.
La femme. Eloge du maquillage. Les femmes et les filles’). Het past ook volkomen
bij zijn zienswijze dit van het portret te zeggen:
‘...un bon portrait m'apparaît toujours comme une biographie dramatisée,
ou plutôt comme le drame naturel inhérent à tout homme.’
Hij is zich nochtans zeer wel bewust van de gevaarlijke dwaling van de ‘peintres
littératisants’ wier doel het in de eerste plaats is poëtische sentimenten te schilderen:
‘Chercher la poésie de parti pris dans la conception d'un tableau est le plus
sûr moyen de ne pas la trouver. Elle doit venir à l'insu de l'artiste. Elle est
le résultat de la peinture elle-même; car elle gît dans l'âme du spectateur
et le génie consiste à l'y réveiller.’
In scherpe bewoordingen, vaak met bijtend sarcasme veroordeelt hij dan ook die
virtuoze schilders, die in de sentimentaliteit van het onderwerp hun heil zoeken. De
bloedelooze Ary Scheffer is voor hem het type van de ‘singes du sentiment’; den
historieschilder Horace Vernet qualificeert hij als ‘un militaire qui fait de la peinture’,
‘...nulle passion et une mémoire d'almanach!’. Herhaaldelijk richt hij ook de pijlen
van zijn ironie op de schilders die groot succes schijnen te verwachten van de
veelbelovende etiketten onder hun schilderijen.
Men zal zich afvragen hoe Baudelaire's smaak zich verhield tot het landschap, het
genre dat tegen het midden der 19e eeuw in volle opkomst was en waarin de schilders
van zijn eigen generatie reeds trachtten te ontkomen aan den druk van de litteraire
traditie der romantiek. Het lag in zijn aard, rustelooze zoeker naar symbolen als hij
was, om vooral de zwaarmoedigheid en de bedekte tragiek in landschappen zooals
die van Rousseau te bewonderen. Des te opmerkelijker is het, dat hij de bijzondere
qualiteiten van Corot, een [tem]perament zoo
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geheel verschillend van het zijne, reeds vroeg begrijpt en waardeert. Niet de groote
verbeelding ontmoet hij in diens werken, maar delicate harmonieën van gedempt
licht en ook voor de subtiele poëzie van die halcyonische stemmingen is hij gevoelig:
‘On dirait que pour lui (Corot) toute la lumière qui inonde le monde est
partout baissée d'un ou de plusieurs tons. Son regard, fin et judicieux,
comprend plutôt tout ce qui confirme l'harmonie que ce qui accuse le
contraste.’
Ook in zichzelf kende hij de weemoed van die vreemde wazigheid, wij denken aan
die regelen uit ‘Ciel brouillé’:
‘Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés,
qui font se fondre en pleurs les coeurs ensorcelés...’

Iedere studie van Baudelaire's critieken en essays dwingt tot vergelijkingen met wat
men zijn scheppend proza pleegt te noemen, met de verzen uit ‘Les Fleurs du Mal’,
met de gedichten in proza uit ‘Le Spleen de Paris’, met de aanteekeningen in de
‘Journaux intimes’. Steeds vindt men duidelijke overeenkomsten in vorm, toon en
inhoud tusschen de verschillende onderdeden van zijn oeuvre. De hoogtepunten van
zijn kunstbeschouwingen hebben soms dezelfde intensiteit van gedachte als de verzen
of dezelfde kracht van ontroering als de dagboeken en brieven. Eenzelfde
gedachtengang, gelijke gevoelsstroomingen dragen al zijn uitingen. Er is in dezen
man geen scheiding tusschen leven, meditatie en dichterschap. In al wat hij doet is
hij met zijn volle persoon aanwezig, luisterend naar de muziek van de schepping om
hem heen en in zich zelf. Aan die synthese van ziel en geest, aan die eenheid in zijn
wezen danken ook de critieken de kostbare gave, die hen tot levende kunstwerken
maakt en op zoo zeldzame wijze tegen verouderen behoedt.
A. van SCHENDEL Jr.
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Gedichten
Engelinnenwijn
Er groeit een wingerd voor het raam,
er glanst een wijnkelk in den donker,
en als het najaar heilig waait,
en 't voorjaar regent, Juli fonkelt,
en als de winter feeïg sneeuwt,
dan is 't, of langs de grens der nachten
een wuiven en een ruischen zweeft,
een vleugelstrijken, glimmelachen,
een duisternis waar licht door gaat,
de boodschap van het eenmaal komen
van d'engelinne van den haard.
Soms streelt de maan de wingerdboomen,
soms vloeit, uitzonderlijk, een wijn,
koel-rood, warm-geurig, in den beker,
en als, zeer innig en zeer rijk,
gelouterd vuur van hooge streken,
twee lippen, in dien wijn, met twee
andere lippen samenvloeien,
dan is 't, of najaarswind en sneeuw,
of voorjaarsregen, Julibloemen,
doorheen den nacht, doorheen het raam,
versmelten tot de voorgestalte
van d'engelinne van den haard!
't Is een mysterie van getallen,
't is een verbond van lucht en zout,
een streng geregelde legeering
van parels vuur in stroomen kou,
bekrachtigd door het straf-verkeeren
van liefdewijn in waterstof,
- het is een appel van begeeren
ontvallen aan zeer vollen korf
van veler dagen blij ontberen
in droom van sneeuw- of zonneraam,
- de twee ter puursten wachtenseere
van d'engelinne van den haard.
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Gezichten die verschuiven...
Gezichten die verschuiven
over elkander schuiven
en in elkander overgaan
het zijn lijk bloemen die verstuiven
na vluchtig bloem-bestaan
gestalten die verwuiven
gestalten van de maan.
Elk leven heeft zijn dagen
zijn vele brave trage
van vier en twintig uur
huishoudelijke sagen
nauwkeurig keukenvuur
die leed en vreugde dragen
in pronkkastminiatuur.
Maar in elk leven hooren
ook brand en meteoren
stormachtig dagenpaar
waar zon na zon komt gloren
noordblond en nootbruin haar
golflengten die het hart doorboren
omarmd in autovaart.
Men jubelt overmoedig
maar alles gaat te spoedig
en elk gezicht op 't gouden strand
ziet men verstillend en weemoedig
gestalten wisschen uit het zand
tot men opnieuw kleinmoedig
in tragen dag beland.
Gezichten die verschuiven
over elkander schuiven
en in elkander overgaan
het zijn lijk bloemen die verstuiven
en toch blijven bestaan
gestalten die nog wuiven
gestalten van de maan.
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Stilleven
Ik heb allang
geen stilleven
meer geschreven.
En nochtans:
de lijn van het lijf van het kleed in den hoek,
of de lach van het rood van de lip op den badhanddoek,
of de glans van het oog van de vrouw uit het boek is er iets
dat bekoort
lijk dit soort
van plastiek?
Ik heb allang...
Maar ik zwans!
Elke dag in het boek van ons leven
is een trek bijgeschreven
aan een groeiend stilleven,
het leven naar 'twelke we streven.
En ik teeken sinds lang
lijk thans:
de lijn van een strand en een land aan dat strand,
en onder dat land nog een ander land,
en een punt lijk een ster in het hart van elk land.
Een scheermes, en de punten zijn samen
in een kamer.
Wat blauw voor den nacht aan de ramen,
en wat goud voor het licht van de vuren,
en wijsgeerig vertikken de uren.
Nog wat noten muziek op een dracht,
vriendschap die drinkt uit één glas,
dan een vlakte van wit,
en een lachend gebit:
hagedis
zilvervisch
rozenkrans
- en een woord
nauw gehoord
in het Fransch.
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Stillevens
worden geschreven { te bereiden } het leven.
om met droomen die zweven { te berijden } het leven.
Is er iets { en te wijden } het leven.
dat bekoort
lijk dit soort
van plastiek?
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Roos ter vaart
Ik heb je brief
van elfden dezer,
je langen brief, blond lief,
ontvangen en gelezen.
Hem bracht een vroege post:
het uur dat zich het leven,
pas uit den nacht gelost,
drie hemels waant gegeven.
Ik las met blijde haast,
zag reeds mijn wederschrijven
geestdriftig klaar... helaas,
wie zegt wat zal beklijven?
Lijk schepen vroeger tijd,
of wolken tijdens vlagen,
zoo doolt men soms en glijdt,
een dag tusschen de dagen,
op verre zeeën af.
Zit men ook roerloos neder,
en ziet, in wilden draf,
nog beelden van 't verleden,
men drijft steeds verder weg,
het land is lang verdwenen,
vergeefs is elk gevecht.
Al wat een mensch deed meenen:
heeft het wel zin, wel baat? groeit werklijk tot een klove,
die geen terugkeer laat
naar 't leven van daarover.
Zoo vaart een tijd te loor
op moede stilte-vlakten,
en droogt, vèr van elk oor,
op lippen die verstrakten,
het dwaze wederlied,
vervangen door dit rauwe,
dat schijn herleidt tot niet,
en slaap- tot koolwenkbrauwen,
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- dit heesche lied, dat klaar,
bij een opnieuw ontwaken,
de roos moet zijn ter vaart,
opdat het hart gerake
tot verder, vaster land,
en daar tot echters tiege,
de fiere lip - ten pand herrood in ouden spiegel!

Johan DAISNE
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De man, die begraven werd
De verwanten stonden dicht bijeen in de sterfkamer en terwijl zij fluisterend met
elkaar spraken, keken zij met bange en toch nieuwsgierige blik naar het bleeke gezicht
van den doode. Hij lag lang uitgestrekt op het ouderwets breede bed en was zoo
duidelijk niet meer van de wereld der levenden, dat de menschen in de kamer alle
een tevreden gevoel van verlichting bijna niet konden onderdrukken. Tijdens zijn
leven van afzondering en eigenaardige zelfgenoegzaamheid hadden zij hem gevreesd
en veracht als een zonderling: nu waren de verhoudingen echter voor hen
rechtvaardiger geworden en zij voelden zijn eenzaam sterven als een genoegdoening
van het leven aan hen, de levenden. Nu pas wisten zij zeker, dat niet hij maar zij de
juiste opvattingen hadden gehad en zij voelden zich sterk als overwinnaars.
‘Van jongs af was hij altijd een zonderling’ zei een oud-tante met beverige stem.
‘Hij was een geleerde en een philosoof’ meende zijn neef, die in de stad studeerde,
‘maar een onmogelijk mensch.’
‘Toch had hij ook vriendelijke trekken’ merkte zijn jongste broer op, een
plattelandsdominee en hoofd van een krachtig gezin, ‘maar hij had één groote fout:
wat wij ernstig opnamen, beschouwde hij als onbelangrijk en wanneer wij met grappen
en plezier ons vermaakten, dan scheen hij zich te vervelen.’
‘Maar tot rechter heeft hij het toch nog gebracht’ antwoordde een vrouw, die heel
ver familie was. Haar man, die als gemeenteklerk weinig in tel was, begreep haar
bedoeling en zei dadelijk, ‘En toch was hij nog te egoïst om te trouwen of te gierig
en zonder liefde voor vrouw en kinderen.’
Toen kwam de oude huishoudster binnen en zei met haar vriendelijke stem, ‘In
de eetkamer staat het avondeten voor u klaar. Na uw reizen zult u wel moe en hongerig
zijn.’

Werk. Jaargang 1

28
Langzaam gingen de familieleden de kamer uit, terwijl sommige van hen nog een
onderzoekende blik op het gezicht van den doode richtten, als wilden zij nog een
laatste poging wagen om hem de geheimen van zijn leven en zijn dood te ontnemen.
Maar onder het eten hervonden zij hun natuurlijke houding en toen zij laat in de
avond naar het hotel gingen om de nacht door te brengen, voelden zij zich opgewekt
als na een familiefeest. De volgende dag zou de begrafenis zijn en zou door den
notaris het testament worden voorgelezen: het werd een belangrijke dag.
In het huis van den doode rumoerden nog laat de meiden met het opruimen van
het eetgerei en de huishoudster was nog lang bezig met regelen en rangschikken.
Maar eindelijk werd ook hier alles stil en waren de huisgenooten gaan slapen,
vermoeid na deze ongewoon drukke dag en met een volgende dag van nog zwaarder
en ongewoner bedrijvigheid in het vooruitzicht.
De doode lag eenzaam nu, maar in het flikkerend licht van de twee kaarsen, die
naast hem waren gezet, leek het of zijn lippen bewogen in een tevreden glimlach.
De volgende morgen werd hij vroeg gewekt door het luid kraaien van een haan.
Hij keek naar buiten, zag de heldere voorjaarslucht, stond snel op en kleedde zich
aan met de zekere gebaren van iemand, die een doel voor oogen heeft.
Het duurde niet lang of hij verliet zijn huis en liep met vlugge passen de straat uit,
terwijl hij de frissche lucht met welbehagen inademde. Een kar, volgeladen met
glanzende koolen en kleurige worteltjes met veel groen, daverde hem achterop. De
hoeven van het paard vonkten over de straatkeien, een dampende adem schoot haastig
door zijn snuivende neusvleugels, zijn huid was glanzend bezweet en de boer groette
den voetganger, terwijl hij luid met zijn zweep klapte.
‘Hij is laat voor de markt’ mompelde de doode bij zichzelf, ‘welke mond heeft
hem onderweg vervoerd en welke blanke armen te lang gevangen gehouden?’ en hij
glimlachte.

Werk. Jaargang 1

29
Enkele arbeiders kwam hij tegen en hun stemmen klonken gedempt tusschen de
huizen, als was er nog een rest slaap in hun hoofd blijven hangen en als waren zij
nog slechts ten deele in het leven. Maar hun werktuigen blonken helder en voorspelden
in duidelijke taal, dat het leven gauw geheel zou ontwaken.
Eindelijk bereikte hij het groote plein voor het oude, eerbiedwaardige stadhuis en
de doode liet zijn blik keurend en genietend langzaam rondgaan als iemand, die voor
het laatst iets beziet dat hem dierbaar is en hij lange tijd in zijn geheugen wil bewaren.
Van het stadhuis met de breede trappen, hooge vensters en de vele beelden van
trotsche kooplui uit vroeger dagen, dwaalde zijn oog naar de fontein met Sint Joris
en de Draak. Juist waar de heilige held, zich moedig vooroverbuigend langs de nek
van zijn hoog steigerend paard, zijn lans in de geopende muil van het schubbig
monster stootte, stroomde zacht klaterend het water naar buiten als vloeide het uit
de doodelijke wond. Duiven streken klapwiekend neer op de steenen rand langs het
water en tripten kirrend rond, terwijl zij hun veeren glad streken.
Verder ging de blik van den doode, naar het Gerechtshof, dat met zijn zware
deuren, nauwe ramen en ijzeren tralies duidelijk zijn vroegere bestemming van
stadsgevangenis verraadde. Dagelijks had hij het tijdens zijn leven in deze stad
betreden en hij zuchtte bij de herinnering, zooals hij zoo vaak, ongemerkt voor de
eerbiedig groetende burgers, had gezucht wanneer hij het sombere gebouw betrad.
En snel wendde hij zijn hoofd af naar de kerk, die groot en hoog zich verhief boven
de huizen van de stad. Hoe dikwijls had hij niet langs de stijlen omhoog gestaard,
terwijl hij achter zijn tafel in het Gerechtsgebouw zat, hoe vaak niet de smalle toren
van zijn stoel uit beklommen, tot zijn oog niets dan de blauwe lucht zag en de stad
beneden hem niet meer telde. Ook nu keek hij naar de toren en hij knikte als begroette
hij zijn vele droomen en verlangens, die langs de dunne spits naar boven waren
gestegen en vergleden in de eindelooze lucht, zonder kans op terugkeer in de
werkelijkheid van het leven.
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Zwaar galmden zes klokkeslagen over het plein en verbraken het gepeins van den
doode. Snel liep hij verder, ging zonder opzien langs de deftige herberg, waar zijn
familieleden nog sliepen en sloeg een zijstraat in. Hij haastte zich voort en liep zonder
zich om iets of iemand op zijn weg meer te bekommen. Hij liet de laatste huizen van
de stad achter zich en volgde een kronkelende landweg, die eerst tusschen vroolijk
groene weilanden liep maar verderop tusschen hooge boomen verdween. Soms kwam
hij langs een buitenhuisje met een kleurige tuin, enkele landhuizen met breede
oprijlanen en statige gazons ook, maar zijn oogen keken steeds verder en zijn voeten
rustten nergens.
Pas toen hij bij een huis gekomen was, dat vroeger zeker een rijke boerenhofstede
was geweest, hield hij zijn gehaaste passen in en scheen te weifelen, wat te doen.
Hij keek over de hooge heg maar niemand in het huis scheen nog ontwaakt, want
alles was stil en nergens een spoor van werkende menschen. Alleen de kippen deden
bedrijvig en dwaalden over het erf rond, terwijl de haan fier rondstappend haar
bewaakte. De vroolijke zonnestralen en de frissche morgenlucht maakten den haan
uitgelaten van vreugde en zijn kop achterover buigend, kraaide hij nogmaals schallend
zijn morgenlied, dat mensch en dier oproept voor de nieuwe dag.
De doode schrok door de stem van den haan en bedacht, hoe hem deze ochtend
reeds eerder een haan had gewekt en tot daden aangespoord. Hij ging het erf op en
liep om de hofstede heen naar de achterzijde, waar hij door een smalle deur in het
woonhuis kwam.
Even stond hij stil in de hal en keek luisterend om zich heen, toen ging hij langzaam
de trap op. Ergens gromde een hond maar toen de doode stil hield en wachtte, sliep
het dier weer rustig verder. Op de bovengang vond hij de deur en hij ging de kamer
binnen.
De vrouw, naar wie hij gekomen was, zat bij de haard naast een ronde tafel. Zij
staarde naar de nog laag brandende vlammen en drukte soms vermoeid haar hand
over haar oogen. Op de tafel lagen wanordelijk verspreid opengevouwen brieven,
enveloppen en papieren.
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Toen hij binnen kwam, keek de vrouw op en zei, ‘Ik ben blij, dat je gekomen bent.
Was de weg niet mooi, zoo vroeg in de ochtend?’
‘Ja’ antwoordde hij, ‘maar ik heb daar niet steeds op gelet. Kreeg je het niet koud,
hier aldoor op mij te wachten? Daar moest ik steeds aan denken.’
‘Het vuur brandde goed en ik had zoo veel te lezen, dat ik er nauwelijks op lette.
En nu komt de zon weer gauw.’
Na een oogenblik zwijgen, hervatte hij, ‘Zie je, het kan mij soms zoo spijten, dat
mijn leven geheel doelloos is verloopen.’
‘Waarom kwel je hiermee jezelf steeds weer’ antwoordde zij zacht verwijtend.
‘De dagen vielen mij alle lang, te lang meestal en nu ik over mijn leven terug zie,
lijkt het toch zoo snel voorbij te zijn gegaan.’
De vrouw zei hierop niets maar zij boog zich voorover en wierp een zware tak op
het vuur, zoodat haar gezicht zich een oogenblik van hem afwendde. Heftiger ging
hij verder, ‘Alles in mijn leven werd eigenlijk een mislukking, geen goed rechter
was ik, omdat ik mijn dwaze droomen nooit geheel kon vergeten maar om daar alles
aan te geven, ontbrak mij ook weer de kracht en zelfs voor jou ben ik niet geweest,
wat ik had willen zijn.’
‘Meer dan je voor mij deed, heb ik nooit gevraagd’ zei de vrouw en vervolgde
toen haastig, terwijl zij opgewekt glimlachte, ‘Herinner je nog, toen wij samen naar
de bergen gingen en verdwaalden.’
‘Dat was niet de eenige keer, dat wij de goede weg verloren en hoe vaak vergaten
wij niet de tijd! Het waren mooie zomers, toen wij nog meenden met een zorgelooze
lach de wereld in het ongelijk te kunnen stellen.’
‘En toen wij in de haard van die leegstaande hut een vuur wilden branden, maar
huilend van de rook terug in de kou en de regen moesten vluchten.’
‘Maar zelfs dat was toen voor ons niet erg’. En hij lachte bij de goede herinnering,
terwijl de vrouw in haar geheugen nog verder terug ging en uitriep, ‘En
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toen wij naar het afgebrande bosch gingen en later niet meer door het dorp terug
durfden, omdat wij zoo vuil waren geworden, vol zwarte strepen van het verkoolde
hout. Was het toen, dat wij de jonge arenden in hun rotsnest hoorden schreeuwen of
een jaar later?’
Toen kraaide de haan buiten nog eens, om de zon te helpen bij het wekken der
menschen en de doode schrok op. ‘Hoor je’ sprak hij, ‘de menschen eischen mij weer
op.’
‘Zoo eindigde het vroeger ook altijd’ antwoordde de vrouw, ‘maar laat nu niet zoo
veel jaren voorbij gaan, vóór je weer komt. Werkelijk, ik verlang soms zoo om je
stem eens te hooren en de tijd valt zwaar bij het wachten.’
Hij antwoordde haar eerst niet en staarde strak in het houtvuur, maar zei toen
eindelijk, ‘Er is nu te veel tusschen ons, dan dat het weer kan zijn als vroeger. Wij
hebben steeds meer ons eigen leven gekregen en wij doen beter ieder naar onze eigen
herinnering terug te gaan, want het oude is weg en kan nooit meer terug komen. Eens
hebben wij het zoo gewild en nu kan het niet veranderd, want wij kunnen ons niet
meer losmaken uit ons leven, waar de ander alleen een verre herinnering in is, zonder
verder hierin te deelen. Het verleden was mooi maar zooals het was, kan het niet
meer voor ons worden. Wij hebben beide onze eigen plaats, waar wij noodig zijn en
niet vandaan kunnen. Zooals de nacht overgaat in een stralende dag, zoo leek mij
eens het leven. Nu is de avond gevallen en de nacht is dichtbij, maar een mensch is
als een ééndagsvlinder, die uit de nacht komt, één dag in de vroolijke zon rondfladdert
en veel schoone bloemen begroet en in de naderende nacht weer ten onder gaat. Ook
een mensch leeft maar één dag op deze aarde.’
Toen ging hij naar de deur en terwijl hij de knop al omdraaide, liet hij zijn blik
voor een laatste maal door de kamer gaan. De vrouw had haar gezicht naar het vuur
gewend maar toen zij de deur hoorde, keek zij op en zei, ‘Vreemd dat je zoo lang
ook mijn beste vriend was en dat het dus dubbel moeilijk is je zoo te laten weggaan.’
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En zij glimlachte verontschuldigend en als om zich zelf moed te geven.
Hij knikte haar toe en zei op een bijna vroolijke toon, ‘Ik vergat haast nog je te
zeggen dat ik de bloemen, die je mij gestuurd hebt, zoo mooi vind dat ik ze wel altijd
met mij mee zou willen nemen.’ Daarna ging hij weg en de vrouw bleef alleen in de
kamer, waar de zon steeds grooter lichtvlekken op de vloer en de meubelen liet vallen.
Niet lang daarna werd de vrouw wakker, streek verbaasd met haar hand de slaap
uit haar oogen en keek rond als meende zij, dat nog iemand bij haar in de kamer was.
Toen schudde zij haar hoofd, stond zuchtend op en schoof de brieven en papieren,
die over de tafel verspreid lagen, bijeen om ze weer weg te bergen. Even begon zij
een oude brief van het haar zoo goed bekende handschrift te herlezen, maar beneden
klonken kinderstemmen luid en onbezorgd, voetstappen stommelden haastig op de
houten trap en ergens sloeg hard een deur en haar aandacht werd weer terug geroepen
naar de dagelijksche plichten van het leven. Snel ruimde zij de papieren op en verliet
haar kamer.
In de stad werd de rechter deze ochtend begraven en de familieleden waren tevreden,
want het was een voorname plechtigheid. Officieele afscheidswoorden werden
gesproken, veel personen bewezen ambtshalve de laatste eer, geen wanklank werd
vernomen en toen de oudste broer namens de familie bedankte, klonk zijn stem
ontroerd.
W.H. STENFERT KROESE
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Gedichten
Lovers lane
De herfstwind blaast over het gras
En ik lig met mijn lief aan de dijk;
Elke keer dat een fietslicht ons raakt.
Heffen wij het gezicht, tegelijk.
Als verdronkenen wier hoofden slap
Door de stroom worden opgericht;
En een verre schipbreuk is ons
Meer lief dan een vuurtorenlicht.
Want het eendenkroos aan onze voet
En de brandnetels boven ons hoofd
Hebben in stilte ons hier
Een blijvende rustplaats beloofd.
Misschien spoelt de kant hier eens weg
En verdrinken wij in de sloot,
Misschien valt er morgennacht sneeuw
En vriezen wij samen dood.
Is je lichaam, zo vel over been,
In je ogenvuur opgebrand:
Op mijn speurtochten onder je jas
Voel ik de koorts aan mijn hand.
Waarom lig je zo huiverend stil,
Is er niets meer na deze nacht?
Onze fietsen steken uit 't gras
Als het sein van een komende dag.
Als je kus is gedoofd in die hoest,
Beminnen wij toch niet meer;
Als de fietsen hier zijn verroest.
Ziet niemand ons ooit weer.
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Groteske idylle
Hoe kwam je er toe je hier op te sluiten?
Die winkels zijn toch alleen maar ruiten?
Ze hebben geen ruimte, je kunt er niet in.
Ze dienen om licht op de straten te spuiten,
En ook dat heeft geen enkele zin.
Lief meisje, hoe kon je hier zoo verdwalen?
Ga mee, morgenochtend kom ik je halen.
Want horen wij niet bij elkaar?
Dans op het gras, schop uit je sandalen!
Dan speel ik op mijn gitaar.
Zo kan al 't vroegere worden verdreven.
Arcadië is nog intact gebleven.
Wij leven hier absoluut.
Hoe kan je zo lang op je teenspitsen zweven?
Je rok is een parachute.

Poging tot afstand
Nu zal ik altijd van je houden.
Nu de verwachting mij verliet.
Ik wil de wonde openhouden
En ik verban je beeld nog niet.
Niet los te raken van 't vertrouwde
Dat 'k in jouw leven achterliet;
Een sympathie die stand blijft houden.
Dit is een nieuw soort van verdriet.
Geen haat, geen jalouzie en geen verachting.
Geen moordplan dat een troost kan zijn;
Mijn liefde is versterkt door achting.
'k Geloof niet dat we al ver verwijderd zijn,
En elke keer dat wij nu samenzijn
Omzweeft je nog de schim van mijn verwachting.
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De jonggehuwden
Uw bloemenlijf door rijpe borst gebogen,
Te pril viel het mij toe, ik wist het niet,
Want strak spanden de leden om uw ogen,
Als keekt gij vèr in heftig schone landen.
In reeëndraf zijt gij uw lijf ontsprongen.
O herberg met één beker en één sponde!
Waar bloed en koren ronkten in mijn luit,
Toen 't laatste daglicht in de bossen brandde.
De wijn was bloed van een gedeelde wonde.
Hoe ver is nu uw horizon verzonken!
Gij zijt een vrouw zoals er velen zijn:
De vrucht ruw in uw tere schoot gewrongen.
In onze kamer groeit 't fantoom van pijn
Dat ons vervreemdt op 't stil bewaakte bed.

Verduisteringsproef
De horizon vanavond mollig
Door het gebrek aan interpunctie
Kweekt de sirenen slanke palmen
Die trillend zakken na een speelse groei:
Vuurpijlen weergekeerd naar eigen baan.
De wormen kruipen uit de aarde
En installeren zich op straat;
De wolken doen ook wel hun plicht
En geven zeer welwillend regen,
Maar in de grijze vorm der nevel
Staat al een duidlijke maquette.
Een motorfiets met saxophoon
Dweilt zijn blue rhytm langs de ruiten.

Werk. Jaargang 1

37

Sankt Pauli
I
Hamburg heeft firmament noch nacht, maar wel
Décor vóór in de velden uit te sterven;
Als schansen staan aan d'overkant de werven,
Pal voor een zwartgerookte citadel.
De blauwe waaiers van het lasvuur slaan
Stalen arkaden tegen lage wolken.
Havens zijn vastgelopen lavakolken,
Onder het rood plafond der Reeperbahn.
Hierover brengt een dart'le veerbootschool
De bleekste stokers uit de verste landen.
Zij scheren dof en weerloos langs de jool;
Wie weet de huizen waar zij zullen stranden.
Maar dit topzwaar boeket van baksteenwanden
Perst hen toch laat weer uit, als een riool.

II
Tussen twee bars moet het de blik wel boeien
Dit kale schot, het lijkt een urinoir.
Maar 't is een hele straat (de zaak moet bloeien).
Hij heeft een naam als anderen bewaard.
Aquaria met zeeleeuwgladde dames
(Zij tronen hoog, onwezenlijk en fier)
Douchen oranjelicht op de reclames,
Blond, roze en dik, in jurkjes van papier.
Als ik voorbijkom, staan zij star als planten:
Men heeft hier kijk op kijkers en op klanten.
De straat wordt een ravijn, uit een ver hol
Kruipen glimwormen, zeewind klimt aan land en
Dooft de lantaarns. Een hel van rotte spanten.
De laatste zondvloed slibde muren vol.
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Sommer I Danmark
Brünhilde in een burcht van ijs
Slaat vlammen uit een vrome heiden;
Zij toont hoe men met waardigheid
Uit 'n roze onderjurk kan glijden.
Zó rolt een rossig lijf uit sneeuw
(De preutsheid reikt hier veertig schreden).
Maar is slechts in een bont kuras
Paraat de branding plat te treden.
De koele stroomlijn van het naakt
Is ook dit noorderstrand onthouden,
Tot voordeel van de schonen die
Tahiti's kleurenpracht ontvouwen.
Maar zeer misplaatst, een witte pauw
Is niet gediend met blauwe vlekken.
Hoe droevig dat ik op mijn beurt
Op eigen vuurfort terug moet trekken.

Bekentenis
Van aard zó ongeschikt triomf te vieren,
Dat nederlaag een sport geworden is,
Verbluf ik de bourgeois met mijn manieren;
Ik weet dat dit een laatste toevlucht is.
Ik ben mij welbewust van veel gemis,
Maar daarop hoef ik mij niet blind te staren;
Het air van man, die niet begrepen is,
Is 't heerlijk recht der onberekenbaren.
Want wat belet de dwaas die toe moet kijken,
Te zeggen dat hij een toeschouwer is:
De vis op 't droge noemt zich hoogtoerist.
Men kan in deze houding veel bereiken,
Mits men de kunst kent recht vooruit te kijken,
Niet ziende hoeveel grond verloren is.
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La plongeuse
Penthesileia sprekend tot haar volk?
In blauw kuras een marmerlijf bedwongen,
De amazonehelm is strak en wit.
De meeuw der blanke armen meet de einder.
't Is of zij offert maar aan welke god?
Want aan haar lichaamsnaald ontleend 't heelal
Een nieuw en duiz'lend evenwicht,
Granaat!
De meeuwen breken op hun spiegelbeeld.
Verbijt het roest dat naar uw tanden slaat.

Het vierkant van mijn kist
Het vierkant van mijn kist,
De lakens voor mijn doodskleed,
Ik ben het ene zwarte oog der nacht,
Een kamer met vier witte muren.
Hoe vreemd dit leed,
Tegen een leegte aangekleefd,
Zoals 't insect klemt aan de steen,
Meedogenloos op hem gekanteld.
Hoe vindt de droge ring der armen
Dat het niet een lichaam heeft?
Ik voel de groei van bomen en de gang
Van vele zware dieren.
Koos eindlijk na veel nachten bronst
Een berg van bloei mij tot zijn top?
Waarom is deze kern van mijlen land
Zo scheef gegroeid door een papieren wand?
Het hart, geketend in zijn kooi van ribben,
Vindt aan zijn rechterkant
Geen warm en lokkend spiegelbeeld.

L. TH. LEHMANN
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Inspiratie
Wanneer men op de vraag ‘Waarom schrijft ge’, als antwoord geeft ‘volgens
inspiratie’, maakt men den indruk in gekleede jas rond te wandelen. Men zou mij
kunnen tegenwerpen, dat Henry Rousseau Le Douanier in gekleede jas gehuld placht
te schilderen, zonder daarom een voorstander van de ‘inspiratie-richting’ te zijn.
Misschien heeft men gelijk en is inspiratie iets anders dan een ouderwetsch
kleedingstuk. Wellicht ook is dit begrip met niets positiefs te vergelijken en leeft het
slechts in de wereld der parodie, waar alle kleedingstukken tot maskeradepakken
worden en slechts het narrenpak actueele waarde bezit.
Daarentegen is het tegendeel ‘geen inspiratie’ een realiteit, welke zich manifesteert
bij het opwerpen van de vraag, waarom men niet schrijft. Heeft de eerste vraag een
afschrikkende werking, de tweede gelijkt op een aanmoediging. Men wordt voor een
noodzakelijkheid aangezien, terwijl men in het eerste geval als een overtollig iets
wordt beschouwd - aldus den indruk van den ondervraagde. Dit gevoel van
onmisbaarheid brengt den mensch er toe, zich dezen verouderden term weer te binnen
te brengen. Wellicht gevoelt men nooit zooveel reden voor zijn bestaan, als wanneer
men beweert dat men ergens n i e t de inspiratie toe bezit. Merkwaardige wereld,
waar het negatieve als iets positiefs ondervonden wordt, terwijl het positieve nog
slechts parodische waarde bezit.
Men zal mij tegenwerpen: ‘laten we nu niet bij een bepaalde term blijven stilstaan’.
Ik ga hiermee accoord en laat achtereenvolgens eenige andere termen de revue
passeeren. Op de vraag waarom men schrijft, antwoordt men dat men zich laat leiden
door de aanwezigheid van een bepaald feit dat men viert of herdenkt (Goethe), door
de behoefte aan ‘Originalité à tout prix’ (Laforgue), of aan ‘banalité’ (Radiguet).
Villiers spreekt in dit verband van magnetisme, dat van de persoonlijkheid uitgaat
en de dingen maakt tot wat zij voor dien persoon
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beteekenen. Het kan ook zijn dat de schrijver van zich zelf spreekt als van ‘the
accident man’ (Joyce) en dus in het toeval niet alleen een ‘bron van inspiratie’ ziet,
maar überhaupt een rede van bestaan of een excuseering van zijn bestaan - althans
als schrijver. Rimbaud is één van degenen geweest die zich geïnspireerd gevoelde
tot het niet-schrijven. Tijdens een gesprek moet hij zich eens ongeveer aldus hebben
uitgedrukt, ‘wat heeft men aan boeken, wanneer men een hoofd bezit dat alle boeken
vervangt?’. Let wel, dit zei hij niet als uitsluitendscheppend kunstenaar, maar na zijn
‘afwering’ van de kunst. Wellicht zweeft het negatieve begrip ‘inspiratie’ tusschen
de twee polen, het zoeken en het ontvluchten van zijn rede van bestaan, een vlucht
vóór en een vlucht in de werkelijkheid.
De term ‘inspiratie’ bestaat dus in negatie of parodie. De ‘omgeving’ van dit woord
is echter een positief begrip. Het gaat er mee als met een open plek in het bosch: haar
wezen wordt bepaald door de omgeving, welke echter op haar beurt door een negatie
eerst recht als geheel wordt gevoeld.
D.A. de GRAAF
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Gedichten
De krekels
Ik lig met open oogen in het duister
en de gordijnen aadmen op en neer,
ik heb geen lichaam en geen zwaarte meer
mijn geest is rustig en ik luister...
Rondom: het leege land met steenen,
boven: de leege lucht met sterren.
't Begin, duizenden eeuwen her,
heeft nimmer zoo'nabij geschenen.
Dan wat ik niet had moeten hooren:
der krekels heesche stroeve stemmen,
milliarden uiterst kleine remmen
schrammend de nacht... die gaat verloren.
- Er is geen rust. Er is geen nacht
oneindig en geen stilte stil.
Geen groot verlangen, geen enkele wil
kan maken, dat hij even wacht,
de eenmaal aangevangen tijd.
Ondanks de schijn van eeuwigheid
in enkle stille oogenblikken
hoor ik voortaan een fijn, schor tikken,
word ik geschonden door het weten:
ook dit wordt langzaam opgesleten.
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Het ezeltje
In de korte, blauwe schemering
deed ik een kleine wandeling.
De grond was rood, gebarsten-droog.
De lucht was dun en vreeslijk hoog;
en blauwe distels stijf en grillig
ritselden driftig en onwillig Stil grazend naast een grijze rots
zag ik opeens op hooge beenen
een jongen ezel; zijn ooren schenen
doorzichtig, zijn gelaat was trots.
Zijn lange, ambren oogen blonken
als water, ernstig en bezonken
en onpartijdig was zijn blik.
En na een korte, felle schrik
verstarde ik in verwondering.
Of kan het eerbied zijn geweest
voor dit schoon, ongeschonden beest
waarmee ik langzaam verder ging?
Een pijnlijke herinnering:
zoo ben ik vroeger ook geweest.
Die gaafheid en zachtzinnigheid
onzware ernst en droomrigheid,
o kon ik dat nog ééns herwinnen,
kon ik nog ééns opnieuw beginnen.
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Fanfare-corps
De lucht scheen blinkend door de blaaren,
bleek en volmaakt als glas geslepen.
Met vaste manlijke gebaren
werden de horens aangegrepen,
en luidkeels, zonder eenig schroomen
spoot de muziek tusschen de boomen;
helfdhaftig, trots. Een onverbloemde
voor elk verstaanbare muziek,
die aan het ademloos publiek
ieder gevoel met name noemde.
En even plots werd dit geklater
gedempt, twee koopren kelen weenden...
- over het donkergroene water
gleden twee smalle witte eenden
geluidloos als een droombeeld voort De horens, smeekend en gesmoord
schenen hen dringend iets te vragen,
hen volgend met haast menschlijk klagen.
Een warm en onverwacht verdriet,
eerbied voor de gewoonste dingen,
neiging om hardop mee te zingen,
en dan te huilen om dit lied,
ontstond in mijn verwend gemoed.
Ik voelde me bedroefd en goed.
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In de herfst
Hol en leeg van verlangen
en de gele en amberen boomen
de groene en barnsteenen stammen.
Het licht hangt stil in de blaâren.
Mijn hart is te veel geopend,
te veel in het licht gevangen
in der wolken lichte varen...
Een pijndoend, schrijnend droomen
weg van mijzelf te komen.
En eigenlijk zoo wanhopend.

De trek
's Avonds gezeten op een hek
Zag ik het naadren van een trek.
Op stille hoeven, zonder geluid
draafden vier ezeltjes vooruit.
Een zwarte bok met een lange baard
volgde slordig en bedaard
een troep verkleurde, maagre geiten.
Het twee-wielig wagentje reed achteraan,
- de paarden bleven gedurig staan
om driftig achterom te bijten en op de wagen een zwarte vrouw
met twee stil-starende kleine zonen.
Hun hoofden draaiden om naar mij,
zoo reden ze zwijgzaam en licht voorbij
zoo rustig, haveloos en vrij...
Ik keek hen na; ik dacht, ik wou
zoo rustig zijn en nergens wonen.
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De weg terug
De avond kwam; de avondspin
had ons onmerkbaar ingesponnen.
Alles stond stil en de geronnen
minuten stroomden niet meer in.
We lagen naar het plafond te kijken
dat was ook leeg; ik werd zoo bang,
ik had één strakke koude wang,
we lagen roerloos als twee lijken...
Toen, in dit strak-gespannen niet,
opeens van zeer dichtbij de regen
stil slikkend langs het raamkozijn.
Ontdooien van het vast verdriet
en o de pijn om te bewegen
om niet meer dood te mogen zijn.

Luchtspiegeling
Midden in deze woestenij
van zon, steenen en droog gewas
zie ik opeens mijn eigen land
- onaangetast door deze brand:
bleek water, mist over een wei.
Zie ik hoe koel en zacht dat was.
IJl als de dunne, doode maan,
die overdag is blijven staan,
maar meer dan een herinnering,
begeerlijker dan eenig ding
zie ik het verre water blinken,
trachten mijn oogen het te drinken.

M. VASALIS
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Klein en onbelangrijk
Langzaam zwom de garnaal rond in de kleine zandkuil.
Traag trok hij zijn schaduw in het lauwe, doorzichtige water over den bodem, die
steeds hooger kwam te liggen door het zachtverglijdende, droge zand.
De garnaal merkte niets van de dreigende verzanding: hij sloeg met zijn staart en
verveelde zich.
Pas toen mijn hand naar hem rondtastte, werd hij wild en glipte tusschen de vingers
weg, zoodat ik hem niet te pakken kon krijgen, want door het griezelige gekriebel
moest ik hem telkens loslaten. Tenslotte werd ik geholpen en lag het beest te spartelen
in een gespierde jongenshand tot het gekromd bleef liggen.
‘Is-ie dood?’
‘Nee, kijk maar!’
Een ronde duimnagel kneep in de staart, zoodat de garnaal weer begon te
stuiptrekken. Dit spelletje bleef voortduren tot er geen beweging meer in te brengen
was.
Wat een vreemde beesten waren er daar op het strand! In de eerste plaats die
garnalen, die zich lijdzaam lieten doodknijpen en dan de torren, die geduldig door
elk zandbergje naar boven kropen, dat je over ze heenspreidde. De insecten kropen
dus altijd naar het licht, en beschouwden de duisternis als een niet-aanwezig-zijn
van licht, maar ontkenden daarvan het zelfstandig bestaan.
Wat een raar gezicht zou het strand moeten opleveren in een windstille nacht! Dan
zouden al die torren als dolzinnig met hun pooten in de lucht staan te zwaaien, in de
waan dat ze omhoog kropen naar een licht, dat daar ergens boven de donkere laag
aanwezig was. Wanneer het eerste daglicht doorbrak, zouden zij zich doodop van
vermoeienis neer laten vallen, omdat ze dan volgens hun meening pas de oppervlakte
van het zand bereikt hadden.
De dieren die de duisternis als een zelfstandige, vernietiging opleverende macht
ontkenden, leefden dus niet in de ware beteekenis van het woord.
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Ook de garnalen schoten wel vlak voor je weg, als je met de voeten schuurde over
de koude zandribbels, maar alleen omdat ze bang waren voor die glinsterende beenen,
die onder het water wegkringelden, zoodat ze niet bij je schenen te hooren. Ze
zwommen niet weg, wanneer de schaduw van je hand, waarmee je ze vast wilde
grijpen, over het water lag. Ook die kenden dus niet de beteekenis van schaduw.
Een andere ondervinding had ik met de spin. Een wit bad stond te glimmen met
een glans die koud was en hatelijk. Om die vijandige glimlichten te temperen gooide
ik een stapel net uit de wasch gekomen linnengoed er in, en zette de kraan open.
Gretig zogen de doeken het water op tot ze, grijs en zwaar geworden, in elkaar zakten.
Plotseling zag ik een spin aankomen, die met deftige, statige passen over de plooien
klom. De waterspiegel rees, de spin stond op verdrinken. Plotseling veranderde haar
manier van doen: zenuwachtig klom ze op de punt van een doek, die nog wit boven
het water uitstak, en strekte de pooten recht de hoogte in, zoodat het lijf als een zwart
knopje op de lange stelten lag.
Ik liet het water wegloopen. De spin werd weer normaal. Dat was dus een klein
dier dat denken kon, misschien wel leven.
Maar wie zou kunnen ontkennen dat de muggen leefden, al hoorden ze tot dezelfde
categorie? Die wisten wel degelijk onderscheid te maken tusschen licht en donker,
want 's avonds vooral zoemden ze je om je ooren, zoodat die afgestemd werden op
die bepaalde toonhoogte, en jeukten wanneer diezelfde toonhoogte in het donker op
je afkwam met het geluid van een autotoeter uit de verte of van een stoomboot die
aan het eind van de wereld een straaltje geluid rechtop de lucht inspoot, dat je nog
net hooren kon.
Was het morgen geworden, dan zaten de muggen, volgezopen aan je eigen bloed,
verzadigd tegen de muur, en vormde zich een roode vlek wanneer je ze dooddrukte.
Die plekjes waren dan een klein stukje van je eigen ik, dat de heele nacht als een
lekkere taart voor de muggen klaargelegen had.
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't Was dus heel goed om de muggen te dooden, ingespannen mikkend naar een
lichtkring op het plafond, waar ze tegenaan geplakt zaten, tot je mond vanzelf open
trok van het voortdurend achteroverkijken. Zorgvuldig werden de lijkjes uit de doek
geplukt, en ik griezelde wanneer een vleugel of een poot losliet bij het aanpakken.
Met een dof tikje vielen ze in de papiermand.
Waarom doodde je zelden vliegen? In de eerste plaats natuurlijk omdat ze niet
zoo gemeen staken, maar ook omdat ze massiever waren, en misschien wel zouden
kraken als je ze platdrukte. Ook speelden ze, onder het beschrijven van geheimzinnige,
rechtlijnige figuren, en zaten niet zoo valsch te loeren als de muggen, die met vier
pooten tegen de muur kleefden en uitdagend met de beide achterste pooten in de
lucht roerden.
De kleine diertjes leefden dus meer naarmate ze voordeel trokken van dag en nacht.
Maar wat was eigenlijk leven? Wanneer leefde ik zelf het meest? Wanneer de
indrukken op me afstormden, en ik veranderde in alle dingen en menschen die zich
aan me opdrongen, zoodat ik mijn eigen persoonlijkheid niet meer bewust was? Of
juist wanneer ik heelemaal aan niets dacht en niets deed dan ‘zijn’? Maar dan was
het volste leven als klein kind net het ‘niet-leven’. Dan leken die enkele oogenblikken
sprekend op het leven van die dieren, die ook zonder eigen zelfbewustzijn leefden.
Die onontwikkelde beestjes kwamen toch spoken in mijn droom, al hadden ze
geen eigen leven. Ze vormden een treurige begrafenisstoet van verminkte en kreupele
muggen, die somber op trommels sloegen, zooals het getrommel op den vroegen
Zondagmorgen naargeestig door de stille straten klinkt. Hoog boven alles uit verhief
zich de spin, die een stijf garnalenlijkje aan haar draad voortsleepte. Hun afgerukte
ledematen hielden de beesten zorgvuldig in een paar krampachtig opgetrokken pooten.
Aan al deze dieren gingen de volwassenen met minachting voorbij. Toch was het
me duidelijk geworden dat ik in sommige opzichten met hen overeenstemde. Dan
was ik dus net zoo klein en onbelangrijk.
A.L. SELTEN
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Gods heimwee
God wandelt in het paradijs
en ziet de blaren slensen.
Hij is wat moe, zijn hoofd wordt grijs,
Hij mist de eerste menschen.
Stil bij een rooden rozelaar,
die lang gesnoeid moest worden,
strijkt Hij zich peinzend door het haar:
geen hovenier, geen orde!
Hij ziet den ouden appelboom,
met kwaad en spijt beladen,
waar Adam, om een ijdelen droom,
het menschdom heeft verraden.
En in den schoonsten bloemenweg
het spoor van Eva's voeten;
een vogel fladdert uit de heg
en komt den Vader groeten.
Die heeft, door weemoed overmand
het hoofd terneer gebogen
om met het vlakke van zijn hand
de tranen af te drogen.
De avond valt, God gaat naar huis,
O eeuwig medelijden,
Eens zal een hard en heelend kruis
Zijn kinderen bevrijden.

Lisbeth van THILLO
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Polyfoto
‘Les sentiments d'autrui nous paraissent toujours exagérés, - sauf quand
nous en sommes l'objet.’
Edmond JALOUX
‘Een eerlijk man is iedren dag een ander En iedre dag een ander avontuur.’
J. GRESHOFF
Een en ondeelbaar ben ik. Hoogmoed en afgerondheid van den enkeling... Ik ben de
maatstaf, waarmee ik de wereld beoordeel. Menschen zijn grooter, kleiner, gelijk;
dikker, smaller, gelijk; rechter, krommer, gelijk; voorover-, achterovergebogen,
gelijk; blonder, donkerder, gelijk; gelukkiger, ongelukkiger, gelijk. Overal ik het
middelpunt, wel ja waarachtig, van m i j n omgeving, Ik, mensch: onvolmaakt,
gebrekkig instrument, dat een te luie God achteloos wegwierp uit zijn onbereikbaar
laboratorium, omdat Hij vond dat zijn 48 uren ‘geklopt’ waren. Hoe wilt ge dan, dat
wij met eerbied opzien tot zoo'n nukkigen, humeurigen Vader, die ons met allerlei
eigenschappen wou begiftigen, maar van elke gave slechts een deeltje schonk.
De romantici zagen in de zon het ‘glanzend Meesterwerk van den Grooten
Werkman’. Moderne variante: de mensch, het nietige prutswerk van den moeden
Werkman.
De mensch: slechte telescoop, onmogelijk den Vader nog weer te vinden; slechte
microscoop, hij moet zich bukken om het kleine te zien; slechte periscoop, hij moet
op zijn teenen staan en zijn hals uitrekken; slechte carburator, hij moet zich kleeden;
slechte koelmachine, hij zoekt het water op; slechte distilleermachine, thee en andere
middeltjes moeten hem helpen; slechte dit en slechte dát...
En toch, deze onvolmaaktheid is me lief. We zijn niets alleen, uitsluitend en
volledig, we kunnen alles
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gedeeltelijk en verdeeld beleven. Gecompliceerd van binnen; één en ondeelbaar van
buiten, om ons toch een allure te geven, om een schijn van classificeering in 's Werelds
geheel mogelijk te maken. Vrij in gebondenheid. We kunnen ons het centrum wanen,
terwijl we aan den zelfkant liggen. Het geluk van geen mier te zijn in een
kommunistischen hoop, zich ‘volksverbonden’ en toch vrij te weten, zonder daarom
in een fascistische of nationaal-socialistische organisatie te worden gewrongen.
Einschaltung, Gleichschaltung, dat gebeurt wel allemaal vanzelf, zonder bevel, zonder
geweld. En het verdwijnt zooals het gekomen is, het verglijdt zooals het leven.
Nukkige, humeurige fantasten zijn we, zooals de Vader, die aan verbeelding te
kort schoot toen Hij ons schiep, o n v o l l e d i g , zoodat er in ons een drang is (een
echo van Zijn slecht geweten, toen Hij zijn onverantwoorde schepping aanschouwde)
om opnieuw te scheppen, ànders te maken, béter te slagen. Maar we zijn al zoo
gedetermineerd als God, we streven naar vooruitgang en volmaaktheid en we krijgen
slechts de 40-urenweek en de betaalde verlofdagen.
De schrijver: - Ik zou wel een rug van beton en een achterwerk van rubber willen,
om lang te kunnen werken.
De pianist: - Kunt U me geen twintig vingers bezorgen?
De detective: - Een hondenneus, a. U. b.
De dokter: - De glazen mensch, als 't mogelijk is.
God-Volksvertegenwoordiger belooft zijn kiezers voldoening en het Paradijs.
Maar nu sta ik in het verblindende licht van vier electrische lampen, links, rechts,
vóór en boven mij.
Ik ben niet meer ‘volksverbonden’, maar moederziel alleen. Het felle licht valt
mijn zwakke oogen aan, die zich achter de knipperende oogleden hebben verschanst.
De voeldraden, door mijn hulpeloosheid uitgezonden, krijgen nergens houvast.
Het hevige licht brandt ze
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dadelijk dood. Ik heb den indruk voor de Zon zelf te staan. Ik ben eenzaam, ik ben
leeg; ik leef alleen door de genade van die Zon, ik ben Maan en het licht, dat ik
uitzend, is maar een terugkaatsing van het licht dat ik ontvang, al te rijkelijk fél.
Ik draai me rechts: de maan bevindt zich in het eerste kwartier.
Ik kijk vóór me, vlak in het pijnigende licht. Hoe lang zal deze volle maan-stand
nog duren?
Ha, ik mag me naar links draaien: de maan komt in het laatste kwartier.
Eindelijk is de martelende evolutie voleindigd.
Ik zou me met den rug naar het foto-apparaat kunnen stellen, nu de lampen worden
uitgedraaid, en dit zou dan de nieuwe maan zijn, maar het wordt de nieuwe mensch.
De tirannie van de lichtmachine leeft uit.
Gevoelloos en onbevooroordeeld, zelfs sereen-onverschillig registreerde ze een
aantal van mijn gestalten, ontstal ze me een paar tientallen personen. Welke?
In de maatschappij, tegenover mijn medemenschen, regel ik mijn gestalten naar
de omstandigheden, liefst in overeenstemming met mijn innerlijk, maar zoo dit als
maatschappelijk verweer wordt vereischt, ànders dan mijn binnenste. Hier echter
was de lichtaanval van de machine zoo plotseling, dat mijn sociale strijd- en
huichelwapens dadelijk op den studiovloer glipten.
Welke zonderlinge personages zijn me ontvloden, dat ik me daar even vóór het
meedoogenlooze toestel zoo l e e g voelde? Ik zou willen roepen: - Houd den dief!
Maar het schiet me te binnen, dat ik me vrijwillig liet plunderen, met voorbedachten
rade, en ik dank de juffrouw, die me het bedrag van het rantsoen meldt, dat ik moet
betalen om mijn verloren zonen terug te krijgen.
Ach, ik weet het, welk een ongenadigen spiegel de foto ons voorhoudt van onze
gecompliceerde menschelijkheid. Wij mogen nog zoo valsch en onnatuurlijk
glimlachen, onverstoorbaar toont de voorkeurlooze, objectieve machine de
gedaanteverwisselingen, waaraan wij met onze aangeleerde begrippen over moraal
en karaktervastheid niet willen gelooven. We doen in alles alsof wij men-
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schen uit één stuk zijn en over onze veranderende onvolmaaktheid (vooral over die
van onze medemenschen) oordeelen wij met ijzeren koppigheid en rechtlijnige
domheid: één en ondeelbaar...
Maar het fototoestel neemt sneller op dan wij in staat zijn te denken. Het toont dat
wij in één kleine secunde de mogelijkheden in ons droegen om koning, bedelaar,
slaper, doode, misdadiger, verzoener, baby, grijsaard, domkop en heilige te zijn. En
die rollen hebben we werkelijk gedurende een fragment van een heel klein tijdsdeeltje
onbewust vervuld.
Heerlijke avonturen in het infinitesimale...
Vier en twintig Jan Schepenskens, van de honderden die in mij leven, hebben me
tijdelijk verlaten. Onrust vreet me aan. Over hoeveel van hen zal ik, in valsche
braafheid gekweekt kuddedier, mij behoorlijk moeten schamen? Andere dezer
vogelvrij-verklaarden bezorgen me wellicht vreugde.
En ik zal angstig-aandachtig de plaat bekijken, met de vier en twintig venstertjes,
waarachter als in een gevangenis de vier en twintig Verloren Zonen zullen loeren,
vleesch van mijn vleesch, geest van mijn geest. In mij roeren de angst van een moeder
en de verantwoordelijkheid van een vader. Ik zal deze Schepenskens, die kind en
broer en vriend of vijand van mij zijn tezelfdertijd, tegen de misschien smalende
maatschappij desnoods verdedigen.
Dit is geen narcissisme, alleen polymorphe menschelijkheid, polyfotografische
psychologie.

Algemeene gestalten.
Er zijn dagen, dat het me hindert, man te zijn. Zoo'n verwaand schepsel dat goden
heeft uitgedacht naar eigen model, om er zich aan te kunnen meten. Omdat hij geen
kinderen moet dragen, laat hij de vrouw ook de andere aardsche lasten. Hij steekt
zijn kop vol hersenschimmen. De toekomst groeit in z i j n hersenen, in h a a r inge-
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wanden. Geen wonder dat hij zoo recht loopt. Slameur en gezeur blijven omlaag als
rumoerig water. Vrouwengeklaag en kindergeschrei stijgen tot hem op als tot een
toren. Hij kijkt naar omlaag, nauwelijks merkbaar; toch ontgaat hem niets.
Hij is geest gebreideld aan de stof, in opstand tegen de stof en daarom leelijk. Zij
is geest in harmonie met de stof en daarom mooi.
Hij ziet zoo veel, zoo hoog, hij droomt zoo ver weg en soms zoo gevaarlijk en
daarom kan hij haar slechts een deeltje van zijn tijd schenken. Hij eischt er zoo veel
voor zichzelf op. Hij is toch z o o ' n e g o ï s t ; zij heet een accident in zijn leven te
zijn, begeerd en aanvaard in een oogenblik van teerheid. Zij zou hem wel altijd bij
zich willen, als een kind bij haar kinderen. Dat kleineeren in teederheid vergeeft hij
haar nooit en hij wrokt door zich in zijn eigenheid op te sluiten. Zij kan zich te midden
van haar kinderen gemakkelijker met den sleur van het leven verzoenen. Hij kijkt
op afstand, droomt in 't verleden, droomt in de toekomst en waakt. Waakhond a a n
d e n k e t t i n g . En blaft, meestal nutteloos, maar hij wil toonen dat hij heerscht.
Blaffende honden bijten niet, kettinghonden worden vet.
(Waarom heet ik Jan en waarom Schepens? Sedert de zestiende eeuw vindt
men Schepensen in Vlaanderen en vele! Genitief van schepen, Wethouder.
‘Er is een schepensplaats vacant’: in het woordenboek, maar niet in
Vlaanderen...)
Over het oudste en het jongste kind wordt door paedagogen of menschen, die het
meenen te zijn, veel kwaad verteld. Die menschen weten voor alles raad. Als het
oudste tezelfdertijd het jongste kind is, zouden wij met den mond vol tanden staan,
maar zij spreken dan van het eenige kind, dat nog anders gerangschikt wordt dan
Nestor en Benjamin.
Deze zou een zwakkeling, een verwend jongentje, gene een tiran, een despoot zijn.
Van beide boosdoeners wordt de oudste nog voor den vreeselijksten aangezien. Daar
zal wel iets van waar blijken.
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Men vergeet gewoonlijk te zeggen, wellicht uit eerbied voor vader en moeder (een
paedagoog tracht eerder met de ouders dan met het kind goed te staan, alhoewel de
jeugd nochtans de voorkeur verdient), dat de oudste, hoezeer ook de vrucht van de
ouderlijke wittebroodsweken, het proefkonijn was, waarmee vader en moeder papjes
en fleschjes, doekjes en veiligheidsspelden hebben geprobeerd.
De oudste: het slachtoffer in de kweekschool van het leven. Gun hem in die
omstandigheden de echte en denkbeeldige eerstgeboorterechten, alsook de rechten
die hij niet krijgt maar zich veroorlooft. Dat hij ofwel lijdt aan zelfoverschatting,
ofwel overdreven bang en onhandig is, moet hem vergeven worden: hij, de eerste
telg om het warme nest te verlaten voor de desolate school, die ondanks de honderden
gekleurde papiertjes haar armoe en zielloosheid niet kan verbergen; de eerste die
over het ijs moet; nummer een voor alles waar een onschuldig hartje voor terugschrikt;
de eerste om als verkenner 's werelds wildernis te worden ingezonden.
Niemand kan hem raad geven. Hij kijkt verlangend-schuchter naar zijn vader op.
Maar deze is reeds lang zijn korte-broekjaren totaal vergeten.
Als hij nu eenmaal die levensvrees heeft overwonnen, is het dan te verwonderen
dat hij op eigen gezag handelt, over de anderen wil schoolmeesteren en nu en dan
eens misbruik maakt van macht?
Gelukkige Nestor, die zich niet meer herinnert, welke zijn verdere eigenaardigheden
zijn. Waarschijnlijk weten de anderen het des te beter.
(Wie besliste er dat ik Jan zou heeten?
Een familienaam blijft dezelfde door de eeuwen heen, maar de voornaam
verandert van geslacht op geslacht.
Voor- en familienaam vervolgen den mensch van de wieg tot aan het
sterfbed. Bijna niemand is het met zijn officieel herkenningsteeken eens,
zelfs als het verlangen van den vader werd ingewilligd, omdat men later
ook met de gedachtenwereld van zijn vader meestal weinig uitstaande
heeft...)
Als de mensch jong en klein is, houdt zijn vader hem bij de rechter- en zijn moeder
bij de linkerhand. Links van
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hem stappen de goedheid en de zachtheid, rechts de geest en de wil.
Als de mensch te vroeg zijn vader verliest, wordt zijn rechterhand los gelaten en
is er hypertrofie van de linker. Het kind groeit naar de moeder toe, ziet altijd naar de
moeder op. Tusschen links en rechts bestaat er geen evenwicht meer. De vaderlijke
schim rechts wordt elken dag meer onzichtbaar, terwijl de moederlijke schaduw
steeds grooter wordt over het kind.
Als de mensch te vroeg zijn moeder verliest, wordt zijn linkerhand losgelaten en
is er hypertrofie van de rechter. Het kind groeit naar den vader toe, ziet altijd naar
den vader op. Tusschen rechts en links bestaat er geen evenwicht meer. De
moederlijke schim links wordt elken dag onzichtbaarder, terwijl de vaderlijke schaduw
steeds grooter wordt over het kind.
Ik beschik over een te veel aan mannelijke hardheid. Ik heb een te sterk
uitgesproken zucht naar willen en heerschen, gepaard met een moeilijk uit te roeien
onhandigheid om mijn gevoelens te equilibreeren; ik schaam me zoodra ik in het
openbaar blijken van genegenheid moet geven. Ik ben niet soepel, niet vriendelijk
genoeg, ongeschikt tot nuanceering, onverschillig voor lieve uiterlijkheden, onwetend
over de kleine effekten van een glimlach, een keurige das, een zakdoektipje, wat
gulden gehuichel. Kleinigheden die ik brutaal veracht, misschien juist omdat ze van
belang zijn in de maatschappelijke comedie.
(En dan zijn het de ouders, die tijdens uw zuigperiode uw voornaam
verminken en verkleinen zoo hij lang, verlengen zoo hij kort is. En men
hoort de eerste maanden niets dan het voornaampje, dat in alle tonen
boven en rond de wieg klinkt. Men zou hem wel willen grijpen en naar het
tandelooze mondje brengen, want hij is even reëel als de wieg en de natte
doeken.
De eerste kennismaking met de beschaving, de eerste taalles. Men solt,
men goochelt met uw voornaam, maar steeds uit genegenheid. Het spel
van onomatopeeën en verkleinwoorden blijft warm van klank en edel van
bedoeling. Later, als men zelf begint te spreken, wordt de voornaam het
eerste teeken tot ontindividualiseering. Men spreekt over zichzelf in den
derden persoon.)
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Maatschappelijke gestalten.
Ik kreeg een naam en een voornaam mee, zwaar en lomp van slagersatavisme. Langs
vaders zijde waren het allemaal slagers in mijn familie.
Mijn sterke, athletisch gebouwde voorouders droegen den Schepensnaam voorzeker
met fierheid, alhoewel ze ook de beschimpingen te hooren kregen, die deze naam
onvermijdelijk opwekt bij allen, die iets tegen ons hebben, tegen onze
onbevangenheid, tegen onze eerlijkheid. Maar deze bloedrijke kerels wisten hem te
verdedigen met vuisten en uitdrukkingen en bedreigingen, die niet voor de poes
waren.
Ik, de rechtstreeksche afstammeling dezer becchereels en macekliers, met mijn
manieën van vereenzaamden intellectueel, met mijn afkeer voor alle lichamelijk
geweld, met mijn linksheid ten opzichte van mijn maatschappelijke gestalte, durf
me slechts den bleeken naneef dezer mannen wanen. Van hen zal ik alleen vroegtijdige
rheumatiek en hoogen bloeddruk erven, gevolgen van hùn overdadig eten en drinken.
De disproportie tusschen gevoel en verstand, tusschen een groot hoofd en een
tenger lichaampje, tusschen mijn individualistisch denken en mijn plebejersnaam,
tusschen mijn goed leeren op de volksschool en mijn te laat komen bij de uitdeeling
in de maatschappelijke kleedkamer wekte in mijn jeugd medelijden en zwijgen bij
de eenen en rauwen spot bij de anderen.
Ik kan niet zeggen, hoe die blikken, die men in den rug voelt, dat fluisteren en
stiekem gichelen, dat met-den-vinger-wijzen mijn jeugd voor een groot deel verpest
hebben. En hoe ik dan troost zocht in boeken, hoe ik dorstte naar weten, vurig hopend
er me eenmaal met mijn kennis boven op te werken. Ik piekerde en dacht na over
zaken, waarin andere jongens van mijn leeftijd geen belang stelden. Ik hield niet van
spelletjes en voetballen en zwemmen, ik verkoos den omgang met encyclopedieën
en al wat drukwerk heet. Heele vacanties bracht ik met
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het lezen van tientallen boeken door. Het contemplatieve leven overwon toen reeds
het actieve in mij. Mijn schoolkameraden hadden me ‘Het blikken Voorhoofd’
gedoopt: een inderdaad hoog en breed gespannen vel boven verschrikte oogen, een
bijna open mond en een spitse kin. Mijn mager lichaam met afhangende schouders
moest dien bol torsen. Ik vergeleek me toen meer dan eens met die
wereldbolhoofdigen, die op de titelbladzijde prijkten van de revues ‘Je sais tout’,
waarin ik veel neusde.
Puberteitsjaren, onvoordeelige leeftijd voor den man. De vernederden worden
later soms de hoogmoedigen. Puberteitsjaren van Europa, drang naar iets nieuws en
wording van macht, vernederde volkeren worden arrogant.
(Eenmaal naar de school gebracht, heet men achtereenvolgens Janneke,
Jantje, Janneman en Jan.
Bij het naar huis gaan, kwamen de deugnietstreken en plagerijen veelvuldig
genoeg voor.
Spoedig leert men zijn naam als een hinderend bezit kennen.
Men neemt u uw naam af zooals een bal, men gooit en rolt er mee, laat
hem in de greppels vallen en kaatst hem u beslijkt terug. Onmiddellijk
heeft die modder uw ziel bevlekt. Het kwaad is gesticht. Hoe meer ge u
boos maakt, hoe meer ge op school en op straat het refreintje van ‘Jan
Tieketan’ te hooren krijgt. Straatjongenstaal: op de universiteit noemen
sommige heeren dat folklore. Als gewezen slachtoffer van dergelijke
folklore heb ik nooit veel belangstelling voor deze wetenschappelijke
onderafdeeling over gehad.
Ge ziet op den duur op uw naam neer als op iets vuils, dat aan uw
persoontje kleeft.)
Ik begin me te schikken in mijn betrekkelijke eenzaamheid.
Mijn jeugd sleet ik te Gent. De omstandigheden brachten me naar Brugge.
Na in het vuur te zijn gestaald, word ik nu in het water geweekt. Water en vuur
kunnen in mekaar niet opgaan. Tusschen den misschien nutteloozen strijdlust van
mijn geboortestad en de vriendelijke luiheid van Brugge is geen osmose mogelijk.
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Ik weet niet of ik hersmeed word of roesten zal, vriendelijk brokkelig roesten zal
zooals het toeristisch opgesmukte oude vrouwtje Brugge. Ik voel me in die stad steeds
als een vreemdeling, als een rustige toerist. Vrij van iedereen kan ik me hier misschien
beter realiseeren dan te Gent, waar het verleden dwingend tot me spreekt. Misschien,
misschien...
(Ge leert eenzaam worden, Ge leert uw naam soms haten. Zooals een
nieuwe pet of een pas gestreken kraagje is hij niet meer veilig voor de
vuile intenties van uw kameraadjes-medemenschen. Van dit oogenblik af
heeft de maatschappij u in uw bezit, in uw trots aangevallen. Men heeft
den naam van uw persoon en de schellen van uw oogen gerukt. Ge kunt
u over die vernedering niet heenzetten, ge geniet nog te veel van de massa's
verteedering, die uw naampje bij uw ouders opwekte... Hoe zich aan te
passen?
Lichamelijk was ik toen niet sterk genoeg om den smaad met een gevecht
te beslechten, of wellicht te verergeren. Dit zou me tevens genoodzaakt
hebben tot het vormen van een groep handlangers en bendeleider worden
stond toen niet in mijn lotsbestemming geschreven. Ik was toevallig de
eerste van de klas, dus een lammetje, een goede, een Abel. En de
deugnieten, de slechten, de Kaïns, die de zoetekindjes uit opstand tegen
de meesters met het ezelsbeen van hun plagerijen achtervolgden, kon ik
nooit tot mijn bondgenooten maken.
Hoe zou ik me verdedigd hebben tegen kloeke kerels, terwijl ik sommige
nachten minutenlang spartelde tegen groeikoortsen, die me bijna het
ademen beletten en schrikwekkende beelden in mijn droom dreven. Ik
moest in deze naar levertraan ruikende en smakende periode, waarin men
zoo graag prat gaat op lichaamsprestaties en dweept met alle sporthelden,
in de meerderheid van mijn geest op mijn lichaam berusten.)
Ik worstel en ik kom naar boven, maar o de moeizame wenteling naar het licht.
Als wij geboren worden, weegt ons hoofd het zwaarst: we zijn voorbestemd om
tot kinderen van den geest, van de goden te groeien. En negen en negentig ten honderd
van onze soortgenooten doen hun heele leven lang niets anders dan hun buik vullen.
Het hoofd blijft als een bestendig verwijt boven het corpus prijken. Het hinderlijke
hoofd: ooggetuige, luistervink, speurzin, loslippigheid. Bij opstand, revolutie en
reactie moet het hoofd er altijd het eerste aan: kop-af of ‘kopje kleiner’,
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onder 't mes, valbijl, kogel in den nek, in de slapen, in den mond. Aristocratisch
hoofd als een bespotting op den mesthoop van het lichaam. Nutteloos, onbruikbaar
hoofd: men kan toch waarachtig geen sabel aan een oor, geen eereteeken onder een
neus, geen horlogeketting of ketting met kruisbeeld rond den mond hangen. Hoofden
als zoovele individualiteiten boven de lijvenmassa's. Proletariërs, massamenschen,
massabuiken, massamagen, massadarmen.
Men moet ons vetten, vullen, warmen; wij zwellen op en krimpen in, wij rommelen,
grommen en brommen onheilspellend en onze opstand klinkt naamloos veelvuldig
en hol. Wij maken bloed voor hart en longen, 's lichaams burgerij; wij moeten ons
tevreden stellen met de zuren, de zouten, de gisten, de gassen, den afval. Wij zijn de
zintuigloozen, de zelfkant, de achterkant, de onderkant, de wervelloozen, de
koploozen, de weekdieren van de maatschappij.
Wat het aristocratische hoofd niet wil slikken, komt bij ons terecht. Voor ons het
grove werk, de fabriek en den reinigingsdienst. Feesten en smulpartijen boven, voor
ons de afwasch en de overschotjes! Geen wonder dat wij stinken. Wij zijn de keuken,
het waschhuis, de plee en de vuilnisbelt.
Voor alle werk heeft men ons noodig; voor elke krisis zijn we aansprakelijk; voor
elke geboorte nochtans noodzakelijk.
Telkens als we heerschen, loopt de wereld op haar kop. ‘Nivellement par le bas’:
een breed, rond achterwerk sluit den horizon af, inplaats dat de einderlijn even wordt
onderbroken door een fijnen, smallen kop. Revolutionnaire balken stutten als krukken
de koploopende wereld. Het hoofd mag wel verdrukt, maar niet verpletterd worden.
- Hoofd, gij hebt eeuwen op mij gerust, gewiegeld, geschimpt. Eeuwen hebt ge
over mij. Corpus, gegeeuwd, gezeeverd, gebraakt. Nu is het mijn beurt om er boven
op te zijn. Leve het nieuwe leven, onder de revolutionnaire leuze: ‘Alles beneden en
beneden alles!’
Maar oogen, ooren, neus en mond vonden het vree-
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selijk, die omwenteling aller waarden, en zij beraamden een soort van fascistisch
complot. Toen zij zagen, hoorden, roken, proefden hoe de winnaars alles l i n k s
deden, maakten zij van de algemeene verdwazing na den feestroes gebruik om het
hoofd wat los te wringen, zoodat het Corpus in mekaar zakte.
Ik hou van de massa zooals van gezouten ingewanden, van gebruinde en nog naar
een beetje urine ruikende niertjes, van droogzachte levers.
Maar weg met de darmen met kalvertongpretenties, weg met nieren en levers die
de kalfskoppen zouden willen verdringen. En spreek me vooral niet van pancreassen,
pensen en andere katten- en hondenrommel, die graag met een lief citroentje of
bloemfestoen in hun bloedlooze wonden zouden willen prijken.
(Mijn naam was een voorwerp geworden los van mij, een steen dien men
naar mij kon gooien, een stok waarmee men mij kon slaan, een spiegel
waarin men me leelijk, banaal en vulgair vond.
In Vlaanderen heeten de boeren hun stier meestal Jan. Mijn kameraadjes
plaagden me er mee; ik die er zoo weinig vervaarlijk uitzag, dat zelfs de
roode doek van hun schimpen niet het bekende effekt op me had! Slechts
later kwam een woede in mij op, met terugwerkende kracht... op mezelf.
Mijn ideaal was toen zeer vreedzaam-naïef: braaf zijn, goed leer en en
alles vermijden wat op het wekelijksche en maandelijksche rapport door
lage cijfers kon worden uitgedrukt. Wie eenmaal de ‘gele trui’ van
klassewinnaar had aangetrokken, zag zich ieder jaar verplicht de
supporters in zijn familie niet te ontgoochelen. Deze eerste positie, dit
gedurig trekpaard spelen, dit door onderwijzers en
ouders-van-andere-leerlingen-aangewezen-worden als model bezorgde
me, behalve enkele getrouwen, ook schamper spottende ‘vijanden’. Slaan
deden ze bijna nooit, maar plagen des te meer.
- ‘Jan Tieketan, heeft zijn vaders broekje-n-an!’
Wie me op mijn kleeren wees, raakte bij mij de gevoeligste plek. Ik haat
vooral de huichelkomedie, welke de maatschappij met de kleedij speelt.
‘De kleeren maken den man’, zegt de stompzinnige Nederlandsche
koopmansgeest. Leve het Fransche onderscheidingsvermogen: ‘L'habit
ne fait pas le moine!’.
Terwijl mijn leerzucht mij van mijn medescholieren verwijderd hield,
voelden zij instinctief en terecht, hoe mijn voor- en familienaam beide op
honderden exemplaren van het Vlaamsche menschenras toepasselijk waren,
zoodat de catalogeerlust van den burgerlijken stand in dit geval zooals in
de andere jammerlijk te
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kort schoot om een juiste, individualistische typeering te vinden. ‘Jan
Schepens’ is nu eenmaal een vulgaire stop, die op vele Vlaamsche potjes
past...)
Ik voel niets voor wat me bindt, voor wat ik met allen gemeen heb. Ik interesseer me
alleen voor wat me scheidt van de anderen. Ik breng mijn leven door met me af te
zonderen van mijn medemenschen. Elke ware kunstenaar isoleert en concretiseert,
tot zelfs de moeder, die haar kind schept uit het vage verlangen.
Ik heb als symbool het hoofd gekozen, niet zoozeer omdat het het hoogst staat
(niet de echte aristocraten vinden zulks het voornaamste, maar de machtshysterici),
dan wel omdat het van het overige vrij afgezonderd is.
De hals-landengte, die het hoofd-schiereiland van het lichaam-vasteland scheidt,
vind ik niet smal genoeg. De torenmuur, die hals heet, is volgens mij nog te breed.
Vroeger luisterde men meer naar mij en ik schreef hooge boorden voor aan al wie
zich als ik aristocraat wilde noemen, zoodoende aan den halstoren een gladde vesting
bezorgend. Boven die dubbele verschansing kon het hoofd als afgezonderd heerscher
een koelen, misprijzenden blik in de diepte werpen.
Het hoofd zou voor mij ook elders als een edele aanwas aan het vulgair lichaam
mogen bevestigd zijn, op voorwaarde dat de verbinding tusschen caput en corpus
ten minste zoo isoleerend uitvalt als de hals. Een zwanen-, een reigers-, een
giraffenhals, al naar gelang de geestelijke waarde van het hoofd, zou een belangrijke
verbetering beteekenen aan den veel te snel uitgevoerden Scheppingsarbeid. En
waarom een musicus niet een paar hondenooren gegund (een Beethoven met
hondenooren, nog eens zoo geniaal en ontdaan van zijn doofheidstragiek!), een
dichter een nachtegaalskeel, een verteller het geheimzinnige kattenmagnetisme, een
schilder een paar arendsoogen, een criticus een knaagdiersnoet (om sneller de vellen
druks te verslinden), een moeder een buidelzak (geen kinderwagentjes meer!)?
Ik hecht er dus niet veel belang aan, dat het geïsoleerde hoofd zich het hoogst
bevindt, want ik breng het
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grootste deel van mijn leven liggend door, in het bed, op de sofa, in het bad.
De machthebbers heerschen door de krachten van de massa in zich op te slorpen.
De echte aristocraat stoot de menigte van zich af. Dat zelfgenoegzame vindt zij nog
meer vernederend dan de tirannie van hem, die haar één maal vleit om haar daarna
tien maal te kunnen slaan.
De buik heeft de dikste speklaag; de menigte is dikhuidig en dom als een
achterwerk. De opstand van de darmen, ik lach er mee. Resultaat: wind en drek.
Revolutie: buikloop van de geschiedenis. Stakingen en sabotage: zure oprispingen
die uit de massa-maag opwellen en den genietenden kapitalisten-mond even komen
pesten en doen knarsetanden. Oorlogen: barensweeën van de menschheid, ook vaak
miskraam. Een Napoleon moest op Marianne de keizersnede toepassen. Ave Caesar,
morìturi te salutant...
Steeds nieuw plezier, steeds nieuw lijden. Altijd opnieuw aan te vangen. Na elke
operatie een nieuwe periode van voorspoed en ten slotte een nieuwe tijd van
maatschappelijke hardlijvigheid. Steeds nieuwe profeten en nieuwe dokters en dat
vervloekte lichaam, dat nooit doodbloedt en steeds nieuwe menschen uitwerpt. Nieuw,
nieuw, nieuw, de nieuwe mensch, New Masses, Neue Jugend, Uomo Nuovo, Novo
Komsomol. Zoowel de mooipratende ouderlingen van de democratie, als de niets
ontziende en handelende dictators hebben den mond vol met het woord nieuw.
Nieuwe en nooit verbeterde editie van het genus m e n s c h , een eigenaardig dier,
dat den hemel eens hoopt te bevolken, een verloren, of liever een losse schakel in 's
werelds bestel. Hij tast naar het verband. Hij kan den aap de hand reiken, maar hij
wil niet. Tevergeefs loopt hij achter een hersenschim, die van hem niet wil: God.
De mensch werd bestemd om aristocraat te zijn. Los van de kudde. Laat het hoofd
koel en zuiver en alleen. In de menschenmassa staan de koppen bij elkaar gestoken.
Zie naar de kudden van de dieren: alle lichaamsdeelen krioelen door mekaar. Bah!
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Afzondering, het eenige middel tegen alle dwaasheden.
Twee koppen naast elkaar: liefde.
Twee koppen bij elkaar: vriendschap.
Twee koppen tegen elkaar: ruzie.
Twee koppen dicht bij elkaar: complot.
Een kop boven een kop: heerschzucht.
Een kop onder een kop: slavernij.
Alle onheil spruit daar uit voort...
(Schepens: een kloeke, zware naam, log als een liggend stuk hoornvee.
Achter den S-hoorn welft de ch-nek zachtjes over als een glijbaantje naar
de volgende letter-wervels toe, die horizontaal als een rustende rug zijn.
De s-staart krult bescheiden, terwijl de p als een wat naar voren gestrekten
achterpoot in kontakt blijft met de aarde en met al wat donker en vochtig
is.
Schepens: ge kunt met dit schema een fatsoenlijk huis bouwen. De S als
voorgevel, de h als schoorsteen en de p als put. Het overige: steen en
cement. Door de e's loeren de venstergaten.
Een gewone naam, die juist om zijn onopvallende burgerlijkheid zoo
veelvuldig in dit land voorkomt.
Een naam met een S-kronkelingang als een doolhof (aanvankelijk
veelbelovend), die echter op een rechte straat uitloopt, met een h-oogweg
naar den hemel en een p-ijpweg naar het purgatorium. Weinig
verscheidenheid. Anderen hebben een naam als een kasteel met torentjes
en kanteelen, een naam als een wolkenkrabber, een naam als een paal,
een naam als een park, een naam als een monument, een naam als een
toiletplaats, een naam als een huis met bijgebouw, een naam als een koets
met drie paarden, een naam als een historische stoet, een naam als een
veld, een naam als een boom, een naam als een wielerbaan, een naam als
een bom, een naam als een trein, een naam als een weggeworpen
bananenschil, een romantischen naam, een impressionnistischen naam,
een futuristischen naam, een antieken naam, wat weet ik al...
Schepens: prachtig uitgekozen slagersnaam, met een haak-S voor- en
achteraan. Als een geslacht stuk vee kan men me ophangen aan een van
beide.
Evenwichtige naam voor het liggende beest.
Hooge Sch-welving voor den kop, deze andere ‘noble conquête’, en lage
s-glooiing achteraan. La tête et la bête.
Misschien gunt u me toch een nobeler vergelijking en is het u aangenamer
in mijn naam de gestalte van den rustenden leeuw te zien, een leeuw dan,
meer bekommerd om het decoratieve van zijn houding dan om een
mogelijke prooi. Een goed gevoede leeuw dus, zooals zijn collega van het
eetwarenhuis Delhaize Frères. Met zijn hongerigen, lawaaierigen
Vlaamschen soortgenoot, die verplicht is

Werk. Jaargang 1

66
op zijn achterste pooten te staan omdat hij zoo smal behuisd is, heeft hij
niets te maken. In de nieuwe heraldiek getuigt de Schepensleeuw van
minimalistischen vrede, wars van allerlei maximalistisch kunstjesvertoon.)
Het leven glijdt horizontaal voort. Wat een stommeling is de mensch met zijn
uitzinnigen vertikalen dadendrang. Wat hebben we er mee bereikt?
In de streken, waar de menschen het meest werken, groeide de bevolking zoo aan,
dat men de lucht moest beginnen veroveren met steeds hoogere gebouwen, wilde
men het terrein van den buurman niet inpalmen.
Waarom al die torens, welke den hemel kwetsen, al die fabrieksschoorsteenen die
de zuivere lucht verpesten, al die mijnen om aarde's ingewanden te vernielen?
De ware wijze is lui.
In den beginne was het werk en het werk sproot voort uit een vergissing en uit de
eerste vergissing zijn al de andere voortgekomen. Elke activiteit is tijdelijk en absurd.
Geen enkel werk werd definitief volbracht.
Van 1900 tot 1910 liep de weg van A tot C over B.
Van 1910 tot 1914 werd dezelfde weg omgeleid, ver weg van B over D.
Van 1914 tot 1918 werd hij stukgeschoten, opengebroken, versperd.
Van 1918 tot 1930 liep hij weer van A tot C over D en niet over B.
Van 1930 tot 1938 trok men hem weer recht en leidt hij van A tot C over B en niet
meer over D.
Nu ligt hij weer gereed om zoo'noodig opgeblazen te worden.
Kelders worden gebouwd, bedolven en blootgelegd: kanalen verlegt men, kromt
ze in rechte tijden en recht ze in kromme tijden. Geslachten werken aan de
drooglegging van moerassen en zeeën tot volgende moeër of wijzer generaties er
den brui aan zullen geven. Wie dit alles wil inzien, doet niets en laat Gods water over
Gods akkers loopen.
De ware wijze is lui, de waarste wet is die der inertie.
En zeker zou de luiaard zoo oud worden als Mathu-
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salem, moest hij de inertie konsekwent beoefenen. Maar terwijl hij zijn ledematen
tot een toestand dwingt, half levend en half dood, wijst hij het principe der passiviteit
af voor zijn spijsverteringsorganen. Deze moeten veel werken, omdat de man anders
niet weet hoe zijn dag te verdeelen. Zijn maaltijden verbeelden de mijlpalen in de
geschiedenis van zijn lethargie.
De Westersche luiaard: een importprodukt. Alleen Oostersche en Zuidersche
inerten benaderen de harmonie der algeheele luiheid.
(O liggende, lange naam, die met een schot begint en op een sisser uitloopt,
prachtig fonetisch symbool van onze nutteloosheid. Bleeke banaliteit,
uitgedrukt in een reeks van stemlooze geruischen zooals men er maar
weinig bijeenziet. Alsof zijn horizontaliteit niet uitgestrekt genoeg is,
hebben de fantazielooze spraakgeleerden er nog een toonloozen
meervoudsuitgang bijgewild: Schepensen. Nuttelooze blindedarm aan een
pens, die nu reeds zooveel gassen doorlaat, dat mijn naam er naar ruikt.
Het maatschappelijke onthaal, dat een naam te beurt valt! Zooals een
muur de koeien lokt, omdat hij salpeterzout bevat, riep mijn naam, tot mijn
groote schaamte, vulgaire echo's op in de mondgrot van meer dan een
verdorven ziel onder de scholieren. Ik onderzocht de namen van andere
menschen, sommige duizendmaal hachelijker dan den mijne: de dragers
ervan werden met rust gelaten. Hun naam was blijkbaar te brutaal-eerlijk
en liet geen verdoken insinuaties toe, wat juist de groote pret was bij het
plagen en schimpen. Hij ontstelde dadelijk door oprechte trivialiteit.
Schijnheilige christen moraal, die het gebruik van grove woorden verbiedt,
maar vele menschen met hun belachelijken naam laat loopen. Zíj kunnen
niet eens de toelating verkrijgen om hem door toevoeging of schrapping
van een paar letters te neutraliseeren of er moet geld worden gegeven.
Mijn gedeeltelijke menschenschuwheid, mijn tegenzin om me met de
menigte te meten, mijn voorkeur voor statisch kloek-op-de-pooten-staan
tegenover het lachende acrobatisme, de slangachtigheid, de
cameleonmetamorfozen van de doorsneemenschen zijn eenigszins reacties
tegen de aanvallen, waaraan mijn naam vroeger bloot stond. Ik bevond
me zoowat in den toestand van den puritein, die voortdurend aan zijn
stoffelijk determinisme wordt herinnerd. Ik leerde er uit, dat aan den
ondergrond van ons mensch-zijn nog veel vuils kleeft en dat ook de taal,
het werktuig van den edelen geest, op een slijkbodem rust zooals de mooiste
rivieren, en dat ten slotte voor deze lage taalregionen tot zelfs de minsten
onder het volk een verbazende filologische kennis en een onuitputtelijke
creatieve verbeelding bezitten.)
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Men zegt van hem, dat hij in ‘dicht en ondicht’ niet slaagde en daarom criticus werd.
Hij plaagde gaarne menschen en dieren. Hij neep zijn kameraadjes in de armen,
gebrekkigen en zonderlingen slingerde hij spotnamen in het aangezicht, hij rukte de
gevangen vliegen de vleugels uit, hij beduimelde de toovermooie vlinders tot stof,
hij bond de straathonden potten aan den staart, hij schopte de katten verder. Dezelfde
plaagtechniek zou hij nu op schrijvers en andere kunstenaars toepassen.
Als man vitte hij op de honderden onvolkomenheden, die een huishouden stof tot
babbelen en kibbelen bezorgen, maar nog niet voldoende zijn om het huisverband
uit mekaar te doen vallen. Het vitten kon hij niet meer laten en hij luidde den tijd der
litteraire commérage in.
Hij zag zooals alle menschen gemakkelijker de gebreken dan de deugden in het
werk van zijn tijdgenooten en toen men hem dat verweet, veranderde hij van tactiek
en maakte van de gebreken deugden en liet het overige voort onbesproken. Toen hij
op den duur uitgepraat geraakte en enkele stokpaardjes versleten had, vond hij zijn
redding in het interview.
Hij telde het aantal kopjes thee, die hij bij schrijver X had uitgeslurpt, de
boterhammen die schilder Y's vrouw hem had voorgezet. Hij verklapte hoe moeilijk
het geweest was om den beroemden Z. te kunnen aanklampen en hoeveel trams en
treinen hij gemist had om het heiligdom der heiligdommen te bereiken. Hij
verdoezelde ten slotte zoo goed als het ging het blauwtje dat hij bij den illusteren Z.
had opgeloopen, die hem een gesprek van vijf minuten toestond, niets zei en naar
zijn illustere werken verwees. Toch slaagde de interviewer er in zijn proza met ‘Een
Uur bij Z.’ te betitelen.
Schrijvers zijn als goden. Ze willen ook gezocht en ‘gevonden’ worden en zij
beschouwen het als een afdoend bewijs van hun geniale diepzinnigheid, dat men uit
hun werk niet wijs geraakt. Al de pogingen tot exegese geven hetzelfde mooie en
wisselende effekt van wolken voor de zon. Een criticus is als Columbus. Hij wil het

Werk. Jaargang 1

69
Holland van Vestdijk bereiken en komt in het Ierland van Joyce terecht.
Ik weet niet of een of andere litteraire Lamarck of Cuvier reeds een classificatie
der critici bekend maakte. Ik ken er althans geen. Hier alvast het gedeelte over de
ongewervelde kritiekdieren. Men noemt ze ongewervelde, omdat ze bij gebrek aan
ruqgegraat den weetgierigen lezer geen houvast bieden. Deze proeve wordt met
bescheidenheid den lezer aangeboden. Voor aan- en opmerkingen dankbaar
aanbevolen enz... Later zal ik de gewervelde kritiekdieren eens behandelen.
1. D e c r i t i c u s - b l o e m l e z e r : Zegt zelf niets, maar geeft vele citaten van
anderen. Gewoonlijk een joviaal schepsel, wiens naïeviteit om ook enkele boeken
te hebben ‘geschreven’ en wiens ijdelheid om met de bloempjes van anderen op zijn
frak te loopen te vergeven zijn.
2. D e c r i t i c u s - p l a g i a r i s : Een ambitieuze, die het met de litteratuur ver wil
brengen. Tengevolge van machteloosheid in den eersten graad verzaakte hij reeds
aan het schrijven van poëzie en romans, lijdt nu aan machteloosheid in den tweeden
graad. De kritische ader verkalkte. Daar hij zelf niet meer in staat is tot het ordenen
van ideeën (oude ideeën in nieuw verband), eigent hij zich het geestelijke goed van
anderen toe. Feitelijk een pathologisch geval. Struisvogelpolitiek.
3. D e c r i t i c u s - f o u t e n t e l l e r : Een individu dat gewoonlijk zelf nog heel
wat te leeren heeft en dat er een kinderachtig genoegen in schept de anderen de les
te lezen. Gewoonlijk zoo seniel, dat het zelfs fouten ziet waar er geen zijn. Doet
hopeloos schoolmeesterachtig en maakt de anderen voor schoolvossen uit. Vooral
te vinden bij met de litteratuur flirtende ambtenaren. Fouten zoeken behoort tot hun
systeem van standjes geven.
4. D e c r i t i c u s - a f s c h r i j v e r : Schrijft uit de gedichten, romans en verhalen
hier en daar een zin af, met het doel er aldus een artikel over aaneen te flansen. Zijn
ijdelheid bestaat hierin, dat hij zijn geknoei voor vulgarisatie wil doen doorgaan.
Vrij onschadelijke soort, die vooral in de journalistiek krioelt. Niet te verwarren
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met den criticus-plagiaris, die van e s s a y i s t e n afschrijft.
5. D e c r i t i c u s - n a v e r t e l l e r : Eveneens een vrij onschadelijke soort. Hij
denkt goed en nuttig werk te verrichten door van elk te bespreken boek een soort
van korten inhoud weer te geven en koestert de illusie daarmee het publiek tot het
lezen van het behandelde werk eerder te kunnen aanzetten. Hij doet me altijd denken
aan den boer, die spreekt over volle melk en zelf 75 % water in de zijne giet.
Misschien ben ik de criticus-pechvogel.
Als ik een werk niet goed vind, is dit te wijten aan slechte spijsvertering, naar het
schijnt. Als ik ronduit mijn meening meedeel, word ik zoogezegd op dubbelzinnigheid
betrapt. Waag ik roekeloos den inzet voor een goed werk, men laakt me om mijn
voorzichtigheid. Ik heb zwakke oogen en men noemt me scherpziende. Ik tracht de
dingen scherp en precies te zeggen en mijn zin wordt omslachtig genoemd: biecht
ik de naakte waarheid op, men spreekt van verbloemd. Ik ben een Gentsche
Sinte-Niemand en ga door voor een ‘Brugsche figuur’ en als ik mijn hart eens rechtuit
wil spreken, bekoop ik dat nogal duur. Met de jaren nemen ‘vijanden’ en slachtoffers
toe, maar hoe meer ik moet vechten, hoemeer het kijven en twisten me immuun
zullen maken.
Het chemisch ontbindende element tast allen aan. Gij kunt den criticus verachten,
vervloeken.
Achter U en hem staat Ons Aller Meester-Criticus. Hij ziet door de dikste vetlaag
uw geraamte en telt uw knoken.
(Sch. wordt Sancho en pens-panse Panza. Niet alleen in mijn naam zit een
Sancho Panza verscholen.
Schep, schop, schap, schaap, schip. C. Schepp verandert in Jan Prins.
Tusschen Schepers en Scherens staat Schepens als een burgemeester
omringd door twee gevierde superspierkampioenen. Jef Scherens, Jan
Schepens, er is maar een letterbanddikte verschil...
Algemeen geldige naam om als een versleten muntstuk tegen een jonge,
frissche, maar nog naar haar vorm zoekende individualiteit smalend uit
te spelen, het meest onpersoonlijke, het meest vor-
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melijke deel, cliché van mijn ik, geen wezensdeel, magere erfenis zwaar
hypothecair belast.
Gij komt zooveel in opstand tegen de methode van leger en zekere
administraties om een naam door een zoogezegd onteerend cijfer te
vervangen. Onthoud dat er niets zoo zuiver, zoo onberispelijk, zoo absoluut
rechtvaardig is als een cijfer. De mensch heeft nooit iets puurders
uitgevonden.
Gij vindt het getal toch onteerend?
Maar gij verwart de volmaakte hoofdtelwoorden met de gemilitariseerde
rangtelwoorden!
De wereld lijkt wel een enorme vastenavond, waar elkeen met een pak en
een masker loopt, welke hem niet passen, niet bevallen, of waarachter hij
zich al te goed kan verbergen.
Wie schrijft ooit eens dit karnavaleske drama, waarin men niet alleen de
huid van den beer verkoopt voordat hij is geschoten, maar waarin men
het beest een vel geeft voordat hij beer is.
Schud eens mijn namen in een caleidoscoop, wat al gekke combinaties!
Scheen, schep, Schnee, See, sepes, Seneca, scheepjans, snephans, snap,
schap, schapen, Jen Schapens, Schepsen, schans, schespe, hesp, he, hen,
jas, hanse, pech, pee, pen, Pan Schejens, pens, pesces, pss, epen, een, eh,
esp, es, ach, asch, neep, Nep, nap, nach, Nahe, Jansens, sens, sans, jaspe,
snep, spes, she, Jane, Jena, Jan Speen 'n pech-Jan, pace, Hansje Pans je
Pa... Van dit alles is mijn naam het kleinste gemeene veelvoud.
Schepen, scabin. Scapin, Les Fourberies de.
Vlômsche les: Schepos, Schepons. Scheppens, Schepel, Schepol, Schiphol.
Leeraars en Nederlandsch, vroeger!
Fransche les: Sceppens, maar vooral Chepanse: che pense, chimpanzé;
je pense, donc je suis. Descartes en Darwin, een programma naar mijn
zin.
Engelsche les: ‘All names of animals may be used as neuter nouns’, he-goat
and she-goat. Schepens = he-pen + she-pen. He-pen and she-pen =
Scharten-Antink.
Daar had men het weer. Eerst opstand tegen den naam, daarna gaat men
zelf met zijn naam op avontuur uit.)
Zooals ik bij eliminatie kritieken ging schrijven, omdat roman en gedicht mij tot nu
toe niet afgingen (zoolang er twijfel is, wordt er gehoopt), zoo werd ik leeraar.
Mijn vader droomde er van, dat ik ingenieur zou worden en ik moest mijn toekomst
in die richting leiden. Ik was echter een veel te grillige en veranderlijke machinist
en het ingenieursavontuur eindigde met een bijna catastrofale ontsporing. Aan
terugkeeren viel niet te den-
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ken. Er bleef alleen de weg naar de normaalschool open.
Onbewust ga ik misschien den vaderlijken wensch toch tegemoet.
Wie of wat belet er mij bruggen en wegen te bouwen in het Vlaamsche
literatuurland en elders en dit alles te ontleden, te beschrijven en vast te leggen in
studiën die er als plans uitzien? Alleen de tijd misschien en dan nog... Ik houd dolveel
van litteraire strategie. Ik voel me het gelukkigst, als ik me in de rol indenk van
litterairen stafofficier en ik op mijn zorgvuldig opgemaakte kaarten den toestand
overschouw. Het is minder aangenaam als ik moet beginnen verslag uit te brengen
over de situatie. Alhoewel ik niets wensch te maken te hebben met die onmenschelijke,
meer dan koele sereniteit, waarmee strategen over oorlogstuig en menschenlevens
kunnen spreken, toch zou ik mijn kritieken die feilloos correcte lijnen en die snijdende
juistheid van een militair deskundig rapport willen geven.
In afwachting dat er misschien wel eens iets van mijn jeugdillusies wordt
verwezenlijkt, zal ik het maar voort gedoogen, dat men me uit onwetend- of
kwaadwilligheid voor een schoolmeester wil doen doorgaan.
(De schapen moet men scheren... En Schepens moet men slaan, ja slaan...
Schop ver van mij de schelmen en schavuiten, die schande brengen en het
schurft zijn op 's werelds schoon geschminkte smoel. Het schorremorrie
schendt en schimpt, en scheert de schuwe schapen, die in de schuur
schoorvoetend schuilen gaan...
O schrikbewind van schoelies, schobbejakken, van schinderhannesen, van
schrikaanjagende scharminkels met schriele schooten, van
schorpioenschrijdende schraffelaars en schooiers schreeuwerig en
schraal...
Beschaving, kan 't u schelen, al dit schatplichtige, dit schuldige, dit
schetterend schilderachtige, al dit schaveelen met schep en schors, met
schil en schim en schimmel, met scheen en schenkel, met schol en schar
en schelvisch, met al wat schor en schonkig is, met al wat scheel en schoftig
is. Schuur al dit vuil, schrob alles weg, schaaf alles af. De groote
schoonmaak! Schei uit met het
schurftig-schandalig-scharlaken-schaamtelooze-schismatieke. Schik schets
en schema en schrift met schort en schotel en schoorsteen bij school en
schoonmoeder....
En scheer u weg op schip of schuit, de smerige, stinkende schurftwereld
uit.)
(Wordt vervolgd.)
Jan SCHEPENS
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[Nummer 2]
[Gedichten]
Vergeefsche tocht
Ik, die den hemel en den nacht doorstond,
de zinnelooze wereld heb doorgrond;
ik, die mijn speeltuig en mijn zwaard begroef,
ga met een doodelijk verlangen rond:
opnieuw een opgejaagde Gods te zijn en reeds verteert de hartstocht allen schijn;
mijn oogen branden: onder zon en maan
zie ik het paradijs en de woestijn.
Al wat het hart vernielt, blijkt onverslaan,
de sterren wentelen hun oude baan;
en ik, die in den nacht verloren lig,
en buiten mij zal nimmer iets vergaan.
De dieren braken eens hun kooien uit,
geen einder heeft hun blinde drift gestuit.
Is nu de aard verwoest? Is het genoeg,
dat ik den slaap begeer en oogen sluit?
Vergeefsche vragen en vergeefsche tocht,
de dood heeft heel de wereld opgekocht;
de reuk der velden en de ochtenddauw
zijn eeuwig en van droomen niet bezocht.
Al wat mij eigen was, heb ik vermoord;
de gang van het heelal is niet gestoord.
Ik, die als kind den hemel heb gezien,
klop nu vergeefs aan de gesloten poort.
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Jonge liefde
Onder de boomen langs de polderwegen
hebben wij stilgestaan en liefgehad.
De wind hing in de bladeren verzwegen
en ver daarboven was wat stergespat.
Een diepe, koele nacht heeft ons omgeven,
zwaar dreven geuren van de weiden aan.
Het was een kalm en raadselachtig leven,
waarin wij mond op mond hebben gestaan.
Nog steeds proef ik den geur der rijpe gronden,
de weelde van je warme aangezicht,
door geen gebaar van liefde nog geschonden
en bloeiend in het eerste scheppingslicht;
een vrucht zooeven aan Gods hand ontgleden,
kuisch en volschapen naar een nieuwen zin.
Ach, hoeveel eeuwen is het reeds geleden,
dat wij verloren gingen in die min.
Wij hebben onzen status weergevonden,
het oud begeeren heeft ons achterhaald.
Eerst jaren later zouden wij doorgronden
door welken tuin wij hadden rond gedwaald.
Eerst jaren later zouden wij hervinden
elkanders oogen en den diepen gloed
van het herinneren: hoe wij beminden
en het gelaat van God hebben ontmoet.
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Tusschenspel
Wat hen versombert en tot slaven maakt:
het leven in een stad van koorts en damp,
de muren door verkilling aangeraakt,
gestalten vluchtend - een vergeefsche kamp
tegen den dood, die aan het lichaam vreet,
de vreugde in de oogen bleeken doet,
het vuur dat in de aren gloeit verstikt dat eindelijk geen sterveling meer weet
waarom dit leven hem is toebeschikt,
en dat de nacht gaat heerschen in het bloed.
Men ziet hen later in een milder staat:
het wachten op een teeken dat niet komt,
een mond die van verloren dingen praat,
een rug die willig onder slagen kromt;
de woorden die hen drijvend houden, tot
de zin verpulverd is en altijd stroomt
opnieuw die vloed de open wereld in.
Maar eenmaal slaat de laatste klank kapot,
maar eenmaal zien de moede oogen in
de woestenij, die door den nevel doomt.
Wat hen versombert en tot slaven maakt:
oord zonder uitweg naar een hemelsch land,
of naar een afgrond, die de pijn verzaakt,
daar alle nooden worden uitgebrand.
Dit eeuwig tusschenspel van hoop en vrees,
geen vuist die naar de blinde luchten zwaait,
de mist brengt langzaam allen hartstocht om.
En 's avonds, als de hemel openwaait,
zijn zij vermoeid en eenzaam, laten stom
den slaap toe en zijn enkel vleesch.
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Hemelvaart
Mevrouw ontvangt haar gasten, wijst de kamer,
waarin het roode pluche domineert.
Er staat een divan die nog heel goed veert.
Men mint er delicater en bekwamer,
mits men zich voor de buren niet geneert.
Het paar heeft enkel eenzaamheid van noode.
Ondanks de schennis die door reten loert,
heerscht er de sfeer die tot extase voert
de armen die hun lusten willen dooden.
Want hier wordt niet gelachen en gekoerd.
Een halfuur eeuwigheid is hen beschoren.
Zijn streelen heeft een moe gelaat ontdekt,
dat wit in het verschemerd lamplicht plekt.
De laatste driften van dit lichaam smoren,
tot het als dood voor hem ligt uitgestrekt.
Zoo varen deze twee den hemel binnen,
en achter het behang verschuift een stoel.
Nog even heeft dit leven zin en doel,
dan blijft er niets meer over te beminnen.
De lijven schrompelen en worden koel.
En na het tweegevecht ziet men hen schrijden,
schaamteloos langzaam, naar de buitendeur.
Zij loopen los, gelaten zonder kleur
en oogen die elkanders blik vermijden.
Hij huivert, walgend van haar lichaamsgeur.
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Aftocht
Zij heeft haar kinderen genomen,
het kleine meisje en den knaap,
die reeds met oogen vol van droomen
en vechtend met den zoeten slaap,
zich aan hun moeders rokken drukten;
de nacht kwam als een dreigement,
een wolk van onheil, en zij rukte
haar kinderen weer overend;
dit huis, dit donkere en stille,
omsloot haar somber als een graf,
maar buiten was het sterrentrillen
en wind, die groote vleugels gaf,
aan den verkommerde; zij kleedde
haar lievelingen en zij beet
haar lippen vaster, om de wreede
uiterste phase van het leed
te kunnen dragen; door de straten,
het bitter vlagen van den wind,
liep zij standvastig en gelaten,
aan elke hand een klagend kind.
Het was niet pijnlijk meer te leven,
sinds deze wijsheid haar bewoog:
een mensch, die alles heeft gegeven,
wordt licht als wind en vaart omhoog.
Zij wist de wegen wel te vinden,
die zij reeds veel te lang beminde;
de nacht, van maan en sterren wit,
viel tot een afgrond voor haar open,
zij is er lachend in geloopen;
de kinderen, aan haar rok geklit,
namen den hemel in bezit.

M. MOK
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De duive in de rotsspleten
Eenmaal wendde ik mij nog om voordat het schip met zoete lading in het Westen
verdween. Over de golven dansten de nevels. Mijn mond beroerde het zand. Uit de
verte wenkte nog een wimpel, die huiverde en toen oploste. Mijn buik uit het weeke
zand opheffend zag ik dat het water langzaam invloeide. Kreten rondom mij, vol
ingehouden nieuwsgierigheid, brachten mij tot bewustzijn. Mijn handen strekte ik
hoog uit, van al mijn teenen schudde ik de druppels. Ik onderscheidde een fijn getik.
Aganum, mompelde ik en ik sperde wijd mijn mond open om te lachen. Mijn tanden
waren eerder gekerfd en blinkend dan besmet door het zand, dat trouwens uit parende
en ijverige lichaampjes bestond. Van het water kwam nu een koelte over, waarop ik
mij verhief, ongeduldig de hoogte zoekend. Weer lachte ik alsof ik wilde vergaan in
geschater. Onder mij golfden de luchten en bewogen de bosschen. In elk der boomen
merkte ik een opening tot ontvangen hunkerend bereid. Zorg vervulde mij plotseling.
Maar reeds dook ik pijlsnel, honderden malen als een zilver geschubde visch met
groote bewegende oogen. Hijgend gleed ik verder, licht buigend voor de dank der
duizenden. Het gras vormde zich tot eentonige koren en zong luid mijn naam, die
mij omhuiverde als een nooit te bezitten sensatie. Enkele slingerende lianen nam ik
tot mij omdat ik het spel lief heb. Zij rolden om mij heen en kirden alsof ik in hun
macht was. Met aandacht bekeek ik degene die mijn beenen verbond. De
onstuimigheid van de violette die 's nachts de maan uittartte, ontstak in mij een helle
woede; ik strekte mij en knarste uiteen alsof ik mijzelf in stukken wilde rijten. Reeds
waren de lianen beneden, jankend, zóó welluidend, dat ik alweer verzoend, genadig
mijn hand bewoog. Hun lachen vervolgde mij tot de Kringloop, waar ik stopte en
mij neerzette, de oogen naar boven gericht om beter de wervelende cirkels te
ondergaan die mijn adem wegnamen, zoodat ik schokkend snikte. Wee hen die mijn
lusten bespiedden. Ik bekloof hen, want mijn woede ver-
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schrikt de brutaalste sterren en stijgt tot in het Onmetelijke, kometen verjagend,
alleen door een gevoel van onheil.
Het behaagde mij te voet neer te gaan. Mijn voeten tintelden bij de aanraking van
steensplinters die ik daartoe had laten afslaan. Mijn borst welfde. De schouders duwde
ik in de wolken, hen omvattend en wegstootend, totdat ik Aganum ontwaarde, ver
beneden mij, mijn dienaar en mijn gezaghebber. Mijn satellieten verjagend daalde
ik tot hem. Met een sierlijke zwaai boog hij voor mij neer. Welk een halswervels in
een wit en geheimzinnig lichaam. Mijn handen strekte ik afwerend naar hem uit,
hem beduidend plaats te geven aan gevoelens die mij verstikten. Wat beteekenden
mijn rijk, mijn heiligdommen, ik zelf, hoe zwol ik terwijl ik mij in niemand neer kon
laten. Zijn dienaar, zijn slaaf, zijn kruimel was ik, ik zou mij in een plooi van zijn
witheid nederig willen verbergen. Maar stil, hij loerde en raadde mijn twijfel, mijn
wanhoop. Hoog spande ik het hoofd, geschrokken deinsde hij terug.
Bij het buigen van de zonneschijf, het tinkelen van viaren moest ik aan het water
zijn. Mijn behagen, zoo las ik uit Aganum's wrijvende handen, zou zich uit nevels
losmaken. Een gestalte zou zich ontvouwen - Aganum's handen rezen prijzend ten
hemel - tien aardrijken waardig, wit om te streelen, donker om in te reizen. Vertoornd
omdat mijn adem stokte, gebood ik hem zijn tong te matigen. Hij verdween in de
ravijnen.
Mijn voeten rilden waar ik ze neerzette. Op de haastige fluisterkreten rondom mij
gaf ik nauwelijks acht. Degenen die mij naderden versloeg ik vóór ze hun wensch
kenbaar konden maken. Gemor onderdrukte ik met zweepen. Ik dreigde met geheele
vernietiging. Mijn borst scheurde van angst. Op het bewegend zand dat zich innig
langs mij schuurde, prevelde ik woorden die door werden gegeven en het rijk met
hoop vervulden. Ik rustte uit, dwong mijn hoofd koel en mijn hart onbewogen. Toen,
ernstig, het voorhoofd rimpelloos, begaf ik mij op weg. Nooit schreed ik zoo waardig.
Wiegelend lag op het water al het vaartuig, dat zingend om mij sloot en af-
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dreef. Mijn vingers spritsten druppels, die glansden in het bleeke licht met de
bewegende schaduwen. Ik haalde aan bij de biezen en luisterde. Een flauw geruisch
tartte mij. Kalmer weer sloot ik de oogen. En langzaam doemde het gerucht van de
viaren op. IJl en begeleidend het trippelen van voeten. Ik veinsde niets te hooren,
maar de viaren zetten zich om zij, streelden mij en bliezen hun geur en wijzen in
mijn mond. De smaak versterkte. Hoog verhief ik mij, mijn armen kruisend. In de
verte ontwaarde ik een vluchtende gestalte, die, als een stip, bewegingloos bleef
staan. Aganum, maar weeker, Aganum, maar wit en zwart, gebogen in deemoed.
Een diep gelach steeg in mij op. Ik naderde. Vuur schoot door het duister heen, blauw
licht kwam op de hoogten. Ik omvatte beschermend lang haar. Naast elkaar bewogen
onze lichamen zich. Ik boog mij over het hare vóór wij op het water afdreven. Het
was boeiender dan het spel der lianen. Wij spoelden tusschen de terzijde wijkende
gewassen aan. Verborgen in de grot die zij zocht groeide in mij de onrust. De wanden
schenen mij te bedreigen. Haar gezicht groeide. Mijn tong mat haar tanden. Toen
boog ik mij weg, mij verwijderende van de groene vlammen, die uit haar oogen
sprongen. Mijn handen bewogen zich over het snoer daar waar het lichaam het smalst
was. Ik nam haar op en rolde haar langs mij heen. De scherpe kanten van de steenen
schenen te tergen. Door de nauwe opening zag ik blauwe kusten waar blondharigen
op de teenspitsen zweefden. Weemoedig dacht ik aan de tijden toen de lucht trilde
van gezang en ik afzijdig het gebulder van orkanen regelde op de maat van kreten
van bewondering. Intusschen had mijn gezellin zich over mij heen gebogen. Haar
handen dwongen de mijne neer. Dicht ging zij over mij heen, als een bewegende
toorts. Een siddering staalde mij. Te laat merkte zij het. Haar lach ging in een gil
over, die de rotsen terugkaatsten. Mijn lichaam sloeg het hare, ontvoerde het en
maakte het tot het mijne. Mijn geweld deed de gestalten in de verte op de vlucht
slaan. Hoe boven alles uit was deze vrucht met rood hart. Ik perste mij tegen de grot
aan, alles verpletterend, stijgend. Draaiend en keerend rees ik naar de kring-
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loop, waar ik het lichaam dat lichtte en rookte rond boog en verzegeld in de kringen
wierp. Mijn oogen verblindde ik, kijkend naar de eeuwige beweging waar mijn prijs
in rondging, tot dat ik zou volgen. Laat eerst en gebogen daalde ik af. Aganum die
mij buigend en bevend naderde, zette ik goedgunstig de voet in de nek.
Adriaan van der VEEN
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[Gedichten]
Type
Zijn gansche rijkdom is een tand in goud,
En afgedragen, blankgeblonken schoenen,
Die hij met trots aan 't Noordstation laat boenen,
Terwijl hij op zijn laatste muntstuk kauwt.
Hij heeft een baard van vele dagen oud,
En zijn gelaat doet denken aan citroenen,
En aan de vrouw die zijnen mond moet zoenen,
Wanneer de drift zijn lijf gespannen houdt.
Hij is de man die naar de stoeten jouwt
En laffe klappen krijgt, en met miljoenen
Sterren vóór zijn oogen, zijn zwarte schoenen
Vermiljoen ziet worden; hij hoest, en bouwt
Met liefde aan den tempel van zijn haat,
En kust de vuilste jochies van de straat.

Avond in de stad
Als half-gestolde olie in een flesch,
Is deze stille, avondlijke stede,
En 't is, als werd er met een gouden mes,
Het late, lillend licht in tweên gesneden.
Het is alleen nog klaar in populieren,
En hier en daar bloeit reeds een open raam,
Zooals een ruiker witte anjelieren,
In d'armen van de vrouwe zonder naam.
Wij staan te huiveren als lentekruinen,
Met in den mond het eerste scheutje gras,
En in het hart den geur van duizend tuinen;
Maar straks zinken wij neer op de matras,
Als in den schoot van winter-kille duinen,
Met in de longen iets dat schraaft als glas.
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Najaarsavond
De vroege avond maakt mij vlugger moe,
Ik sta vóór 't vensterraam en kijk naar buiten,
Mijn blikken gaan niet verder dan de ruiten,
Het harte slaapt, maar d'oogen zijn niet toe.
Plots gilt een late, loome, najaarstrein,
En rosse licht sluipt schuw over de sporen,
De maan spat open op een scherpen toren,
En 'k zie ineens dat er nog bloemen zijn,
En ook nog blaren aan de vale boomen.
Het is of iets al is, en nog moet komen,
Gelijk het kindje in den moederschoot;
Ik sta als op een oude, wankle brug,
Met nog wat zomerzon op mijnen rug,
En in mijn blik den herfstwind van den dood.

Marcel COOLE
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De smeulende asch
Voor R. Herreman (naar aanleiding van zijn commentaar op Karel van
de Woestijne's ‘God aan zee’)
Moet één zich voor zijn driften schamen?
Wie heeft er ooit zich van bevrijd?
Men vond gecompliceerde namen
voor wat in ons te sluimren leit,
verminkt en door den tijd verwrongen,
en enkel loert op het moment
om als een onweer los te breken,
waar het moraal en geest ontkent,
om bandeloos en woest te wreken
wat eeuwenlang werd onderdrukt,
ontluisterd en teruggedrongen,
geweerd door opvoeding in kudde
naar regels van moraal en wet.
En lukt het één soms af te schudden
wat klemt, benauwt, zijn fel verzet
heeft men algauw weer neergedrukt.
Hij moet zich ras gewonnen geven.
Men drijft terug hem in de kudde
om volgens vast systeem te leven,
in regel met moraal en wet.
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Moment-opname
(Vrij naar een Duitsch gedicht in proza van Ernst Zitelmann)
Aanschouw de vrouw die vóór ons gaat:
haar gang is zacht en gansch muziek.
't Is of haar stap het rhythme slaat
bij Schumann's wiegende muziek.
Geen scherzo is 't dat kort en vinnig
de klanken in de ruimte schiet,
maar 't zachte wiegen van een lied
ons aangeduid door ‘leise und innig’.

Voorspelling
Voor Gaston Verreydt
Meer met het kind dan met de moeder ingenomen,
zal aan uw liaison zoo gauw geen einde komen,
want van de moeder-minnares te vlug verveeld,
blijft daar het schuldloos kind dat vleiend u beveelt
te blijven en uw rol van vader voort te spelen.
't Kind eischt u op al ging de moeder u vervelen.

M. DE DONCKER
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Het kaartspel
Vier heeren in een koffiehuis, gezellig koffiehuis voor heeren, vier heeren spelen kaart; geen muis
is er zoo stil als deze heeren.
Zij zijn zeer oud, en uitgesleten
is elk gebaar dat hen verlaat,
versleten, maar strikt uitgemeten,
half militair, gewikst kordaat.
Elk speelt zijn spel. Men combineert
een schoppenboer met heer en dame;
het is verrukkelijk wanneer 't
zoo uitvalt als men dacht. Bekwame,
ja, zeer bekwame spelers zijn ze,
wat in een kaart steekt komt tot recht;
ofschoon ze liegen, bluffen, veinzen,
strategisch wordt elk pleit beslecht.
Een woord, dat harder dan een ander
heel even trilt uit zuren mond,
trekt nooit de spelers uit elkander
en draaft slechts nukkig tafel-rond,
zoodra vergeven en vergeten,
spontaan verrekend, afgedaan, een passiepijltje, snel gespleten,
gedoofd en in het niet vergaan.
Soms loert de Dood over hun schouders,
doorziet een list en grinnikt schel,
want, drinkers of geheelonthouders,
straks krijgt hij al die heertjes wel.

Eugène BOSSCHAERTS
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Prae-dadaisme
Wij Hollanders, bouwen op stevige fundamenten en wanneer wij den grijzen
Dom-toren voor ons zien, vermoeden wij een reeks van eeuwen, burgeroorlogen,
rustige vredesjaren, vol kerkelijken en intellectueelen strijd, vol zelfgenoegzame
eensgezindheid ook - kortom, wij vermoeden een geestelijke en tegelijk een materieele
fundeering onder den zandsteenkolos, die aan ons uitzicht perspectief verleent.
Wanneer men nu een regel als dezen onder de oogen krijgt, ‘de Dom is een loeiende
pilaar’, dan zal men dit niet zoo zeer als ‘onzinnig gebazel’ aanmerken, als wel hierin
het ontbreken van allen materieelen en historischen grondslag constateeren: men kan
in dit geval van geestelijke ontworteling spreken. Zakelijk uitgedrukt, heeft de
schrijver van dezen regel dit gedaan: hij heeft den zeshonderd jaar ouden toren
beetgegrepen en hem overgeplant - of juister, overgeplaatst op een verlaten stuk
grond, waaraan alle geschiedenis vreemd is. Hij heeft voor het historisch milieu een
leegte gesubstitueerd, welke den welbekenden toren tot een onverklaarbaar fenomeen
maakt, een vizioen dat ons op onze toch zoo alledaagsche wandeling verschijnt. Ook
een schilder als A.C. Willink heeft aldus gehandeld met het ouderwetsche stadsbeeld.
En bij een vertegenwoordiger der jongste generatie, Adriaan van der Veen, lezen wij
een zin als dezen: ‘de boomen loeiden’. Dit beeld is verwant met het vorige; de boom
is hier los gedacht van zijn omgeving en een ruimte is leeg gemaakt ten einde de
nieuwe inhoud te kunnen bevatten.
Dadaïsme is dus feitelijk de kunst van ontruimen, onteigenen.
Voordat Tristan Tzara op een achternamiddag in 1916 te Zürich in Larousse
bladerend, de beteekenis vond van het woord ‘Dada’, waren er reeds dichters geweest,
die aan dezelfde voorwaarde als welke het Dadaïsme stelt, voldoen, die namelijk
gedichten schreven, die ‘niets beteekenden’. Termen als ‘loeiende pilaar’ en ‘boo-
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men loeiden’ ontberen alle ‘beteekenis’. Maar wat is eigenlijk ‘beteekenis’?
Beteekenen is het teeken, het symbool van iets vertegenwoordigen. Welnu, een
loeiende pilaar vertegenwoordigt niemand of niets: deze term eischt autarkie voor
zich op. Het is al weer de kwestie van ‘das Ding an sich’. Het op- en om zichzelfs
wil bestaande is per se ontworteld, zonder geschiedenis, ‘dépaysé’, het symbool van
niets - immers van zichzelf kan het natuurlijk geen symbool zijn: het is dus zonder
beteekenis.
Wanneer de ontwikkeling der kunst neer komt op de ontwikkeling van de beteekenis
der verschijnselen, het ‘wisselen van eigenaar’ der symbolen, dan moet men het
Dadaïsme beschouwen als een regelmatig terugkeerend, noodzakelijk interregnum,
plaats hebbend tijdens iedere ‘eigendomsoverdracht’. En dan behoeft het ons ook
niet te verwonderen, dat ook vóór 1916, ook vóór den Wereldoorlog, die a l l e s op
zijn rekening heeft gekregen, het Dadaïsme op gezette tijden heeft gebloeid.
Het Dadaïsme heeft zijn eigen wetten, waarnaar het luistert. Het gaat uit, laten we
zeggen, van de formule 2 × 2 = 5 en aanvaardt dan alle consequenties van deze
rekenkundige ketterij. Houdt de Dadaïst zich niet aan deze formule en gaat hij op
een gegeven oogenblik uit van ‘2 × 2 = 4’ of van een andere ‘ketterij’, dan is hij als
Dadaïst mislukt en ook als kunstenaar, want hij heeft niet vermogen te geven, hetgeen
hij bedoelde te geven.
Beteekent het leven van Verlaine niet een leeg gemaakte ruimte na het deficit van
zijn huwelijk? Was Parijs niet een verlaten stad na de gruwelen van oorlog, van roode
en witte terreur? Waren voor den vriend der Communards niet alle mogelijkheden
tot terugkeer in de maatschappij weggevaagd? Voor den overgang van ‘La bonne
Chanson’ naar ‘Romances sans Paroles’, van ‘Une Fleur dans un Obus’ naar ‘Mon
Système’ was een hiaat noodig, want volmaakt geleidelijke ontwikkeling is een fictie.
Op een gegeven oogenblik dient de sprong - al is die nog zoo klein - te worden
gemaakt. Er is dan behoefte aan een vacuum. En van zulk een
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vacuum in zijn leven als mensch heeft Verlaine als dichter gebruik gemaakt - of
liever, hij heeft het in zijn kunst getransponeerd, want Dadaïsme is evacuatie-kunst.
Onderstaand sonnet vormt een ‘acte de présence’ in het zg. Album Zutique van 1871
en de latere Zutisten vormen feitelijk een voorbode van ‘Dada’:
Trois petits pâtés, ma chemise brûle.
Monsieur le Curé n'aime pas les os.
Ma cousine est blonde, elle a nom Ursule.
Que n'émigrons-nous vers les Palaiseaux!
Ma cousine est blonde, elle a nom Ursule,
On dirait d'un cher glaïeul sur les eaux.
Vivent le muguet et la campanule!
Dodo l'enfant do, chantez, doux fuseaux.
Que n'émigrons-nous vers les Palaiseaux!
Trois petits pâtés, un point et virgule.
On dirait d'un cher glaïeul sur les eaux.
Vivent le muguet et la campanule!
Trois petits pâtés, un point et virgule.
Dodo l'enfant do, chantez, doux fuseaux.
La libellule erre parmi les roseaux,
Monsieur le Curé, ma chemise brûle!

Wanneer men hier de opmerking zou maken, dat een en ander slechts als grap bedoeld
is, dan zou hij in dit vers nog te veel zoeken, immers is hier in het geheel geen sprake
van eenigerlei bedoeling of beteekenis. Hetgeen weer niet wil zeggen, dat de dichter
niet wist wat hij wilde! Maar het is de wil van den componist dan van den dichter:
‘de la musique avant toute chose...’. Het is juist in tijden van overgang, van hiaten,
van windstilte, dat invloeden van de zijde der andere ‘schoone kunsten’ op de
litteratuur inwerken. Wanneer men per se van een invloed van den wereldoorlog op
het Dadaïsme wil spreken moet men dien zoeken op het verschijnsel van ‘ver-
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zonken grenzen’, van annexatie dat op het terrein van de kunst is doorgedrongen...
Ik sprak van een kettersch standpunt, waarvan men uitgaat en waaraan men trouw
blijft. Echter kan men zich ook systematisch en consequent van een algemeen
aanvaard dogma verwijderen. De titel van Huysmans' bekenden roman ‘à rebours’
vertegenwoordigt een variant van dit streven. Wellicht kan men hier het best van
‘die Fahrt ins Blaue’ spreken - om een uitdrukking, ontleend aan een bepaald soort
vacantie-spoorverkeer, te bezigen.
Iemand die beschrijft, hoe een ‘quintuplette’ een afstandsrace van Parijs naar een
gegeven eindpunt in Siberië maakt, met een locomotief als gangmaker, is een fantast
in het genre van Jules Verne, wanneer hij er in slaagt ons zijn verzinsel aannemelijk
te maken. Maar wanneer het den lezer allengs duidelijk wordt, dat over een afstand
van 10.000 mijlen één lange ononderbroken wielerbaan is aangelegd, waarmee een
eenzame door de kale vlakte aangelegde rails parallel loopt als draagster van den
gangmakenden trein - dan ziet hij weer den ‘onteigenaar’ aan het woord, een prototype
in woorden van den kleurenkunstenaar Willink. Daarom reken ik den schrijver van
‘La course des dix-mille milles’, Alfred Jarry tot de prae-dadaïsten.
In dit kader past ook een klein verhaaltje van Franz Kafka, getiteld ‘Erstes Leid’,
dat een moment uit het leven van een ‘Trapezist’ beschrijft. Het feit, dat hier een
akrobaat ten tooneele gevoerd wordt, maakt Kafka's novelle nog niet tot een specimen
van de besproken kunstrichting. Evenmin het feit, dat deze door den auteur zoo au
sérieux genomen wordt - hetgeen overigens wèl iets zegt met betrekking tot Kafka's
persoonlijkheid. Maar dat deze variété-artist in zijn trapees gaat wonen, is een vrucht
van een aan het dadaïsme verwante verbeelding. Echter wordt men pas overtuigd
van dadaïsme in den zin dien ik er aan heb trachten te geven, wanneer ons zonder
verderen commentaar wordt medegedeeld, dat de ‘Trapezist’ met één trappezium
geen genoegen neemt en een duplicaat wenscht. En dat de gul gegeven
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verzekering daar omtrent van de kant van den manager hem niet gerust stelt - hetgeen
door den schrijver als ‘erstes Leid’ wordt aangemerkt... In dàt geval kan men spreken
van beteekenislooze kunst, in zich zelf genoegzaam, autarkistisch. Hier te veel op
een eventueele ‘bedoeling’ den nadruk te leggen, beteekent Kafka ‘gelijkschakelen’.
Uit een en ander blijkt wel, dat ik het niet eens ben met degenen, die de Dadaïsten
willen vereenzelvigd zien met menschen die zich op papier uitleven bij een
typografisch bachanaal. Ik zal niet zeggen, dat zij zich daar wel eens aan hebben
overgegeven in gezelschap van aanstellers, maar het wezen van het dadaïsme is in
die buitensporigheden niet gelegen.
Wij Hollanders, zijn logisch-denkende menschen en eischen consequentie in daden
en redeneering, ook waar het de Dadaïsten betreft. Wij mogen van hen trouw aan
het door hen zelven gesteld beginsel verlangen. Al was het zelfs het principe der
beginselloosheid, der inconsequentie ad absurdum doorgevoerd. Beteekent ‘Dada’
niets - welnu, dan mag het ook niets beteekenen. Deze voorwaarde op te volgen is
de plicht van een logisch denkend mensch.
D.A. de GRAAF
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[Gedichten]
Opdracht
's Nachts voor het slapen voel ik door
het open raam de rust der straat,
der stad en van het land, ik hoor
diep in mij, hoe gestadig gaat
mijn hartslag, zelfbewust, bescheiden...
en plotseling doortrilt een zachte lach
mijn bloed en zenuwvezels om dien blijden,
schuldloozen, kinderlijken slag.

Haar droom
Ineens was zij alleen, de laatste vrouwen
verdwenen achter hooge rozenstruiken.
Zij liep ze na tot waar het pad uit 't bosch
omboog naar 't polderland en 't kleine dorp,
dat met zijn daken op de kimlijn lag.
Zij zag geen mensch; een zwerm van vele soorten vogels
vloog bij haar nadering met schichtig fluiten
omhoog: hun veeren trilden in het licht.
Zij hoorde hoe het lachen van hun vleugelslag
langzaam gedempter klonk en zag hen in de lucht
in wijde kringen stijgend, eindelijk spiralend
tot in 't zichtbare verdwijnen.
Een veer viel moeilijk voor haar op den grond.
Zij bukte zich en zag verborgen onder struiken
een kleed van gele zijde en een snoer
van witte parels in de schaduw blinken.
Zij kleedde zich en bond het parelsnoer
voorzichtig dat het niet zou breken om haar hals.
Toen voelde zij zich overmoedig in de koelte
der zijde en der parelzwaarte om haar hals.
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Vers
Hij zag hoe zij zich licht ontkleedde
en hoe haar naaktheid groeide door haar kleeren;
toen stond zij naakt en lachte stil, gereed
voor 't streelen van zijn handen, dat zij wachtte.
Hij zag haar naaktheid, jong en zonder schroom
en wat nog in haar blik verlangen was en droom,
werd veilig en bewust in hare handen,
die zij gevouwen hield boven haar schoot,
zacht in 't bewegen van haar adem levend.
Hij nam haar handen en hij zoende even
haar hals en schouders en het warme beven
van mond en oogen... toen, als uit een plicht
en een verzaken heeft hij haar geheel gegrepen
en haar zoo hoog omhoog geheven
als naar een wonder... jij, mijn offerdier,
dacht hij, jij zult mij eeuwigheid hergeven,
een kind, waarin ik wil en opstand vier.
En in een drift, die hen geheel bespande,
bracht hij zijn lijf en leven brandend dicht
bij haar lichaam en leven, gaf haar macht en plicht,
een nieuwe sierlijkheid en moederhanden.
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Voorzomer
Het wordt steeds later donker; dagen zonder wind,
waarop het regent in de hooge boomen,
gaan langs de open ramen; 's avonds komen,
wanneer de zon nog even doorstraalt, vogels zingen
vlak bij de bedden; 's morgens in het koele
vertrek weer wakker wordend, zie ik buiten
den regen onverstoorbaar stroomen.
Maar in een nacht, wanneer ik, uit den slaap ontwaakt
als uit den dood, verwonderd omzie naar het door de maan beschenen
landschap, is al het vroegere leed vergeten
en voel ik mij een open hand, een moederschoot,
voor dezen nacht en voor dit maanlicht uitverkoren,
en lig ik stil den zachten, losgelaten wind te hooren,
die aanwaait over een verkregen land.

Adriaan MORRIEN
Uit den bundel ‘Hartslag’, die bij A.A.M. Stols te Maastricht zal
verschijnen.
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Ras
De straat was grijs, maar de hemel bloedde op de horizon.
Toen kwam de auto. Er zaten mannen op, die gekleed waren in uniformen. Om
de arm droegen zij banden, waarop een kruis, waarvan de einden gebroken waren.
De mannen waren niet dronken, maar zij schreeuwden luid en sprongen van de wagen
af en grepen mij.
Zij grepen mij met zes man, hoewel ik niet groot ben en mij niet verweerde. Ze
sleepten mij in de laadbak en reden weg. Ik lag neer en zij hadden de hoge rijglaarzen
op mijn borst en buik gezet. Mijn hoofd lieten zij vrij, en daarom kon ik zeggen:
‘Wat wil jullie? Ik zal een klacht indienen!’
Toen zetten zij de laarzen ook op mijn hoofd.
Toen ik weer kon zien, sleurden zij mij mee naar een huis, dat grijs en groot was.
Door een lange gang werd ik naar een duistere trap geleid, waarvan zij mij afgooiden.
Met veel lawaai volgden zij, maar zij liepen. Ik was in een raamloze kelder, waarin
een magere lamp brandde boven het trapgat. Het stonk er naar zweet en bloed.
Ik stond in een hoek, waar de muur bruin gevlekt was, en gaten waren en weke
kalk.
Zij stonden om mij heen.
De hoofdman stond vlak tegen mij aan, en om nog dichter bij mij te zijn, stak hij
het hoofd vooruit en blies mij zijn adem van bedorven lucht en nicotine in het gelaat.
Hij was van het type, dat in geordende maatschappijen klachten kon indienen of
behandelen. Hier scheen hij ook rechter. Hij had een breed, rondend voorhoofd, een
brede neus, een brede kin, maar over het geheel lag een bleke pappigheid. Zijn oogen
waren spleten, waartusschen iets rood schemerde. Zijn oren stonden wijd van het
hoofd af, en leken van een leerachtige substantie.
’Zo... jóód!’ zei hij, alsof hij iets uitspuwde.
‘Ik ben geen jood.’ zei ik.
Zijn vuist schoot uit en raakte mijn kaak, de muur sloeg tegen mijn achterhoofd.
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Een ogenblik schoot een ontzettende angst door mij heen: waren de mannen
krankzinnig?
Maar zij waren het niet.
Ik herhaalde duizelend:
‘Ik ben geen jood, zie naar mijn haren, die zijn blond!’
De andere vijf lachten daverend.
De hoofdman keerde zich om en zag hen goedkeurend aan. Zijn nek was rood.
Toen wendde hij zich weer tot mij:
‘Je hebt zeker geen waterstofperoxyde gebruikt om je haar op te bleken, hè,
jongen?’
Nu schoot zijn voet uit en raakte mijn scheen. Ik kromp samen en bukte mij, waarop
hij met zijn knie mijn hoofd weer opveerde.
Iets in mijn maag zette uit en wilde ontsnappen.
‘Mijn neus is toch recht!’ zei ik zacht, omdat mijn tong pijn deed.
De vijf lachten wederom daverend.
De hoofdman trok een hunner naar voren.
‘Hoe is zijn neus?’ vroeg hij mij met ontzettende dreiging.
‘Krom!’ zei ik.
‘En toch is hij geen jood!’
‘Ik ben ook geen jood! Zie mijn blauwe ogen dan!’
Maar zij lachten nog harder, ik betastte mijn gezicht. De ogen waren opgezwollen
door de zware rijglaarzen, en zij zouden zeker blauw zijn. Ik haalde mijn schouders
op.
‘Weet je, wat je bent?’ vroeg de hoofdman, terwijl hij ergens uit zijn jas een zweep
te voorschijn haalde.
‘Een germaan,’ antwoordde ik, en hief mijn arm op tot afweer.
Zijn slag trof mijn borst.
Ik had mijn arm niet moeten opheffen, want nu sloeg hij in woede.
‘De hond kruipt!’ riep hij, en de andere mannen trokken hondenzwepen en sloegen
mij en ik kroop tegen de koude grond.
Mijn huid schroeide, alsof de zwepen brandden.
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Ik rook de brandlucht.
Maar de hoofdman had alleen een brandend sigaar tegen mijn neusgaten geduwd.
Wat zij verder deden, weet ik niet.
Toen ik bijkwam, was ik nat. Een emmer stond naast mij. Hij was vuil en stonk.
Zij zagen hoe ik mijn ogen opende en trokken mij overeind en haakten mij vast
aan een haak, die in de muur was en die ik niet eerder had gezien. Nu kon ik niet
meer vallen.
De hoofdman was rood en hij lachte. Zijn tanden waren verweerde kerkhofstenen.
‘Jood!’ zei hij.
Ik zweeg.
En plotseling, zonder enig teken, vielen zij allen op mij aan. Mijn jas scheurde en
ik viel van de haak. Ik kon mij niet meer verweren. Zij waren over mij gekomen als
een verlamming. En ik lag daar en voelde de stenen vloer, die nat was. De emmer
viel om en maakte een blikken geluid.
Zij rukten de kleren van mijn lichaam en ik was naakt.
‘Hij is niet besneden!’ riepen zij, ‘wat een huichelaar van een jood om zich niet
te laten besnijden!’
Zij namen een mes en sneden.
Toen schenen zij honger gekregen te hebben. Zij verwijderden zich en wierpen
de deur achter zich dicht. De lamp bleef branden. Ik leed pijn. Ik omhulde mij met
de gescheurde kleren, omdat ik mij schaamde in mijn blonde naaktheid.
Het duurde heel lang, voordat zij terugkwamen.
Zij waren nu met z'n vieren, de hoofdman was onder hen.
Hij zag er vriendelijker uit, nu hij verzadigd was. Hij stonk naar bier. Er was geen
rode gloed meer in zijn ogen. Ik geloof, dat hij glimlachte.
Hij ging weer voor mij staan, maar boog het hoofd niet.
Hij haalde uit de binnenzak van zijn uniformjas een blauwgekaft boekje, dat ik
herkende als een uitgave van
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Nietzsche. Hij sloeg een pagina op, waarbij een bladwijzer lag. Ik herkende de
bladwijzer. Het was mijn boekje.
Hij las een passage voor, die door mij was aangestreept:
‘Was Europa den Juden verdankt?’ tot ‘Wij artisten onder de toeschouwers en
philosofen zijn daarvoor den Joden - dankbaar.’
‘Iedereen weet, dat dit citaat vervalst is,’ zei hij, ‘iedereen weet dat Nietzsche
nationaal-socialist was. Alleen de jood zal deze passage aanhalen, als ware het echt!
Dit is het bewijs, dat je een jood bent!’
Hij kwam glimlachend op mij af, ik zag hoe hij zijn vuist balde. Ik had om mijn
leven te redden, willen zeggen:
‘Juist omdat ik weet, dat het vervalst is, heb ik het aangestreept!’
Maar ik zei het niet. Zijn vuist schoot uit, ik pareerde en schopte hem tegen de
buik.
Hij wankelde achteruit en zag mij verwezen aan. En plotseling was hij een brullend
dier, dat groter en groter werd op het punt te springen. Maar even plotseling bedaarde
hij.
De mannen vormden een kring om mij heen en trokken grote revolvers. Zij richtten.
Zij drukten af. Zij misten. De muur om mij heen had vier gaten meer. Zij staken de
wapens weg.
Zij kwamen langzaam, heel langzaam op mij toe. Ik drukte mij tegen de wand. Zij
naderden mij in een gesloten halve maan. Zij raakten mij niet aan, voordat zij mij
bijna bedolven hadden. Toen staken zij hun handen uit en met kunstige grepen hadden
zij mij geboeid aan handen en voeten en zij hieven mij op en hingen mij aan de haak,
met de armen op de rug. Zij namen hun zwepen en sloegen. Ik was weer naakt, want
de gescheurde kleren vielen van mij af. Ik was blank als de plataan, die ontschorst.
De hoofdman zag de blankheid en beet mij, en ineens was hij een dier en begon
mij overal te bijten. De mannen sloegen. Zij troffen hem. Maar hij scheen het niet
te voelen. Hij beet mij waar hij bijten kon. Ik bloedde, hij bloedde.
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Eén moment zag hij mij aan, toen hij zich hoger oprichtte om zijn tanden in mijn
hals te zetten. En ineens veranderde de uitdrukking van waanzin op zijn breed gezicht
in een van opkomende angst, van een overweldigende, wilde angst.
Toen verloor hij het bewustzijn. Ik zag hem wegvallen onder mij. De andere drie
staakten hun werk. Zij droegen hem weg.
Het was benauwd in de kelder, het stonk naar zweet en bloed.
Ik hing alleen. De hele wereld was pijn.
Toen de drie mannen terugkwamen leken zij messen in mijn lichaam. Zij haakten
mij weer los. Zij legden kleren neer.
‘Kleed je aan,’ zeiden zij, ‘en smeer 'm!’
Ik wilde mij aankleden, maar het ging niet. Mijn armen waren verstijfd en bloedden
aan de polsen. Zij hielpen mij. Wankelend ging ik naar buiten door de lange gang.
Ik was niet blij. Ik was niet droevig. Was ik vrij?
Ik zag de poort, ik zag de hemel.
Maar ineens stond hij voor me: de hoofdman. Hij viel neer op de knieën. Hij
stamelde iets, wat ik niet verstond. Ik wilde doorlopen, maar hij knelde zijn armen
om mijn benen, en herhaalde steeds luider een zin. En toen hoorde ik:
‘Vergeef mij, Heer Jezus, dat ik U gekruizigd heb. Vergeef mij, Heer Jezus, dat
ik U gekruizigd heb!’
Ik schudde mij van hem af, en wankelde verder. Hij kroop achter mij aan:
‘Vergeef mij, ik wist het niet, Heer Jezus! Vergeef me!’
Hij greep mijn jas vast.
Ik zag hem aan. Hij was gek. Ik huiverde.
‘Ik vergeef je!’ zei ik.
Hij barstte in snikken uit.
Buiten passeerde een taxi. Ik wenkte. In de kussens bezwijmde ik.
Theo J. van der WAL
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Kinderen
Hoe dieper ik er over nadenk, hoe meer het me toeschijnt, dat hij nooit een man is
geweest. Hij is altijd kind gebleven. Hij groeide op, studeerde, huwde. Hij huwde
mij. Maar ik ben geen kind gebleven. Ik werd een vrouw, even vroeg oud en even
snel de bekoorlijkheden verliezende als andere vrouwen. Een kind hecht aan het
nieuwe, het plotselinge, het blinkende. En hij hechtte er aan. In het begin lachten we
samen. Ik was zijn speelgoed. Ik was een pop. Hij hief mijn armen op en liet mij
wild dansen. Spelend stak hij zijn vingers in mijn mond en in mijn ogen. Hij trok
aan mijn haren. Hij legde me neer, en ik moest slapen. Hij rukte aan mijn kleren, en
kocht nieuwe. Hij bekleedde mij zorgvuldig, en dan lachten we samen. Hij wierp me
wel eens in een hoek, als hij moe was of kwaad, of als hij ander speelgoed had
gevonden. Maar hij zocht mij weer op, liefkoosde mij en zijn ruwe hand streek tastend
over mijn gezicht.
In het begin lachten we samen.
Het duurde niet lang. Zijn hand werd ruwer, nerveuzer, haastiger. Misschien
bevredigde hem de huid niet meer. Misschien kende hij elke onregelmatigheid, elke
kleur, elke warmte van zijn pop. Toen kwam de tijd, dat hij me liet liggen.
Hij lachte niet meer.
Er waren geen liefkozende handen, geen glanzende ogen, die de kleding keurden,
en er was geen glimlach, die meer zei dan honderd woorden. Ik geloof, dat dat de
gewone gang is van zaken.
De vrouwelijke bekoorlijkheden liggen niet in het lichaam, maar in het niet kennen
van het lichaam. Als ik voor de spiegel sta, en ik zie mezelf, dan ben ik niet lelijk,
mijn figuur is als altijd slank. De huid is niet gekerfd en niet vaal. Hij is ouder
geworden. Als ik met hem sprak, snauwde hij mij af, maar ik glimlachte en streek
hem over de haren. Dan knorde hij. Later sloeg hij mijn hand weg. Als hij zo klein
en nietig aan tafel zat, had ik medelijden met hem. Ik vroeg hem naar het speelgoed.
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Hij zag mij schuw aan, maar vertelde er toen van, als een kind.
‘Laat ons dan gaan scheiden,’ stelde ik voor, maar ik geloof niet, dat ik het meende.
‘Goed,’ zei hij, maar het kwam nooit zo ver.
Misschien zou het leven zo zijn voortgegaan, als ik niet ijdel was geweest en hij
geen kind.
Ik ging mij poederen, mijn wenkbrauwen zwartte ik, en mijn lippen werkte ik bij.
Het stond goed. Ik merkte het aan de mannen, die bij ons kwamen, en ik verheugde
mij om hem. Maar hij zag het niet. Hij snauwde mij af, hij schold op het eten, hij
schold op de kamer en hij schold op de haard, en ik stond ijdel voor de spiegel. Maar
hij zag het niet.
Toen kwam de tijd, dat wij elkander niet meer aankeken. Hij ontweek mijn blik.
Soms kon hij hem niet ontwijken en in zijn ogen zag ik iets vreemds, iets wat ik
vroeger nooit had gezien. Zij waren grijs. Toen ik eenmaal die grijze, lege ogen had
gezien kon ik mij daaraan niet meer onttrekken. Ik probeerde te borduren, maar mijn
blik dwaalde af om die vreemde, onechte ogen te zien, waarin geen diepte meer was,
waarin niets meer leefde van hetgeen ik had gekend. En ik verwaarloosde mezelf.
Er was geen ijdelheid meer in mij, ik gaf me zoals ik was: een vrouw van ruim dertig.
En plotseling kreeg ik mijn vrijheid terug.
Het was op een avond toen het buiten koud was. De haard brandde. Ik probeerde
sokken te stoppen. Toen bekroop mij de lust weer in die ogen te zien. Ik zag hem
strak aan, maar hij deed alsof ik er niet was. Hij trommelde met zijn vingers op het
tafelkleed. Ik bleef kijken. Hij kon mijn blik van opzij niet verdragen en keek mij
aan. Ik schrok. Zijn ogen waren niet meer grijs en leeg. Ze waren troebel. Ze glansden
onder de lamp zo vreemd, zo angstwekkend, als ik nooit had gezien, ook niet bij
dieren. De blik loerde niet, er was geen haat in, geen aanval, de blik was er alleen,
troebel, groenachtig, glanzend.
Ik huiverde. Ik boog mij over mijn werk. Wij zwegen. Ik voelde, dat ik het warm
kreeg. Het leek alsof ik
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groter werd, groter en groter. Ik vulde de hele kamer, en in mij klopten zijn vingers
op het tafelkleed. Mijn handen lagen in mijn schoot, rood en warm. Ik voelde het
ineens: ik was teveel, ik was te groot, ik verslond hem met mijn lichaam. Hij had
geen vrijheid meer van bewegen, niet van denken. Hij kon alleen nog maar zijn
gedachten laten ronddwalen binnen mijn lichaam.
Ik voelde de vreemde ogen op mij gericht, in mij gericht. Ik voelde pijn, maar wist
niet waar. Toen stond hij op. Ik voelde het, ik werd warmer. De hele kamer werd
warm. Het licht doofde. Hij kwam op mij af. Zijn ogen gloeiden. Ik zag niet op. Ik
drong mij tegen de stoelleuning: hij zou zich op mij werpen als een beest. Daar was
hij, hij zou mij verscheuren! Ik stak, ik stak naar hem met de schaar zonder op te
zien.
Het staal trof hem. Het licht vlamde weer op. Hij viel neer. Hij uitte geen geluid.
Zwijgend lag hij aan mijn voeten. Hij was heel klein. De warmte was weg. Ik rilde.
Ik zag op hem neer, zoals hij daar lag, met het gelaat naar beneden. Ik had geen
medelijden met hem. Hij lag zo rustig, alsof hij nooit een beest was geweest. Ik kreeg
het koud. Ik stond op en zette het deurtje van de haard open. Maar ik kreeg het niet
warmer. Daarom ben ik naar bed gegaan. Het was er als de laatste dagen: eenzaam.
Ik rolde mij op, maar ik kreeg het niet warm. Ik liet het licht aan. De voorwerpen
om mij heen werden echter groot, en gingen zo ver weg staan, dat ik het licht uitknipte.
Toen begon ik te rillen. Ik was weer zo groot als de kamer. Ik legde mijn handen
op mijn knieën, en ik schrok, omdat ze zo dik waren en zo gevoelig. Ik kreeg het
niet warm.
Ik lag heel lang, koud en eenzaam.
Toen kraaide een haan.
‘Jij bent een beest,’ dacht ik, ‘en je schreeuwt, maar hij is een mens, en daarom
zwijgt hij, en hij blijft liggen met zijn gezicht naar het vloerkleed.’
Ik sliep in.
Toen ik wakker werd, was er buiten lawaai. Het moest al laat zijn. De vogels
sjilpten. Honden blaften.
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Een koe loeide. Ik trok de gordijnen voor de ramen weg. De zon scheen. Ik lachte.
Ik voelde mij uitgerust en sterk. Hoe zou ik mij kleden??
Ik zou mij feestelijk kleden. Ik was vrij. Er was niemand, die mijn daden kon
berechten. Niemand zou mij verwijten kleding aan te trekken, die mij leek. Niemand
zou honen om mijn verjongd gezicht. Ik ging voor de grote spiegel staan in de
slaapkamer. Mijn pyama was gekreukeld. Ik trok haar uit. Ik stond daar als jonge
vrouw. De zon bescheen mij. Ik lachte. Ik was jong en mooi. Mooi, jong en vrij!
Toen ik de straat opging was ik twintig jaar oud. De mannen verwonderden zich.
Ik glansde en glansde.
En hoe dieper ik er over nadenk, hier in de cel, hoe meer het me toeschijnt, dat ik
nooit een vrouw ben geweest. Ik was altijd een kind.
Theo J. VAN DER WAL
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[Gedichten]
Tot het sonnet*
Aan Gerard den Brabander
Vervloekte drang, die mij belet
een vrij en stromend lied te zingen,
maar elke melodie komt dwingen
en steeds in eend're wiss'ling bedt.
Geen vrijheid, sterk in éigen wet,
doch banvloek, die mij eens beving en
sindsdien beheersen blijft, de dingen
beteugelt en in 't schema zet.
En ik, die God en het gebed
verloochende, die onbelet
een band loos lied heb willen zingen,
erken mijn onmacht, nu zijn wet
mij telkens in de zonderlinge
cel van dit rijm gevangen zet.
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De klok*
Mijn vader heeft de klok weer opgewonden
en waarom heeft mijn vader dat gedaan,
want als de klok was blijven staan
kwam het er slechts op aan
niet meer te denken aan de zonden,
die gij, die ik, die vader heeft begaan.
Want als het stil is en de klok niet loopt
dan is de stilte dieper dan de kelder
waarin dit lichaam eenmaal wordt gesloopt,
want als de klok niet loopt,
dan is het net of ieder met een helder
en zalig hart zijn eeuwig aandeel koopt.
Maar nu wij bij dit tikken zijn bepaald,
laat ons niet langer theoretiseren,
wij missen toch de tijd reeds om te leren
waarom het eerzaam is, dat Hein ons haalt,
en wij, wanneer de avond daalt,
het tikken van de klok nog steeds begeren.

*

Deze twee gedichten worden opgenomen in den bundel ‘Eenvoudige Schilderij’, die bij U.
Mij. Holland, Amsterdam zal verschijnen.
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De laatste tram
Het geeuwend en lamlendig trampubliek,
dat 's zondagsavonds door de straten schommelt,
- een kerel stinkt naar drank, een juffrouw dommelt hotst door elkaar in 't ramm'lend mechaniek.
Hun aller ogen zijn zo klein en vals,
hun benen, weggegooid als harlekijnen,
schampen elkaar bij 't kruisen van twee lijnen:
een vormeloze en uitgeputte wals.
Hier krijgt de zondagavond van de stad
zijn onverschillig-doelloze gestalte,
de conducteur belt luider bij de halte:
zo vaak reeds, dat men 't juiste punt vergat.
Wat geeft het, of men thuis komt of verdwaalt,
in deze doos met spiegelende wanden
ziet men tenminste nog het laatste branden
van wat als vuilnis straks wordt weggehaald.

De zusters
(naar Rilke)
Zie, hoe zij dezelfde moog'lijkheden
onderscheiden uiten en verstaan,
zo, als zag men gisteren en heden
door twee eend're kamers gaan.
Elk meent d'ander in het spoor te houden,
maar is zelf zo moe en zonder kracht,
want met eigen bloed slechts worden d'oude
wonden van elkaar verzacht,
als zij, licht gearmd, proberen beiden,
wand'lend door de dagelijkse wijk,
zich geleid te voelen én te leiden:
ach, zij lopen immers ongelijk.
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Laatste ronde
Hier sta ik Heer, armzalig creatuur,
ik heb te onbesuisd met u gespeeld,
ik kreeg mijn straf, en kan nog slechts verveeld
fluiten en wachten op het laatste uur.
Ik heb u nooit mijn tegenslag verheeld,
de vruchten hingen hoog en smaakten zuur,
met wat verschimmelt in uw voorraadsschuur
hebt gij mij nimmer rijkelijk bedeeld.
Nu ben ik murw en moe, het lied is uit,
ik sta verslagen voor u en ik fluit
en wacht op wat gij over mij beschikt...
Het is wel triest: volgens uw raadsbesluit
werd hier de eens opstandige schavuit
een automaat, die ja en amen knikt.

A. MARJA

Eindnoten:
* Deze twee gedichten worden opgenomen in den bundel ‘Eenvoudige Schilderij’, die bij U. Mij.
Holland, Amsterdam zal verschijnen.
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De fanatieke liefde
Zo mooi als de dageraad en de zonsondergang te zamen was ze. Zo mooi als het
gezang van de leeuwerik en het gebrul van een trotsen tijger te zamen, was ze ook
al. Kortom ze was beeldschoon en is dit trouwens nog. Aangezien ze echter uitsluitend
belangrijk is in verband met Peet, komt het heden er thans niet op aan.
Peets liefde was die van op het eerste gezicht en onbeantwoord. In het begin vond
hij het heerlijk. Een onbeantwoorde liefde, daar had hij altijd naar gesmacht. 's Nachts
kwelde hij zich genoegelijk met jaloerse dromen, maakte den sigarettenhandelaar
rijk en ging er heerlijk afgetobd uitzien. Dagenlang zocht hij haar, forceerde
ontmoetingen, sprak met haar over onbelangrijke dingen en verdween in zijn
nachtelijke jaloersheden. Het zou een verheven episode geweest zijn, wanneer er
spoedig een einde aan gekomen was. Maar dat was niet het geval. Op een dag
ontmoette hij haar in een cafeteria. Zij zat in de bocht van de toonbank, haar ranke
lijf rees er uit op, als een korenbloem bijvoorbeeld, zogenaamd ingetogen. Hij ging
naast haar zitten en vroeg haar ten huwelijk. Dat was geweldig origineel van hem en
bijna had ze ja gezegd, toen ze zich herinnerde, dat zulks niet al te vlug behoorde te
geschieden. En dus weigerde ze. De sigaret nonchalant in de mondhoek gekleefd,
weigerde ze. Nuchter, koel, onmeedoogend. En zoals het behoorde steeg in zijn ogen
het verdriet en dwars er door heen zag hij die fraaie mond met de sigaret. Het enige
dat hij zei was: ‘Never mind, I'll try it again’, maar jaloers dacht hij aan de sigaret,
die de tedere omhelzing van haar lippen genoot. Zo op te branden aan haar lippen.
Hij bracht haar naar huis. Hij rookte en zij rookte, want ze was vreselijk modern. En
voortdurend moest hij naar de sigaret kijken en denken: wat benijd ik dat kolommetje
tabak! Voor haar huisdeur kuste hij heur hand en smeekte: ‘Mag ik je een kus geven,
de eerste en de laatste?’ Maar ze weigerde, dat had ze ook ergens gelezen. In zijn
onstuimigheid rukte hij haar aan zich en kuste, wilde kussen, maar
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deinsde terug voor de brandende sigaret, die als een dolk tussen de fakkels der lippen
stak. Voordat zij de deur achter zich sloot, sprak ze nonchalant: ‘Come and see me,
another time’.
Maar de eerste uren ging hij haar niet zien. Hij droomde in zijn bed met alpengras
matras van lippen met sigaretten. Hij benijdde de sigaret, die zo makkelijk de intimiteit
genoot, waar hij naar hunkerde.
Twee keer per dag ontmoette hij haar. Iedere keer vroeg hij haar ten huwelijk.
Tevergeefs. En steeds bungelde dit onnozele stukje papier en tabak tussen haar
krankzinnig-makende lippen. Het werd een obsessie voor hem. De voortdurende
nabijheid van deze warme Guerlainmond prikkelde hem. Hij begeerde slechts deze
lippen, hij wilde ze uit dat gezicht snijden en meenemen naar zijn kamer, om vast te
prikken boven het bed. Maar dat ging niet. Met de sigaretten was dat anders. De
sigaretten kon hij veroveren. Zonder dat zij het merkte nam hij de peukjes mee,
sorteerde ze netjes en borg ze op in een speciaal er voor gemaakt archiefkastje. Op
ieder peukje stond een nummer, en ieder nummer verwees naar een kaartje, waarop
genoteerd stond, waar en wanneer en bij welke gemoedsgesteldheid zij er aan gerookt
had. Hem sprak het peukje ene taal. Een taal, die nog sterker werd, toen hij haar een
slechte lippenstift ten geschenke gaf, zodat de peukjes de duidelijke sporen van haar
mondomhelzing droegen. Tenslotte moest hij verhuizen naar een woning met een
speciale archiefruimte, want ze rookte zich stelselmatig een nicotine-vergiftiging.
En in deze woning steeg de obsessie tot grote hoogte. Tot een geniale hoogte. Hij
huwde met haar lippen en peukjes. Hij werd zelf een sigaret. In de slaapkamer liet
hij het bed in een nis plaatsen. De nis was rood gelakt en had boven de cupido-lijn.
Het bed was hagelwit en rond. Een ieder, die de kamer zag, bewonderde de originele
architectuur. Maar het was geen originaliteit, het was doodeenvoudig liefde. Zelfs
in de winter droeg hij witte pakken en witte schoenen en op zijn hoofd een vuurrood
Baskisch petje. Ook dit vond men origineel, ‘net een sigaret’, zei men wel eens. Maar
het was eveneens liefde.
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De wanhopige liefde, die hem inderdaad uitmergelde tot de omvang van een sigaret.
En daarmee was hij immens gelukkig.
Op een dag, na het 2367ste afgewezen aanzoek, doolde hij wanhopig over de
ziedende vlakte van het asfalt. Hij zocht de dood. Hij sprong voor een auto, maar de
wagen had een vierwielrem; hij sprong voor een tram, maar de bestuurder was
vermaard om zijn vlug reageren; hij wierp zich op een ijzeren hek, maar de punten
waren al te stomp. En toen zag hij een aanplakbiljet en welde de begeerte om te leven
weer sterk en robuust in hem op. Het betrof een sigarettenreclame: een meisje in
wier mond nonchalant een sigaret kleefde. Hij schreef de betreffende firma. Drie
dagen later kwam het aanplakbiljet thuis. Onder geheimzinnig ritueel hing hij het
op. Alle laden van het peukjesarchief stonden open, een ingenieus spiegelsysteem
wierp nis en sigarettenbed in de archiefruimte, en onder het neuriën van ‘er is maar
een sigaret’, punaisde hij het biljet aan de tegelwand.
De volgende dag bracht hij door met het schrijven naar andere sigaretten firmas.
Weldra kwam bijna iedere dag een nieuw affiche met een rokende vrouw er op.
Tenslotte had hij er zovele, dat hij een strenge selectie kon toepassen en zijn kamer
met de best lijkende fakkellippen kon versieren. Maar het bevredigde hem toch niet.
Na het 3752ste afgewezen aanzoek, begaf hij zich op een wereldreis. Een jaar bleef
hij weg. Toen hij terugkwam, had hij tien kisten bij zich, volgepropt met afbeeldingen
van rokende juffrouwen. Nadat zijn 3753ste aanzoek botweg geweigerd was, zij was
inmiddels getrouwd en moeder van een dochtertje, huurde hij een fabriekruimte, die
hij knus inrichtte met zijn peukjesarchief, zijn cupido-geboogde nis en sigarettenbed,
zijn rode petjes en witte schoenen, zijn honderden affiches.
Hij ging in de sigaretten branche, fabriceerde sigaretten met rood mondstuk en
mondhoekmodel en werd rijk. Maar zijn aanzoeken werden afgewezen.
Wij moeten bewondering hebben voor Peets volharding, geachte lezer. Gij, die
nimmer gezwoegd hebt onder een ongelukkige liefde, gij kunt het niet begrijpen.
Gij, die
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van de ene mond naar de andere dwarrelt als een bij naar de honig, gij kunt de
zielegesteldheid van mijn ongelukkigen vriend niet begrijpen, laat staan eerbiedigen.
Maar wel zoudt gij het kunnen begrijpen, dat hij wanhopig werd. En dus: Peet wordt
wanhopig. Zijn weerstandsvermogen was geknakt. Hij had geen geduld meer op rode
Baskische petjes zendingen te wachten, hij liet zijn haar rood verven en liep
blootshoofd, hoewel hij zwaar reumatisch was. Hij wilde niet meer andere
sigarettenfirma's aanschrijven, maar liet zelf plakaten tekenen van lip en sigaret. Zijn
omvang was nu die van een damessigaret. Hij kwijnde zienderogen weg. Wanneer
hij zich voorstelde, zei hij niet meer Peet Gaar, maar Sigaret. Wanneer iemand hem
een sigaret vroeg, duwde hij zijn voeten tegen de lippen van de vragers, hetgeen hem
door sommige heren euvel geduid werd, door andere weer niet, maar dat was een
misverstand. Urenlang fixeerde hij rokende vrouwen, totdat deze blozend opstonden
of hem vriendelijk wenkten. Wat echter ook gebeurde, steeds herhaalde hij zijn
aanzoek. Nu was echter niet langer de vraag: ‘wil je met me trouwen?’. Evenmin:
‘laat mij je leven delen?’. Maar hartstochtelijk smeekte hij haar: ‘laat me je sigaret
zijn’. Het ontroerde haar, nu ze getrouwd was voelde ze veel voor zijn komische
hartstocht, maar ze bleef weigeren, omdat dit nu eenmaal haar principe was. Slechts
in lichtzinnige ogenblikken noemde ze hem teder: ‘mijn lief sigaretje’. En dan ging
hij fluitend naar huis, kuste de honderden affiches, fluisterde met de peukjes en kroop
afgemat in zijn witte bed voor de nis.
Deze ogenblikken van tederheid grepen hem hoe langer hoe minder aan. Ze lieten
hem tenslotte zelfs koud. Op zekere dag ontwaakte hij vol schrik. Hij keek in de
spiegel en zag dat zijn haar weer blond was. ‘Ik ben uitgedoofd, ik ben uitgedoofd’,
gilde hij ontzet en rende naar den kapper. Toen zijn haar de juiste kleur had,
herademde hij. De aanvallen van uitdoofangst kwamen veelvuldiger terug, ook
wanneer zijn haar nog prijkte in de knalrode kleur. Herhaaldelijk vroeg hij midden
in een gesprek: ‘brand ik nog?’. En wanneer de ondervraagde
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niet begreep, rende hij naar een spiegel. Zij begreep hem wel. Haar vrouwelijke
intuitie begreep alles. Wanneer zij hem na een aanzoek wilde troosten, zei ze liefdevol:
‘wat brand je weer prachtig Peet’. In het begin miste dit zijn uitwerking niet. Maar
ook deze stimulans verloor aan kracht. Ook het feit, dat zij nu slechts zijn
sigarettenmerk ‘Peet’ rookte, kon hem niet langer troosten.
Kortom Peet was ontwricht. Zelfs de lezer begrijpt dat. En mochten de hierboven
geschilderde symptomen hem niet hebben kunnen overtuigen, laat hij dan mijn woord
geloven, wanneer ik zeg: ‘Peet was ontwricht, althans zijn ziel was ontwricht’. En
mocht de Tobiaskaste ook dit niet geloven, dan toch moet het volgende
doorslaggevend zijn.
Op een andere zekere dag, werd het leven van Peet te zwaar. Hij had geen zin
meer in zijn peukjes en affiches. Alleen aan zichzelf besteedde hij nog zorg. Overal
liet hij spiegels aanbrengen, zodat hij, wanneer hij er langs liep, in de waan kwam,
dat overal sigaretten zaten of liepen.
Toen werd hij ziek. Zijn bed was wit, zijn pyjama en slaapsokken waren wit,
eveneens zijn gezicht. Maar zijn haar verloor het rood en werd ook wit!! Toen hij
bij het ontwaken dit zag, kreet voor de tweede maal zijn door angst schelle stem: ‘ik
ben uitgedoofd’. Hij sprong uit bed, greep een lucifer en stak zijn haar in brand. En
zo vlammend liep hij juichend door de met spiegels gemuurde kamers. ‘Haha, ik
brand, haha ik brand. En nu moet ze me roken. Taxi, taxi’, brulde hij terwijl hij de
straat opsnelde. Daar ontketende hij een geweldige paniek. Vrouwen vielen flauw,
kinderen vielen flauw, zelfs agenten vielen in zwijm en zij die hem helpen wilden
deinsden achteruit, wanneer hij op hen toe snelde en juichte: ‘ik doof niet uit’. Toen
zakte hij in elkaar. Zijn laatste woorden waren: ‘ik ben opgerookt door...’.
Een van de omstanders zei huiverend: ‘net een sigarettenpeukje’.
En een ander, die hem kende, mompelde meewarig: ‘een slachtoffer van zijn
beroep’.
Zo werd hij nog op zijn doodsstraat miskend.
H. SCHAKOWSKY
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[Gedichten]
Hemel
Met een ijl gebaar van Zijn smalle hand,
terwijl de engelen zongen van vrede,
schiep God den hemel als de Heilige Steden,
midden de weien van Nederland.
De huizen der zaal'gen staan scheef te droomen,
stille cirkelgrachten spiegelen verweerde gevels
en teer-blauw kringelen wierook-nevels
tusschen het grijpend verlangen der boomen.
En bruggen, wier steenen mossig bruinen,
ronden rustig boven de watertuinen
in weemoedsvol verwijlen
bij grooten uit voorbije dagen:
zwartgekleede burgers met witte kanten kragen,
schutters en hellebardiers met pieken en bijlen.

Een vrouw
En op een avond kwam een vrouw in mijn kajuit.
De zon glom met een enkele bloedroode straal
op kleine voorwerpen: een glas-in-looden-ruit,
wat bronzen klingen en een wit-albasten schaal.
Wij hoorden boven ons de afgemeten stappen van den wacht
en verder waren er geen woorden, slechts gedachten
onderzoekende blikken en tot slot een stomme klacht
van man en vrouw, die naar elkaar begrijpen smachten.
De schaduw van haar smalle handen op het spiegelglas
bewoog zich in den weerschijn van het zonnerood,
als in een vraag, wat toch wel liefde en moederschap was.
Dan vouwde zij de handen in haar schoot
en wat ik in haar stille glimlach las
was droevig, raadselachtig als een kinderdood.
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Dorpsprocessie
Schaduwen van volken varen
over roode dorpsche daken, gebaren
van vluchtende soldaten.
Het dorp ligt stil-verlaten
even, tot plots de zengende stormloop
van de zon. En juichend in den vuurdoop
gaan kleurige gewaden door de straten
met muziek en schelleboomen vol zilveren platen
en witte kwasten. Biddend zie ik allen knielen
en langs me gaat in wilde muziek de dans der zielen,
het hijgen der paarden voor wagens vol kruisen en bloemen,
de monotone cadans van gezang en het verre zoemen
van rozenhoedjes. En gaat Gods zwevende schrijden
voorbij. God, ik geloof, maar kan U niet belijden.

Kruis langs den weg
God hangt te sterven, bloed op ivoor.
't Is of ik de funèbre der engelen hoor.
Als elegieën zeilen wolken over de stad,
geen mensch, die ooit schoonere dood heeft gehad.
Want honden huilen klagend zijn requiem,
zijn moeder zingt zachtjes van Bethlehem
en vogels schreeuwen hun rouwmisbaar.
Muziek en dood beminnen elkaar.
Waarom zijn wij droevig, iets schoons verging,
maar schooner blijft de herinnering
in 't kruis langs den weg, beeld van harmonischen dood
in pijn en muziek. Het lijden is groot.
Sterven ligt in musiceeren immer verborgen
en sterven moet ieder, die leven wil morgen.
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Aan den ouderdom
De tijd, dien we nu vieren met wijn als een godenzoon
en dien wij tooien met bloemen en festoenen,
ligt eerlang in musea in fluweel en glas ten toon,
misschien ouderdom, dat wij ons dan verzoenen.
O ouderdom, die zelfgenoegzaam altijd beter weet.
Wij zullen u in dezen feestelijken tijd nimmer gelooven
Pathetisch misschien is de wilde jeugd, die steeds vertreedt
uw aristocratie en spitsen humor, die ons niets beloven.
Doch als soms na jaren, eindeloos van duur,
onze verzen onder stof verkrullen en vergrijzen
en onze daden in de grafkelders van cultuur
bekeken worden en geproefd door nieuwe en gebrilde wijzen,
dan worden uw verweer en onze strijd een groot onsterfelijk vuur
én zullen allen weer de oude tijden prijzen.

Doodendans
Een kermisstraat vol kleurig licht.
‘Meisje, waarom zijn je lippen zoo rood?’
‘Ik moet mij vermommen, want ik ben dood.’
De straat danst naar het godsgericht.
De burgers jub'len om één man.
‘Wat ik u vraag, zult ge me geven.
Ik leef niet meer, maar vraag uw leven’
En luider juichen burgers om één man.
Prelaten met gouden gewaden omhangen,
geraamten, preekend van duizelend verlangen.
En ik weet niet of ik zelf nog leef.
De dooden schieten verbeten op dooden
en willen zingend zichzelf vergoden,
en ik weet niet of ik zelf nog leef.
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De vogel
Hoe bloedig zoent de zon bij 't scheiden
dit land en wil den nacht belijden,
dat hij wel woeden, maar ook weenen kan
en strijden, maar ook sterven kan.
In mijn venster zat een kleine bonte vogel,
midden een aureool van zonnekogel
en vlammenluchten. En hij zong:
‘Wat was het, waar uw ziel naar drong?
Een vrouw, een ster en kinderlachen,
muziek en kleur en wolkenvlaggen?
Hoog steeg uw ziel, maar dieper was zijn val,
want eindeloos dansen de golven en eindeloos is het heelal.
Maar kom naar mijn land, waar de eeuwige minne
en de diepe rust tezamen beginnen.’

Adieu vaderland
Langzaam wiegt het schip mij weg van het land.
Adieu kleurenland, ik drink uw schemergroen,
bloesembestippeld, met achtelooze hand
in lentemorgen neergestrooid, als processiebruidjes doen.
Adieu, ik zwelg uw weidegroen, wolkenland in regen.
Adagio van schaduwgrijs en lichtgetoover
met monotoon, bijna geluidloos bewegen
van menschenschimmen en dieren, glijdend over
een natten landweg, langs bloeiende, duipende heggen.
Adieu, wolkenland in stilte en regen geboren,
gemaakt door menschen, die niets met woorden zeggen,
slechts de absolute muziek van den regen hooren
en op den bodem van wolkenspiegelend water dreggen,
eeuw na eeuw, naar nieuwe bloemenlanden, door geen dood te storen.

Frits SCHEERS
Deze acht gedichten zijn ontleend aan den onuitgegeven bundel ‘De
vliegende Hollander’.
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Novelle
Het is wonderlijk zooveel als sommige menschen kunnen ontberen en met hoe weinig
ze in 't leven tevreden zijn. Daar had je Geert Dosius, die van jongsaf op de oude
zeilschepen zwalkte. Als kind ging hij naar zee, niet omdat hij bepaald zeeman wilde
worden, maar omdat er niets was, dat hij wèl zou willen worden. Hij bevoer de
Noordzee, de Oostzee, de Middellandsche Zee en de groote oceanen van Oost naar
West. Meermalen was hij een jaar of nog langer weg en dan kwam hij voor een paar
weken thuis om daarna opnieuw weg te gaan. Hij was er niet bij toen zijn jongen
geboren werd en hij zag hem niet opgroeien, maar als hij uit de brieven, die zijn
vrouw hem schreef, vernam dat het hem goed ging, was Geert al voldaan. Voor
zichzelf had hij weinig noodig; hij ging nooit den wal op of het moest zijn om een
kleinigheid te koopen als welkom-thuis; op zee zat hij in zijn vrijen tijd schepen te
snijden van hout of matten te vlechten van touwwerk.
‘Voor moeder de vrouw.’
Als zijn schip in de een of andere haven lag zat hij op den bak zijn pijpje te rooken
en te kijken naar het gewoel op de kade, of hij zat in het matrozenverblijf zijn pijpje
te rooken en de brieven van thuis te lezen en nog eens weer te lezen.
Het was een bijzondere dag voor hem toen zijn vrouw hem schreef dat de jongen
nu ook naar zee zou.
‘Met de Pluto, die in het begin van de komende maand uitvaart’, schreef ze.
Geert Dosius keek naar de scheeve, puntige letters op het smoezelige papier.
‘Tjonge, jonge... met de Pluto’, mijmerde hij.
Het begon buiten al donker te worden; in het matrozenverblijf brandde de lamp
laag en de vlammen van 't vuur, in het potkacheltje, deden schaduwen dansen over
den vloer, langs den wand en langs de zacht heen en weer schommelende
kooigordijntjes.
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In zijn eene hand hield Geert den brief, met de andere hand schoof hij de wit steenen
koffiemok voor hem op de bakstafel heen en weer.
‘Tjonge, jonge... met de Pluto...’
Op de kade schold een verloopen zwerver tegen den wachtsman, die hem bij de
valreep vandaan gejaagd had.
‘Met de Pluto...’
De Pluto was geen bijzonder schip om voor een eersten keer mee naar zee te gaan;
het was alleen maar iets bijzonder dat de jongen van Geert Dosius nu al zoo oud was,
dat hij kon gaan varen.
En toen hij dat goed besefte, kwam Geert van de bank overeind, hij legde den brief
naast zijn tabaksdoos en zijn doos met stop- en naai-gerei op zijn kooiplankje, tastte
naar zijn muts, die aan een spijker tegen den wand hing, zette ze op en zette ze weer
af, keek den brief opnieuw nog even door en schonk zich daarna een mok koffie in.
‘Die koffie kookt... ik zal den ketel af...’, dacht hij nog, maar hij zette den ketel
toch weer op het potkacheltje, dat rood gloeiend was. Toen begon hij een oud
zeemansliedje, waarvan hij alleen de wijs kende, te neuriën en neuriënd stommelde
hij, over de banken en over kisten heen, aan dek, waar hij, onder de klare vrieslucht,
een oogenblik stond te luisteren naar de verre roezige geluiden uit de stad, tot hem
plotseling iets in viel en hij weer naar beneden ging om den zeilmaker op te zoeken.
‘Slaap je al, Tjaard?’
Zeilmaker Tjaard sliep nog niet; hij lag op zijn rug in zijn kooi, te lezen; met een
bril op zag hij er bij het gele lamplicht oud en vervallen uit; elke reis, die hij deed,
kon zijn laatste zijn.
Toen Geert binnen kwam bleef hij door lezen; alleen mompelde hij even:
‘Nee, ik dacht, laat ik er maar bij gaan liggen.’
En hij wendde zijn oogen niet af van zijn boek.
‘Och ja...’, gaf Geert toe. Hij had den ander willen vertellen van zijn zoon, die nu
ook al naar zee ging.
‘En het lijkt nog maar een oogenblik geleden, dat ik zelf voor den eersten keer
monsterde’, maar hij voelde
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zich plotseling teleurgesteld, omdat Tjaard voor niets anders aandacht had dan voor
hetgeen hij las.
‘Jij altijd met je boeken’, gromde hij en hij ging dadelijk weer heen.
Hij ging ook maar te kooi; doch toen hij daar den brief nog eens weer overlas
verdween de teleurstelling, die hem een oogenblik, net als een gevoel van groote
vermoeidheid, geheel beheerscht had en hij mijmerde weer:
‘Tjonge... met de Pluto... Ik weet nog best, dat ik mijn eerste reis deed met de
Noordster... met de Pluto... dan is hij nu zeker al veertien... of nee, toen ik verleden
jaar met de Hercules binnen lag was hij al veertien jaar; dan is hij nu zeker bijna
vijftien. Vijf-tien jaar... tjonge, jonge...’
In die vijftien jaren was Geert maar een paar keer, telkens maar een paar weken,
thuis geweest.
Hij besefte voor het eerst, dat het leven hem veel onthouden had, maar, zonder
dat er reden voor was, geloofde hij, dat het zijn jongen minder zou onthouden.
En toen de matrozen dien nacht van den wal aan boord kwamen, lag hij, met een
glimlach op zijn verweerde gezicht, te slapen.
***
Bij vertrek van Nieuw Holland vernam Geert Dosius dat zijn schip ongeveer tegelijk
met de Pluto te Mauritius kon aankomen.
‘Dan kan ik daar mijn jongen opzoeken’, dacht hij dadelijk.
Het leek te mooi, hij durfde er niet over praten, hij durfde er slechts ternauwernood
aan denken. Maar hij begon te rekenen:
‘Wij zijn den vier en twintigsten vertrokken; de Pluto vertrekt den negen en
twintigsten van Kaap de Goede Hoop...’
Toch dacht hij tot het laatste toe:
‘Ik moet er niet te vast op rekenen!’
Maar toen ze eindelijk in de haven lagen en hij hoorde dat de Pluto ook elken dag
verwacht mocht wor-
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den, keek hij telkens uit over de zee en telkens als hij heel in de verte een zeil zag
klom hij in den voortop; dan klopte hem 't hart in de keel, net als bij een jonge kerel,
die voor 't eerst naar een meisje zal gaan.
Toen had hij er al met een ieder aan boord over gepraat en een ieder keek evenals
hijzelf uit naar al de schepen, die kwamen of passeerden.
Toch kwam de Pluto nog heel onverwacht.
Het was op een betrokken, stormachtigen morgen, terwijl de golven tegen de rotsen
van Port Blanc braken en slechts enkele zonnestralen zich een weg zochten door de
met zware wolken bedekte luchten.
Geert Dosius was in het kabelgat bezig, waar de stuurman hem waarschuwde:
‘Geert! Daar komt hij!’
Een oogenblik later stond hij met een paar van zijn maats, den bootsman en de
stuurlui, op de campagne.
Ook een paar Engelsche fregatten stond een deel der bemanning, met de officieren,
uit te kijken naar de Pluto, die onder klein zeil met een vliegende vaart voortstoof
naar de haven.
Geert Dosius had lang genoeg op alle havens ter wereld gevaren om te weten dat
het riskant was voor een schip nu bij dien storm naar binnen te loopen. Allen
verwachtten dat de Pluto buitengaats zou blijven en daar ankeren tot de storm
eenigszins geluwd of de wind gedraaid was; op de oorlogsschepen werden seinen
geheschen toen ze te lang wachtte met opdraaien.
Geert Dosius stond tegen het hekwerk op de campagne; zijn gezicht was zoo grauw
als de beroerde zee zelf; hij zei geen woord en hij scheen geen woord te hooren van
hetgeen door de anderen om hem heen gezegd werd; hij hield den adem bijna in en
klemde zijn knuisten om een stut.
Het ging allemaal heel gauw.
Toen men op de Pluto het dreigende gevaar bemerkte, kon ze nog juist op den
wind draaien en vlak voor de rotsen beide ankers laten vallen. Zeilen klapperden;
het schip danste over de golven, die van alle kanten tegen haar opkwakten; iemand
schreeuwde boven het ge-
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weld van den storm uit. De kabels kwamen snaarstijf; de romp van het schip werd
hoog opgetild en neer gesmeten; een bezaan woei uit de lijken en fladderde overboord.
Op hetzelfde oogenblik dat men aan boord van de fregatten een boot streek en
bemande, braken de kabels van de Pluto en een oogenblik later lag het hulpelooze
schip, dwarszee op het buitenste rif, nauwelijks driehonderd meter uit den wal, maar
zoo door de branding gebeukt en door rotsen omringd dat het onmogelijk was hulp
te bieden.
Minuten lang scheen het te worstelen tegen de elementen; het schoof heen en weer
op het rif tot een hooge golf het opnam, op zij wierp en weer liet vallen.
Over het buitenste rif heen gesmeten dreef het naar de rotsen; niemand kon
verwachten, dat het zich nog weer op zou richten; aan boord zwoegden de mannen,
om de masten te kappen, onder lawines van stortzeeën en buiswater.
Al dien tijd stond Geert Dosius onbeweeglijk op de campagne aan boord van zijn
schip, zonder iets te zeggen en zonder iets te zien dan de wanhopige worsteling van
de schipbreukelingen tegen den wind en de zee. De sloepen van de fregatten roeiden
langzaam, tegen den stroom en tegen den storm in, naar het wrak en deden een paar
maal vergeefsche pogingen om door de branding op de klippen heen te komen.
Ze konden niets verrichten dan de paar schipbreukelingen, die van wanhoop
overboord gesprongen waren, en die het geluk hadden zich even drijvende te houden,
oppikken.
Na een half uur was het wrak uiteen geslagen en slechts negen man van de
opvarenden waren gered.
En nog stond Geert Dosius op de campagne tegen het hekwerk!
Hij toonde geen belangstelling toen zijn stuurman een sloep praaide om de namen
der geredden te vragen; hij scheen er van overtuigd dat zijn jongen zich niet onder
hen bevond en toen bleek dat dit ook werkelijk het geval was liet hij zich gewillig
door den bootsman en den baastimmerman naar het matrozenverblijf brengen. Maar
hij
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wilde niet te kooi gebracht worden: ‘Er mankeert me niets! Ik ben niet ziek! zei hij,
norsch. Waarom zou ik er bij gaan liggen?’
Hij bleef aan zijn werk; voor 't uiterlijk scheen hij voorloopig nog weinig veranderd;
weken lang zat hij in zijn vrijen tijd evengoed bootjes van hout te snijden en matten
van touw te vlechten.
***
Het gebeurde op een avond, toen het schip in een stiltegordel dreef en traag slingerde
op een lange deining, dat Geert Dosius een mat zat te vlechten, toen zijn oogen bleven
rusten op de handen van den lichtmatroos, die tegenover hem zat.
Een paar keer deed hij zijn mond open, alsof hij iets wilde zeggen, maar nog juist
bedacht dat het beter was maar te zwijgen; een paar keer deed hij ook een machtelooze
poging om overeind te komen.
Zijn oogen werden groot en puilden uit hun kassen; hij liet zijn werk los en balde
zijn oude pezige handen tot vuisten; hij hijgde en hijgend stootte hij eindelijk uit:
‘Jongen! Ga weg!’
De jongen keek verschrikt op en week, op zijn bank, achteruit; anderen, die naar
Geert zaten kwamen overeind:
‘Laat hem weg gaan! Oh, God, laat hem weggaan! kreunde hij toen. Laat hem
weggaan of ik bega een moord!’
Zijn gezicht werd blauw, alsof hij zich geweldig moest inspannen; de aderen
klopten heftig onder de strakke huid op het voorhoofd.
De handen van den lichtmatroos hadden hem doen denken aan de handen van zijn
eigen jongen, die nu reeds op Mauritius begraven lag; ze leken op die handen.
‘Oh, God! Jongen, ga weg! Ga weg, zeg ik je!’
De zeilmaker legde zijn arm om Geerts schouders:
‘Laat me je naar je kooi brengen, maat! Laat me je naar je kooi brengen!’
Maar Geert herinnerde zich dat diezelfde zeilmaker zoo onverschillig in zijn kooi
was blijven liggen lezen,
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toen hij hem wilde komen vertellen, dat zijn jongen naar zee zou voor 't eerst.
‘Tjaard! Donder op! Donder op, allemaal! Donder op! zeg ik, of ik bega een
moooord... ooooaaaach!’
Hij rochelde en sloeg met het bovenlijf voorover op de bakstafel; de mat, waarmee
hij bezig was geweest gleed van zijn schoot op den grond; hij stompte nog eens met
de vuisten op het wit geschuurde hout van de bank.
Toen ontspanden de vingers zich; hij zuchtte nog eens en stamelde:
‘Ja, moeder... ja... we hebben... niet veel gehad... in ons leven...’
En den volgenden dag lieten zijn maats Geert Dosius, wien het leven zoo weinig
gegeven had, in de golven glijden.
‘In Gods naam...’, fluisterde de ouwe, met een stem, die schor was van aandoening.
De zeilen klapperden machteloos tegen het wand; het schip slingerde traag op een
langzame, lange deining.
K. van der GEEST
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[Gedichten]
Almara
de hemel is grijs
en de soldaat in de modder
zingt een eentonige wijs.
de aarde is verlaten
en de gaten
dringen zich zwart naar mij op.
ae kleine huizen van Almara
zijn zwartgeblakerd door het kruit,
de straten en pleinen verzinken,
over een gebroken balk
hangt een kleedje,
op de grond ligt een vernielde fluit.

Erreur
...zij nam mijn adem,
en warmer dan de zon
was haar mond.
haar handen
sloten een band van marmer
om mijn voorhoofd.
maar ik huiverde
en voelde mij armer
dan Job.

B.J. EENHOORN
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[Gedichten]
De visch
Een vergelijking van de derde graad
In visschenbloed en eiwit, - onoplosbaar
In 't water zelfs - zoozeer door hem gehaat Van deze kom: het leidingwater, waar
Men hem de dagen en de nachten laat
Doorzwemmen. Van onmiddellijk gevaar
Voor schubbenjeuk is hier geen sprake, maar
Blijft hij hier altijd zuiver op de graat?
Hij zelf is niet tevreden met zijn lot,
Gelooft niet aan de werking van dit water,
Wellicht voor andren goed en heilzaam, maar
Voor hem niet weggelegd. Hij gaat kapot
Van eenzaamheid en heet verlangen naar
Gezelschap om te leven in dit water.

Seance
Wanneer de boom gesloten is
Dan wagen wij de sprong in 't duister.
De kamer is reeds opgeluisterd
Met licht, dat als het donker is
Zeer feestlijk brandt met schaduwhoeken,
Tot vreugde van de stille kamer.
Hier wordt aan jas en heerenbroeken
Niet meer gewerkt, en niet gehamerd,
Gelijmd aan scheeve tafelpooten;
Geen levertraan wordt meer verstrekt.
Het wachten wordt nog wat gerekt
Door tusschenkomst van zeven dooden,
Die blij zijn dat zij komen mogen.
En dan - wij zijn hen kwaad gezind Verdwijnt er telkens één, gebogen,
Net als een nachtkaars in de wind.

A.G. KLOPPERS

Werk. Jaargang 1

54

De sidderrog
Schoon week en traag schuwt hij den vijand niet;
zijn blanke buik komt door het slijk gegleden,
en peinzend starend prevelt hij gebeden,
't vermoeide oog vol eeuwenoud verdriet,
Maar ijzig gif doorstroomt de klamme leden,
verschrikking, die het vadsig merg doorziedt.
Het oog vlamt op. De kille bliksem schiet.
De prooi is dood, de sidderrog tevreden.
Somwijl heeft hem het listig aas bedrogen,
de haak is door de dunne lip gebogen.
Thans spilt niet, ijdel rukkend, hij zijn kracht.
De visscher trekt... hij ziet het monster drijven
en loost het snoer - dan plots: de handen stijven,
de sidderrog zinkt bodemwaarts en lacht.

N.E.M. PAREAU
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Polyfoto
(Vervolg)
Wezensgestalten
Ik heb honger, maar ik zal niet vragen. Leest gij den nood dan in mijn oogen niet?
Ik ben te fier om te smeeken, te schuchter om mijn stem te laten hooren, te
beschaamd om woorden zwaar van slijk en miserie.
Huist er een god misschien nog in mijn vleesch, werd ik voor andere werelden
bestemd?
Nog liever verga ik, dan dat uw weldadigheid me gelijk zou stellen met het gemeen.
Ik zou sterven van schaamte, moest ik ten aanzien van allen uw eer van altruïst
betalen, waar gij een mild, maar berekend publiek gebaar voor over hebt. Ik spuw
op de gift, die u niet verarmt.
Je meurs de soif auprès de la fontaine, maar drinken zal ik niet, o Wereld, zoo lang
ik weet dat Gij me ziet.
Ik honger naar een kus, Liefde, maar als ik U 's avonds slapend vind, U wekken zal
ik niet.
Ik heb honger en dorst, maar ik zal niet vragen. Leest gij den nood dan in mijn oogen
niet?
...Ik zal me voeden aan den wrok en drinken het verdriet.
(Wie uw naam, den gevel van uw persoon, bekladt, weet niet hoe erg hij u in opspraak
brengt en zoo ge een schuchtere zijt, u verplicht in uw huis te blijven hokken. Zoo
jaagt de ruwe massa al de gevoelige zielen den hoogmoed in, den Ivoren Toren van
het trotsche zelfbewustzijn. De soortgenoot, die de uitroepen niet kan verdragen
waarmede men hem rechtens zijn naam-kleed denkt te mogen begroeten, heeft vaarwel
gezegd aan het grauwe genus met de hondsche manieren.
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Het individualisme is geboren, het Ik heeft zich tegenover de massa in eigen vesting
verschanst...)
Ik ben bezeten door den angst, dat de wereld me te kort zal doen. Ik kan het niet
verhelpen en aan mijn medemenschen niet verbergen, maar ik wil steeds nummer
één zijn.
Ik trek systematisch, eerst bewust en ten slotte onbewust, het laken naar mijn kant.
Ik spreek in naam van de Menschheid, in naam van Europa, in naam van mijn
vaderland, van mijn provincie, van mijn stad, van mijn wijk. Ik bedoel daar altijd
mezelf mee.
Iets te moeten geven aan anderen, staat gelijk met het losrukken van een stuk
vleesch uit mijn schrikachtig lichaam. Moest ik durven, ik voerde iederen dag een
stukje van andermans rijkdom naar mijn huis. Ik ben zoozeer door hebzucht bezeten,
dat ik de bedelaars hun vrijheid, om in de vuilnisbakken te mogen grabbelen, benijd;
en ik vind het bijna diefstal telkens als ik iets van mijn eigen goed verbruik.
Veracht me niet, ik ben de mysticus van het bezit.
(Soms stond een ‘gevaarlijk’, een onbegrepen woord bovengaan een bladzijde van
het woordenboek, monument van saaie wijsheid in onze oogen. Een aanwijzing, een
spoor... De dolzinnige jacht op nieuwe, gekke, donkere uitdrukkingen. Het verdoken
gelach van enkele deugnieten in de klas. Nieuwsgierigheid naar het leven, het LEVEN.
In minder dan geen tijd kende de geheele klas het nieuwe woord. Zachte hilariteit.
Dan weer de stille verveling...
In de encyclopedie leerde ik, voor het eerst op school, mijn voornaam waardeeren.
Ik ondernam er mijn eerste denkbeeldige reis door Europa mee. Jan, Johan, Johannes,
Jean, John, Johann, Ian, Jehan, Hans, Wannes, Joao, Juan, Giovanni, Iwan... als
een vliegtuig over alle landen. In plaats van ondergeschikt aan den familienaam,
overvleugelde hij hem in den tijd en in de ruimte.
Mijn voornaam liet me toe verder te droomen. Jan: een hoog wapperende vlag,
een toren die alle weer trotseerde. Daar beneden, het lachen met mijn naam.
Het ik en de massa: Jan en Alleman.
Hoor het koncert van vloeken rond mijn ooren: Jandome, Janverdomme, Jandorie,
Jandosie, Janstramme, Janstrafme, Janverstramme, Janverdijd, Janverdikke,
Jan-mijn-voeten, Jan-mijn-kloefen...
Ze durven God niet aan
En zullen Jan maar slaan...)
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Ik voel me zoo rijk, dat ik steeds geven wil.
Het menschdom moet wel slecht zijn, dat filozofen en moralisten de begrippen
van straf en belooning in omloop hebben gebracht. Ik geef; en ik vraag geen
belooning. Ik ben gelukkig. Ik jaag niet achter het geld. Mijn genoegens zijn rein.
Ik doe het goede om het goede zelf.
Ik ben de dichter, die voor eigen voldoening zingt en geen erkenning verlangt. Ik
zal mijn werk zelfs nooit laten drukken. Ik heb geen ambitie, geen arrogantie, geen
pretentie. Ik keer alle eerbetoon den rug toe, ik houd nooit voordrachten over eigen
werk. Het succes van anderen maakt me gelukkig, evenals hun negeeren van mijn
bestaan.
Het hindert me niet, dat ze mij hier op de dertiende plaats hebben geduwd. Ik
verdwijn, laat hen wat méér babbelen.
(Jan, het vertikale, Schepens het horizontale element. Zij vormen tesamen het kruis,
waaraan men mij spijkeren, hoonen en martelen kon. Het kruis dat ik dragen moet
en zwaar zou vinden, moest ik het leven als een Veurnsche Boetprocessie beschouwen.
Jan:
De lange, slanke slungel naast den vetten Schepens-papzak. De daad tegenover
de pafferige rust;
De pelgrimsstaf, om de Schepens-loomheid voort te zeulen;
De toren aan de Schepens-kerk, waar de Polyfoto-Narcissus-Eeredienst wat lang
begint te duren;
(Stemmen der tegenstanders: Zeer juist, zeer juist! En geschuif van stoelen.)
De vlag, waaronder de goedgevoede leeuw rust;
De balk, waaraan het geslachte beest hangt;
De boom, waaronder het stuk hoornvee ligt;
De triomfboog, waarachter zich de doolhof uitstrekt;
De snik ten slotte, die de heele malle Schepens-ellende me afperst...)
Waarom moest ik geboren worden, ik ben tot niets goeds in staat.
Zou de mensch slecht zijn... Waarom dan die drang naar hooger?
Zou de mensch goed zijn... Waarom dan die vergeefsche worsteling met zijn
dierlijke instinkten?
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En waarom dit onderscheid tusschen goed en kwaad, terwijl ze als twee broers zijn,
die op mekaar gelijken, maar die men tegen elkaar heeft opgejaagd?
Waarom een maatschappij inrichten, die aan de wildernis herinnert, alleen op
verfijnder wijze?
Waarom scholen? De menschheid wordt niet verstandiger.
Waarom gevangenissen? Zij wordt niet beter.
Waarom kerken? God laat zich nooit zien.
Waarom al die waaroms? Ik twijfel aan alles en aan den twijfel nog het meest...
De twijfelaar is de ontgoochelde minnaar van Mejuffrouw Beschouwing. Hij slaagt
er niet in, zijn laddertje vast te hechten aan het balkon van den Hemel. Zal er iemand
verschijnen? God, bijvoorbeeld, als een vreeselijk uitziende of als een gemoedelijke
vader-van-dochters.
De twijfelaar, ondanks alles, hoopt.
Zekerheid zou hij willen in dit perpetuum mobile, ijzersterke, rotsvaste zekerheid.
(Geen enkele literatuurkenner verwart Stefan met Arnold Zweig, Thomas met Heinrich
en nu ook nog Klaus Mann, Alfred met Robert Neumann, Charlotte met Emily Bronte
en de drie gezusters Sitwell. Jean-Baptiste heeft zelfs, schijnt het, zijn faam te danken
aan Jean-Jacques Rousseau, alhoewel het werk van Charles en Louis niet kon gered
worden door dat van hun onderscheidenlijke vaders Victor Hugo en Jean Racine. Waarom wenschen diezelfde literatuurkenners mij geluk, wanneer Piet Schepens,
mijn lotsbroeder-in-de-literatuur en ‘parent comme Jean de vert’, van staatswege
een reisbeurs ontvangt? Voor enkele jaren kreeg mijn bloedeigen broer Berten zelfs
een premie, bestemd voor denzelfden Piet-in-de-Skandinavische-Letteren.
Onze naam is een harige plant: wat de staatswind als litterair manna wegblaast,
blijft aan de Jan- en Berten-blaren hangen, waarboven de Piet-bloem bloeit.
Piet-Schepens-schiet-piep-schiep. Broeder in het ongeluk, al evenmin veilig voor het
taalvirtuoze gespuis.
Naamstruiken op Neerlands stortgrond,
Te midden afval, asch en str...)
Ik werd door de wereld gekwetst.
Ik heb mijn oogen pijn gedaan aan het nieuwsgierige licht, mijn ooren aan het
nijdige geroep, mijn mond
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aan het zondige gezoen van de wereld. Mijn neus kon niet wennen aan den stank van
al 't onreine. Mijn handen kregen schrammen in het gedrang, gescharrel, gegrijp.
Mijn zintuigen zijn ontgoocheld over het concrete. Ik trek me terug in mijn diepste
zelf. Mijn aangezicht vervaagt; het verliest zijn plooien van sociale verdediging.
Mijn oogen staren onbeslist en laten over mij een nevel los, die me afzondert en
beschermt. De wanden van mijn ziel zetten zich elastisch uit. Ziel: elastische
conceptie. Ik word zoo breed, zoo hoog, zoo ruim, één met het Alwezen. De muziek
van de sferen ruischt droef.
En ik ontdek in mijn verdriet een gevoel van zacht genot, juist omdat de smart me
verlaat door mijn poreus omhulsel.
De droefheid mag niet in mij zuur blijven gisten, mag me niet hopeloos aanvreten.
Ik wil weer leven, ik wil terug, terug de smalle mensch zijn.
(Jan: geen naam die in de Nederlandsche taal meer uiteenlooppende beteekenissen
dekt. Een woord zoo verkracht, dat het schier waardeloos is geworden. Het prachtigste
bewijs van de Fantazieloosheid van den Nederlandsch-Vlaamschen geest.
De eentonigste stoet, dien ik ooit zag en die niet pleit voor het scheppings- en
organisatievermogen van Nederlands taalgeleerden en Nederlands volk: rechte
Jannen, groote Jannen, slappe Jantjes, oude Jan en jonge Jan, Jangat, Jansul, heete
melk en koude Jan, Jan in den zak, Jan, Janmaats, Janhens, Jan Plezier, Jan
Allemachtig, Jan Compagnie, Janboel, Jan Contant, Jantje Contrarie, Jan Couragie,
Jan Crediet, Jan Doetal, Jan Draag-an, Jan Kalebas, Jan Klaassen, Jan Langarm,
Jantje van Leiden, Jan Lubbes, Jan Moeial, Jan Pappelepap, Jan Potage, Jan Pret,
Jan Rap, Jantje Rechtuit, Jan de Rijmer, Jantje Secuur, Jantje Stapnetjes, Jan
Stapallemachtig, Jan Salie, Jan de Wasscher, Jan Weetal, jongens van Jan de Witt,
Jantje zonder erg en Jan-het-is-genoeg.
Ik duizel er van, ik ben er een Jan-mijn-ooren-tuiten, een
Jan-laat-mijn-hoofd-gerust, een Jan-ik-spuw-op-uw-Jannen van geworden, o heele
bedonderde Poesjenellenmenschheid, die al het goed en het kwaad van de wereld
op één enkelen sukkelaar van een voornaam hebt geladen, den zondenbok van de
West-Europeesche burgerij, de Asschepoester van Hollandsche en Vlaamsche
kooplieden, den Dietschen Christus gehoond door het gespuis, de Grootnederlandsche
vuilnisbelt, den Nederduitschen ezel, de hoer uit de lage landen bij de zee...)
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Ik gruwel van den contractieven toestand, waarin verdriet me gespannen houdt. Ik
ben expansief. Ik eet en lach mijn buikje vol en desnoods wil ik me ook wel een
bultje lachen. Mijn zintuigen zijn op het uitwendige gespitst: oogen om te zien; ooren
om te hooren; een neus om te ruiken; een mond om te smullen, te smekken, te likken;
twee handen met vijf vingers, ‘aan elken vinger tien’!
Ik vermijd de eenzaamheid; ik hou van vrouw en kinderen, van vrienden, van
kennissen, van dieren en planten; ik ben lid van vele vereenigingen; ik speel, ik drink,
ik rook, ik praat, ik vertel grapjes en lach met de grapjes van anderen. Ik ben een
gezellig gemeenschapsdier. Ik help aan de veredeling van menschen- en dierenrassen
en ik geloof in onzen vooruitgang.
God zelf zou ik mijn vriend kunnen noemen, ware het niet dat mijn gepeinzen
nooit zoo ver en zoo hoog gaan.
Ik wensch u goeden avond, wel te rusten!
(Kent gij Jan Prototype?
Dat was een bijzondere kerel en toch maar een mensch zooals gij en ik, een mensch
in wien honderden menschen leefden, zooals bij u, bij mij.
Hij droeg de mogelijkheden in zich om koning, bedelaar, slaper, doode, misdadiger,
verzoener, baby, grijsaard, domkop en heilige te zijn.
En omdat hij er waardig als een koning uitzag, gaf men hem een hermelijnen
mantel;
En omdat hij als een bedelaar smeekte, meende men hem een aalmoes in de hand
te moeten duwen;
En omdat hij zijn oogen kon sluiten alsof hij sliep, lei men hem op een zacht bed
te rusten;
En omdat hij er soms als een doode uitzag, verscheen men voor hem met een
lijkbiddersgezicht;
En omdat hij vaak een misdadigerstronie vertoonde, gooide men hem voor een
tijdje in de gevangenis;
En omdat hij wel eens zalvend kon spreken, vereerde men hem als Koning Salomo;
En omdat hij zoo onnoozel blij kon lachen, vergeleek men hem bij een zuigeling;
En als grijsaard eerbiedigde men hem;
En als domkop lachte men met hem;
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En als heilige luisterde men naar hem, maar men liet zich ook tegen hem opruien en
men deed hem den marteldood sterven.
Aldus de geschiedenis van Jan Prototype, den vader der Dietsche Jannen altegader.
Op, Jannen, we hebben onzen stamvader gevonden!
Onze naam zal niet langer meer die deftige meneer zijn, die met een gat in zijn
broek op straat loopt en achtervolgd wordt door joelende kinderbenden. Geen
openbare Poesjenel meer!
We bedanken voor het postje van Nederlandschen Manneken-Pis, aan wien men
alle kleedjes en vodjes past!
Op voor den opstand der Jannen!
Het wordt tijd den platten, voozen Janboel te verdelgen om een eerbiediger
Jancultus in te stellen...)
Ik zal honderd jaar oud worden. Ik weet niet, dat ik organen in mijn lichaam heb, ik
voel ze ten minste niet. Ze komen nooit op mijn huid kloppen, ze roepen niet om den
dokter, ze verlangen geen medicijnen, ze zenden geen S.O.S.-berichten uit, ze werken
prachtig.
Ik houd alleen van gezonde, kloeke menschen. Gij noemt me zelfzuchtig. Behoud
uw moraal, laat mij de gezondheid.
Ik vermijd de geuren van de hospitalen, ziekenkamers en apotheken, het gepraat
over ziekten en sterfgevallen.
Moest ik ooit een dokter noodig hebben, stuur me er een, die weinig zegt, maar
helpt genezen. Hij mag zijn wetenschap voor zich houden, als ik mijn gezondheid
maar red.
In het gilde der kunstenaars ben ik de echte schepper. Critici, die dokters der
literatuur, interesseeren me niet. 't Zijn zieke artisten, die de diagnose van de kritiek
verlangen en vreezen tezelfdertijd. Als het onderzoek dan in hun nadeel uitvalt,
verwenschen ze den criticus, omdat hij hen niet kan genezen.
Ik leef niet complex en ik wensch me niet gecompliceerd te vinden. Het eenvoudige
ingewikkeld maken is een kinderachtige bezigheid, waarin de moderne mensch thans
opgaat. De stommeling verknoeit de gansche boel, maakt een onontwarbaar kluwen
van ons heele kultureele bezit. Ten einde raad roept hij er dan een diktator bij, die
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den neo-Gordiaanschen knoop met een brutalen sabelhouw doorhakt. En Europa is
gered!!!
Ik schep eenvoud uit het ingewikkelde. Geloof me, dit is het recept der grooten.
Wie kan eten, zonder aan vitamines te denken,
wie kan pochen, zonder te weten dat men hem als microparanoïcus zal
brandmerken,
wie als zoon zijn moeder en als dochter haar vader lief kan hebben, zonder daarbij
bevreesd te zijn voor het Freudiaansche Oedipos-complex,
wie denken kan, zonder logica te hebben geleerd,
wie trouwen kan, zonder ‘Het volmaakte Huwelijk’ te hebben gelezen en de
Ogino-methode niet kent,
wie lachen kan, zonder systematische lektuur van moppenpagina's,
wie schrijven kan, zonder stimulans van andermans boeken,
wie verstandig is, zonder naar school te zijn gegaan,
wie over leven en dood kan nadenken, zonder filozofen te hebben gelezen,
wie plagen kan, zonder sadist te worden genoemd,
wie geplaagd wil worden, zonder voor masochist te worden versleten,
wie verliefd kan doen, zonder erotologie,
wie dit allemaal kan en nog veel meer,
die is gezond en normaal, Meneer!
Bloedlooze Marionnettenrevolutie, belicht door den afglans van wonderlijke magie.
Jannen, ik trommel u allen op in een dronken visioen.
Ik ben moe van te vechten tegen de zwaartekracht van mijn naam. Ik kom uit een
vagevuur van vulgariteit in een paradijs van grootheid. Hoeveel Victor Hugo's,
hoeveel Vondel's, hoeveel Goethe's, hoeveel Milton's zouden er wel noodig zijn, om
deze ‘Légende des Siècles’ in al haar rijkdom weer te geven? Hoeveel Homerussen,
hoeveel Virgiliussen, hoeveel Camoënsen en hoeveel Dante's zouden er wel noodig
zijn om deze JANIADE tot een boeiend epos te verwerken, een pelgrimstocht der
menschheid, waartoe de stof nochtans aanwezig is.
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In rooden schijn, uit alle tijden, uit alle landen, uit alle oorlogen, uit alle
omwentelingen, uit alle overwinningen, uit alle nederlagen, uit alle avontuur: Bart,
Colbert Kleber Lannes, Marlborough, Sobieski, Tilly, de Witt, Breydel, Hyoens,
Borluut, La Pérouse, Cantacuzène, Falstaff, French, Jourdan, Königsmark, Marat,
Monaldeschi, Pershing, Rochambeau, Ross, Stanley, Tallien, Zizka, enz... enz... enz..,
allen Jannen van het geweld, generaals, admiraals, officieren, soldaten, matrozen,
reizigers, avonturiers, moordenaars, vermoorden, tirannen, spionnen, handlangers,
bendeleiders, helden en gespuis, allen met onrustig bloed, die met het zwaard
omgingen of door het zwaard vergingen, die volken, steden of nieuwe gebieden
veroverden.
In purperen schijn, uit alle tijden, uit alle landen, op alle tronen, in alle paleizen, in
alle hoofdsteden, over alle volkeren, met alle macht: Adams, Oldenbarnevelt,
Casimir-Périer, John Bull, Bratianoe, Eudes, Jaurès, Jan Maurits van Nassau, Jan
van Avesnes, vier Jannen van Brabant, Jan van Denemarken, twee Jannen van
Frankrijk, Jan van Holland, Jan van Nassau de Oude, Jan van Oostenrijk, Jan van
Polen, zes Jannen van Portugal, Jan van Zweden, Jan Willem Friso, Jan zonder
Land, Jan zonder Vrees, negus Jan, Jan van Luxemburg, acht Oostromeinsche keizers,
twintig pausen en een tegenpaus, Joannes Baptista de la Salle, Joannes de Deo,
Joannes de Dooper, Joannes de Matha, Jan van Leiden, Knox, Law, Nicot, Nicotera,
Hausschein, Pym, Struensee, Visconti, Sarius Zamoyski, enz..., enz..., keizers,
koningen, pausen, hertogen, stichters van geestelijke en wereldlijke orden,
organisators, uitvoerders van plannen, ambitieuzen, strevers en snevers.
In blauwen schijn, uit alle tijden, uit alle landen, op alle papier, op perkament, op
Japansch, op geschept, uit alle boekenkasten: d'Alembert, Froissart, Florian, Johann
Wolfgang von Goethe, Johann Friedrich von Schiller, Keats, Masefield, La Bruyère,
La Fontaine, Molière, Racine, Regnard, Rotrou, Rousseau, Bunyan, Milton, Ruskin,
Cocteau, Giono, Tousseul, Moréas, Rictus, Motley, Synge, Galsworthy, Renart, de
Meung, Donne, Dos Passos, Sachs, Gottsched, Herder, Lavater, Richter, Hölderlin,
Görres, Boendale, Van der Noot, Luyken, Willems, Dèr Mouw, de Meester, Prins,
Slauerhoff, Engelman, Greshoff, van Nijlen, de Bosschère, Toulet, Boccaccio, Marino,
Papini, Verga, Pascoli, Becher, Jörgensen, Andersen, Bojer, Toergenjew, Boenin,
Welhaven, Runeberg, Krylow, Johan August Strindberg, Kochanowski, Neruda,
Machar, Johann Ludwig Uhland, Arany, Fletcher, Laharpe, enz..., enz..., dichters
en schrijvers van alle grootte, van de allerhoogsten tot de allerminsten zooals het
past: een leger mag niet alleen uit generaals bestaan.
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In gelen schijn, uit alle tijden, uit alle landen, uit alle paleizen, uit alle ateliers, uit
alle musea, uit alle kerken, uit alle theaters: Bach, Carpeaux, Corot, Van Eyck,
Fragonard, Greuze, Guerchini, Houdon, Ingres, Lulli, Memlinc, Palestrina, Pergolesi,
Fra Angelico, Brahms, Fluweelen Breugel, Cimabüe, Cantré, Toorop, Fijt, Lievens,
van Goyen, Steen, Holbein, Vermeer van Delft, Weeninckx, Blockx, Jongkind, Gossaert
genaamd Mabuse, Millais, Mounet-Sully, Piranesi, Sibelius, Sargent, Segantini,
Strauss, Tiepolo, enz..., enz..., schilders, beeldhouwers, etsers, teekenaars,
bouwmeesters, componisten, zangers, tooneelspelers, allen kunstenaars die de
geschiedenis van de Menschheid geïllustreerd, verlucht, gedecoreerd, mooier,
luxueuser hebben gemaakt.
Nu tanen alle lichten, de duisternis treedt in.
In vagen schijn, uit alle cellen, uit alle kloosters, uit alle laboratoria, uit alle
studeervertrekken, uit alle folterkamers, uit alle universiteiten, uit alle duisternissen
doorstraald van den Geest, die geen licht vraagt omdat hij licht is, de Jannen van
de wetenschap als ratten en muizen knagend om een uitweg te vinden, met tanden
scherp genoeg en wilskracht taai genoeg om alle Jan-smetten uit alle woordenboeken
ter wereld te doen verdwijnen, en ten slotte de Jannen van het Godszoeken:
Gutenberg, Kepler, Lamarck, Pestalozzi, Palfijn, Winckelmann, Berzelius,
Champollion, Calvijn, Huss, Wycliff, Johannes de Evangelist, Joannes Chrysostomos,
Jan Nepomuk, Locke, Jan van Salisbury, Ruusbroec, Jan van het Kruis, Stuart Mill,
Buridan, Joannes Damascenus, Jean Climaque le Scolastique, Dalton, Erigenes,
Fichte, Gerson, Herschel, van Helmont, Mabillon, Napier, Newman, Oersted, Pico
van Mirandola, Pilâtre de Rozier, Muller genaamd Regiomontanus, Tyndall, Vico,
Vivès, Wesley, Capart enz..., enz..., enz..., heiligen, martelaars, hervormers en
tegenhervormers, missionnarissen, filozofen, theologen, mystiekers, scholastiekers,
natuurvorschers, spraak- en taalkundigen, hebraïsanten, hellenisten, romanisten,
germanisten, historici, geologen, geografen, astronomen, geneesheeren, humanisten,
egyptologen, bibliografen, encylopedisten, protestanten, calvinisten, zwinglianen,
orthodoxen, methodisten, conformisten, non-conformisten, presbyterianen,
katholieken, scheikundigen, mathematici, thaumaturgen, uitvinders, anatomisten,
wat weet ik al, een klein fragment van het tafereel der zoekende, strijdende, hopende
Menschheid.
(Wordt vervolgd)
Jan SCHEPENS
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[Nummer 3]
[Gedichten]
Onweer ten oostzij
De ringmuur
Eenzamer dan de meesten,
schuw voor die grot: de stilte,
onveilig tusschen feesten,
kwam van jongsaf een kilte
tusschen andren en mij staan,
een transparante ringmuur.
Reeds zwoer 'k: geen kan ik bijstaan,
mijn uur is eenzaamheidsuur.
Heb 'k me dan toch misrekend?
Hart, ken het tijdig teeken,
opdat vóór vooze vrede
uw vrijland overwintert
tot een geknechtschapt Eden,
uw ringmuur ligt versplinterd.

Het brandt
Het brandt.
Hiernaast, in 't volgend land.
De kim verft rood.
De rook trekt al over,
behoedzaam.
Schoof er een scherm voor de zon?
Het brandt hiernaast.
alom vlucht,
alom haast.
Overal schroeilucht.
Sluit het raam
waar een kamer nog kluis is.
Hoor,
de kleinste stem in huis,
noemt mijn naam.
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Verlaat uw huis
Verlaat uw huis,
de binten kraken.
Ga dwalen in den nacht,
die altijd eender is
boven tuin, tempel en wildernis.
Verlaat uw huis.
De aarde moet braken.
Nu breekt meer los,
dat, in een ouden krater,
dat, al te lang bedolven,
komt heulen met de wolven
in het bosch.
Verlaat uw huis.
Leer van den nacht den weg.
Oostelijk kleurt de hemel rood en zwart.
Keer weer.
Zet alles op één kaart,
één hart.

Visioen I
Toen 't braaksel eindlijk ook hun lijf kwam schenden,
sloegen ze alarm, verzaâmden man en paard;
en waar zij blindelings 't spervuur in renden,
hielden ook de zachtmoedigsten het zwaard.
Zij, die zich 't langst aan gras en veldpapavers
vastklampten, omdat zachtheid hun wezen was;
rondom hen vielen halmgewijs cadavers,
onder den sikkelslag 't schaadlijk gewas.
En waar ze in 't eind, verdoofd en vuil, neerzonken,
krachtloos de hand, geteisterd het gelaat,
heeft 't veld onder een witte maan geblonken,
de aarde gesmeekt om nieuw papaverzaad.
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Visioen II
Bloedhonden lekten nog 't gebarsten vleesch.
Toen, achter de linie, rees dat signaal
- spiraalvlam, sidderende ademhaal -,
dat eindlijk stilte losscheurde van vrees.
De wapens, de opgedrongen ledematen,
vielen af, zwart in de grondwaartsche brei.
Dags kantig mes rukte den hemel vrij.
Vrieskoud drong de ochtendwind aan de gelaten.
Uit die menschkluwen stond één hoog, die rees
ontzaggelijk in den dag, trillend de flanken.
Een wolk dreef door zijn haar en bleef daar blinken.
Driemaal riep hij: genees, genees, genees.

H.G. HOEKSTRA
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Het hart vol streken
Voor de zooveelste maal vertelde Marius Falk zijn verhaal aan een zijner kennissen.
Evenwel voordat hij begon, richtte hij zich van zijn stoel op. Stokstijf in de kamer
staande, de handen in de zakken, keek hij naar het witgepleisterde vlak in de schouw,
waar geen kachel stond in deze zomerhitte. In het pleister, als deeg gerezen,
vertoonden zich eenige barsten. Toen zette hij zich weer neer op den rand van de
stoel, vouwde de handen samen en vertrok de mondhoeken of hij iets bizonder bitters
proefde. Hij zei: ‘zoo'n leege schouw maakt den indruk van het voorgoed voorbij
zijn van het innige stille leven dat wij, Noorderlingen, voornamelijk in den winter
leven.’
En hij vertelde zijn verhaal. Dadelijk na hun huwelijksvoltrekking begon Maud
te zoeken naar een argument om Marius in den steek te laten. Merkwaardigerwijs
vond zij het in een grove uitlating van Marius tijdens hun verloving: dat hij haar
trouwde om het geld. De omstandigheden echter in aanmerking genomen kon men
zeggen dat hij die woorden nimmer had uitgesproken. Onder deze omstandigheden
rekende hij ook een broeierig zomersch weer, dat als broedstoof werkte voor een
neiging tot kwaad doen die zich in de verlovingsdagen bij hem deed gelden. Hij
herinnerde zich de voorgeschiedenis van de ‘grove woorden’ tot in de bizonderheden.
Hij had eerst gewandeld over een klinkerstraat, waar men de stoffige door de zon
geroosterde lucht inademde. Daarna was hij geslopen als een heel kleine gestalte (‘ik
voelde mij zeldzaam nietig’) langs de hooge baksteenen muur van een chemische
fabriek waarvan de giftigheid nog juist tijd had zich in hem in te bijten. Weldra was
hij opgenomen in een beangstigend bedwelmende wolk van allerzoetste meidoorn.
Hij had zijn tocht voortgezet langs een buitenweg met een wegdek, nu eens droog
en kaal geschroeid door de zon, dan weer grauw van humus die weigerde in te
dampen. Hij zei woordelijk: ‘Stel je zooiets voor. Iets zoo vreeselijk

Werk. Jaargang 1

5
zomersch. Er was een groene vlakte bezaaid met rose bloemblaadjes als even zoovele
kwaad lispelende lippen. Er was ook een vlakte met overal iets geels. Was het lupine?
Er moet nog veel meer geweest zijn dat alleen als vlijmende lichkaatsing of als giftige
geur tot mij doordrong’. Niettegenstaande hij zich naar het meisje begaf, dat hem
toch het dierbaarste op deze wereld was, hield hij hardnekkig het hoofd op den grond
gericht. Uit somberheid? Of om zijn oogen te verdedigen tegen de schittering van
den blauwen hemel?
Wat er toen bij haar in den achtertuin voorviel, liet zich op velerlei manieren
verklaren. Hij verklaarde het het liefst als een bescherming van zijn hart tegen de
woeste uitbarstingen van het geluk zooals hij zijn oogen tegen de felheid van den
blauwen hemel beschutte. Hij vond haar daar in den tuin. Temidden van gouden en
blauwe regen die terzijde van haar hingen als ornamenten op een te weelderige
schilderij. Aan haar voeten bloeiden irissen, schoot wild gras op. Zij moest pas thuis
gekomen zijn, zij had haar hoed op en stond gebukt over een bloem waarvan haar
vingers de bladen uiteen hielden. Hij stelde de onzinnige vraag: ‘waarom wil je
meeldraden zien?’
Op zijn vraag gaf zij geen antwoord. Terwijl haar lichaam uit de gebukte houding
oprees, keek zij hem lachend, uitdagend aan. Bijna sidderend wachtte hij het oogenblik
af, dat haar lichaam in zijn volle lengte zou staan, even rijp als de vegetatie om haar
heen...
Hij nam haar niet in zijn armen toen zij daar tenslotte stond, de armen langs het
lijf, een afwachtende glimlach op de lippen. Nog zag hij hoe goed de bruinstrooien
hoed met de smalle rand paste bij de blondheid van haar gezicht, trad toen naar haar
toe. Hij voelde een groot medelijden bij zich opkomen, dat hem dwong haar een
bekentenis te doen, waarvan de inhoud echter ook hemzelf niet bekend was voordat
hij haar uitsprak. Hij vatte haar hand en schommelde hun armen op en neer, terwijl
hij met gesloten oogen het hoofd naar den hemel ophief:
‘Begrijp je niet, hoorde hij zichzelf zeggen terwijl
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hij met gesloten oogen naar een blauwe hemel opkeek, begrijp je niet dat de reden
waarom ik van je hou of, beter, waarom ik met je trouwen wil, met een hoogen hoed
op en een witte cyclame in het knoopsgat, geen andere is dan dat je rijk bent, wat
ook de eenige reden is waarom je zoo'n mooie bruinstrooien hoed draagt en lila
glycine laat bloeien op het dak van een garage waar dag en nacht de automobiel,
althans een onderdeel ervan, gruwelijk staat te glimmen...’
Hij sprak nog meer onzin. Hij wenschte niet te worden tegengesproken. Zij liet
lachend haar gezicht op zijn schouders vallen zoodat de stijve rand van den hoed
hem aan de hals schramde. Hij kneep echter haar handen vaster in de zijne en zei als
waarschuwing en beleediging tegelijk:
- Meisje, meisje, ik trouw je om het geld.
Toen hij zijn oogen weer opende, zag hij dat zij het bijna uitproestte van het lachen,
maar met de wijsvinger beduidde zij hem te zwijgen en wees zij tegelijk, dat er
iemand vlak boven hun hoofd aan het raam stond. Hij keek op, het was haar vader;
met zijn rond mager gezicht, bijna even geel als zijn borstelige snor. Marius trok zijn
gezicht in een beminnelijke plooi. Het was een belachelijke situatie. Hij wist niet of
haar vader zijn woorden had gehoord, maar misschien sloeg het hierop toen deze
een paar dagen later tegen hem opmerkte:
- Het hart vol streken, waarde heer, hebben wij allemaal. Maar misschien
interesseert het je te weten waarom Maud met jou trouwt. Wel kerel, omdat zij van
mij weg wil.
Een geestig woord. Welnu, een paar maanden na dit geestig woord stierf de vader.
Marius was niet bijgeloovig, hij geloofde niet dat het de straf was voor de geestigheid
die zijn schoonvader zich tegen hem had veroorloofd. Weer een paar maanden later
trouwden Maud en Marius, door de rouw in alle stilte, terwijl zij met genoegen hun
kennissen deze poets bakten, die reikhalsden naar al te veel smakelijke gerechten en
prikkelende wijnen. Hij kon niet anders zeggen of het eerste jaar van hun huwelijk
was allergenoeglijkst. Op het vermakelijke af. Hij
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had de plaats ingenomen van zijn schoonvader als directeur op de Kelma
Anilinefabrieken. De chemie van de aniline-kleurstoffen is buitengewoon moeilijk,
daar had hij niets mee te maken. Hij was bij de administratie, hij moest afzetgebieden
vinden, reisde veel, ook voor den inkoop. Hij werd niet zelden vergezeld door Maud,
vooral wanneer het ging om Londen of Kopenhagen, een enkele keer ook naar kleine
plaatsen. Maar ook in Holland hadden zij het allergenoeglijkst. Zij tennisten singles
tegen elkaar, daarbij wilde zij voornamelijk de bal op zijn hoofd smashen. Zij gingen
zeilen op de verschillende plassen waarover ons schoon Holland beschikt: zij kletste
hem met bananeschillen, resten van een koude lunch, om de ooren. In de
wintersportplaatsen (hij gaf toe dat dit niet meer Holland was) rolden zij samen de
Schneewiesen af, riepen elkaar van heuvel tot heuvel woorden toe die alleen al door
de verwaaidheid van hun klank, maar ook omdat zij ons bereiken vanaf een
besneeuwde heuveltop, liefelijk aandoen: zij stonden 's avonds aan de bar met den
mixer over cocktails te praten waarbij hij Maud weleens den wenk moest geven het
flirten met den mixer na te laten. In een woord: zij leidden het leven van welgestelde
jonggetrouwden. Merkwaardig hoe snel het met een dergelijk leven bergafwaarts
gaat. Hij kon anders de meer dan zonderlinge toestand waarin zij terechtkwamen,
niet verklaren. Daarmee begon trouwens hun verwijdering nadat juist daardoor,
althans van zijn kant, een grootere toenadering was ontstaan. Maud had hem die keer
vergezeld naar een fabriekstad in Westfalen. Zij wilde het Teutoburgerwoud leeren
kennen, waarvan zij op school van een roomzoete geschiedenisleeraar, haar
bakvischliefde, had gehoord; hij begon zich tegenwoordig af te vragen of zij mogelijk
gek was! Zij zou en moest het Teutoburgerwoud leeren kennen waar Varus in de pan
gehakt werd. Ook hun huwelijk werd daar in de pan gehakt.
Bielefeld... Een typisch Duitsch stadje. Een station, waarvoor steeds een drukke
menigte zich verzamelt alsof er iederen dag een uittocht was vastgesteld naar een
pasontdekte wereld. Veel grauwe en groene uniformen. Veel
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dikke Mütterlein die bij de pakken zitten en geduldig eeuwenlang zouden wachten
zooals, gelijk de Duitschers meenen, alleen het Duitsche hart kan wachten. Zij namen
hun intrek in het nieuwste hotel dat zij overigens niet dadelijk vonden. Maud liep
met den hoed te slingeren in de hand, Marius eenigszins voorovergebogen onder de
last van de twee handkoffers, een iets kleiner dan de ander, beide evenwel vrij zwaar.
‘Geen taxi nemen. Niet vragen naar een hotel. Zelf vinden. Wat meer initiatief toonen,
verfoeilijke sukkel’ spoorde zij aan; daarbij gaf zij hem een por in de ribbenkast en
lachte; van plezier drukte zij de kaken op elkaar en schudde het hoofd als een tijger
die zijn prooi verscheurt. Zij vonden het Hotel Novum. Groote banketletters, verguld
op de gevel. Een vrij groote hall, met een cirkelbank met palm in het midden. Een
groot deel van het gelijkvloers werd ingenomen door de bierzaal waaruit geroezemoes
tot hen doordrong. Zij gedroeg zich zooals hij haar soms het liefst, soms ook het
naarst vond. Tegen iedereen, chef, bedienden, piccolo, merkte zij op, het hoofd naar
alle kanten wendend, hoe mooi en modern hun nieuw hotel er uit zag: ‘wie schön,
wunderbar...’ De kleine piccolo gaf zij ook al een por in de ribben, toen zij met zijn
drieën in de lift stonden. Hij keek zichtbaar verrukt naar haar. ‘Du kleines
miserabilium’ begon zij en vertelde den kleinen jongen een flard uit een mop die zij
een paar dagen tevoren in een cabaret in den Haag had gehoord: ‘een zeer modern
hotel, met electrisch licht en stroomend water; dat wil zeggen: stroomend water door
het dak, met electrisch licht van de straatlantaarn’. De kleine piccolo zette zoo'n keel
op toen hij hierom lachte dat zij hem om beurten den mond moesten dichtplakken
met de volle hand.
Zij beleefden in dit stadje een soort operette. Echter was de ondergrond van de
geheele situatie iets te ernstig, wrang bijna, om er uit volle borst om te kunnen lachen.
Door wat er voorviel werd Maud al spoedig uitgeschakeld. Waanneer hij niet rondliep
in de stad, zat hij naast haar bed waar zij ziek lag in de groote spiksplinternieuwe
hotelkamer waar zij op haar beterschap wachtten om naar Holland terug te kunnen.
Zij zaten daar maar samen zich
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steeds opnieuw te verbazen over het voorgevallene. Zij hadden de luxekamer
toebedeeld gekregen met een ronde vorm als een kapel, waardoor zij op hun
lachspieren werkte sinds ook de dokter, die Maud behandelde, erom gelachen had.
Direct al dien eersten nacht na haar overmoedige entree, hadden zij immers den
dokter erbij moeten halen. Midden in den nacht was Marius door Maud gewekt. Zij
lag naar het plafond te staren, met een vies gezicht of zij geroken had, dat ergens een
gaskraan openstond. Dat was het eerste waar hij aan dacht: de gaskraan! Hij keek
om zich heen, in de spiegels van de kasten weerkaatsten zich de bedden en de vaste
waschtafel; boven hun hoofden hing de albasten schaal waardoor het plafond-licht
diffuus verspreid werd; het licht van haar nachttafeltje had zij ook aangeknipt, ergens
op een der groote bloemmotieven van het vloertapijt stond een nachtpot met een
watje en een sigarettenpeuk op het gele vloeistofoppervlak.
Maud zei: Kijk niet zooals een idioot om je heen.
- Wat is er aan de hand? Ik zie niks, ik ruik niks.
- Wij liggen hier met de lichten op de nachttafeltjes als in een chambre séparée.
- Dat is het ook precies en wat zou dat?
- Maar wel godverdomme, ik heb zoo'n pijn.
- Pijn?
- Dat mag zeker niet.
- Eigenlijk niet, neen.
- Luister eens, Marius, kom dichter bij mij en wees nou eens aardig voor mij, ik
begrijp er niets van, ik heb zoo'n vreeselijke pijn.
Hij schoof dichter naar haar toe: ‘Kom kleine meid, geef mij je hand en vertel
eens.’ Toen begon zij de beschrijving te geven van een pijn, die langzaam kwam
aansluipen en zoo heftig werd dat zij het bijna niet langer uithield, om langzamerhand
weer te minderen en geheel te verdwijnen. Hij vroeg: ‘Heb je weleens meer zoo iets
gevoeld?’ Zij, met doffe stem: ‘Misschien wel, maar nooit zoo erg.’
Maar tegelijk staken hem haar nagels in het vleesch. Zij klemde de kaken op elkaar,
siste tusschen de tanden
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door: ‘Godverdomme, godverdomme’. Als die vloek niet had bestaan, was er ter
wereld niets geweest wat haar dien langen nacht had kunnen troosten. Hij keek strak
naar haar voorhoofd waarop het zweet parelde; hij pijnigde zich af met de gedachte
wat het in 's hemelsnaam kon zijn. Zij hadden slechts een enkele verontschuldiging.
Wel te verstaan, behalve die andere verontschuldiging dat zij beiden door Maud's
pijn gewekt waren midden in den nacht, en in een ronde hotelkamer!, zoodat zij nog
in een onwezenlijke schemertoestand verkeerden. Daarnaast echter hadden zij nog
slechts deze eene verontschuldiging, die juist geen verontschuldiging was: dat zij
niet veel meer dan verwende kinderen waren. De laatste maand waren zij compleet
vergeten geweest dat Maud eigenlijk zwanger was. De eerste twee maanden had hij
haar voortdurend aangespoord een dokter te consulteeren, maar zij had geantwoord
met een stem alsof zij tegen een radicale stomkop sprak: ‘Maar begrijp je dan niet
dat de dokters er alleen maar zijn om ons geld uit de zak te kloppen. Hoe krijgen dan
de negervrouwen in het diepe oerwoud van Afrika hun kinderen? Zeker door dokter
Kropgezwel of Professor Spillepoot?’ Hij zag nu in dat het geen steekhoudend
argument van haar was, maar in die tijd was hij inderdaad een stomkop. Tegen de
derde maand begon zijn belangstelling voor haar zwangerschap te minderen, de
vierde maand waren zij de blijde verwachting zoowat geheel vergeten.
Tegen het morgengloren pas haalde hij den dokter. Die kwam nog net op tijd, zij
begon al overvloedig te bloeden. De dokter stelde zich midden in de kamer op, kruiste
de armen over de borst, keek half ontsteld half vermaakt door zooveel onnoozelheid,
zei eerst peinzend: ‘Eine schöne Geschichte’ en dan, terwijl hij zich met een ruk tot
Falk wendde, haastig en luider: ‘Aber mein Herr, legt u lakens, zooveel mogelijk
lakens onder de matras, anders moet u de matras ook nog betalen. Hotels met zulke
ronde kamers zijn je reinste afzetters’ Tusschen de weeën door keek Maud haar man
met verschrikte oogen aan en vroeg angstig: ‘Wat zegt die man? Moet ik dood,
Marius? Ik wil niet dood.’ Toen het zoo-
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ver was, moesten zij, zoo goed en zoo slecht als het ging, haar in de auto van de
dokter zelf naar zijn kliniek transporteeren; van haar overmoedige houding was
weinig overgebleven, zij was doodsbenauwd, maar hij had haar er te liever om.
Wanneer zij toen doodgegaan was, was hij achtergebleven als een diepbedroefde
weduwnaar. Zij ging niet dood. Een paar dagen later werd zij als een kostbaar pakje
met de rekening in het hotel terugbezorgd. Wel kon zij nog niet naar Holland terug,
zij moest in het hotel blijven uitrusten, de dokter bezocht haar dagelijks. Marius zat
vaak aan haar bed, zij had iets ernstigs gekregen, zij zei vaak: ‘Kom naast me zitten,
geef me je hand.’ ‘Wil je lief voor mij zijn? veeg dan met deze zakdoek mijn
voorhoofd af.’ of ‘Blijf je niet lang uit? Kom je gauw terug?’ ‘Ben je niet boos op
me?’ Zij laadde alle schuld op haar smalle schouders. Marius dacht er niet zoo over.
De eerste tijd had hij nog reden om uit te gaan: zakelijk. In een of ander kantoor
wachtte hij eerst af in een wachtkamer, waar een mannelijke bediende op een machine
tijpte, een vrouwelijke een kaartsysteem bediende, met een afgebeten boterham en
een glas melk naast zich. Dan werd hij aangediend en verscheen in een kamer, die
gemeubileerd was met in het midden een net heer aan een bureau en, aan de wanden,
groote boekenkasten; de nette heer en hij staken dan de hoofden bij elkaar en
smoesden, hij alles wetende over anilinekleurstoffen, de andere alles over zijn schering
en zijn inslag, beiden woest belust op winst. Het spreekt vanzelf dat zijn gedachten
naar Maud voornamelijk uitgingen in de wachtkamer, bij de kenner van schering en
inslag moest hij op zijn quivive zijn, dus stelde hij zijn piekeren over het leven daar
even uit.
Na de eerste week had hij reeds alle zakenkennissen afgewerkt, hij kon nu zijn
wandelingen uitstrekken tot buiten de stad. Hij ging vaak naar het oude slot, waar
hij tijdenlang stond te praten met een oude kromme slotbewaarder die hem inlichtte
over brokken steen, vroeger onneembare wallen, over een cel, beroemd om een
zelfmoordpoging daar gepleegd door een prinses Von Cundelhofen, over den
herdershond die zijn eenig gezelschap
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was in de stilte van dit brokkelend kasteel. Vanaf dit slot zag men de tientallen
schoorsteenen van het fabriekstadje hun blauwe rook ten hemel opzenden. Heel in
de verte zag hij het dak van het hotel Novum, wat hem eraan herinnerde dat hij nog
eenige boodschappen voor Maud moest doen: Kolynos, een nieuwe spons, Eau de
Cologne. Hij daalde weer af, met zijn gedachten aan wat was gebeurd, het was
natuurlijk niet haar, maar hun beider schuld. (‘Wij hadden al spelend in een tuin met
bloemen, de bloemen vertrapt.’)
Dit maakte hem ernstig. Wanneer hij aan haar bed zat, vertelde hij dat zij een ander
leven moesten leiden als ze beter was. Wat voor ander leven zij moesten leiden,
daarvan had hij noch zij eenig begrip. Maar de hotelkamer herinnerde zoo zeer aan
een ziekenkamer met haar carbollucht, met deze vrouw met haar bleek gezicht, hier
en daar met roze plekken, met haar neiging hem bij de hand te vatten en met haar
lichtblauwe oogen naar de zoldering te turen. Soms begon zij langzaam gebeurtenissen
uit haar leven te prevelen: ‘Toen moeder leefde, heeft vader het misschien ook niet
eens zoo prettig gehad; vader was altijd gesteld op een rustig huishouden, met eten
op tijd, met een wandeling nu en dan, met gezelligheid op zijn tijd, 's avonds bij het
lamplicht, ook mij heeft hij dan vaak gevraagd om wat piano voor hem te spelen, ik
heb meestal geweigerd. Hoor eens, Marius, je moet me meer vertellen van je eigen
leven, wij moeten niet zoo langs elkaar heen leven.’ Hij beaamde. Zij zouden, eenmaal
terug in Holland, een nieuw leven beginnen. Zij zouden de oppervlakkigheden vaarwel
zeggen. Zij zouden zich veel meer boeken aanschaffen. Zij zouden zich verdiepen
in hun innerlijk. Door zelfkennis zouden zij tot zuiverheid geraken. Zij, Maud, zou
weer haar muziek bijhouden. Zij zouden weinig uitgaan. Een enkele keer naar een
concert, een tooneelvoorstelling. Naar Bach vooral, het edelste uit de muziekwereld.
Voortaan zouden zij niets anders zoeken dan de edelste voortbrengselen hunner
groote medemenschen. Voorloopig zaten zij echter in de hotelkamer, drukten elkaar
nu en dan de hand. En zooals Marius later zou ervaren, dit was de geluk-
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kigste tijd van hun leven: de carbollucht; de zwakheid van de zieke, die zich aan hem
klemde; de twee jonge menschen, die hun oppervlakkig leven vaarwel zeiden en
plannen beraamden teneinde op hooger geestespeil te komen.
Een maand na de miskraam in Bielefeld schoof de glanzende mitropa met de twee
Falks het station in Den Haag binnen. Op het perron volgde de treinschaduw de
wagon tot aan de eerste pijler van de overkapping. Reeds op het perron, met de
bloemen in haar armen en temidden van haar drukke vriendinnen, stelde Maud
plotseling vast: dat zij geen kind wilde hebben, nooit van haar leven een kind; en
stelde Marius vast, dat het hart vol streken weer als een beursche vrucht openspatte.
De vriendinnen schaterden. Maud vertelde hoe een pijn die geschiedenis haar had
gedaan; wat die dokter al met haar had uitgevoerd. Zij vertelde, dat zij gelegen had,
het hoofd naar beneden, de beenen in de lucht, les pattes en l'air! De vriendinnen
schaterden. De eenigen, die ernstig bleven, waren Marius, die nu eens een bezorgde,
dan weer een spiedende blik op zijn vrouw wierp, en de oude kruier die, gebukt onder
de zware last van de handkoffers, bij tijden het vertrokken gezicht ophief naar deze
luchthartige, kleurige en opgewonden dames. Marius dacht, terwijl hij verstrikt raakte
in de zwoele bloemen- en parfumgeur, met weemoed terug aan de lucht van carbol
en creoline in het verre stadje met zijn brokkelend kasteel. Was het dan toch waar,
dat lijfelijke gezondheid den mensch tot ruwigheden verleidde, terwijl het de ziekte
is, die hem tot geestesadel opheft?
COLA DEBROT
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[Gedichten]
Kerstmis 1915.
Soldaten bezetten het plein,
de sneeuw was tot hardsteen bevroren,
voor het standbeeld stond het kanon.
Bedroefd trad ik in de salon,
ik zag den boom met de kaarsen,
en de doode ster, die er glom.
Ik bemerkte niet, dat ik zong.
Herodes en de soldaten
waren schimmen op het balcon.

Nieuwjaarsnacht
Ik zat aan mijn tafel te schrijven;
geen geluid drong in 't bastion;
ik dacht: kon het zóó nu maar blijven,
het is goed, wat eenzaam begon.
Oud maanlicht scheen ver op te schansen,
over 't water schoof de ponton;
soldaten beklommen de transen
en richtten het afweerkanon.
Ik kuste het klein medaillon;
de luchtdruk werd plots'ling ondraag'lijk:
't was het nieuwe jaar, dat begon.

Eenzaamheid
We ruilden plechtig de ringen;
ik hoorde mij trouw beloven.
Gij waart mij reeds vreemdelinge,
toen we langzaam de kerk uitschoven.
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Al geloofde ik het soms even,
als ik in Uw armen verstilde,
nooit werd mee uitgedreven
de eenzaamheid, die ik niet wilde.
Tweelingen schiepen mijn droomen
eender als druppelen water...
Geen ziel zal de avond doorkomen:
elk is alleen, vroeg of later.

Zelfportret
Onrustig; een anders geaarde,
die 't spel met de knapen ontvlood,
en de glanzende schelp bewaarde,
die 't donkere ruischen omsloot.
Een avond, leek het, was het stroomen
in hèm, en niet meer buitenaf,
en hij voelde zich opgenomen
in 't beeld, waar hij aanschijn aan gaf
Het uur, dat hem dit openbaarde,
was licht... Het is eeuwen geleên;
de walm kruipt dicht op de aarde;
het kindergezicht is versteend.

Dienster
Zij zet het brood neer en de honing.
‘'t Is avond,’ zegt zij, ‘het wordt kil,
't seizoen loopt af, 't hotel is stil.’
- ‘Heb jij in 't dorp een eigen woning?’ Zij knikt: ‘maar liever ben ik hier.’
Ik schrik. Ik voel mij haar cipier.
Zij slaapt - een kind - warm aan mijn zijde
Ik blaas haar in het vlokkig haar.
Een holle voetstap klinkt bij tijden
onder het raam: een wandelaar...?
Dat ben ik, denk ik, bijna blijde.

ED. HOORNIK
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Paarden
Quarengon stampte, getergd. Hij rook voor het eerst den wijfjesgeur: een gouden
vuur, dat over den berg draalde, waarin hij liep als in een spoor. Hij spalkte zijn
gevlekte neusgaten, trillend in hun spieren. Zilverig slijm hing in zijn bek. Geen
halster of gebit hinderde zijn wellust. Hij steigerde tegen de zon, die groot
gloeiend-wit in den hollen spiegel van den hemel hing, sloeg zijn achterpooten in
een grimas omhoog en schoot vooruit. Zijn onbeschermde linkeroog weerspiegelde
zilverblanke weiden, zijn rechter ving een gedeelte van de zon. Het segment van zijn
breeden hals zong onder de vuren manen boven zijn ronden krachtigen romp. Hij
merkte dat hij los was, geen prikkeldraad versperde zijn weg naar de andere dingen,
die rondom waren, waarin die geur woonde die hem woest maakte. Brieschend, met
korte rillingen tot in zijn geslacht, spande hij de pezen, hinnikte met opengesperden
bek zijn lange egalen tanden bloot als een grijnslach en kwam aan een witte villa aan
den rand van een weg. Er zwierf een geur van perzikken en appelbloesem, waarin
gouden bijen dolden, als gleden ze heen en weer over onzichtbare draden. Onder zijn
hoef vloog verschrikt een kwartel uit, die hem in haar doofheid niet gehoord had,
zijn achterste hoef verpletterde de eieren die warm gekoesterd waren in het nest. Een
kind op straat vluchtte, verder was er niets dat kwaad kon. Het was een vredige
middag, waarin de zon zich verlustigde, en kwijlend met haar stralen de aarde
bevochtigde. Het azuur werd bleek onder de warmte, werd parelgrijs. Een gier liet
zich zonder veel inspanning dragen op de lucht, planeerde boven de bosschen en
beschreef hoe langer hoe grootere cirkels naar de hoogte.
Een roodbruine massa bewoog aan den uitersten weikant. Quarengon snoof den
rijpen geur in van een nieuw heelal, dat voor hem open ging, waar die roodbruine
komeet zwierf, die geheime geuren meedroeg, welke hem herinnerden aan zich zelf.
Er was geen afstand meer, alleen een begeerte, die aanzwol hoe dichter-
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bij, hoe sterker. De rood bruine bal nam den vorm aan van een wezen, dat hij herkende
als iets, dat in hem zelf moest zijn, maar het enkel was als een verlangen. Het moest
zijn vervulling worden, de volte waar hij leeg was, hij was het omhulsel van deze
materie, dezen roodgloeienden bal, waarvan zwoele geuren losgingen, die waren als
de zoetste sterke wind, en die drongen door alles heen, zooals het geluid door een
muur tot midden in zijn wezen. Ze brandden binnen in hem als een rood vuur. Hij
stortte zich vooruit over hekken en palen, hij zwom door sloten tot het water
verkoelend om zijn buik stroomde en het wier bleef hangen in de roode manen, dan
rende hij weer vooruit, zijn romp gestrekt tot één rilling vol drift. Zijn hoeven
scheurden aan boomstronken, hij nam een sloot, waar roodkleurig water de
geheimzinnigheden van het bosch in meedroeg, en zweefde er met ineen getrokken
pooten overheen als had hij het altijd zoo gedaan; toen stond hij voor een hooge
ijzeren afrastering, waarvan de geruite draad een tralie was tegen zijn begeerte. Met
den kop waarschuwend, hinnikend aan de merrie, die hij zag, rende hij er langs op,
drong er op in; het rosse dikke vel van zijn schoften scheurde, toen hij door het hek
heendrong, dat openknapte in zijn roestig slot. Als een razend vuur stortte hij vooruit,
gelijk blijvend met den wind, die zijn flanken streelde.
De merrie Lissa denderde, keek dan om als dreigde er gevaar en bleef staan
tusschen twee vuren in: er was een rivaal.
Vroeg in den morgen, toen de zon nijdig brandde op de staldeur en Lissa het bloed
voelde woelen onder de huid, was ze reeds beginnen te stampen tegen het houten
beschot, waardoor zij gescheiden was van de andere dieren. De vrouwen waren toen
van uit hun slaap beginnen te roepen, dat ze bang waren en men gaf haar vlug de
vrijheid van de open wei. Lissa liep dan in het roode vuur van den morgen, hoorde
alle merels op den rand van hun lage nesten de laatste liefdesdeun zeggen en vond
het gras zoo zacht fluweelig groen, dat ze de eerste drie uur niet ophield zoo gulzig
als zij het verslond. Het was nóg malscher dan verleden jaar en er
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stonden geen hondsribben. Zij maalde het fijn als een lekkernij. Na drie uur was ze
geheel verzadigd en likte ze verveeld aan den schuurpaal, waar de kalveren altijd
spelen kwamen, en waarop nog een roode bloedstreep was van een woeste stier, die
misleid, met alle macht tegen die paal opgestormd was. Het bloed voelde ze heet
onder de fijn bruine pels en aan den achterkant van de wei was men vergeten in den
vroegen morgen het hek gaan te sluiten. Zij liep er door zonder dat haar iemand
tegenhield. Zij zwierf binnen in een stroom van goudgeel licht, een vuur dat over het
dal hing, waar alle dingen in stonden te trillen. Het gras was er nog groener, waar
het zich uit een zee van parels oprichtte naar de zon en ze rukte gulzig in haar
verzadiging nog heel rispen af tot ze loom werd en naar een beek tusschen een laan
populieren liep. Daar was een kristallen woud, dat opdook uit den mist, waar hazen
uitkwamen, die met den kop achterwaarts vooruitliepen. Aan de beek liepen kinderen
weg, die salamanders zochten, om ze met het gele onderlijf in flesschen te zien
zweven in een geheimzinnig licht. De laatste leeuwerikken daalden in de jonge klaver,
een kwartel riep heel dichtbij. Lissa dronk enkele koele gulpen aan de beek, zoodat
het water klokte in de oplubbende keel. In een wei vol neerhangende bloesems bleef
zij zwerven. De zon zwom over het blauwe water van de lucht en rimpelde uit tot
een wit glinsterend vuur, waarvan aan iedere bloem een wimpeltje bleef hangen, een
zilveren wimpeltje als een vrucht. Lissa zag naar haar schaduw en vond zichzelf
mooier dan vroeger. De witte kol van haar voorhoofd was de witte schaduw van haar
hart. Zij leefde al drie dagen in een sterker wordenden bronst en was nog maagdelijk,
ongeroerd. Ze zag de dingen feller groen of goudgeel als het huis. Als een gouden
lokkend geluid hoorde ze plotseling het gehinnik van een hengst, het drong haar door
het lijf, zoodat ze rillend opsprong, vreemd om wat geschieden ging. Ze liep naar
een uitgestrekte wei om daar beter de geneugten te kunnen afwachten.
Aan den oostelijken kant van het dorp Oostdael kwam een jonge boer aangewandeld
met een voshengst,
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Tränje. Zij sukkelden den heuvel op, waar half in elkaar gezakte leemen stallen
wegscholen onder groenende vlier. De geleider floot een deuntje tusschen zijn tanden.
Hij hield het leizeel ongedwongen aan zijn hand en keek naar de meisjes, die wuivend
voorbijfietsten. Er zwierf een fijne geur door de lucht, die Tränje plotseling herkende
als een wachtwoord. Hij steigerde overeind, rukte zich los van zijn geleider en stoof
brieschend en uitgelaten de tuinen langs. Langs de spattende weelde der lentegaarden
stoof hij voorbij als een zwangere wolk, hij liep door onbeschermde moestuinen,
vertrapte de pas geplante salade, verwoestte de rabarber en was den heuvel op, waar
zijn groot silhouet zwart vlekte tegen den hemel als was het woelige krijgstijd. Tränje,
de fraaie hengst uit Oostdael, was zijn afstamming vergeten, zijn bekroning en zijn
stand. Hij voelde alleen nog den duisteren roep van zijn bloed, den roep van de natuur
en het instinct. De zwoele zuiverheid van Lissa lokte zijn drieste natuur en toen hij
haar zag grazen op de open wei, gleed hij viervoetig in gestrekten draf vooruit zonder
iets te mankeeren. Zijn fieren zwakken zwanenhals opstekend, brieschend uit zijn
neusgaten, kwam hij tegelijk met Quarengon op de groote weide, waar Lissa een
nieuwe bos gras afrukte met het scherp van haar tong. Een driest gehinnik, een
verscheurend gekrijsch als een doodskreet! De oogen van Tränje vonkten vuur, zijn
neusgaten trilden klapperend van drift, met zijn leeuwenhorst vooruit stort hij zich
op Lissa. Deze liep vreemd van hem weg, maar aarzelde in zijn liefkozing. Als hij
haar huid likt heft Quarengon zijn achterpooten naar beiden, en met veerende kracht
drijft hij ze tegen den buik van Lissa, die overeind stuift. Dan bijt hij op het oog van
Tränje. Deze, schuimbekkend, brieschend van ziedende drift steigert en bijt Quarengon
op den muil, die openscheurt aan de leeren huid der neusvleugels. Lissa draaft weg.
Tränje loopt ijlings haar na, maar Quarengon stort op hem in als een stier, razend in
uitzinnig schreeuwen en krijschen, zijn voorpooten tegen hem opklauwend,
probeerend hem de schoften te verscheuren, bijtend naar zijn oogen. Nu steigeren
ze met de voorpooten tegen elkander op en hangen een moment
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vastgehaakt aan elkaar in de lucht gelijk een monument. Bijtend naar oogen en bek
vallen ze naar een zijde neer en de zware gespierde rompen rekkend, gaan ze weer
op elkander in. De grond ligt omgewoeld onder de hoeven, overal druipt het bloed.
Er krassen raven ergens in het bosch en een koe roept klagelijk. Een laatste maal
schiet Quarengon op zijn tegenstander in, en zich plotseling omkeerend slaat hij hem
met verpletterende kracht in de lenden. In een dof loeienden kreet stijgt deze snuivend
met wijd opengesperde muil op en scheurt wanhopig stukken van Quarengons hals
en buik. Een ratelende slag van Quarengons hoeven verbrijzelt hem echter den
onderkaak. Een gierend gehuil vaart door het dal. Tränje loopt wankelend vooruit,
het vuur van zijn oogen verdooft, aan een kuil struikelt hij en valt dood neer. Zijn
bek geopend ligt zijn kop vooruitgestrekt, purperkleurig met doode open oogen.
Lissa komt aan hem snuffelen, dan loopt ze weg naar Quarengon, die wild met zijn
kop schudt, waarvan een oog vol bloed zit. Aan hals en buik heeft hij diepe wonden,
maar als hij iets zoo zoets als Lissa van nabij gewaar wordt steigert hij op en hinnikt
luid: de twee geslachten vinden elkaar.
Tränje was vier maanden in Oostdael. Hij werd duur gekocht en kwam met een
extra-wagen uit Polen; waar hij gefokt werd van volbloed stamouders uit het
Noorsche. Dertien merries hadden van hem behouden.
Quarengon was drie jaar en had nooit geweten, waarvoor hij diende dan voor te
grazen. Lissa wierp een veulen, elf maanden later. Naar de berekening was het twee
maanden te vroeg. Het was een mannelijk diertje, dat gulzig gegroeid was. Het leek
in niets op den vermeenden vader, Achiel, een bruine hengst uit de kempen. Ook de
kleuren van de moeder of voorouders waren hem vreemd. Het had roode manen en
een krachtig gestel.
Quarengon werd door de jury afgekeurd, omdat hij plekken had op de huid, waar
het vel niet normaal gegroeid was en omdat, hij maar een oog had. Het was de
moordenaar van Tränje, die duur gekocht was en meermaals bekroond. Lissa werd
bekroond met haar afstammeling. Achiel, de vermeende vader, was een der beste
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hengsten van het heele land. Door een toeval - omdat deze naam na het afkeuren van
Quarengon I niet meer bestond - kreeg het den naam van zijn vader. De oude
Quarengon was een moordenaar, doch de jonge werd de mooiste meest bekroonde
hengst van het omliggende land en ver daarbuiten. Vruchtbaarder was geen hengst
ooit geweest.
PAUL HAIMON
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[Gedichten]
Het geluk is een harde passie
Ik schreef verscheidene gedichten
waar ik idealistisch sprak
dat nimmer iets mij zal vernichten.
Zij waren nog te zwak.
'k Ervaar het - groot - uit kleine dingen,
dat ik het nog te bravig zei,
dat ik mijn woorden hard moet maken
als 't hardste hier in mij.
Jawel, ik wil met ziel en voeten,
op iedre wijs, voor 't beste wel,
de dingen houden, scheppen, wroeten.
Jawel. Maar onderstel:
dat beide resumé's van 't leven,
dat arbeid en genegenheid,
mij slaan, mij misdoen, mij begeven, wat zal ik doen, dien tijd?
O zeker, 'k zal die oogenblikken
eerst bloeden om het wreed verraad
en woest en droog er dan om snikken.
Maar blijven: mijn soldaat.
Want nooit zal wat-ook dit verandren:
mijn eeredienst voor 't eigen Ik,
als eenheidskern van al het andre,
geen zelfzucht, maar mystiek.
ík zal mij vastklemmen, bezonnen,
dóórvechten om het meesterstuk,
en sterven, zoo geen winner, onverwonnen!
En dat is het geluk.
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Geen post van jou
Er kwam vandaag geen post van jou,
hoe ik ook rondliep, heb gekeken,
den bode bijna smeeken wou,
de leege bus aan stukken breken,
er kwam geen post, geen woord van jou...
Ik zit er wee en droef van neder;
ziedaar hoe dwaas ik van je hou!
Ofschoon je mij telefoneerde:
ik schreef je wèl, je krijgt het gauw!
blijft er in mij een kindje pruilen:
er kwam geen post, geen post van jou!
zoo dwaas en droef, om bij te huilen.
'k Dacht nooit dat dit gebeuren zou,
dit hunkren tegen alle rede,
dit zóó beminnen van een vrouw,
en dit onbillijk droef-zijn mede.
Er kwam vandaag geen post van jou,
en laat dit mij een proeve wezen,
dat 'k jou weer beter lieven zou,
als hij die nimmer heeft te vreezen,
omdat hij niet een vreemde vrouw
bemint, maar dichter is en sterker,
en in zijn ziel haar ziele houdt,
en 't leven schept als in zijn werken.
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Het prille lied
Ik zong van u een lied,
mijn vrouwe, lang geleden,
een kinderlied dat niet
kon komen nog uit rede,
maar kwam, uit vaag gevoel
voor 's levens droomend treden
langs wegen naar een doel.
Ik zong je d'eigen tweede,
die rijk èn streng omlijnt,
den halfmensch waar ik mede
weer kleine God zou zijn,
om hier op aarde, heden,
in arbeid, strijd, geluk,
mensch-groot te zijn, en vredig
dan dood te zijn, terug.
Ik zong je mij, volledigd,
en tevens mij, bevrijd;
ik zong je water, mede,
mijn bloed en heiligheid,
mijn zwaard, mijn kruis, mijn schede,
realiteit en méér,
mobilium en vrede .
Ik zong, en nog een keer
moest ik het zingen weder,
met deze woorden nu
waarin het werd tot rede,
nu ik vertrok en u
gegaan zijt met mij mede.
Mijn vrouwe, verblijf mij
zoo minstens in gebeden;
ik zal u helpen, gij
in God, krijgt alles weder.
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Na-kerstmis
Ik lag in bed en zag
het boompje, de geschenken,
en heel den vluggen dag
terug, en 'k lag te denken
met weemoedsvolle spijt,
dat ik, in 't haastig leven,
je je genegenheid
niet had terug gegeven,
door vol-aandachtigheid
voor al het lieve fijne,
dat je had voorbereid.
Ik voeld' een stille pijne
en heb een traan geweend,
en dan mijn hart gezonden
door 't windig duister heen,
over bevroren gronden
tot aan je verre stee,
tot in de straat waar slapend
je huis stond in de sneeuw.
En 't was opnieuw een knape
die in 't vertrekje drong,
hartkloppend, door den donker,
en voor het boompje stond
waarop zijn oogen blonken,
en vroom, en tak voor tak,
vol aandacht stond te streelen
al 't liefs dat j'er aan stak,
als kleine teere weelden
van je genegenheid.
En 't was een groot beminner
die je zijn dankbaarheid
stil zoenend en zeer innig
op 't slapend voorhoofd lei,
alvorens weer te keeren
en ginder verre, blij,
te slapen in den Heere...

JOHAN DAISNE
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De vreemde vriend
‘Wir haben, wo wit lieben, ja nut dies: einander lassen; denn dass wit uns
halten, das fällt uns leicht und ist nicht erst zu lernen.’
R.M. Rilke: ‘REQUIEM’
André kwam thuis. Hij stak de brief, die op de vloermat lag, bij zich, en liep in het
donker de trap op. Reeds op het portaal zag hij, dat Hélène was uitgegaan: er straalde
geen licht van onder de deur. Hij hing haastig jas en hoed op, ontstak de lamp, en
wreef, bij de kleine vulkachel staande, behaaglijk zijn handen. Toen viel zijn aandacht
op de smalle, witte strook, boven de zak van zijn colbert, en hij bekeek de brief. Voor
Hélène. Een handschrift, dat hij niet kende. Hij glimlachte en legde het couvert op
de armleuning van haar stoeltje. Het was verbazingwekkend, hoe al haar oude vrienden
steeds weer haar adres wisten te ontdekken. Zo lang zij hier nu woonden, waren er
altijd menschen, die Hélène schreven. Vaak las zij deze brieven niet eens. Een enkele
keer, als er iets humoristisch in voorkwam, toonde zij er wel eens een aan hem, maar
meestal waren ze onbeduidend, en werd er dus verder niet over gesproken.
André liep het atelier binnen en overwoog nog aan de nieuwe opdracht, een affiche
voor de schouwburg, te beginnen, maar het was er zo koud en leeg, dat hij snel
terugging in de kamer.
- Ik zal morgen wel wat vroeger opstaan, beloofde hij zichzelf. Hij stak het
wandcomfoor aan en zette water op. Dan trok hij zijn stoel onder de schemerlamp,
legde een paar boeken en zijn sigaretten klaar, en strekte, weldadig vermoeid, zijn
benen uit naar de gloed, die door de mica-ruitjes naar buiten scheen. Maar de boeken
wilden hem niet boeien. Hij bladerde in een nieuwe roman, keek even in een
verhandeling over de Franse Modernen, en zat dan alleen nog voor zich uit te staren
in de kleine, ijle rookwolkjes van zijn pas ontstoken sigaret.
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Zijn blik werd weer getrokken naar de brief, die daar scheen te wachten, tot hij zou
worden geopend. Hij glimlachte weer.
- Wonderlijk, dacht hij, hoe men in zo korte tijd kan veranderen. Drie jaar waren
zij nu samen, en wat had hij veel dingen anders leren zien. Nog herinnerde hij zich
merkwaardig helder de eerste keer, dat hij Hélène ontmoette. Wel op de meest banale
manier, die voor hem kon worden uitgezocht: een advertentie, waarin hij een model
vroeg. De avond daarop meldde zij zich aan, zij hadden zakelijk de condities bepaald,
en meteen voor de volgende week afgesproken. Zij kwam geregeld, en er groeide
iets tussen hen. André had niet kunnen verklaren, wat het was, dat hem nu juist tot
haar trok. Er waren andere vrouwen, ook modellen, geweest met wie hij korte tijd
een felle, hevige roes beleefd had. Met Hélène ging alles heel anders. Hij wist niet
precies meer hoe lang het geduurd had, eer hij haar voor het eerst kuste, maar wel
stond het hem nog strak omlijnd voor de geest, hoe zeker hij plotseling geweten had,
dat dit wellicht minder fel, matiger en zachter was dan het voorgaande, maar ook
blijvender en rustgevend. Niet lang daarna werd ze zijn vrouw, zij betrokken deze
kamers, en het leven van André veranderde. Hij had nooit behoord tot hen, die een
bohémien-leven leiden, uit pose of omdat zij in hun werk zelf niet voldoende
bevrediging vinden, maar men zag hem toch graag in de kring jonge schilders, die
haast elke avond in een daartoe uitgekozen stamkroeg bijeenkwam. Sedert André
met Hélène woonde ging hij daar slechts een hoogst enkele keer heen; hij hield van
huiselijkheid, en het was hem een verrassende openbaring, toen hij ontdekte, dat zijn
vrouw een zachte, zuivere stem had en zichzelf niet onverdienstelijk begeleidde op
de kleine vleugel, die door hem vrijwel nooit werd bespeeld.
Er was één ding, dat in die eerste tijd wel eens zijn leven vergalde. Hij was zeker
niet bekrompen, en hij dacht er ook niet aan Hélène iets kwalijk te nemen, dat in
verband stond met haar vroegere ervaringen, - hij vroeg er zelfs nooit naar - maar
het was hem een kwellende ergernis, haar soms 's avonds, wanneer hij geen lust daar-
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toe gevoelde, te zien uitgaan, of bij het bezoek te zitten, dat zij uitnodigde, of dat
zich zonder invitatie voor haar aanmeldde. Toen zij dit laatste opmerkte, liet zij het
na, en weigerde nog iemand te ontvangen. André verzoende zich met de toestand,
maar al spoedig, wanneer de post haar een brief bracht, door een mannenhand
geschreven en dikwijls meerdere bladzijden tellend, plaagde hem weer zijn afgunst.
Hij sprak er met haar niet over, tot hij het niet meer voor zich kon houden, en haar
al deze dingen verweet. Hij zag toen niet in, dat er in zijn verwijten een kern school
van: ik heb met al het vroegere gebroken, ik deed dat voor jou, waarom doe jij het
niet voor mij? en dat er dus slechts een aantal egoïstische motieven een rol speelden
bij de driftige woorden, waarmee hij haar aanviel. Want al spoedig bleek hoe
ongegrond zijn wantrouwen was geweest. Hélène had hem verwonderd aangezien
en gezegd:
- Maar jongen, ik ben nu toch van jou, dat weet je immers. Ik kan het ook niet
helpen, dat ik je niet eerder leerde kennen en met modelzitten mijn brood moest
verdienen. Ik wil je wel alles vertellen over wat er vroeger geweest is, maar je hebt
daar nooit op aangedrongen, en ik wilde het niet doen zonder dat ik wist of het je
belangstelling had. En dat ik vrienden heb, die mij schrijven... ja, daar kan ik ook
niet veel aan doen. In de meeste gevallen antwoord ik ze niet eens...
Daarna begon André het onrechtvaardige van zijn houding in te zien. Hij aarzelde
nog enkele dagen, hoe nu te doen, en kwam toen tot een besluit. De eerstvolgende
keer, dat er weer post was voor Hélène bracht hij zelf de brief boven, overhandigde
haar die, en zei glimlachend:
- Van een aanbidder. Kijk maar gauw of hij je geschikt lijkt! En terwijl zij het
papier besluiteloos tussen haar vingers ronddraaide, voegde hij (het was hem altijd
moeilijk geweest zijn ongelijk te bekennen) er wat verlegen aan toe:
- Ik beloof je, Hélène, dat ik niet weer zo kinderachtig zal zijn. Ik vertrouw je en
laat je in alles vrij. Ik weet, dat je toch niet zo zult handelen, dat het mij verdriet zou
doen.
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Vanaf dat ogenblik was het of zij nog nader tot elkaar kwamen. Haast elke avond
zong zij een zacht en eenvoudig lied voor hem. Hij zat dan, vermoeid van het werk,
in zijn leunstoel, zijn ogen gesloten en luisterend naar het zuivere, bescheiden geluid.
Was de laatste klank weggestorven, dan stond hij soms op en kwam achter haar staan,
haar hoofd tegen zijn schouder nemend, en met zijn lippen haar geurige haren
beroerend. Of hij bleef roerloos zitten, wachtend tot zij de pianobank achteruitschoof
en zich stil op de armleuning van zijn stoel zette. Met nog altijd gesloten ogen sloeg
hij zijn armen om haar heen, en zo bleven zij samen de gehele avond. Een glans van
geluk lag dan over haar gelaat, en meermalen moest André zijn blik afwenden van
haar ogen, omdat hij niet bestand was tegen de donkere toewijding, die hem daaruit
tegenstraalde. Er werd nooit meer gesproken over zijn afgunst, zij waren vrije mensen,
en in hun wederzijdse vrijheid zo aan elkaar gebonden, dat André soms, een enkel
moment, een lichte twijfel gevoelde aan de duurzaamheid van hun verbond. Maar
als zij dan plotseling zich speels losmaakte uit zijn armen, en, helder lachend, in een
kinderlijke stoeizucht zijn haar verwarde, of ook, wanneer zij door de kamer ging,
thee schenkend of hun avondbrood bereidend, verdwenen deze gedachten en maakten
plaats voor het zekere, veilige gevoel van rust, dat hij sedert het uur, waarop hij zijn
jalouzie had terzijde gezet, zo weldadig onderging. Er was misschien wel een lichte
zelfgenoegzaamheid in het besef, zijn egoïsme zo volkomen te hebben overwonnen,
maar deze trad nooit op de voorgrond. En er was voor hem dan ook geen reden,
ongerust te zijn over zulk een onbeduidende onzuiverheid.
Een zacht, maar doordringend fluiten schrikte hem op uit zijn gedachten. Het water
kookte. Hij keerde in tot de werkelijkheid, stond op om de ketel weg te nemen.
Meteen klonk beneden de klik van het slot en Hélène's lichte voetstappen kwamen
nader op de trap. De deur zwaaide open, en zij stond in de kamer.
Terwijl zij elkaar begroetten, en zij zich ontdeed van haar natte regenmantel, voelde
André een onbestemde
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onbehaaglijkheid in zich opstijgen. Hij stond nog met de waterketel in zijn handen,
zette deze neer en zag Hélène aan. Zij scheen te blozen, alsof ze zich voor iets
schaamde, en André meende een ongewone schittering in haar blik waar te nemen.
Een moment dacht hij aan de brief, die deze avond voor haar bezorgd was, toen
begreep hij, dat zij die nog niet eens had bemerkt. Hij schudde iets van zich af en zei
rustig:
- Er is post voor je gekomen, Hélène...
Maar het drong niet tot haar door. Nog eens maakte hij haar op de brief
opmerkzaam, zij nam die even op, legde hem toen onverschillig terzijde. Dan ging
zij de kamer uit om haar kleren op te hangen en keerde zwijgend terug. Met een
vermoeid gebaar streek zij het, wat verwaaide, haar uit haar gezicht, en begon de
thee klaar te maken.
André zette zich weer in zijn stoel. Hij beet even op zijn lippen en slikte toen alsof
hij iets moest verduwen. Hij wilde niet erkennen, dat de onbehagelijkheid, die hij
bij het binnenkomen van zijn vrouw had gevoeld, nauw verwant was aan de afgunst,
waarover hij, juist nu weer, met een medelijdend glimlachje, als over een lang
overwonnen standpunt, had zitten denken. Maar de verhoogde kleur van Hélène's
gelaat en het flikkeren in haar donkere ogen hadden iets van het oude wantrouwen
wakker geroepen.
- Wien kan ze hebben ontmoet dacht hij, en schaamde zich tegelijk over deze
plotselinge, ongemotiveerde somberheid.
Toch vroeg hij het haar. Zij kwam zwijgend bij hem zitten en zag hem aan. Hij
wendde de ogen af. Toen zei hij:
- Waar was je vanavond, Hélène?
- In de stad, antwoordde zij zacht: Ik moest boodschappen doen, en ik dronk nog
ergens een kop koffie, omdat het zo regende. Daarna ben ik dadelijk naar hier
gekomen.
Zijn gelaatsuitdrukking zei haar, dat hij het niet geloofde. Zij fronste nerveus haar
wenkbrauwen, stond op, en reikte hem zijn thee aan. Hij zag niet op, maar
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staarde naar het opvlammend vuur. Een windstoot trok door de schoorsteen en huilde
in de kachel.
Hélène drentelde aarzelend door de kamer. Zij keerde zich plotseling, alsof ze een
besluit genomen had, bruusk om, en zei:
- Ik begrijp je niet, André. Je wantrouwt me. Er is werkelijk niets gebeurd.
Er lag nu zoveel overtuigingskracht in haar woorden, dat hij zijn afgunst voelde
wijken. Weer stond ze naast hem.
- Domme jongen, zei ze: Je bent somber en moe. Ik zal wat voor je zingen.
- Ja, doe dat, stemde hij toe. Hélène bladerde even in haar muziek. Dan sloegen
haar vingers de eerste toetsen aan. Maar zij had geen vrolijk lied gekozen.
André sloot zijn ogen. Ondanks de melancholische klanken gevoelde hij zijn onrust
wegzinken. Doch eensklaps richtte hij zich op en luisterde verbaasd toe.
Hélène zong als anders. Niet slechter en ook zeker niet beter. Haar begeleiding
was zo zwak, dat het geluid van de vleugel bijna wegzonk bij dat van haar stem. En
toch klonk er iets mee, dat André boeide en tegelijk opstandig maakte. Hij kon niet
uitdrukken wat het was, maar het scheen of er ergens in deze kamer een derde
aanwezig was, een verborgen toeschouwer, die een zonderling instrument bespeelde.
Parelend begeleidden deze klanken Hélène's zang. Zijzelf bemerkte het blijkbaar
niet; zij zong door, en juist dit vervulde André met wrevel. Hij liet zich in zijn stoel
achterover vallen.
- Onzin, mompelde hij, zich schamend, dat hij bijna had rondgezien om den
verwekker van deze vreemde muziek te ontdekken. De klanken werden nu ook vager,
en toen Hélène zweeg en haar vingers liet rusten, was het hem, of hij slechts gedroomd
had. Maar hij was te zeker van zichzelf om hiervan geheel overtuigd te zijn. Hij wist
zich plotseling het gebeurde niet meer helder te herinneren, de somberheid kroop
weer in hem omhoog, en hij had moeite Hélène geen verwijten te doen. Want hij
meende thans het wonderlijke verschijnsel te hebben doorzien: Haar gelaat vertoonde
een ongewone blos, haar
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ogen schitterden verraderlijk, en in haar stem... in haar stem had de vreugde over
haar geheimzinnige ontmoeting van deze avond, een uitweg gezocht. In een parelende,
fonkelende bijklank.
Hélène stond op van achter de vleugel. Zij schrok van de haast vijandige
uitdrukking in zijn blik. Zij weifelde. Dan wendde André weer zijn gelaat af. Maar
hij sloot niet, als anders, zijn ogen, om te wachten tot zij bij hem zou komen zitten.
Driftig stak hij een sigaret op. Een zwavelig rookwolkje deed hem geërgerd hoesten.
- Ik ga slapen, zei Hélène zacht: wel te rusten, André.
Hij antwoordde niet. Langzaam trok zij de deur achter zich dicht.
De dagen daarna bleef André bijna de gehele avond in het atelier. Hij werkte driftig
en verbeten, en hoewel hij vaak vermoeid was en na een lange werkdag naar de rust
van hun gemeenschappelijke kamer verlangde, handhaafde hij zijn stugge houding.
Vrijwel alleen bij de maaltijden waren zij samen. Hij slikte zijn eten naar binnen en
keek haast niet op. Zodoende ontging het hem, hoe bleek Hélène er uitzag, hoe vaak
zij rilde alsof ze koortsig was, en hoe zij trachtte toenadering te tonen. Zijn
ongenaakbaarheid verhinderde haar daarin. Er werd zo goed als niet door hen
gesproken, en André zag er ook van af, haar nog rekenschap te vragen over haar
handelwijze. Sterker dan ooit ging hij gebukt onder de afgunst, en hoe vaak hij
zichzelf ook voorhield, dat zijn houding zo volkomen in tegenspraak was met wat
hij indertijd aan Hélène beloofde, haar gedrag van die avond, het besef, dat zij zo
tegen hem had kunnen liegen, maakten het hem onmogelijk zich over zijn argwaan
heen te zetten. Totdat hij haar op een nacht, dat zij weer als vreemden naast elkaar
lagen, hoorde snikken. Als een golf steeg het berouw over zijn hardheid in hem op,
en hij boog zich over haar heen, schoof zijn arm onder haar hoofd en drukte haar
schokkend lichaam tegen zich aan. Zo lagen zij enkele ogenblikken en André begon
te spreken: Troostend en berouwvol bekende hij haar zijn schuld, hij streel-
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de tederder dan vroeger haar haren en kuste haar innig en lang. Langzamerhand werd
het snikken minder, het ging over in een zacht, treurig schreien. Hélène duwde haar
hoofd dieper weg tegen zijn schouder, en het scheen André, dat zij elkaar, na een
lange scheiding, hervonden. In hem leefde plotseling het, gedurende deze tijd
bedwongen, verlangen heftig op. Hij kuste haar weer, en toen haar lippen voor de
zijne zich gewillig openden, achtte hij het ogenblik gekomen, haar geheel in zijn
armen te nemen. Maar met een zachte, vermoeide drang weerde zij hem af.
- Ik ben zo moe, fluisterde zij. André legde zich opnieuw rustig naast haar neer.
- Ga maar slapen, kind, zei hij beschermend. Zij knikte tevreden en keerde zich
om. Zocht zijn hand en drukte die aan haar lippen. Even later bemerkte hij aan haar
ademhaling, dat zij sliep. Hij lag op zijn rug, een arm onder zijn hoofd gebogen, en
trachtte zijn gedachten te verstrooien.
Maar nog meerdere malen zouden zijn gevoelens op de proef worden gesteld. Wel
was hij tot Hélène teruggekeerd, maar het scheen of zij, op één gebied, zich mijlenver
aan hem had onttrokken. André zat weer 's avonds bij haar, zij speelde en zong op
zijn verzoek, en als zij daarmee ophield, kwam zij wel als vroeger op zijn schoot,
doch de speelsheid, die hem altijd zulk een onmisbaar tegenwicht had geleken voor
de zachte, diepe aanhankelijkheid, waarmee zij hem omringde, was uit haar
verdwenen. Wanneer zijn liefkozingen heftiger werden, leek het alsof zij een
afwerende houding aannam. Soms weigerde zij, zoals die avond, rechtuit erop in te
gaan, soms liet zij het toe, maar er lag zo'n smartelijke, matte gloed in haar ogen, dat
hij inwendig vloekte over haar lijdzaam verzet. Hij zei het haar nog niet, verdroeg
zonder het te laten merken, en beschouwde dit als de straf voor het onzinnig
wantrouwen, waarmee hij haar - zo redeneerde hij - wellicht onbewust diep had
gegriefd. Elke avond troostte hij zich met de gedachte, dat het de volgende keer
anders zou zijn, maar ook dan werd hij weer teleurgesteld.
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Hij zag haar overdag opmerkzaam aan, doch ontdekte niets bijzonders. Zij zag
hoogstens wat weggetrokken, maar liep als altijd, het huiswerk doend, door de kamers,
glimlachte tegen hem als hun blikken elkaar ontmoetten, en bejegende hem zacht en
vriendelijk alsof er geen sprake van was, dat er iets tussen hen nog op een oplossing
wachtte. En hierdoor geraakte hij weer aan het twijfelen. Eerst vroeg hij haar, wat
haar scheelde.
- Ik ben moe, antwoordde zij alleen maar.
- Maar je hebt toch niets bijzonders gedaan, wierp hij tegen: En anders zal ik hulp
voor je zien te krijgen om de kamers schoon te houden.
Ze weigerde lachend, haar lippen openden zich, en André zag haar kleine
regelmatige tanden glanzen. Weer wilde hij haar liefkozen, en weer duwde zij hem
zacht maar beslist terug. En nu beheerste hij zich niet meer. Als opgejaagd liep hij
door het vertrek, haar alles verwijtend, wat hij deze dagen in zichzelf had opgekropt.
Hij noemde haar ondankbaar en ontrouw, en eiste, dat zij hem thans zou zeggen, wat
zij had, en waarom zij niet wilde, dat hij deed wat hem als haar man toekwam.
Geprikkeld tot het uiterste, overschreeuwde hij zichzelf, verviel in een ruziënde,
kleingeestige toon, die hem anders volkomen vreemd was. Tenslotte, toen zij met
angstig-gesperde ogen naderde en haar handen naar hem uitstrekte, stiet hij haar van
zich af, schoof het gordijn opzij en drukte zijn voorhoofd tegen het venster. Een
vloek rolde van tussen zijn lippen, en opnieuw luchtte hij zijn overvol gemoed in
een stroom van onverdiende en nietszeggende verwijten. Het waren niet deze verwijten
zelf, die haar tenslotte deden verbleken en achteruitwijken; het was de zo volkomen
verandering, die eensklaps in André had plaats gegrepen. En toen hij nogmaals zijn
in woede vertrokken gezicht naar haar keerde, begon zij wanhopig te snikken en liep
de kamer uit. Zij riep nog iets, dat hij niet verstond. Een moment gevoelde hij de
aandrang haar na te gaan, maar toen hij merkte, dat zij op het portaal keerde en zich
in het slaapvertrek terugtrok, zag hij hiervan af, verschoof ruw zijn stoel en ging,
inwendig kokend van drift, zitten. Hij beet nerveus een sigaret aan flarden,
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spuwde de scherpe tabak op de grond, en staarde verbitterd voor zich uit.
Zo zat hij lang alleen in de kamer, koud en ellendig. De kachel doofde, de lamp wierp
op de wand een vreemde schaduw: zijn in de handen gesteund hoofd. Nog hoorde
hij de harde woorden, die hij zich had laten ontvallen. En uit de slaapkamer klonk
af en toe een bedwongen snik.
André verroerde zich niet. Een sombere moedeloosheid doorvoer hem. Waartoe
dit? Waarom deze waanzinnige kwelling nog langer: zij, die hem langzaam ontviel,
hem bedroog wellicht, en hij, die haar kwetste met zijn niet te betomen achterdocht
en woede.
- Wat is er overgebleven, dacht hij, van al onze schone gesprekken, van alle lieve
woorden, die wij elkaar hebben gezegd? En wat van onze belofte, elkaar vrij te laten
en te vertrouwen? Hier zit ik, verteerd door afgunst op iemand, dien ik waarschijnlijk
nooit heb ontmoet, blind door redeloze wraak tegen een volkomen vreemde...
In het andere vertrek werd het stil. En plotseling was er iets anders in de kamer.
Het scheen of er kleine, zuivere klanken naar binnen droppelden, een lokkend en
geheimzinnig spel. André hief gedachtenloos het hoofd op en luisterde. De schaduw
aan de wand bewoog, maar verder veranderde er niets. Iets in het spel van dezen
wonderlijken vedelaar - want zo had hij hem reeds genoemd - herinnerde André aan
een vroeger moment. Uit zijn jeugd, lang geleden? Of was het van voor kort? Hij
dacht na, het voorhoofd fronsend, en zijn gelaat opnieuw in de handen verbergend.
En eensklaps, terwijl het geluid langzaam zwakker werd, aanzwol en weer wegstierf,
alsof de speelman zich bewoog door de ruimte, wist hij: Dit was het, dat had
meegeklonken, die avond, dat Hélène opgewondener dan anders was thuisgekomen,
toen zij had gezongen met die zonderlinge, verontrustende bijklank. En nu zag hij
ook, wie de vriend was, dien zij toen moest hebben ontmoet. Een huivering kwam
over hem, toen hij besefte, dat deze thans zich hier bevond. Hij wendde zijn hoofd
niet om, want hij wist, dat hij hem toch nog niet

Werk. Jaargang 1

36
zou kunnen zien. Dat hij niet de gedaante had, waarin men hem zich voorstelt. Maar
hij wist tegelijk, dat hij er zeker was, dat hij wellicht achter zijn stoel stond te spelen,
of misschien door de smalle kier der gordijnen naar buiten staarde. Een machtelooze
haat tegen dezen vijand, die hem tartte met zijn verrukkelijk spel deed hem opstaan.
Hij zette een stap in de richting van de deur, waarachter Hélène sliep. Toen bezon
hij zich. Hij betrapte zichzelf erop, dat hij luidop zei:
- Neen, daar zal ik je niet binnenlaten! En reeds wilde hij terugvallen in zijn stoel,
toen het geluid plotseling - en nu voorgoed - wegstierf. Hij stond aarzelend en alleen.
Dan hoorde hij Hélène, in haar droom wellicht, zijn naam roepen. Hij opende de
tussendeur. Zij lag met haar hoofd in het kussen te woelen. Een blos, feller dan ooit,
spreidde zich over haar wangen. André stond een ogenblik naast het bed en schikte
de verwarde dekens. Dan begon hij zich te ontkleden. Zij ontwaakte niet, als vroeger,
om hem haar slanke arm tegemoet te strekken. Zij sliep onrustig en kreunde af en
toe. Voorzichtig legde hij zich naast haar, boog zich over haar heen en kuste het
klamme voorhoofd, dat zich even, haast onmerkbaar, rimpelde.
Hij ontwaakte in de herfstige ochtend. Grijs morgenlicht viel in de kamer, de ruiten
rinkelden in de felle wind. Hélène sliep nog. André stond op, kleedde zich, en zette
het water op voor de thee. Een zeldzame teerheid deed hem, kijkend naar zijn vrouw,
behoedzaam door haar haar strijken. Zij opende haar ogen, rekte zich uit en zag hem
aan. Hij stond een ogenblik gebogen aan het ledikant, glimlachte tegen haar en
wendde zich dan om. Even later bracht hij haar een dampende kop thee, zette zich
naast haar neer, en legde zijn arm om haar schouder.
- Morgen Hélène, zei hij, en trachtte zijn stem opgewekt te doen klinken.
- André... antwoordde zij peinzend. Zij dronk haastig, reikte hem het kopje weer
toe.
- Wil je niet opstaan? vroeg hij.
- Ja, zei ze, maar hij hoorde, dat ze eigenlijk het
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tegenovergestelde bedoelde. Zij wierp met een mat gebaar de dekens terzij en richtte
zich op. Zo zat zij even op de rand van het bed, als besluiteloos. Dan trok haar gezicht
weg in een bijna schrijnende blos. Zij hoestte kort, droog. Keek dan hulpeloos voor
zich.
- Ik kan niet, André, zei ze, alsof ze zich wilde verontschuldigen.
Meteen stond hij weer naast haar, legde haar neer als een kind.
- Slaap nog maar wat, ik red me wel, zei hij sussend. Er verscheen een dankbare
blik in haar ogen toen ze hem, van onder de dekens, aanzag. Hij verliet haar, zacht
en snel. In de kamer leunde hij een ogenblik tegen de raamlijst en staarde naar de
grauwe, haast nog lege straat. Het was hem of hij den vijand daar ergens zag lopen.
Hoog opgericht, en zeker van zichzelf, als na een eerste triomf.
Hélène stond niet op. In de weken, die volgden, zat André bij haar bed, haar
voorlezend of enkel haar hand strelend, en verzorgde haar. Soms zag zij hem met
diezelfde dankbare blik aan, die hij de eerste morgen van haar ziekte bij haar had
opgemerkt. Zij zei niet veel, alleen toen hij na enkele dagen een arts wilde raadplegen,
verzette zij zich zo hevig, dat hij haar beloofde daarvan, altans voorlopig, te zullen
afzien. Daarna lag zij hijgend en vermoeid achterover in het kussen, en toen hij bij
haar stond en vroeg, waarmee hij haar van dienst kon zijn, gaf zij geen antwoord,
maar nam even zijn hand in de hare.
Later sprak zij dan weer tegen hem. Met haar zachte stem noemde zij alle kleine,
lieve namen, dien zij hem gegeven had in de tijd, dat zij elkaar leerden kennen. Maar
er was iets mats in de klank van haar woorden, en de glans in haar ogen scheen voor
iets anders bestemd te zijn dan voor hem. In die ogenblikken had hij haar wel willen
vragen te zwijgen, want deze matheid was hem een durende marteling. Zag hij dan
weer naar haar zo invermoeide gelaatstrekken, dan zweeg hij en liet zich kwellen.
Hij was bijna elk ogenblik bij haar, alleen wanneer hij zag,
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dat het haar last veroorzaakte, trok hij zich terug in de andere kamer. Soms in het
atelier. Hij trachtte te werken - er waren nog dingen, die op voltooiing wachtten maar na enkele minuten wierp hij penseel en potlood terzij en liep doelloos het vertrek
op en neer. Wanneer het hem te machtig werd, sloop hij voorzichtig de trap af en
zwierf de stad in, vijf, zes straten ver. Maar reeds meende hij weer haar stem te horen,
die hem terugriep aan haar bed, en hij keerde, na nog iets gekocht te hebben, brood,
kaas of suiker, haastig huiswaarts.
Niet slechts uit zijn liefde voor haar putte hij de kracht tot dit slopende bestaan. De
felle vlam van de afgunst verteerde hem inwendig, en ofschoon hij het voor haar
verborg, de strijd met den vreemden vijand nam het meest zijn weerstand in beslag.
Het vreselijkste was nog, dat deze zich, na die ene avond, niet meer bij hem hed
aangemeld. Hij zweeg, maar André wist, dat hij voortdurend op zijn hoede was en
niet week van de zijde van Hélène. Wanneer hij bij haar zat, scheen het hem soms
of hij den vijand bemerkte aan de overzijde van het bed, en bijna was het hem een
bevrijding, zijn tegenstander zo lijfelijk tegenover zich te zien. Maar wanneer hij
beter toezag, zijn oog zich gewende aan de schaduwen, die de kleine nachtlamp in
het vertrek toverde, wist hij hem al weer elders. Hij stond nu niet over haar gebogen,
maar was reeds in haar, hij sprak in het ademen van haar mond, en, met een stille
voldoening, in de blikken uit haar schaars geopende ogen. Soms meende André hem
tot een kort en eerlijk tweegevecht te kunnen dagen; dan weer zocht hij tevergeefs
naar den ander, die zich verschool, dien hij nooit en nergens wist te bereiken.
Hij wilde nu zelf geen arts meer raadplegen. Deze strijd moest hij voeren zonder
dat een ander aan een der beide zijden zou staan. Hij trachtte ook niet meer te werken,
de meubels vervuilden onder het wekenlang opgehoopte stof, de kachel brandde
sporadisch, en de as, die rond de lade stoof, de sintels, die eruit puilden, werden niet
opgeruimd. Hij schoor zich zelden en vertoonde zich zo goed als nooit meer op straat.
Alleen voor Hélène zorg-
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de hij met de laatst bijeengeraapte moed der liefde en wanhoop. Neen, het was nog
geen wanhoop. Er was soms nog een gevoel van vertrouwen, dat hij haar zou
herwinnen. Hij kookte en bereidde haar eten, en het gaf hem dikwijls een bijna
vreugdig gevoel, zo voor haar te mogen zorgen. Maar dan eensklaps was daar de
vijand weer. André wist, dat hij medelijdend glimlachte om zijn zwoegen en om het
onmannelijke van zijn arbeid. Meteen wierp hij een pan uit zijn handen, blies de
petroleumstellen uit en wendde zich radeloos naar het venster of naar het bed, waar
Hélène met een zachte, wellicht niet begrijpende, blik hem volgde. Zij sprak haast
niet, haar stem was zo zwak, dat zij slechts met de grootste inspanning zich
verstaanbaar kon maken, en onder de dwang van de blik uit die ogen, om wier bezit
hij zo vertwijfeld streed, wendde hij zich weer tot de sleur der dagelijkse bezigheden.
Maar ook dat scheen tevergeefs te zijn. Zij at zo goed als niets meer, en wanneer hij
haar trachtte te dwingen toch iets te nemen van hetgeen hij voor haar bereidde, zag
zij hem zo hulpeloos aan, dat hij het bord terzijde schoof en zich naast haar neerzette,
om nog eens zijn arm om haar steeds smaller wordende schouders te leggen. Als zij
dan weer was ingeslapen, stond hij moe en pijnlijk op en gebruikte zelf, zonder te
proeven, de resten van het koudgeworden maal. Hij slikte ze naar binnen, zoals men
een noodzakelijke medicijn neemt.
Toen kwamen er dagen, dat hij ook dit naliet. Zijn gelaat vermagerde en vergrauwde,
over zijn kin en wangen verspreidde zich, warriger en havelozer, de onverzorgde
baard, en binnen in hem verscheurde een holle, hongerige pijn zijn ingewanden. Dit
laatste hield hem wakker en hij bleef op zijn post, feller strijdend dan ooit om het
bezit van haar, die hij niet aan een ander kón afstaan. Hij ried als het ware wat zij
nodig had, en als een schim stond hij af en toe op, om haar het verlangde te reiken,
of om de dekens en het kussen te ordenen. De resten van het eten waren in het
woonvertrek op de tafel bijeengeschoven en schimmelden. Een weeë geur verspreidde
zich daar, maar drong gelukkig niet door tot het
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bed, waar Hélène scheen te aarzelen, wien zij van nu af aan zou toebehoren. Heel
enkel nog opende zij haar ogen en zag André wezenloos bij het ledikant zitten. Soms
trachtte zij zich op te richten en iets tot hem te zeggen, maar hij voorkwam haar en
legde haar weer neer, zijn hand op haar hoofd houdend, en enkele lieve woorden tot
haar fluisterend. Dan gaf zij, moe en weerstandsloos, toe en viel terug in de sluimer,
waarin zij haast de gehele dag vertoefde.
Ook André sliep soms. Hij zakte weg in de stoel en een enkele maal strekte hij
zich uit op de divan, die hij, in het begin van Hélène's ziekte, hierheen had gehaald.
Zijn rust duurde meestal niet lang. Reeds na een uur schrikte hij op, zichzelf
verwijtend, dat hij niet op zijn plaats gebleven was, tegenover hem, met wien hij
streed. Maar langzamerhand werden deze zelfverwijten schaarser. Er doorsloop hem
een moeheid, die hem scheen omlaag te trekken, en het gebeurde, dat hij dit met
welbehagen toeliet. Wel brandde hij inwendig nog van opstand en jalouzie, maar het
was nu inderdaad slechts de wanhoop, die hem nog wakker hield. Zijn gedachten
vloeiden niet helder meer. Zij stroomden ineen; een doffe pijn achter zijn ogen drukten
de leden neer. De strijd scheen een wachten geworden, een sluipend elkaar beloeren,
maar de vijand vertoonde zich niet, en André wachtte tevergeefs.
Dan, op een avond, ontwaakte Hélène uit haar sluimer. Zij sloeg haar ogen op, duwde
met de smalle, uitgeteerde hand het dek opzij en zag om zich heen. Zij zag den man
liggen slapen, zijn ademhaling klonk stotend door de kamer. Hélène bezon zich. Zij
keek weer naar den man en langzamerhand kwam er iets in haar van herkenning. Zij
zuchtte; reeds bewoog André zich en wreef hij ontwakend door zijn ogen. Hélène
ging weer liggen. Haar gelaat scheen zacht te glanzen in het schemerige licht. Dan
zei ze - en het was niet meer dan een voortzetting van haar zucht -:
- André...
Hij sprong op. Hij wilde naar haar toe, maar zijn
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lichaam weigerde hem te gehoorzamen. Want ineens, in deze naam, in dit ene, haast
gefluisterde, woord kwam weer de vijand binnengeslopen.
- André... Het scheen het beginaccoord te zijn van de vreemde klankenreeks, die
hij reeds eerder met verbijstering aanhoorde. Als heldere droppels vielen zij uit de
ruimte op hem neer. Hij zag om zich heen, en weer vormden zijn lippen de woorden:
- Wonderlijke vedelaar...
Langzaam ging hij naar de andere kamer en ontstak het licht, als om dezen
geheimzinnigen indringer te verdrijven. Maar het had geen zin, de klanken dreven
af en aan, en zij schenen alleen maar wat schrijnender en misplaatst in deze vervuilde
omgeving, die door het felle licht genadeloos werd bestraald.
Met een laatste poging tot bezinning trachtte hij te ontdekken, waar zich zijn
tegenstander verschool. En in dit ogenblik viel zijn oog op de kleine wandspiegel.
Hij wankelde erheen, zich vasthoudend aan tafels en stoelen, zijn handen bevuilend
met het zachte, grauwe stof. Hij stond tegenover een verwaarloosd gelaat: de ogen
knepen zich toe, alsof zij de vermoeidheid van heel een wereld moesten uitstralen,
het haar hing verward over het bleke, gegroefde voorhoofd.
- Ben ik dit? vroeg hij zichzelf af. Hij tilde de oogleden verder op, het was hem
of hij een last van duizenden ponden verplaatste. Zo stond hij zwijgend, met zichzelf
alleen, tegenover zichzelf, met rondom hem de zachte, lokkende muziek.
Toen begon hij den vijand te ontdekken. Misschien minder lijfelijk dan hij hem
ooit had gezien, maar hij wist nu eensklaps zeker, dat dát slechts inbeelding was
geweest. Hij zag hem thans niet lichamelijk. Alleen zijn zekere, vreemde, bittere
glimlach brak door in dit dodelijk vermoeide gelaat. Sterker werd het geluid van zijn
speeltuig. In een plotselinge angst kromp André ineen. Een huivering overviel hem,
toen hij zag, dat deze wonderlijke vreemdeling niet ergens doolde of door de kamer
sloop, maar in hemzelf stond en gereed was uit te treden. De bittere glimlach werd
zelfverzekerder, en, in een aller-
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laatste verweer, verwrongen zich zijn gelaatstrekken tot een ontzettend masker. Hij
hief zijn vuist om dien ander te verdrijven, om hem weg te ranselen uit dit gelaat,
uit dit huis... Zijn arm viel niet neer, zij bleef onzeker zweven, machteloos tegen den
onaanrandbaren gast.
En deze won. André's gelaat ontspande zich, er was weer plaats voor het
glimlachen, dat zo volkomen harmonieerde met het spel van den vreemdeling. André
boog zich verder voorover. Zijn ogen, plotseling als ontheven van de ondragelijke
last, trachtten zich in deze glimlach te boren. Alsof zij nog niet overtuigd waren en
den ander tot in zijn binnenste wilden doorproeven. Maar deze weerstond de blik,
hij kwam ook nader, hij bukte zich naar André. En plotseling begon hij te spreken.
Het waren geen gewone woorden, die André had kunnen herhalen, het was een
stem, welke even onwezenlijk scheen als het lichaam van den speelman. Maar zij
klonk doordringender dan die van een mens zou kunnen klinken. De vreemdeling
zei:
- ‘Je hebt gedacht haar vrijheid te laten, en je hebt vrijheid van haar geëist. Je sprak
over afgunst, en hebt later gelachen en gezegd, dat je die had overwonnen. Je hebt
je vergist. Pas wie liefheeft zonder begeerte kent de afgunst niet meer. Daarom ben
ik gekomen en neem haar van je weg. Ik zal niet zeggen, dat je haar niet waard
geweest bent, zij is een mens als jij, zij is ook niet vrij van begeerte. Doch zij begeert
op dit ogenblik meer met mij weg te trekken dan bij jou te blijven. Jij hebt dat niet
willen inzien; je streed om haar te behouden. Niet, in wezen, omdat je haar
belangeloos liefhad, maar omdat zij bezit voor je was... Denk niet, dat ik je verwijten
doe. Tot de meesten kom ik zonder spreken. Eén aangestreken snaar op mijn
instrument is voldoende. Maar tot jou, vreemde vriend, ging ik meermalen. Ik
speelde... ik streed met je. Je hebt mij beschouwd als een vijand. Misschien...
misschien... maar ook een vijand kan een vriendendienst verrichten. Bevrijden wilde
ik je van de begeerte, waardoor je gebogen gaat onder wantrouwen en afgunst...’
De bitterheid week uit de glimlach van den speelman. André stond en verroerde
zich niet. Dan boog hij zich
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verder voorover en naderde zijn gast. Zijn hand, die hij nog onzeker geheven hield,
kwam naar voren. Maar nu niet om als een vuist te verbrijzelen. Zij werd uitgestoken.
Als naar een vriend.
Op het ogenblik, dat zijn voorhoofd het koele spiegelglas raakte, verwijderde zich
de ander. Zijn speeltuig zweeg, en André stond weer alleen met zichzelf onder het
koude lamplicht. Dan hoorde hij gerucht van achter de gesloten deur.
Toen hij in het slaapvertrek terugtrad, lag daar, blank en roerloos, Hélène, in de
omarming van den vreemden vriend. Op haar gelaat was nu de glans geheel
weergekeerd, die André zich uit de eerste tijd van hun samenzijn herinnerde. Hij
stond even onbeweeglijk toe te zien, schoof dan de gordijnen zorgvuldiger dicht en
doofde de lamp. Toen verliet hij de kamer, opdat geen vreemde, ook hijzelf niet,
getuige zou zijn van het geluk, dat zij in deze tedere omhelzing vond...
A. MARJA
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[Gedichten]
Jan Toorop
Lijnen, ik laat u niet meer los,
voor dat ge deze handen legt
tot een gebed, dat recht
den hemelen gewordt.
Vóór dat ge deze vrouwenborst,
de kleinste die ik zag,
ten offerande heft
in eene spitse hand,
met eendere adel van verlangens los.
En vóór ge deze Christus kruist
tegen de einders van de slanke stad
zóó mathematisch juist,
dat ze in al zijn stralen ligt gevat.

Grafschrift
Van dood in dood gegaan, totdat hij stierf.
De namen afgelegd, die hij verwierf.
Behoudens deze steen, waarop geschreven:
De dichter van het vers, dat niet bedierf.

Kerker
Het blinde komen
aan doove muren
van de seizoenen,
ik sta te duren,
als stomme dieren
voor dichte deuren,
al duizend jaren,
als boomen in den
grond geklonken,
mij is de zware
ziel ontzonken,
mij is het pure
woord ontnomen.
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Ik kan niets doen en
wat moet gebeuren
met dit ontzinde
na eeuwen uren,
zal God bestieren
in zijne droomen.

Tusschen twee eeuwigheden
Toen ik het einde had bereikt
van mijn verdorvenheden,
stond God op uit het slijk,
en weende;
en ik stond naast hem, ziende neder
op een verloren eeuwigheid.
En hij zei: je had geen gelijk;
maar dat is nu voorbij, van heden
tot aan die andere eeuwigheid,
is maar één schrede.

Verloren
De donkere morgenregens
verwilderen de bloemen,
zij gaan voorgoed verloren;
en ik kan ook niet nog eens
van vorenaf aan beginnen
haar lichaam toehooren,
dat ligt begraven ergens.

Het huis is leeg
Het huis is leeg, uit het hóóren
zijn uw woorden genomen,
uit het zien
al uw zorgvuldig doen
met de dingen,
als gingen
zij nimmer verloren,
uit de handen
uw lichaam, als was het nooit geboren.
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Overstorven
Zooals het water smaakt des nachts,
ontzield en onbekend
aan dat van overdag
en nochtans voor de dorst van kracht,
wordt mij uw dood een element,
aan geen leven meer inhaerent,
en nochtans van dezelfde macht.
Loodrecht in mij staat overend
het bloed dat naar u lacht
en nog niet weet, het wankelend;
terwijl dit lied het niet meer acht,
zijnde uw blind equivalent
aan deze zijde van den nacht,
geheel van uw vergaan bevracht,
en daarvan stamelend.

Doodendans
De dood laat geen gedicht meer toe
dan voor ik met mijn handen,
die het leven aanrandden,
in dit de anderen te niet doe,
die zongen van haar dansen, hoe
leden tot lied zich spanden
binnen eeuwige standen:
het lichaam doet er niet meer toe.
Tenzij, maar ik besef niet, hoe
van tusschen houten wanden,
- o, keelgekropte schande Zij opstaat, het verworden moe.

G. ACHTERBERG
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Het drijfzand
Het liep al tegen het midden van den dag en de zon brandde fel over de hei en de
bosschen.
De koopman zocht na een lange ochtend rijden de koelte der boomen, om de uren
van onverdragelijke hitte in de schaduw door te brengen. Hij bond zijn schimmel
dicht bij de boschrand aan een boom, gespte de tasschen en zijn koffer los en ging
zelf onder een alleenstaande denneboom zijn middagmaal eten. Maar door de warmte
smaakte hem het brood niet en de wijn gaf met zijn lauwe smaak hem niet de
zoo'noodige verkoeling, zoodat hij ontevreden brommend, zich lang uitstrekte om
te slapen. Hij trok zijn zwart vilten hoed diep over zijn voorhoofd maar onder de
rand door bleef hij naar de blauwe lucht staren en dacht droomerig na over zijn leven,
zooals een mensch doet wanneer hij slaperig is en toch niet in slaap kan komen.
Hij was grof gebouwd, had een weinig aantrekkelijk gezicht met een opvallend
stuursche mond en donkere, sluike haren. Door zijn gesloten en norsch karakter had
hij weinig vrienden onder de menschen en hij was het lot dankbaar, dat hem zooveel
eenzaamheid gaf. Handelend trok hij van de eene stad naar de andere en hij kon zich
de daden uit zijn leven slechts als inkoop en verkoop herinneren. Door geluk en
strenge spaarzaamheid had hij na veel jaren een paard kunnen koopen en de schimmel
met zijn glanzende huid, lange manen en sierlijke staart, was zijn eenige vriend, zijn
eenige liefde geworden. Niet omdat zijn zaken nu grooter van omvang konden worden
maar omdat tusschen het dier en hem een verstandhouding van begrijpen was
gekomen, die nooit tusschen andere menschen en hem had bestaan. Daarom verkoos
hij de tochten tusschen ver uiteenliggende steden boven de handel in een groote stad:
de lange tochten met zijn paard door de eenzaamheid vergoedden hem de lasten van
zijn beroep, waarvan hij nooit gehouden had.
Stil lag hij in de broeiende hitte naar de lucht te sta-
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ren, terwijl hij achter zich zijn paard met eentonig, gelijkmatig geluid hoorde grazen.
Zonder dat hij wist vanwaar zij gekomen was, stond er onverwacht een meisje voor
hem. Het verbaasde hem hier een menschelijk wezen te ontmoeten en hij meende
vaag haar in verband te moeten brengen met zigeuners, die hij op zijn reizen wel
eens tegenkwam. Hij voelde zich te loom om rechtop te gaan zitten of haar aan te
spreken en zelfs toen zij begon te praten, veranderde hij niet van houding.
‘Hebt ge, vreemdeling’ sprak zij op klagende toon, ‘nergens op uw weg mijn
geliefde gezien? Lang geleden is hij naar de oorlog vertrokken en liet mij alleen
achter. Sindsdien hoorde ik woord noch bericht van hem en of hij dood is, gewond
of ziek, ik weet het niet. Misschien ook is hij gezond maar heeft hij mij vergeten.
Niets weet ik van hem, ik leef alleen met mijn herinnering en iedere dag, iedere nacht
zonder hem is een marteling voor mij. Help me toch, vreemdeling!’
‘Hoe kan ik dat’ antwoordde de koopman, ‘ik ken hem niet en heb hem nooit
gezien.’
‘Maar hij is gemakkelijk te herkennen! Zijn kleeren zijn juist gelijk aan de uwe:
zijn hoed is zwart, zijn vest geel en bruin zijn jas, zijn broek is grijs, zijn laarzen zijn
bruin en zijn degen is lang. Maar hij is nog jong, zijn haar is blond, zijn oogen zijn
blauw en zijn lach is zorgeloos en blij. Hij berijdt een vurige schimmel en allen, die
hem zien, bewonderen hem.’
Terwijl het meisje sprak, had de koopman vermoeid zijn oogen weer gesloten en
haar stem leek nu van een onmetelijke verte tot hem te komen. ‘Vreemd’ mompelde
hij nog, ‘dezelfde kleeren als ik en ook een schimmel’ maar toen overmande de slaap
zijn zinnen en wist hij niet meer wat er om hem heen gebeurde.
Uit zijn zware slaap werd hij gewekt door een schelle lach en opziend, zag hij een
havelooze man voor zich staan. De zon was laag aan de hemel gezonken, de koopman
huiverde, rekte zich uit en keek toen den vreem-
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de onderzoekend aan. Een man met ongekamde haren, een lange baard en vuile,
versleten kleeren stond steunend op een zware stok hem spottend aan te kijken. Een
bedelaar of zwerver, dacht de koopman, brutaal en onaangenaam gezelschap.
De andere ging echter rustig tegen over hem zitten en zei: ‘Heelemaal wakker
schijn je nog niet. Het is gevaarlijk om zoo in de zon hier in slaap te vallen: dan
komen de kwade geesten op je af en van dat soort zijn er hier veel.’
En hij lachte luid als betwijfelde hij de waarde en de ernst van zijn woorden. Maar
de koopman sprong op en zei, ‘De heele middag heb ik verslapen en mijn weg is nog
lang’ en hij was blij meteen een uitvlucht te hebben, om weg te kunnen gaan. Vlug
liep hij naar zijn paard, haalde de zadelriem aan en bond zijn reistasschen vast en al
die tijd zei de andere niets maar volgde met belangstelling zijn bewegingen.
Pas toen de koopman in het zadel zat, klaar om weg te rijden, zei de ander, ‘Geef
me een slok van je wijn vóór je vertrekt, vreemdeling. Dan zal ik je een goede raad
in ruil meegeven voor op weg.’
Aarzelend reikte de koopman hem zijn flesch wijn en na met groote slokken veel
gedronken te hebben, sprak de vreemde,
‘Geen kan de droomen verstaan,
die zijn van de zon en de maan.’
‘Dat is niet veel’ zei de koopman ontstemd en reed weg, zonder groeten of omzien.
Maar toch voelde hij zich onrustig na de woorden van den vreemden zwerver en zijn
hoofd leek zwaar, terwijl het bloed in zijn slapen klopte. Te lang in de zon gelegen,
dacht hij en sloot zijn oogen.
De zon was bijna geheel onder, toen hij zijn oogen weer opende. Zijn paard stond
stil en scheen onrustig. Het leek hem toe, dat hij weer op dezelfde plek van 's ochtends
was gekomen en bijna had hij zijn paard, driftig over zooveel tijdverlies, tot grooter
spoed aangezet, toen zijn blik naar de boom ging, waar hij onder gerust had. Een
menschelijke gestalte lag op dezelfde plaats, waar hij geslapen had maar het was niet
de zwerver, zooals hij
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eerst dacht. Hij zag een man, gekleed als hij zelf, een wit paard, bij de boschrand
aan een boom gebonden en een zwarte hoed, achteloos in de hei geworpen en de
blonde haren van den slapende vielen hem duidelijk op. Langzaam reed hij in de
richting van de boom, terwijl zijn gedachten zich moeizaam inspanden en hij zich
trachtte te herinneren.
Voor hij den onbekende bereikte, was deze al wakker geworden, haastig opgestaan
en na een blik in de richting van den koopman, snel op zijn paard gesprongen. Zoo
reden zij elkaar tegemoet en de koopman voelde hoe zijn hart klopte.
‘Wat wilt gij van mij?’ vroeg de vreemdeling uitdagend, toen zij elkaar dicht
genaderd waren. De koopman was verbaasd over deze vraag en wist niet wat te
antwoorden. ‘Neen’ schreeuwde de ander plotseling heftig, ‘gij zult mij niet
terughouden van mijn geliefde, nu ik al zoo veel moeiten heb doorstaan.’
En de vreemdeling trok zijn degen en reed met zooveel onstuimigheid op den
koopman in, dat deze zonder iets te kunnen zeggen, ternauwernood tijd had zijn
degen te trekken en de eerste aanval af te weren. Een kort oogenblik tikten hun degens
tegen elkaar maar toen voelde de koopman hoe zijn tegenstander hem een lange snee
over zijn voorhoofd toebracht en hem daarbij zijn hoed van het hoofd wierp. Toen
viel de koopman in een donkere bewusteloosheid.
Hij schrok wakker doordat een tak tegen zijn voorhoofd sloeg en zijn hoed op de
grond gooide. Zijn paard hield hij met een hevige ruk aan de teugels in daar hij
merkte, dat hij aan de rand van een donker bosch was en voor hem een zandvlakte
vol kleine heuveltjes zich uitstrekte. Het was nacht en de maan stond helder en groot
aan de hemel.
De koopman herkende de vlakte en wist hoe vele onbevangen reizigers hier hun
dood in het drijfzand vonden.
Hij staarde voor zich uit en hoorde hoe de wind ruischend en zingend over de
toppen der denneboomen
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gleed met een fluisterend geluid, om verder op in de vlakte het fijne zand in
stofwolken met speelsch gebaar omhoog te werpen. Eindelijk meende hij
menschenstemmen te hooren, die zongen met een jubelende stem, soms uitgelaten
lachten en steeds dichterbij kwamen. Duidelijk hoorde hij toen ook het stampen van
een paard in haastige galop.
En voor hem over de vlakte schoot een schimmel, twee menschelijke gestalten
dragend, die elkaar omarmd hielden en waarvan de koopman de gezichten, wit verlicht
door de maan, duidelijk herkende.
‘Zij hebben elkaar gevonden’ fluisterde hij en een vurig verlangen kwam in hem
om de twee geliefden te volgen over de vlakte. Hij zag hoe de lange blonde haren
van het meisje wuifden in de wind en hoe de zwarte hoed van den ruiter door de
wilde vaart werd afgerukt, toen het witte paard in razende ren langs hem snelde.
Maar op hetzelfde oogenblik meende hij een zwarte kraai te zien, die krassend
door de lucht over de in het maanlicht wit glinsterende vochtplassen van de zandvlakte
schoot.
En ten laatste wist hij niet meer wat werkelijkheid was, want nu eens zag hij de
twee geliefden en het paard als in een wazige nevel en dan weer de vlakte in het
helder maanlicht en de eenzaam zwervende vogel.
Toen klonk heel duidelijk en dichtbij de spottende lach van den vreemden
landlooper, die hem tegen den avond had aangesproken en alle boomen van het bosch
weerkaatsten met schaterend geluid dit gelach als in hatelijke hoon. Met een kreet
dreef de koopman zijn paard vooruit en het leek hem of hij de stemmen der geliefden
steeds dichterbij hoorde en de honende spot steeds verder achter zich liet.
En voortdurend spoorde hij zijn paard tot grooter snelheid aan, bezwerend en vurig
riep hij de geliefden toe op hem te wachten en met smalende uitroepen wendde hij
zich naar den landlooper om, tot zijn paard de vaste grond verloor en hem in het
drijfzand mee naar beneden trok.
W.H. STENFERT KROESE
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[Gedichten]
Zuilenheilige
Hij is alleen, de hemel wil hem niet,
de aarde is hem op zijn zuil vergeten,
alleen de gele vette maden vreten
gezapig voort, hun stoort dit alles niet,
omdat ze niets van hoger dingen weten,
van God noch liefde, vreugde noch verdriet,
en wat de mens zo verder nog beziet
als waardevoller dan het daaglijks eten.
Zijn benen zijn van 't zitten dor en stijf,
zijn nagels zijn vergroeid tot kromme klauwen
en zijn verzakte schouderpaar beschouwen
de raven als een passend nachtverblijf.
Zo zal hij zitten tot in 't eind der dagen
bazuingeschal hem van zijn zuil zal jagen.

Afscheid
Men zegt wat liefs, hoewel men heel goed weet,
dat wat men eigenlijk zou moeten zeggen
al met geen woorden meer is uit te leggen,
en dat men, waar 't op aankomt, juist vergeet. Wij stonden zwijgend in ons hart te dreggen
naar oude liefde, maar er kwam slechts leed,
toen plotseling de trein 't station inreed
en er geen tijd meer was om iets te zeggen
van wat opeens zo overduidelijk was,
alsof het nooit verloren was geweest,
zo gaaf en groot als nimmer van tevoren.
De trein vertrok in een verwoed tempeest
van bruut lawaai, dat pijn deed aan de oren.
Op onze lippen kleefde bittre as.

THEO VAN BAAREN
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Polyphoto
(Slot)
Lotsgestalten
De jongeling is vijftien jaar.
Hoe licht zet hij zijn vele wenschen in daden om, maar hoe? Men zou hem den
naïeven dilettant kunnen noemen.
De jongeling is zestien jaar. Hij doet zijn eerste ‘aarzelende stappen’. Aarzeling?
De jeugd kent dat niet. Zij is op benijdenswaardige wijze overmoedig. Zij maakt
haar enorm tekort aan technische kennis bijna goed door durf. O, nog eens zoo jong
te zijn, om zich over alle moeilijkheden, alle bezwaren zoo gemakkelijk heen te
kunnen zetten. Later sleuren we zoo'n ballast ‘wijsheid’ mee, dat we niet meer kunnen
handelen.
De jongeling is zeventien jaar. Hij schrijft zijn eerste verzen. Hij droomt er van,
eens Kloos te evenaren. Zijn ‘dichtersgloed’ beteekent niets anders dan den afglans
van het vuur van bewonderde dichters.
De jongeman is 18, 19 en 20 jaar. Al de ‘scheppende’ krachten, die in hem broeiden
en die hij dacht te besteden aan het schrijven van poëzie, verbruikt hij bij het
neerpennen van vrachten liefdebrieven.
Hij bemint een meisje en hij geeft zijn eerste ‘penne-vruchtje’ uit. Nooit scheen
het Leven hem zoo heerlijk toe. Maar de moeilijkheden stapelen zich dadelijk op:
de ouders van het meisje willen deze vervoerende vrijagelyriek zoo spoedig mogelijk
zien omgezet in het kloeke, practische proza van een huwelijk met positie; en tot
overmaat van ramp geeft de kritiek den jongen ‘Muzenzoon’ een flink standje. Van
het boekje blijft er niets meer over dan een paar goedgekeurde verzen. Voor het
overige gewaagt men van ‘verdrongen geslachtsdrift, waar de Burgerlijke Stand en
de Kerk een beter middel voor weten dan de Literatuur.’ Met de razernij en de
wanhoop in het hart verwenscht de jongeman alle kritiek. Zij lijkt hem de
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schoonmoeder der literatuur, die de vreugde van de jonge schrijvenden steeds komt
storen; of de spin, die uit boosheid omdat ze geen poëzievlinder of prozavlieg werd
alle beestjes in haar netten lokt en daar de slachtoffers ‘recenseert’ op de haar eigen,
wreede wijze. Dwaze vliegjes, die in haar net terecht komt...
Maar de jongeman, in tegenstelling met bijna al zijn vrienden die er het litteraire
bijltje bij neergelegd hebben, lanceert een tweede boekje verzen, uit onzekerder ziel
geboren.
De criticus, die in zich de manieën van een rechter cultiveert en aan het heil en de
veiligheid van de litteraire menschheid denkt, oordeelt: - Die jongeman is
onverbeterlijk, een recidivist, ik zal hem zwaarder straffen! ‘In mijn dertigjarige
loopbaan van recensent heb ik zelden zoo'n onooglijke vod onder handen moeten
nemen’.
De jongeman is knock-out geslagen. Uit schaamte over hun zonderlinge reïncarnatie
zijn de geesten van alle door hem geliefde dichters hem ontvloden. Hij voelt zich de
ellendigste aller stervelingen. Verwezenlijken? Hij realiseerde alleen zijn ondergang
als dichter. Zie hem daar versuft en lusteloos liggen. Gelukkig niet op den bodem
van de Icarische Zee, maar in zijn zetel. Hij zal niet meer schrijven. Waartoe dient
dit kwellende bedrijf? Waarom roekeloos-recht op het doel afgaan, als de einder een
kloof, de leegte en den val verbergt?
Laten wij nu leven zonder literatuur.
Mijn jeugd is de Zondag van 't leven geweest. Ik zag alles zoo schoon en ik ging op
in het feest. Ik ried de bekommeringen niet achter de propere zondagsvoorhoofden;
ik zag de vuile werkhanden niet, die in onexpressieve handschoenen staken; ik dacht
niet aan eelten, blaren en likdoorns, welke door de parmantige damesschoentjes
werden verborgen; ik wist niet dat er harige mannenborsten achter de valsche boordjes
en plastrons verscholen zaten. Ik at onnadenkend het zuur gewonnen brood, daarom
verteerde ik het zoo prachtig. Er bleef me veel leed, veel last gespaard. Ik werd
overweldigd door den bloei van de kunst, maar stelde me haar tragen, onderaardschen
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groei niet voor. Ik wist niet hoevele bloesems teloor moeten gaan, om het rijp worden
van één schoone vrucht toe te laten.
De Maandagochtend bracht mij de ontnuchtering, ik die me den Zondag tot
dronkenschap toe had verzadigd!
De zon herinnerde me te veel aan mijn dichtersambitie, ik verkoos nu in de schaduw
te leven. Ik droomde, ik zwierf, ik reisde, ik mijmerde, ik genoot intiem en bescheiden,
ik liet niets meer van me hooren. Dit zijn de zachte, sensitieve jaren geweest, de jaren
van bescheiden avontuur.
Maar zie, in deze stilte kruipt het litteraire bloed, sijpelt het traag voort, daar waar
het de gewoonte van het vloeien heeft verloren.
De maan komt op en met het wassen der maan groeit in mij weer de hoop. De
jaren van avontuur, mijn ontvluchtingsjaren, hebben nu lang genoeg geduurd. Ik
word ongeduldig om opnieuw op eigen bodem te stappen.
Ik heb gereisd door Ruslands litteraire steppen, ik liep de poesta af van Hongarije's
boeken, ik reed met veel comfort door Duitsche, Engelsche en Fransche letteren, ik
snoof den harsgeur op van de zuivere Skandinavische kunstwouden, ik verkende
Spaansche en Italiaansche litteraire hoog- en laagvlakten. Wat gebeurde er intusschen
in mijn eigen land?
De Maandagavond van mijn leven stond in het teeken van den terugkeer. Ik ben
dertig jaar.
De Dinsdag belooft weinig goeds. Pas kwam ik in mijn land terug, of ik werd op
wantrouwen onthaald. Wie is die vreemdeling, die zich afzijdig houdt en het
gemoedelijke onder-onsje komt storen?
Ik voel me plotseling volkomen thuis in het litteraire bosch, waar ik goed gewapend
op jacht uittrek.
Maar zie, vanwaar die aanval op mijn vermaledijden naam? Welke struikroover
doet hier het geboomte weergalmen met een bespotting van mijn plebejersnaam?
Als een echo schudt dit treiteren in het gebergte van mijn onderbewustzijn
een lawine van herinneringen
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los. Het ergert me zooals het aanhoudende ‘Blaaskaak’-roepen Baas Ganzendonk
irriteerde.
Dit is te veel. Uit het verre verleden komen al de plagerijen, de pesterijen waarop
mijn naam en ik werden onthaald, als kwelduiveltjes naar me toegeloopen.
Dit wordt het Serajewo van mijn leven. Ik ontketen zoo'noodig een litterairen
wereldoorlog op de terreinen van Vlaanderen, Brabant en de Kempen, die zich nog
wel het internationaal roode bloed zullen herinneren. Ik steek desnoods, als een
nieuwe Attila, een nieuwe Djengis Khan, een nieuwe Tamerlan, dit bosch in brand.
Dezen avond nog stuur ik u het ultimatum, gij, houders van kliekjeskroegen,
vriendjeskapelletjes, litteraire zeeverclubjes, spelers van totentrekkerstooneel,
inrichters van Hoogdagen van Lagen Literatuurdruk!
Ik zal mijn vliegers op uw streek afsturen.
Bedekt maar uw vuile ziekenhuizen vol litteraire wanprodukten, foetussen,
misbaksels, invaliden, maniakken, bekeerde kommunisten en bordeelbezoekende
estheetjes met de Heilige Beschermvlag van de Goddelijke Vlaamsche Literatuur,
met een zucht van verlichting zal ik er tientallen bommen op terecht laten komen.
Blaast maar de bruggen op tusschen uw gebied en het mijne, mijn genietroepen
leggen in minder dan een nacht overal noodbruggen. Het uur van uw einde wordt
daarmede enkel een etmaal uitgesteld.
Mijn kritiek-infanterie zal uw terreinen verkennen, zoodat géén beekje, géén
wegeltje, géén steen, géén struik, géén zandkorrel op uw overigens schralen grond
mij onbekend zal blijven.
Mijn argumenten- en bewijzen-artillerie heeft bevel gekregen u eerst maar schrik
aan te jagen en pas later, zoo gij u niet overgeeft, u met het grof geschut te
achtervolgen.
Moest het gebeuren, dat gij over meer wapens, over meer springstof beschikt dan
ik, zoo zal ik alvorens te sneuvelen toch nog met spek schieten om de eer te redden.
Ik herhaal de oude, fanatieke leuze: Wie niet met mij meegaat, is tegen mij! Ik
ken geen lauwen meer, geen uiterlijk condoleëerende, maar innerlijk zich amuseerende
belangstellenden.
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Mijn Vlaamsche lamme-goedzakkigheid gehoorzaamt aan een verblind-dwaas-subliem
espagnolisme van de ziel.
Mars, die zijn wapens scherpt...
Christus, die zijn zachtheid vergat om de sjacheraars uit den tempel te jagen...
Hercules, die den smerigen Augiasstal kuischt...
De gevaarlijkste dag van mijn leven. Woensdag, Beursdag. Dit is een slagveld waar
geen wapens baten. Met list en berekening wordt hier gewerkt.
Ik wil een boek uitgeven met het relaas van mijn litteraire veldslagen en
schermutselingen. Ik schrijf aan een paar uitgevers. Geen antwoord.
Ten einde raad stuur ik een brief aan de groote firma ‘De Glimlachende Mercurius’
en ik stel zelfs voor in de helft van de kosten tusschen te komen. Nu volgt er antwoord:
Drukkerij-Uitgeverij
DE GLIMLACHENDE MERCURIUS
Telefoon: 100000
Handelsregister: 11111
Postchecknr: 22. 22. 22
Afd. Transacties
Stad, postdatum.
WelEd. Heer J. Schepens,
straat, nummer,
Stad.
GEACHTE HEER,
Uw geëerd schrijven van 12 dezer is in ons bezit.
Met een deelname voor de helft van de kosten, moeten wij er niet aan denken Uw
boek uit te geven. U kent de toestanden. Het is dus niet noodig daar verder over uit
te weiden.
We zijn echter zoo vrij U een opgave voor het drukken van Uw boek voor te
stellen: 500 exx., formaat 15.50 × 21 cm., letter Nobel Antiek 10 punt vet met 2 punt
interlinie (letterproef hieringesloten), bladspiegel 24 cic. × 34 cic., 34 regels per blz.
Omvang

Werk. Jaargang 1

58
250 blz., waarvan 240 blz. tekst, papier: Esparto, waarvan benaderend monster
inliggend. Omslag van goede kwaliteit, een of twee kleuren (geen clichékosten
voorzien). Voor 5.000 fr.
Wij hopen dat deze prijs voor U interessant blijft en teekenen, in afwachting van
Uw geëerd antwoord,
Namens de N.V. Uitg. Mij.
‘De Glimlachende Mercurius’,
De Directeur,
Onleesbaar.
Ik ben zoo vrij geweest den vriendelijken uitgeverdrukker geen teeken van leven
meer te geven. Als ik hem ooit ontmoet, zal ik hem zeggen, dat ik ongeneeslijk
verstoken ben van Mercuriaansche eigenschappen, ondanks het feit dat ik op 28 Mei
1909 werd geboren.
Niet die Woensdag, maar déze Donderdag is de hachelijkste van mijn bestaan. Tien
jaren lang streed ik. Nu ben ik veertig jaar. Ik heersch en van op het balkon van mijn
paleis spreek ik U allen toe:
Wij hebben den goeden strijd gestreden en op alle fronten gewonnen. Wij zullen
onze dooden glorierijk herdenken en Gij, Vrouwen, zult ze beweenen. ík kom U niet
beklagen, maar troosten.
Zij, die vielen, zullen in een Pantheon-Bloemlezing worden vereeuwigd. Er is nu
geen spraak meer, dat wij de deuren van het Litteraire Huis inbeuken en de lokalen
van de Akademiën moeten bezetten. Alles is verlaten en de zetels wachten op nieuwe
menschen. Onze triomfantelijke intrede doen we weldra.
Er zal rechtvaardigheid heerschen van de Noordzee tot aan de Maas, nu wij er
zijn. God is met ons. We zullen ons inspannen om een rijke literatuur uit den grond
te stampen, maar zoo we daar niet zouden in slagen, zullen we alleszins goede
wethouders zijn geweest. Het Recht, Ons Recht, zal steeds zegevieren. Maar waarom
zouden we niet slagen, God is immers met ons!
We blijven, o Zeus, Uw trouwe dienaars, terwijl de verdorvenen, die voor ons de
kunst tot verval en ontaarding voerden, boeven en Joden waren in een litterair vod-

Werk. Jaargang 1

59
denpakje. O Zeus, geef ons kracht, nu Gij ons reeds de macht hebt geschonken, geef
ons den adelaarsblik van den overwinnaar, waarin onze volgelingen alle afwezigheid
van vrees, achterdocht en wantrouwen kunnen lezen, geef ons de nobele allures en
bewegingen van hen, die door hun kracht en hun vertrouwen in Uw oppermacht op
den bergtop van 't leven zijn gekomen, geef ons die zekerheid in daad en woord, dat
elkeen onze regeering weldadig vindt.
We zullen de Kunst een eeredienst bezorgen, zoodat eeuwen later door de artisten
van de gansche wereld over ons verlicht despotisme nog met eerbied en heimwee
zal worden gesproken. Onze weldoende macht zal stralen over onze hoofden, over
ons gouden tijdperk, over alle eeuwen.
We zullen een wet afkondigen, waarbij aan den kunstenaar, die naar het voorbeeld
van Zeus werd geschapen en scheppen kan, dezelfde eer wordt verschuldigd als aan
de andere grooten. Wij blijven den democratischen regeeringsvorm getrouw, maar
we kunnen het niet langer dulden dat deze democratie den Geest, het Gevoel, de Ziel
naar omlaag trekt. Dat IS trouwens geen democratie, waar de handarbeider mag
eischen en de intellectueel zelfs met smeeken niets bekomt, waar de brouwers de
politiek met hun bier kanaliseeren, waar het volk niet genoeg gebruik maakt van zijn
Vrijheid om zich te verheffen, waar alle macht kortom uit het Volk komt.
Het Volk is zeker machtig, want het Volk zijn WIJ!
Het is niet mogelijk nu reeds AL de weldaden op te sommen, al de hervormingen
uit te werken, die tijdens onze Regeering zullen geschieden. De Kunstenaar moet in
de maatschappij terug de plaats hebben, die hij ingevolge zijn aanleg eenmaal had
en die men hem nooit had mogen ontnemen. Men heeft hem gedurende eeuwen
bestolen, maar wij kunnen niet handelen met terugwerkende kracht. Alleen een zoo
onpopulaire instelling als de fiscus durft dat aan. Moest ik in mij de ziel van een
fiscard dragen, ik zou het wellicht doen, maar dan zou ik niets voor de Kunst voelen.
Cijfer en Steekkaart sluiten bloed en leven uit, ze zuigen 't op tot den laatsten druppel.
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Het ligt ook in onze bedoeling een plan uit te werken tot Regeling van den Roem,
een soort Contingenteering van het Genie. Het kan niet zijn, dat de eene kunstenaar
tien standbeelden ‘bezit’ en gedurende eeuwen van zijn gebeeldhouwden roem kan
‘genieten’, terwijl de andere niet eens zijn Verzamelde Werken ‘zag’ verschijnen.
Ik zal een wet uitwerken, waarbij bevolen wordt dat géén standbeeld langer dan
een eeuw mag blijven ‘leven’. Met het brons van het oude kan een nieuw beeld
worden gegoten. Vernieuwing der menschheid, nieuwe ideeën, voor nieuwe geslachten
thans nieuwe helden. De grootste nieuwigheid van alle tijden: de steenen of bronzen
reïncarnatie, een Westersche toepassing op een Oostersch thema...
En Clovis smolt tot Pepijn van Landen en Pepijn van Landen kwam als Karel
Martel terug en Karel Martel dook onder in Karlemanje en Karlemanje werd Karel
de Kale en Karel de Kale verdween in Godfried van Bouillon en Godfried van
Bouillon veranderde in Filips van den Elzas en Filips van den Elzas groeide tot
Boudewijn van Constantinopel (Even ademhalen!). En Boudewijn van Constantinopel
smolt tot Jakob van Artevelde en Jakob van Artevelde kwam als Filips de Stoute
terug en Filips de Stoute dook onder in Maria van Burgondië en Maria van Burgondië
werd Keizer Karel en Keizer Karel verdween in Albrecht-Isabella en Albrecht-Isabella
veranderden in Maria-Theresia en Maria-Theresia groeide tot Leopold II en Leopold
II zag Henri Pirenne geboren worden en hiermee was de Histoire de Belgique
volledig...
Dit historisch haasje-over spelen heeft ook zijn practisch belang, geen
bronsschimmel meer.
Voor het oprichten van monumenten aan pas overleden genieën zou niet toegelaten
worden, dat de familie geldelijk tusschenkomt en er aldus een eigen glorificatie van
maakt. Het VOLK huldigt en het volk zijn WIJ! Het is ook niet ernstig, dat het eene
beeld een stoel krijgt en het andere altijd recht moet staan; dat de eene beroemde
man ten voeten uit wordt afgebeeld, terwijl den anderen
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de riem onder het hart wordt afgesneden omdat hij geen buik meer heeft; dat de eene
gansch alleen staat, terwijl de andere een aangenaam gevolg van drie eeuwig naakte
en eeuwig jonge vrouwen bezit, zoodat zijn verlangen ook eeuwig kuisch, alhoewel
eeuwig onrustig blijft.
Ik zou, ik zou, ja ik zou wel den heelen nacht nog kunnen spreken over al de
hervormingen, die ik van plan ben uit te voeren voor de tien jaar, dat ge mij
uitgeroepen hebt als Leider voor Kultus, Kunst en Kultuur.
Gaat nu allen in Vrede huis- of caféwaarts. Ik wensch u goeden nacht!
Ik bleef nog een oogenblik op het balkon staan om de duizenden heilkreten met
een rustigen glimlach te beantwoorden.
Dan zette ik me opnieuw aan 't werk. De laatste uitroepen stierven uit in den nacht.
Volgende verordening liet ik nog vóór de morgenschemering op alle openbare
gebouwen plakken:

Verordening
De Leider voor Kultus, Kunst en Kultuur,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden,
HEIL,
Gelet op Onze besluiten van 1-2-50; 2-3-51 en 3-3-51; 4-5-52; 16-6-53
en 23-7-54;
Herzien de bepalingen tot beteugeling van Kunstenaarsschennis;
Op voordracht van den Hoogeren Raad voor Kultus, Kunst en Kultuur,
WIJ HEBBEN BESLOTEN EN WIJ BESLUITEN:
ARTIKEL EEN. - Niemand mag het kunstenaars lastig maken.
Sanktie: Wie tegen dit besluit zondigt, zal als slaaf bij een artist worden
gestuurd.
ARTIKEL 2. - De dagbladen mogen het volk met niet meer dan 1 blz.
sport-berichten per dag vergiftigen.
Sanktie: Wie een grooter dosis toedient, wordt drie maal door zijn
rotatiepers gedraaid. Zoo hij recidiveert zal het vonnis op zijn
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geplet lichaam worden gedrukt. Onze opblazingsdiensten zorgen er daarna
voor dat hij opnieuw driedimensionnaal wordt.
ARTIKEL 3. - Het wordt aan fabrikanten en handelaars verboden, in hun
verpakking van allerlei waren, nog prentjes met de afbeelding van zg.
‘sporthelden’ te steken. Renners en boksers hebben het recht niet aanspraak
te maken op een vereeringskultus.
Sanktie: De fabriek (of winkel) van den overtreder wordt nationaal bezit.
ARTIKEL 4. - De derde blz. van elke krant zal elken dag aan kultureele
aangelegenheden zijn gewijd. Het is tevens verboden foto's van lijken in
de bladen te publiceeren.
Sanktie: De uitgave wordt een maand of meer geschorst.
ARTIKEL 5. - Het is verboden in een roman of eenig ander drukwerk den
artist als een gedegenereerde, zwak- of krankzinnige voor te stellen, uit te
beelden of uit te kleeden. Voor bijzondere gevallen, toelating vragen aan
het Secretariaat van den Hoogeren Raad voor Kultus, Kunst en Kultuur.
Sanktie: De overtreder wordt tot meditatie over zijn lichtzinnigheid tijdelijk
in een gekkenhuis gestopt, waar hij in de gelegenheid wordt gesteld om
ECHTE gekken te bestudeeren.
ARTIKEL 6. - Onze Secretaris van den Hoogeren Raad voor Kultus, Kunst
en Kultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Pronkstad, 10 September '54.
En toen de Donderdagavond van mijn leven voorbij was, had ik de vijftig jaar bereikt.
Ik had vele hervormingen ingevoerd, enkele vrienden gewonnen voor even veel
die ik verloor, maar millioenen vijanden gekregen.
Ik sprak en handelde veel en voerde uit wat ik zei. Ik verwezenlijkte op het
maatschappelijke plan in die tien jaren tijds al de projekten, hersenschimmen en
stokpaardjes, die ik in den loop van twintig jaar in mezelf had gekoesterd. Ik had
den kultus voor kunst en kultuur hersteld en soms met geweld opgedrongen. Ik zelf
had geen tijd meer gehad om iets te scheppen, om nog na te denken. Ik was al die
jaren een bevelmachine geweest. Ik werd het heerschen beu. Ik had nu ervaren, dat
macht de laatste hersenschim is, waarvoor de man vele krachten nutteloos verspilt.
En toen er een kleine opstand onder mijn getrouwen begon te smeulen, trad ik uit
eigen beweging af en droeg
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de macht over op mijn trouwsten volgeling, die niet de verstandigste maar de
aanhankelijkste was en dien ik uit menschelijke zwakheid boven mijn schranderste
helpers verkoos.
Ik zette me weer aan 't schrijven. Ik moest me nu haasten om den verloren tijd al
schrijvend in te halen, zooals ik het nu den beroemden Marcel Proust nazeg, voor
wien ik een standbeeld liet oprichten, gegoten uit het bronzen lichaam van Racine.
En dit werd de Vrijdag van mijn leven, de schraalste dag, de rijkste aan ontberingen,
maar ook aan innerlijke voldoening, omdat een mensch zich in zijn boeken uitte met
den angst dat het weldra te laat zou kunnen zijn...
De avond van het bestaan treedt stil en weldadig in. O kalmpjes aan, kalmpjes
aan... De rust zal lang duren, zij is pas begonnen.
Herinner u het prettige verpoozingsmoment, dat zich elken dag tusschen vijf en
zes uur 's avonds localiseerde. De slaperig-zware namiddag is voorbij, de geest
ontwaakt frisch uit de lichamelijke loomheid, uit het vegetatieve soezen.
De avond geeft het rustigste, mooiste en evenwichtigste beeld van den dag. Zelfs
de donkerste wolken worden dan met mild zonnelicht beschenen.
Nu pas kan ik mijn leven kalm overzien.
In mijn werkkamer staat kast naast kast vol boeken. Geen plaats meer voor het licht,
dat over planken en boekenruggen in een paar dunne straaltjes naar me toekruipt.
De planken kraken, de boekenregimenten houden slapend stand. Soms valt er een
uit de rij achterover. Het sleept in zijn val millioenen stofjes mee.
De planken kraken. Als ik in mijn kamer heen en weer stap, op zoek naar een idee,
op jacht naar een verstoppertje-spelende herinnering aan de grens van weten en
onderbewustzijn, hoor ik de dreigende, droge notenkrakersmuziek van hout, karton
en anemiek papier.
Ik heb me ingegraven in de Wetenschap.
Geen moeite was me te veel om mijn honger naar
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kennis te stillen. Maar hoe meer ik verslond, hoe grooter mijn honger werd; hoemeer
ik naar het Licht verlangde, de Waarheid, het Waarom van alles, hoemeer de boeken
aangroeiden tot een massa, die me het eenvoudige zonnelicht, afstraling wellicht van
het ware Licht, ontnam.
Moet ons lichaam dan door aarde bedekt zijn en onze geest achter een muur van
boeken verscholen, om het Licht te kennen?
De worm knaagt aan mijn boeken, maar nog niet aan mijn geest. Hij knaagt in de
aarde. Mijn lichaam krijgt hij niet. Ik laat me verbranden. O, ja, laten wij dat vlug
opzoeken. Knaagt de worm eigenlijk, of is dit nog een van die valsche rhetorische
denkbeelden zooals het zingenn van de krekels?
Ik heb het geweten, ben het weer lang vergeten.
Ik vind het boek nu niet.
Misschien zal ik nu weldra sterven zonder te weten of een worm feitelijk knaagt.
Ratten en muizen en een slecht geweten knagen alleszins.
Ik geloof dat de worm zuigt, ja met zuignapjes. Ik zal dan maar sterven met de
hoop, dat hij zuigt. O, het kan me heusch niet schelen, want ik laat me verbranden.
Ik wil aan geen wormen meer denken.
Door de crematie wil ik OOK MIJN LICHAAM van den doem der donkere aarde
bevrijden en de zwaartekracht verschalken. De wind, de lichte wind, de speelsche
wind zal me helpen. Ik wil dat mijn asch gestrooid wordt te Gent, mijn stad, over de
Vrijdagmarkt, mijn plein, omdat ik daar altijd herinnerd werd aan de drie symbolen,
die mijn leven beheerschten:
het WILLEMSFONDS, de vrije, blije Geest, de Elite,
ANSEELE, het Hart, het Volk,
en
ARTEVELDE,
de
WIL,
de
MACHT
van Vlaanderens hoofdstad.
JAN SCHEPENS
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[Nummer 4]
De simpele timmerman
Hij snijdt schalmeien uit het witte hout,
en blaast zijn dagen op hun klank verloren;
geen mensch die van zijn melodieën houdt,
die zacht en teeder bij zijn eenzaamheid behooren...
Alleen geliefden als zij van de bosschen komen,
beluisteren den weemoed van zijn lied,
blijven den avond tot den nacht verdroomen,
maar wat hij speelt, verstaan zij niet...
Zoo schuift hij naar den dood zijn wit gefluit,
zoo rustig nu de bloemen om hem breken,
nu hij de waarde niet meer weet van elk geluid
dat hem omringt, nu hij verleert te spreken.

JAN D'HAESE
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De ontmoeting
Elken avond, tegen half zeven, daalde ik de vele trappen af, die mij van de aarde
scheidden. Elken avond iets armer en iets mistroostiger dan den avond te voren. Op
den zolder, in de houten beslotenheid van mijn kamertje, was het alles minder erg.
Daar kon mij niemand zien, daar zag ik niemand. Tusschen stapels boeken en
paperassen zat ik, als een vreemdsoortig insect, welks werkzaamheid door de
buitenwereld niet wordt opgemerkt en dat misschien ook wel volkomen onschadelijk
was. Het leven ging zijn gang, maar merkwaardig genoeg had ik ook deel aan dat
vage, onbepaalbare leven, iets dat buiten mij en in mij was, het bovenpersoonlijke
van mijn individualiteit. Ik zat daar den laatsten tijd vaak in te modderen, want al
pijnlijker ging ik beseffen, dat wat ik als mijn wezenlijke zelf beschouwde in
disharmonie was geraakt met de buitenwereld, die toch ook mijn wereld was. Het
kwam mij soms voor, dat ik in fragmenten uiteenviel. Mijn gedachten tastten nog
naar een verband, maar het kraakte in mijn hoofd, het stoof voor mijn oogen.
Ik begreep, dat het zoo'niet kon blijven. Mijn werk, instede van mij een steeds
helderder inzicht van mijn verhouding tot en mijn plaats in de wereld te verschaffen,
vertroebelde mij, het groeide tot een zelfstandig monster, waaraan ik alles offerde,
lichaams- en geestkracht. Het hitste mij op, het zette mij in brand en vergeefs hunkerde
ik naar die luciditeit, waarin de mensch oog in oog komt te staan met zijn
verworvenheden en hen uitzegt. Wanneer ik in den nuchteren morgen overlas wat
ik had geschreven, vond ik slechts uitingen van bezetenheid zonder vormkracht. Ik
wist mij in staat tot de analyse van dit euvel, maar ik vreesde voor den grooten stap,
die mij buiten mijzelf zou voeren. Nu waren er angst en mistroostigheid, maar er
was toch ook de zoete verslaafdheid van de koorts. Nu dreigde de vernietiging, maar
wat zou mij resten, wanneer de analyse de ziektekiemen had gedood, althans
onschadelijk gemaakt? Uit vrije verkiezing was ik de eenzaamheid ingegaan, mijn
levensver-
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vulling had ik er in gezien. Ik kon haar niet prijsgeven zonder dat mijn leven allen
zin verloor.
Behalve deze problemen was er dan nog het spookbeeld van den naderenden
honger. Soms dacht ik, dat er alleen dit was en al het andere een gevolg van den
materieelen nood, waarin ik verkeerde. Dit te denken stelde mij eenigszins gerust,
maar niet voor langen tijd. Want elke schrede, die mij nader bracht tot de
buitenwereld, deed mijn bezwaardheid toenemen. Er drukte lood op mijn schouders
en ik kon dit gevoel niet in overeenstemming brengen met de nietigheid, die mij
overkwam, wanneer ik op straat stond. Alle grenzen waren weggevallen, in duisternis
ging ik verloren, zwaar van angst en nood, en desondanks beseffend, dat ik iets zeer
kleins en begrensds was in deze oneindigheid, een stofje, dat verwoei naar de begeerte
der winden.
Ik liep dicht langs de gevels, een zwarte massa, wier koude hardheid ik niet wilde
beroeren en evenmin uit mijn gezichtsveld verliezen. Achter zware gordijnen scheen
licht, klonken stemmen. Leven, dat buiten mij lag, waarmee ik schier alle contact
had verloren en dat mij toch niet volkomen onverschillig kon worden. Soms ging
ergens een deur open, iemand trad binnen, de geluiden uit het huis drongen sterker
tot mij door. Daar bereidden de menschen zich voor op het avondmaal. In de keuken
dampten de pannen, het geurde er naar den rijkdom der aarde. Zij, die den heelen
dag hadden gewerkt, voelden zich vermoeid, wieschen zich, het water schiep
bewustzijn van nieuwe kracht. Daarna zouden zij aan tafel gaan, de dingen van den
dag bespreken, de krant lezen en zich nauwelijks rekenschap geven van de wonderlijke
harmonie, waardoor hun leven in stand bleef.
Een huivering doorvoer mij, ik was al veel verder, bij den donkeren tuinmuur van
het ziekenhuis. De naakte boomen stonden hoog naar den hemel, ik zag hen niet,
hoorde slechts hun eenzelvig geruisch. De stilte ging verloren, ik stak het lichte plein
over, met zijn taxi's en trams, die als vreemde, verdwaalde constellaties voortgleden
door de onwezenlijkheid van dit vroege winteravonduur. Daarna bereikte ik de nauwe
straatjes en hier werd de
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honger meestal tot pijn. Ik vond mijzelf terug in deze omgrenzing, tastte naar het
geld in mijn zak, gluurde naar de kroegjes en logementen, die hier talrijker waren
dan de burgerwoningen. Soms walgde ik van den stank, die uit kelders en riolen
opsteeg, of van de onqualificeerbare menschen- en etensgeuren, die door de kieren
van deuren en vensters drongen. Wat hier passeerde, ging dicht langs mij heen. Een
hooge mannengestalte, voor wier nadering ik ineenkromp, of een rennend kind, dat
in al zijn vervuildheid tegen mij op kon botsen, zoo ik niet zorgvuldig uitweek. Ergens
begon, ondanks het vroege uur, al een harmonica te zingen, een vrouw trad in een
deuropening, waarboven rood licht scheen, en siste in mijn richting. Ja, hier was het
leven misdadig, ziek, verrot, hier kon een mensch zijn waanzin als gerechtvaardigd
ervaren.
Goedkooper eethuis bestond er niet in heel de stad, dan wat ik na veel zwerven
had gevonden. Veel zwerven en steeds grooter vrees voor den dag van morgen. In
goed-burgerlijke restaurants had ik eenmaal vredig de spijze tot mij genomen,
zorgvuldig kiezend wat mij dien dag zou bekoren en sterken. Ik was een mensch
tusschen menschen, ik had mijn deel aan de wereld. Ik had die geïnteresseerdheid
voor elke kleinigheid, die het zelfbewustzijn verrijkt en ver is van de gespannen
aandacht, die op innerlijke verwoesting duidt. Soms greep ik naar een dagblad en
liet mij het nieuws tegelijk met het voedsel smaken. Maar vaker concentreerde ik
mij uitsluitend op het eten, het waarnemen van de omgeving intensifieerde mijn
genot en later liep ik neuriënd door den avond terug naar mijn kamer.
Van die onbekommerde uitstapjes tot deze late periode van duisternis voerde een
lange weg, een weg met steeds armoediger eetgelegenheden, met steeds moeizamer
bevochten ontspanning. Men is iets of men is niets, maar wat kan daartusschen liggen?
En daartusschen bevond ik mij juist. Eenmaal was het mij nog gemakkelijk afgegaan
een gesprek te voeren: met een kellner, die mij bediende, met een willekeurigen eter,
die zich in mijn buurt bevond. Ik moest al sinds weken iedere toenade-

Werk. Jaargang 1

5
ring hebben afgeweerd, toen ik eensklaps tot de ontdekking van mijn schuwheid
kwam. Dit moest een bewijs van sterkte zijn, eenzaamheid die zichzelf genoeg is.
Maar het eenzijdige, om maar niet te zeggen het bedriegelijke van deze diagnose
ontging mij niet. En naarmate mijn innerlijke en materieele nood toenamen, poogde
ik iets te hervinden van het vroegere contact, zonder mijzelf die pogingen te bekennen.
En ik kon zonder moeite mijn toenemende eenzelvigheid excuseeren, want ik geraakte
verzeild in een milieu, dat mij moest aantrekken, juist door zijn strijdigheid met al
mijn primaire neigingen.
Op een avond, verloren in regen en wind, rillend en mij nog amper van mijn honger
bewust, kwam ik langs het kleine, groezelige eethuis. Ik wilde voorbijgaan maar
door de heen en weer waaiende deur kwam mij een voedselgeur tegemoet. De stad
was donker en vochtig, de wereld een onherbergzaam oord. Het was mij wel door
deze woestenij te dolen, maar nu weer de honger als een pijn mijn ingewanden
doortrok, kon er geen betere toevlucht voor mij zijn dan dit nauwelijks verlichte hol.
Ik duwde de deur open, stond meteen in het lokaaltje en greep mij vast aan een stoel.
Even tolde de wereld voor mijn oogen, maar ik had nog voldoende kracht om te gaan
zitten. Ik kwam bij door den tocht, die mij tot op de botten verkilde. Een man in een
kleurig boezeroen, met een voorschoot om, stond bij mijn tafeltje. Ik keek rond, zag
iemand met een portie stampot voor zich en bestelde dat ook, want er wilde mij niets
te binnen schieten. Op een andere plaats dorst ik niet te gaan zitten, hoewel de
onbehaaglijkheid van dit plekje tot mij doordrong. Maar eerst wilde ik weten waar
ik was.
Het eten verdween door mijn keel als een kleiïge massa: substantieel en smakeloos.
Dit was geen gevolg van weerzin, intgendeel, ik at gulzig. Maar mijn zenuwen
schenen verdoofd te zijn, een toestand die langzaam week, toen de warmte van het
voedsel mijn lichaam ging vervullen. Ik had den moed mijn bijna leeggegeten bord
op te nemen en mij aan een ander tafeltje neer te zetten. Het begon reeds soezerig in
mij te worden en door half gesloten oogen bezag ik de omgeving nader. Aan simpele
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draden hingen een paar gele peertjes te schijnen. De zwart bevlekte gewitheid der
muren was hier en daar bedekt met een reclamebordje, dat echter als zoodanig geen
dienst meer kon doen, vanwege de groezeligheid, die het in den loop der tijden was
gaan aankleven. Achter het bruin houten buffet, eigenlijk een in décadence geraakte
toonbank, lag een vertrek, waaruit damp en etenslucht door het lokaaltje trok. Ik
voelde opeens iets van walging, trachtte nog de menschen om mij heen op te nemen,
geloofde dat ik ging braken, maar alles werd weggevaagd in een overgroote
vermoeidheid.
Het was de eerste en de laatste keer, dat ik hier insliep, want ik wilde nooit meer
riskeeren, door de hand van den waard te worden gewekt. In den droom voelde ik
zijn nadering, als een gier schoot hij op mij neer en greep mijn schouder met zijn
klauwen. Toch was er niets direct wreeds in het gezicht dat ik opschreeuwend
aanschouwde. Men zou nauwelijks zeggen, dat het bij een lichaam behoorde, welks
hand mij zooeven zoo ruw had aangegrepen. Bijna passief stond het boven mij, een
bleeke maan. ‘We gaan sluiten’, zei het gezicht. Sidderend vertrok ik, vastbesloten
hier nooit weer te keeren, In de stilte van mijn kamer pas kwam het leven mij weer
dragelijk voor. Maar de nuchtere nieuwe dag leerde mij mijn vreezen af, zei mij dat
het afschrikwekkende maar juist goed genoeg voor mij was. En geleidelijk wende
ik eraan, des avonds naar het paupersche eethuisje mijn schreden te richten. Nooit
echter geraakte ik thuis in deze omgeving. Misschien alleen het tafeltje bij de
rechtermuur, dat mij elken avond wachtte, werd mij eenigszins vertrouwd. Het was
als een klein wereldje met een eigen dampkring. Daarbuiten, in de ruimte, waren
andere werelden, waarmee de mijne nooit contact zou vinden. Daar waren menschen,
en ik wist dat zij steeds dezelfden waren, maar wij groetten elkaar bij komen noch
gaan. Soms verbroederden zich enkelen, zij praatten, werden zelfs wel luidruchtig,
maar ik liet den zin van hun uitingen niet tot mij doordringen. Het was mijn laatste
verweer tegen een omgeving, dat mij eigenlijk toch al had geannexeerd.
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Er geurde iets van zomer door de stad. Ik merkte het toen ik, nadat de duisternis reeds
was gedaald, de straat betrad. Een boomtak wiegde zacht onder het schijnsel van een
lantaarn. Ik keek naar dien arm, die daar verloren scheen te hangen in den vroegen
nacht en zag, dat hij kleine knoppen droeg. Na de kilte van een vruchteloos
doorpeinsden dag, deed dit teeken van zich vernieuwend leven mij huiveren. Duidde
de koortsvlaag, die mijn lichaam doortrok, op geluk of ongeluk? Misschien beide,
misschien ook was het alles hetzelfde, want mij waren woorden en begrippen sinds
lang tot onontwarbare veelvoudigheden geworden.
Toen ik het plein overstak, zag ik een smalle maan boven de verre huizen. Diep
voelde ik de verarming van mijn lichaam onder de puurte van dezen hemel. Nu kon
de tijd niet ver meer zijn, dat ik aan vreemden - en was niet ieder mij vreemd? - mijn
toestand zou moeten blootleggen en een onuitsprekelijke angst deed mij dichter langs
de gevels loopen, als om mij zooveel mogelijk weg te drukken. Domheid, wreedheid
en wanbegrip zouden mij beleedigen en kwellen. De onaantastbaarheid van mijn
innerlijk leven zou worden bevuild door ruwe klanken. En ik zou de beproeving
moeten ondergaan, wilde ik niet verkommeren als een zieke hond.
Een paar zilverstukjes rammelden in mijn broekzak, bij iedere stap deden zij hun
hoonende muziek hooren. Het eethuis had dien avond voor het eerst zijn deur
openstaan. Ik hoefde niet het duwende gebaar van elken avond te maken, maar stapte
zonder meer binnen. Voor de zooveelste maal overwon de honger den afkeer, ik nam
plaats aan mijn tafeltje en lepelde weldra gulzig het bord water met vermicelli-draden,
dat men hier voor soep opdiende. Achter mij klonk weer de schorre basstem van den
haveloozen kerel, die hier steeds tegelijk met mij zijn avondmaal nuttigde. Zijn
tafelgenoot, een klein kereltje, met een vuilen baard, antwoordde weinig, omdat hij
het, als naar gewoonte, te druk met slurpen had. Dit geslurp maakte het mij bijna
onmogelijk langer dan den duur van het maal hier te zitten. Ik ademde een rioolstank
in, wanneer ik het hoorde; in dit geluid vernam ik de stem der
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verrotheid van deze omgeving, van mijzelf, van de wereld. En omdat het mooi weer
was, stond ik zoo snel mogelijk op, besloten nog een eindje te wandelen. Maar terwijl
ik mij verhief, keek ik in een mij onbekend gelaat. Een magere man, van middelbare
grootte, nam beleefd zijn hoed voor mij af. Ik zag een kale kruin, omringd door een
krans van grijze haren. Twee oogen keken mij met meer dan gewone helderheid aan.
‘Mag ik hier plaats nemen?’ vroeg de onbekende.
‘Ik wilde juist weggaan’.
‘Misschien wilt u zoo goed zijn nog even te blijven zitten. Ik heb u iets te zeggen.’
Ik voelde mij verward, hulpeloos, stamelde:
‘Er moet een vergissing in het spel zijn. Ik heb niet de eer...’
Maar terwijl ik dit zei, was ik reeds weer gaan zitten. De onbekende nam tegenover
mij plaats, op dien stoel, waarnaar ik menigmaal angstig had gekeken, als iemand
zijn intrede deed: dat die plaats onbezet mocht blijven, niemand mijn alleenheid
kwam storen.
‘Mijn naam is Wilkens’, zei de vreemde, ‘misschien hebt u wel eens van mij
gehoord’.
‘Kan wel zijn; mijn geheugen laat mij dikwijls in den steek’.
Hij had zijn hoed naast zich op den grond gelegd en hield het hoofd eenigszins
gebogen, zoodat ik tegen zijn glimmende kruin aankeek. Ik moest hem er op attent
maken, dat de waard naast hem stond. Toen keek hij op en ik zag weer de schittering
van zijn oogen. Hij informeerde omstandig naar de diverse gerechten en bestelde
tenslotte slechts een nederig bordje soep. Vervolgens verviel hij in zwijgen, zat op
het tafelblad te turen en slaakte slechts af en toe een zwak gekreun. Leed hij pijn?
Ik vroeg het mij af, maar terwijl ik dit deed, vroeg ik mij tevens wat het mij aanging.
Ik wilde dezen man ontloopen, maakte reeds een zachte schuifbeweging met mijn
stoel, toen andermaal de waard verscheen en het dampende bord voor den bezoeker
neerzette. Deze keek mij aan en glimlachte, als wilde hij zich verontschuldigen voor
de schamelheid van wat hem werd voorgezet. Ik zag
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opeens, dat hij menschelijk was, blijkbaar een arme, wat uit het lood geslagen
drommel. Maar ik was den omgang met menschen te zeer ontwend, om mij met de
situatie te kunnen verzoenen.
Hij nam een punt van het tafellaken, om daaraan zijn lepel af te vegen, maar de
vuilheid van het stukje linnen schrikte hem af en hij vergenoegde zich ermee den
lepel met zijn vingers af te wisschen. Hij roerde door zijn soep en keek mij peinzend
aan. Ik kreeg een wee gevoel, als roerde hij door mijn maag.
‘Wat moeten we doen?’ sprak hij. ‘We zijn op deze toevlucht aangewezen en we
moeten er nog dankbaar voor zijn’.
Hij lachte kort en begon te eten. Tusschen twee lepels door, vervolgde hij:
‘U weet even goed als ik, dat we ons hiermee niet mogen tevredenstellen. We
kunnen niet alle hoop laten varen, want we zijn van een ander slag, dan het hopelooze
uitschot, dat hier thuishoort’.
‘Wat weet u van mij?’ waagde ik te vragen.
‘Ik heb u hier al eerder gezien, al hebt u mij nog niet opgemerkt. U denkt, dat u
er niets mee hebt te maken, wanneer u met uzelf schuilevinkje speelt. Waarom geeft
u zich niet duidelijk rekenschap van uw toestand? Dat is de eenige manier om er
weer bovenop te komen’.
Misschien was dit gekkenpraat, maar er stak meer waarheid in dan mij lief was.
Ik werd er weerbarstig onder.
‘Maar wie zegt u, dat ik de begeerte heb om er bovenop te komen? Waar bovenop?
Ik weet heel goed waar ik thuishoor en dit eethuis is nog niet het laatste station’.
De peillooze wanhoop, die mij sedert maanden beheerschte, kwam eindelijk tot
uiting. De woorden van dezen dwazen vreemdeling deden mij ontdooien. Ik voelde
de wereld om mij stroomen als een donkere zee, waaruit een walgelijke stank opsteeg.
De ander werkte haastig zijn soep naar binnen. Hij had weer het hoofd gebogen,
ik dacht, dat mijn woorden

Werk. Jaargang 1

10
volkomen langs hem heen waren gegaan. Ik voelde mij zoo wanhopig, dat ik niet
kon blijven zitten. Ik moest mij vertreden, mijn vertwijfeling doodloopen.
‘Ik ga met u mee’, zei hij en stond ook op.
Meteen kwam de waard toegeloopen, om zijn geld in ontvangst te nemen. Ik liep
door, voorbij de nog steeds openstaande deur, de steeg in. Reeds prees ik mij gelukkig,
weer alleen te zijn, toen ik hem naast mij zag. Meteen voelde ik, dat verder verzet
nutteloos was. Nu hij liep, merkte ik, dat er een kracht van hem uitging, die ik niet
kon weerstaan. Hij mocht ouder zijn dan ik, maar zijn vitaliteit overtrof de mijne
vele malen. Het was echter niet iets, waaraan ik mij kon oprichten. Integendeel, het
fluïdum, dat er van dezen man uitging, maakte mij nog loomer dan tevoren. Of was
het de zoelte van den vroegzomerschen avond? Of misschien slechts mijn innerlijke
uitgeholdheid, die bij ieder contact meedoogenloozer met zichzelf werd
geconfronteerd? Ja, dit alles had ook deel aan mijn gewaarwording, maar deze man
was toch wel een geladene.
Ik ging verder zonder nota van hem te nemen. Misschien zou hij mij aanstonds,
als wij de stegen achter ons hadden, verlaten. Zijn zwijgen sterkte mij in deze hoop.
Soms kreunde hij en telkens als ik dat hoorde, ging er een schok door mij heen.
Misschien was hij krankzinnig, zocht hij mij neer te slaan in een van de vele duistere
hoeken, die wij passeerden. Ik liep sneller en sneller om maar zoo gauw mogelijk
een drukke straat te bereiken. Hij hield mij bij.
Wij kwamen in een winkelstraat. Het was al na achten, slechts een enkele étalage
was nog verlicht. Menschen liepen kalm te flaneeren, maar ik minderde mijn vaart
niet. Hoe lang zou ik dit nog volhouden? Mijn organisme verdroeg geen sportieve
prestaties en ik wilde toch niet rechtstreeks naar huis gaan, want ik achtte hem in
staat, mij ook daarheen te volgen. Ik verlangzaamde mijn schreden, ik wist niet meer
wat ik moest doen. Toen begon hij weer te spreken en ik was hem er bijna dankbaar
voor en voelde de bedreiging minder worden.
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‘U vindt mij natuurlijk vrijpostig’, sprak hij ‘omdat ik mij aan u opdring. U vindt,
dat ik niets met u heb te maken, u volgt uw eigen weg, en ik den mijnen. Maar als
alle menschen zoo dachten, wat zou er dan van de samenleving terecht komen?’
‘De menschen denken niet’, antwoordde ik.
‘Slaat u hen niet al te laag aan’, adviseerde hij, ‘ze denken wel degelijk. Ze zijn
evenmin tevreden als u of ik. Maar u bekommert zich niet om wat de anderen kwelt,
u hebt al teveel aan uzelf. En toch willen allen hetzelfde: hun onrust verminderen.
Het helpt weinig of men dat wil, doorgaans heeft het zelfs een averechtsche
uitwerking. Maar men kan niet alle menschen over één kam scheren. De een kan zijn
onrust verminderen door meer aan zichzelf te denken, de ander juist door zijn aandacht
meer op zijn omgeving te richten. Men moet niet steeds voortgaan hetzelfde te doen,
maar afwisseling brengen in wat ik noem zijn levenstechniek. U hebt u te eenzijdig
geconcentreerd, u leeft te introvers’.
‘Ik geloof niet in een levenstechniek’, zei ik, besloten mij tot het uiterste te
verzetten, hoewel ik voelde, dat hij, althans wat mij betrof, enkele juiste dingen
uitsprak. ‘Nee, zoodra we een techniek noodig hebben, zijn we al verloren. De natuur
moet zichzelf zuiveren’.
Hij lachte en ik kromp onder dat geluid, alsof mij alle zekerheid ontviel.
‘U spreekt van natuur! Alsof wij ons niet hoe langer hoe meer van de natuur
verwijderen. Juist doordat de mensch tal van natuurkrachten beheerscht, waaraan hij
vroeger was overgeleverd, verwijdert hij zichzelf verder van de natuur. Dat is een
fatale verschuiving en daaraan wil ik tegemoet komen, door ook op het menschelijke
wezen een techniek toe te passen’.
‘Dan moet u een psychiatrische kliniek openen. Ik wensch u veel succes’.
Hij scheen mijn ironie niet te hebben gehoord, want inplaats van er op in te gaan,
verviel hij eensklaps in een soort extase, die mij deed huiveren.
‘Ze komen niet tot mij’, barstte hij uit, ‘ze zullen
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nooit komen. Ze willen liever vergaan dan mij te hulp te roepen. Laat ze dan vergaan!
Ja, laat ze vergaan, maar draag ik dan geen verantwoordelijkheid? Ben ik dan slechts
individu of ook deel van het geheel? Of deugt mijn methode niet, omdat ik geen
gelegenheid krijg haar toe te passen? Maar wat mankeert er dan aan? Ben ik het zelf
misschien, die mijn methode in den weg sta?’
Hij kreunde weer en ik geloofde in een afgrond te hebben gestaard.
‘Maar wat is uw methode dan eigenlijk?’ waagde ik te vragen.
‘Ik kan haar moeilijk omschrijven. Ze wijzigt zich van geval tot geval. Ik voel den
mensch heel nauwkeurig aan, dat hebt u kunnen constateeren. Ik zag u in die trieste
omgeving, ik doorgrondde u, ik dacht u te kunnen helpen. Maar u bent precies als
de rest: u wilt niet geholpen worden. Adieu, meneer’.
Hij keerde zich om en eer ik tijd had tot mijzelf te komen, was hij verdwenen. Ik
voelde mij bewogen en zeer eenzaam. Onwillekeurig keerde ik ook op mijn schreden
terug. Maar wat verwachtte ik, wat zocht ik? ‘U wilt niet geholpen worden’, had hij
gezegd, en zoo was het. Bovendien, waarom zou ik waarde hechten aan het gepraat
van een fantast? Hoe duidelijk zag ik nu alles in: dat hij zich vastklampte aan de
fictie van anderen te kunnen redden, omdat hij zelf reddeloos was. Maar hoe pijnlijk
was het een mensch zoo de nederlaag te zien lijden. Bijna voelde ik iets van schuld:
dat ik hem niet welwillender was tegemoet getreden. Maar wat konden wij voor
elkaar zijn? Was dit vluchtige contact niet juist ontstaan doordat wij beiden doolden?
Een ander had hem zeker niet zoo lang aangehoord.
Ik ging naar huis door den zoelen avond, maar de zomer was aan mij verspild. De
duisternis van het menschenleven lag voor mij open, de duisternis, de eenzaamheid,
het onbegrip. Maar het bloed stroomde weer in mij, de hunkering van dezen man
had mij aangeraakt: in zijn lijden had ik het mijne en dat van de duizenden naamloozen
herkend en ik wist, dat ik er tegen moest vechten,
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ondanks of misschien juist om de uitzichtloosheid van den strijd. Want wat beslecht
kan worden is voorbijgaand. En slechts wat eeuwig is, kan ons opvoeren boven de
beperktheid van het persoonlijke en oogenblikkelijke.
Een nieuw tijdperk begon voor mij.
M. MOK
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[Gedichten]
Het kind
Hij was zeer lang voor zestien jaren, dus
heeft hij gewacht voor allerlei kantoren.
Hij leerde veel uit 't slaan van deuren horen
en uit het kleppren van een brievenbus.
Hij heeft veel lief gehad en nooit gekust,
en alle liefde die hij gaf, verloren.
Toch liet hij zich hierdoor in 't minst niet storen,
slechts één vrees stoorde soms zijn rust:
dat hij ééns weerloos tegen haar geheim zou staan,
niets van zijn leven was voor haar verborgen.
Zij luisterde, maar nooit liet zij hem volgen
de kronkelgangen van haar vreemd bestaan.
Hoe goed, dacht hij, haar op een lentemorgen
in een wit bed te zien door 't open raam.

Binnenhaven
Ik liep tot het eind van de haven
waar ik dacht dat je wonen zou,
maar daar was de bel weggeroest en
de brievenbus volgestouwd
met natte en roetzwarte kranten,
het huis was vergeeld en heel oud.
Ik liep achteruit tot aan 't water,
bedacht dat voor géén enkle vrouw
ik lopen zou tot in het water,
behalve misschien eens voor jou.
In het raam dook een bleekrode driehoek,
wat was dat voor een teken, van jou?
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Ik dacht aan je roodwollen sweater
(of je die nu nog hebben zou?)
die altijd zo goed gestaan had
bij je haren en 't hemelsblauw,
maar hier spieglen de ramen en 't water
alleen maar een lege rouw.
Aan 't beurtvaartloket zei een schipper:
‘Het is vier-en-dertig’. Ik wou
direct naar dat nummer gaan zoeken,
al had hij het niet over jou.
Want was het niet steeds slechts het toeval
dat me aan je heeft toevertrouwd?

Cathedrale de Reims
De heiligen van het portaal
hebben ons nog zeer veel te zeggen,
hoewel wij even overleggen
luistren wij niet naar 't oud verhaal,
trekkers in ruitenhemd en short
durven wij niet voor 't altaar knielen;
hoewel de priesters ons bevielen
werd ons verblijf alhier bekort
door een teveel aan offerblokken:
wij zijn niet ieder geloof gewend
en wagen op ons heil geen cent,
te onvertrouwd om mee te gokken.
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Prometheus
Een trechter opstaand naar het firmament.
Over mijn hoofd trekt het heelal
schroeiend en stil zijn rulle korst.
Geketend aan een top, na eeuwen
gerezen uit een kratermeer,
ben ik aan de kometen 't meest verwant,
die wagen, slepend met hun lange haren,
de roekeloze sprong van wand tot wand.
Ook ik droeg vuur.
Is dit het beste einde
met rots en al in aarde opgelost?
Ook roest en onkruid nemen eens bezit
van 't uitgemoorde mitrailleursnest
in langveroverd dood gebied.

Verlangen
Aan beide zijden kwelt mij 't gras
en alle bloei verwijt mij 't wachten.
Geen zonlicht pantsert mij. Het was
nooit vreemd aan wijde kille nachten.
Een afgrond aan mijn linkerzij,
de duisternis leent zich tot beden:
Ziet gij de drempel? 't staat u vrij
om voor- of achteruit te treden.
Is deze eenzaamheid fataal
genoeg om zich aan u te meten?
Werd reeds mijn keus tot ideaal?
Zoals het loon is der asceten.
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Vrouw
Zij heeft het ranke lijf der vrouwen
die lasten dragen op hun hoofd,
en aan hun schouders slechts hun borsten
fier in de avond langs het strand.
Haar lichaam tekent nu een zweepslag
strak door bewustheid opgejaagd
slechts naar haar eiland lokt het palmhout
diep in de welving van haar rug.
O schaduwhaar en bruine flanken,
o val als alle spanning wijkt,
wanneer zij schoon wordt als de aarde
diep bij de wortels van de nacht.

Historische momenten
Herinnert zij zich hoe een jonge man
soms onverwachts in het portaal kwam zwijgen,
of hoe hij bij de stille wanhoop van
een hopeloos gesprek zwaar stond te hijgen,
hij kwam om haar zijn nieuwe fiets te tonen of te vertellen van 'n vacantiereis,
in diepe twijfel wat het hem kon lonen
een handdruk rekken en nog even wijs
verbeten zingend weer naar huis te gaan;
hoorde zij door de deur zijn schrille stem,
wist zij het nu of niet? Zij kwelde hem.
Hoe moest hij haar verhalen juist verstaan?
De dansclub, 't weekend, vooral de B.M.,
daar meisjes niet alleen uit zeilen gaan.
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De bommenwerper
Als onder wijding van gestrekte handen
rusten mijn snelle valken in 't gelid.
Ik schijn een punt, berekenbaar en wit,
Een donk're rook voor trekkend door de landen.
Maar eenzaam bij 't gehuil der kogelvelden
kopzwaait mijn kist besluitloos als een koe,
het stalen zonlicht schrijnt mijn oogen moe,
zwaarder heb ik 't dan wie mijn schietschijf stelden.
Maar dan het spel, de lichte vissen springen,
ver achter mij laat ik hun broze baan.
Hun gratie verraadt mij hun ijle zingen,
hun gretig bijten en fonteinen slaan.
Hoe zinrijk zijn van bovenaf de kringen:
Een kraterveld in zwavelgele maan.

Halfavond
Ik heb de grens van dag en nacht ontdekt
naast platgestreken wilgebomen
in wateren die in 't gelid opkomen,
waaraan zich zelfs de kilste nixenvoet onttrekt.
Uit spiegelholen waait bij stromen
een onbekende min.
De sterren prikken langzaam 't zenith in.
Ik zou graag iemand tegenkomen.
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Ingeborg
Daarginds is de dagsector smal ingezogen.
Op ski's komt zij 's avonds het dal ingebogen,
waar als zeesterren wiegelen de lage lichten.
Ik weet dit, want ik ken de herfstgezichten
van het land waar als feest zich de zomer laat denken,
dat het land met de zee viert, de stad met zijn rozen.
Ik heb mij dit laaglauwe land niet gekozen,
waar de lente mij afmat met gluiperig wenken.
Wij namen ginds afscheid op 'n plentje vol regen,
in de eerste straat kwam ik het donker al tegen.
Ik maak me nu over jouw winter geen zorg,
zend mij een kushand per noordenwind, Ingeborg!

Winter
De sneeuw is heel onmerkbaar gekomen
en roodglazen herten springen door 't woud.
Er kruipen slangen in kreupelhout,
en de warme lantaarns in de bomen
wij vinden ze niet, en gevaar is vertrouwd.
Wij zijn nog niet erg verkleumd en koud,
maar zullen de hele nacht blijven dromen
van de spleten vol hars in 't vriendelijk hout,
van een broodgeurend huis, waar 't kaarsenlicht
schijnt in goud op een open wit bed. Je gezicht
zag ik nooit zoals nu, maar ik kan niet hopen,
al sloeg ik de lakens graag over je dicht.
Ik laat één kaars aan, de gordijnen open,
ik waak aan je zijde, wacht haast een gericht.
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Aandacht
De spieren die een vlinder spanden
onder uw smalle navelring,
achter wiens scherpe vleugelranden
geperst door nauwe kniekeelwanden,
de fonkelende wierook dringt,
als sluiernevels cirkelend in een
volmaakte maat en evenwicht.
Waar schuilt de haard en kern daarbinnen,
die heel dit duizlend vergezicht
verwarmt met 't roodste hartstochtlicht?
Het gloedvol eind der zonnedagen
is in uw heupbokaal bewaard,
't kristallen ei devoot gedragen
op smalle vingertoppen traag en
eerbiedig om uw knie geschaard.

Wens
Mijn wens is los te zijn van u en voort
te gaan tot 't eind en nooit tot rust te raken;
ik wil uit geen verhitte droom ontwaken,
het leven is een jacht van angst tot koorts,
bezinning, wanhoop van het dagen tellen.
Ten twede male is wat langs mij trekt
volkomen doelloos. Uit geen daad gewekt
wil 'k niet alleen mezelf, maar and'ren kwellen.
Ik heb te lang bij u en mij gedraald,
maar is iets waard om lang er bij te toeven?
Moet ik dit alles weer opnieuw beproeven?
Uit medelijden heb ik zelfs gefaald,
in zelfmoord: als mijn lijk werd opgehaald,
wist gij waarom, 't zou u te zeer bedroeven.
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Vergevorderd
Mijn vriend kijkt beneveld
en zegt in zijn bier:
de maan in het eerste
en laatste kwartier
zijn Diana's heupen,
verlicht door een kier voor ons eigen plezier.
Ik knik in het bierglas,
ik heb hem verstaan,
droom andere heupen
langs kortere baan.
Wat gaan mij de kille
heupen nu aan
van de vrouw in de maan!

Selfmade man
De beulsbijl sprak op zeek're dag:
als dit zo doorgaat komt er krach,
men zet mij na gebruik op zolder
als zondebok voor oude kolder.
De beulsbijl brak het dakraam uit,
vermomde zich met haar en huid
En leende geld van zeek're staat,
die zo'n gelegenheid nooit laat.
En 's avonds stond in elke krant:
B. Bijl & Co executant.
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Ballade van de veerpont
Zij heeft zich bij hem aangesloten,
hij heeft de veerpont voor haar betaald,
zij hebben een stil verbond gesloten
en lang over 't water gestaard.
Idylles groeien na één dag zon
als paddestoelen na regen.
hij wist dat hij haar beminnen kon,
zij hebben alleen maar gezwegen.
Een lentedag stierf als was zij vermoeid
van haar eigen heftig ontwaken.
Toen is in de nevel zijn droom vervloeid,
voor zij tot elkaar konden raken.
Zij voer alleen terug in dit zware uur
en nog haakte hij naar haar lippen,
maar heeft zijn eerste avontuur
te dromerig laten ontlippen.
Want de weemoed van de avondwind
had hij meer lief dan haar,
en wat hij in die weemoed vindt
is een schoner beeld van haar.

L. TH. LEHMANN
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Romance
Al jaren zit hij op het balkonnetje, één hoog, een klein stuk wereld, anderhalf meter
lang, een meter breed, een vlot in het luchtruim, een vlot van een wrak. Hij zit, leest
niet, kijkt niet, slaapt niet. Hij zit en luistert. Luistert naar de symphonie van geluiden
om zich heen, achter, voor, ter weerszijden, boven zich. Symphonie van mattengeklop,
vogelgefluit, van vrouwegekijf, kindergehuil. Beneden hem ligt een schooltuin. De
school is ingericht tot nood-ziekenhuis, twee klassen een zaal, drie zalen beneden,
drie zalen boven. Witgekapte zusterschimmen. In de tuin teringlijders. Al jaren. Het
is het ziekenhuis der langdurige gevallen, der hopeloze veelal. Men ziet er lang
dezelfden en als men ze niet meer ziet, dan zijn ze met vacantie, of dood.
In de schooltuin staat een boom, een kastanjeboom. In de lente bloeit hij wonderlijk
schoon. Hij is dan oud en jong, als een rijp man in de bloei naar een niet meer
verwachte zeldzaam tedere verliefdheid. In de zomer is hij vorstelijk, weemoedig,
schaduwrijk. In de herfst verliest hij zijn blaren en takken zoals een mens zijn handen
kan verliezen, zijn armen, zijn voeten, zijn benen. De onzichtbare wind slaat en
striemt, zodat de boom en de man op het balkon huilen, de een in de weemoed zijner
verschijning, de ander met werkelijke tranen uit ogen en neus. In de winter is alles
dood. De boom is bijna zo kaal als een kruishout op een graf. Kraaien en mussen
scholen samen op zijn takken en vallen daaraf als klonters vruchten wanneer een
zuster wat brood strooit in het tuingrind.
Daar het gisteren nog herfst was, zat hij ook gisteren nog op zijn vlot. Hij keek
niet, hij dacht niet. Zijn ogen waren blind gericht op de boom, die zeer ontluisterd
was en weende in een vale regen. Hij keek zonder te zien. Zijn ogen lagen diep en
stil in zijn gezicht, een proletariersgezicht, rul en mat, hoekig en week. Af en toe
bewoog zijn mond, zijn vlasse haar was een natte streng vanuit een scheiding opzij.
Hij sprak zonder achterom te
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zien. Hij sprak met scheefgetrokken smalende mond, zoals een kwajongen zijn baas
tegenspreekt, in machteloze durf. Hij sprak iemand tegen die onzichtbaar was, die
daar achter was. En plotseling schoot die te voorschijn als een duvel uit een doosje,
hoofd en bovenlijf naar voren, snauwend een rauw betoog. En weg was ze weer. Een
slonzebel. Een jong vrouwmens met stroohaar, een scheldmond en spleetogen. De
zusters van de bovenschool gunden zich soms even tijd om te kijken. Ook jonge
vrouwen zijn dat, zakelijk, met zachte stemmen en met een sfeer van lysol en
chloroform. ‘Ruzie?’. ‘Ja, ruzie’. De vrouw aan de overkant schiet weer met hoofd
en bovenlijf haar ellende uit, haar wrok te gemoet. Ze is een duvel uit een doosje,
een arme duvel. En met een ruk trekt ze de balkondeuren toe. De zuster die dat
afspiedde en ‘Ruzie?’ vroeg, ziet den man alleen, op zijn vlot, alleen in een grijs
heelal. Straks drijft dat vlot weg, naar een zee waar typhonen loeien. Hij had zijn
hoofd gedoken als onder een slag. De typhonen zingen een ontaard wulps lied en
spelen met de doodsangst van dit leven, dat toch eigenlijk allang dood wil. Waarom,
denkt de zuster, trekt hij zijn jas niet uit en daarna zijn hemd? Waarom maakt hij
geen nood-vlag van zijn hemd?
De regen wordt rijper, heviger. De goedertieren kastanjeboom staat stil en vast als
een nadenkelijk man. Hij huilt breeduit in de plechtige hartstochtelijke regen en
verliest handen en armen.
Hij op het balkon staat op, langzaam, maar met een van binnenuit laaiende
voortvarendheid. Het is of hij de vrouw daar achter de balkondeuren wil gaan slaan,
of hij wil gaan mokeren op dat duvelsmasker van onvree en haat. Hij morrelt aan de
knop. Daar komt de duvel zelf hem al ter hulpe. Met een ruk opent zij haar hel.
Onhandig strompelt hij naar binnen. Hij heeft precies geteld een been en een halve
arm. De rest is: een houten poot, een hele lege jasmouw, een halve lege jasmouw.
Zij die afspiedde keert zich onthutst af. ‘Slaan zal hij haar wel niet’.
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Janus is een dementia paralytica. Hij hoort hier niet op zaal. Hij hoort in Maasoord.
Dat had er allang van moeten komen, maar wie ligt hij in de weg? Hij is een uitgeblust
wezen. Hij lacht en lalt en is het mikpunt van de botte maar goedgemeende plagerijtjes
der anderen. Er is op deze zaal der levenslangen een gestichtspsyche die nauwelijks
voor Maasoord onderdoet.
‘Janus, waar is je meisie?’
‘Maide’, roept Janus, ‘Maide, maide’ - en hij grinnikt log en verrukt. Het is een
van zijn succesnummers. ‘Maide’ - en hij zoekt bijval rondom. ‘Maide’, schreeuwt
hij en kantelt zijn zwaar gelaat met de donkere ogen naar rechts, naar links - dat
gelaat met die ogen, een rotte vrucht.
‘Maide, zegt er een, maide, echt Rotterdams’.
‘Mède, zegt er een, mède, da's Haegs’.
‘Meesje, zegt er een, meesje, da's beschaafd’.
‘Mokkel, mot je zegge’.
‘Kalle’.
‘Griet’.
‘Nieze, peesnieze’.
Lachen. Opa in de hoek lacht verkneukeld zonder te weten waarom. Zijn vage
herinnering strompelt het mannengelach achterop. Pieter, het kind van de zaal, werpt
uitbundig de magere armen omhoog en lacht luidruchtig om het lachen zelf.
‘Ssst’, komt de zuster. Het lachen sterft zonder een enkele reutel, moe en zonder
strijd.
Janus was allang geen deelgenoot meer. Zijn bezinning is als een vlam die leeg
en schel oplaait om daarna neer te slaan in duisternis. Hij ligt op z'n zij, log en
gesloten. Hij ligt met het gezicht naar het venster. Hij kijkt zonder te zien. Hij ziet
een boomkruin in winterse naaktheid, hij ziet de achterkant van huizen, lege
balkonnetjes getooid met schuin opgehangen mattekloppers, met vliegenkasten en
wasgoed. Maar hij ziet zonder te zien. Dan laait plotseling de vlam nog eens leeg en
schel op. Hij steunt op de elleboog en wuift. Hij wuift met logge onzekere hand.
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De zuster van ‘Ruzie’, van ‘Slaan zal hij haar wel niet’, van ‘Ssst’ loopt er op af, en
kijkt, kijkt mee.
Achter de balcondeuren van het vlot staat een gezicht, stroogeel haar, scheldmond,
half toegenepen ogen - over dat alles een lach, de ruwe smachtende glimlach van
zinnelijkheid, van dorst, schreiend in een mislukt schelmse koketterie. Het is een
mooie vreselijke kop, de kop van die vrouw - het is een Medusakop in de trieste
luister van weerloos verlangen, verwording en maagdelijkheid.
Janus heeft twee handen, twee armen, twee voeten, twee benen. Vanuit de verte
is de rotte vrucht van zijn gelaat schoon-blozend, met diep-donkere ogen.
De zuster van ‘Ruzie’, enz. trekt het raamgordijn toe. Ze doet het rustig, met enige
piëteit. Het is het doodslaken over een romance.
ANNA BLAMAN
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De vergissing
Hij had dan toch zijn vaste betrekking in het ministerie gekregen en eindelijk zouden
ze trouwen. Bruid en bruidegom besloten, dat er voorlopig geen kinderen zouden
komen, hij moest eerst wat meer verdienen. Zij vroeg uitleg. Verveeld door zooveel
onnozelheid legde hij haar omzichtig de theorie uit van de heren Ogino en Knauss.
Nauwkeurig rekenden en rekenden zij, zij bepaalden - voor de grap op een uur na
zelfs - haar periodes van onvruchtbaarheid en geen tien maanden na de
huwelijksplechtigheid werd ik geboren.
Zoals mijn bestelling bij den kinderkolenboer een vergissing was, zo werd mijn
heel leven een aaneenschakeling van vergissingen. Vele daarvan liggen nog in de
kelders van mijn onderbewustzijn begraven, enkele slechts zijn me nu plots helder
voor de geest geschoten, nu, na die grote vergissing met dien voetbalvent. Oude,
reeds lang geheeld gewaande wonden - pardon, vergeef me die grote woorden - oude,
reeds lang vergeten gewaande gebeurtenissen vervolgen mij, oude, reeds lang vergeten
gewaande gestalten staan weer voor mij in scherpe omtrekken en lachen mij uit.
Mijn vader, die een socialistisch militant was, schakelde mij reeds vroeg in het
partijverband. Ik werd lid van een kindergroep, waar ik met klassenstrijders op
zakformaat socialistische voetbal speelde, socialistische reidansen uitvoerde,
socialistische wijsjes zong en heerlijke socialistische uitstappen deed naar buiten.
Ook vertegenwoordigen wij, kinderen, de proletarische jeugd bij strijdmeetings,
feest-, protest-, anti-militaristische of andere betogingen. Daar vond mijn aangeboren
pretentie en zucht naar uitblinken zijn eerste voedsel: ik wilde ‘meeting-houder’
worden. In de kleinste kamer, in de koolkelder, in bed, kortom, overal waar ik me
onbespeurd achtte, hield ik kernachtige redevoeringen tot een dankbaar publiek, dat
me meer dan eens met luid applaus zijn instemming betuigde. Wat ik mijn luistervee
voorspiegelde is me ontgaan, alleen weet ik nog, dat ik vaak heelemaal geen woorden
gebruikte en alleen maar de
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dreun van een spreker en zijn rhythme naäapte: taraldara, dara, daraldaradara, da da
da (bravo, bravo!). ík ben geen ‘meeting-houder’ geworden, waarom weet ik niet.
Wie verder leest, weet het misschien wel.
Later ontvlamde ik in bewondering voor de dirigenten van partij-muziekkorpsen
en ik besloot orkestleider te worden. Bij wijze van vooroefening dirigeerde ik thuis
een kompleet orkest en tegelijkertijd bespeelde ik al de instrumenten met de
gewaardeerde medewerking van mijn waterpot, een afgedankte vork en mijn soliede
stembanden. Zo herinner ik me nog zeer merkwaardige interpretaties van de
Tannhäuser-ouverture en een geslaagde paraphrase van: ‘Wij zijn de jonge garde,
van 't proletaria-a-aat!’. Mijn vader dacht er 't zijne van: hij wilde de socialistische
harmonie verrijken met een klarinet-solo van eerste gehalte en liet mij om te beginnen
inschrijven voor de lessen van. notenleer. Na maanden noeste arbeid aan mijn
muzikale vorming moest de kameraad-leraar, Jef de schoenmaker, mijn vader melden,
dat ik geen do uit een solsleutel kon onderscheiden en geen orgelpunt uit een
fortissimo.
Mijn behoefte aan glorie taande echter niet. Nu ik in de hoge regionen des geestes
mislukt was, beproefde ik ze te verwerven enige trappen lager: getroffen door een
pathetisch beroep op zijn proletarisch bewustzijn, na een welgelukt turntornooi door
een populair partij-mandataris in de wereld geslingerd, meldde mijn vader mij als
lid van de socialistische turnkring ‘Rode kracht’. Gezien mijn ouderdom, werd ik
ingelijfd bij de afdeling ‘leerlingen’. Ik ben er niet in geslaagd daaruit te geraken,
want toen ik de leeftijd bereikt had voor een hogere klasse, beletten mij mijn vrees
voor dodelijke ongelukken, die ik me in mijn dromen-bij-dag zeer realistisch
voorstelde, ook maar één eenvoudige oefening uit te voeren aan de ringen of aan het
rek. Dat kon ik echter bij mijn inschrijving niet voorzien en fier paradeerde ik enige
dagen later in mijn gloednieuwe turnkledij voorbij mijn straatmakkertjes. Een van
mijn benijders, Sus uit 't winkeltje - overigens mijn vijand, omdat hij, niet ik,
‘hoofdman’ van de straat geworden was - informeer-
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de of die rode letters R.K. op mijn maillot soms rottekop betekenden. Ik bepaalde
mij bij een minachtend stilzwijgen, want tijdens een vroegere strijd om het
meesterschap had Sus me hardhandig van zijn physische superioriteit overtuigd. De
kerel liet me echter ook nu niet met rust: hij had in de ogen van de ‘mannen’
bewondering gelezen voor mijn sportieve verschijning en een dergelijke afbreuk aan
zijn prestige kon hij nu eenmaal niet dulden. Hij daagde mij uit op een tweekamp:
hij zou een paar toeren uitvoeren en ik moest maar eens proberen hem na te doen.
Hij ging op zijn kop staan, voeten tegen de muur. Dat kon ik ook. Dan zette hij zich
op zijn knikker zonder steun tegen de muur... en bij die tweede proef reeds viel ik
smadelijk door de mand. Ik gaf het echter niet op. Een heldhaftige poging om evenals
hij een handstand uit te voeren bekocht ik met een ferme buil. Nog gaf ik me niet
onder. Sus ging dan op een groot wiel van een natiewagen staan en sprong kalmweg
over het wiel van een andere, die bijna twee meter verder stond: sierlijk kwam hij
op zijn beide voeten in de tweede kar terecht. Op dat wiel staan kon ik ook, maar
mijn panische schrik voor been-, schedel- en andere breuken beving me weer en
onder tergende toejuichingen van mijn makkers zag ik van het kunstje af. Nog een
opperste poging waagde ik om de balans naar mijn kant te doen overhellen: met de
krop in de keel ging ik op het voetpad stokstijf in gesloten strekstand staan, ik trok
mijn gezicht zo strak mogelijk en ik begon te tellen - een maat om niets - een, twee,
drie, vier... heffen op de tenen, benen diep buigen, handen voor de voeten... en ik
voerde in mijn eentje de eerste vrije oefening uit van de nieuwe reeks, die de leerlingen
van ‘Rode kracht’ ingepompt werd. Mijn makkers, die eerst verrast toegekeken
hadden, lachten mij honend uit. Het beterde er niet op, toen ik bij het einde van mijn
exhibitie met nadruk verklaarde:
- Dat is nu eigenlijk turnen, echt turnen, kunstturnen!
Ik vluchtte in het ouderlijk huis, waar ik onder de keldertrap een meeting hield en
het vulgus eens duchtig de huid volschold.

Werk. Jaargang 1

30
Ik had me vergist: al mijn pogingen om bij mijn makkertjes roem te oogsten waren
mislukt. Sus uit 't winkeltje, mijn overwinnaar, was echter niet haatdragend: eens
zijn gezag bevestigd, nam hij me genadig weer op in de kring. Het scheen zelfs, dat
hij dankbaar was, omdat ik hem zulke schitterende gelegenheid geschonken had zijn
heerschappij te versterken: ik mocht nu steeds naast hem zitten en als hij keus had,
nam hij steeds mijn offer, een caramel, een knikker, een eindje koord, eerst aan. Op
een keer nodigde hij me zelfs uit binnen te komen in 't winkeltje van zijn moeder. Ik
aarzelde eerst: mijn ouders hadden me streng verboden daar mijn snoepgeld uit te
geven, waarom zegden ze me niet. Uit de grotemensenwereld vernam ik vage
berichten over ‘dat wijf’, die me niet veel wijzer maakten.
De geheimzinigheid rond dat winkeltje prikkelde mij reeds lang en tenslotte won
mijn nieuwsgierigheid het op mijn vrees voor de ouderlijke woede. Het
snoepwinkeltje, dat even klein en donker was als dat van Mie Bol, mijn
leverancierster, stelde mij door zijn gewoonheid teleur. Toen bracht Sus me in een
laag kamertje achter de winkel. Daar zat zijn moeder aan een tafel, die vol tabak lag
en sigarettenpapier.
- In deze tijd moet 'ne mens zien hoe hij aan zijn kost komt, he ventje?
- Ja, madam.
- Geef hem maar een paar caramels, Sus.
Toen ik er mij van overtuigd had, dat die caramels precies dezelfde waren als die
van Mie Bol, stak ik er een in mijn mond.
- Wil je nu eens wat zien? vroeg Sus.
- Ja.
- Kom, we gaan naar de koer.
Die koer was het twee vierkante meter grote grondvlak van een balk lucht, die de
muren van hoge huizen tot mantel had. Alles was grauw, schemerig, kleverig,
vervuild.
- Wacht even, zei Sus.
Hij opende de deur van de W.C. Tot mijn verbazing liet hij ze openstaan. Ik voelde
me zeer onbehaaglijk.
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Op zijn dooie gemak begon hij aan zijn bretels te peuteren. Hij maakte zijn broek
los.
- Zou je de deur niet toe doen? Je zou een valling...
- Hier zie, voilà, klets! dat is mijn gat, verklaarde Sus, en hij toonde mij wat hij
genoemd had.
Ik zei niets; ik kon niets zeggen. Ik walgde van zoveel schaamteloosheid en 'k was
tegelijkertijd bang, bang, ik wist niet waarvoor. Ik was liefst onmiddellijk weggelopen,
maar ik bleef staan waar ik stond.
- Groot, he? glunderde Sus.
- Ja-a-a...
Mijn kop gloeide. Stiller nu ging Sus voort.
- Ik heb dat van ons Moe ook al gezien. Dat is nogals iets, manneke. En haar dat
ze heeft, onder haar armen.
Sus was weer opgestaan en bracht zijn kleding in orde. Weer op straat, waar ik
nog altijd trilde van ontroering, zei hij:
- Als je kunt zwijgen, laat ik je binnenkort nog wat anders zien. Maar... Sst...
En hij legde zijn wijsvinger op zijn mond.
- Ken je het verschil tussen een jongen en een meisje?
Ik had mijn tong nog niet weergevonden.
- Dan weet je ook niet wat vrijen is?
- Heu?!
- Verleden week was zatte Jef bij ons moe. Ik heb het gezien door de spleet van
de deur...
Telkens er onder de jongens gefluisterd werd over ‘vuil manieren’, had ik me
voorgenomen me nooit met zo iets in te laten. In die tijd las ik veel onnozele boekjes,
die naar het uiterlijk niet meer dan smerige brochuurtjes waren. Om de veertien dagen
verscheen er een nieuw nummer in de onuitputtelijke reeks, waaraan ik heel mijn
zondaggeld besteedde. In die danig boeiende verhaaltjes evolueerden steeds zeer
goede naast zeer boze mensen. De tweeden vervolgden de eersten, die tot de
voorlaatste bladzijde de zwakkeren waren. Als dan de bozen op het punt stonden de
goeden een gemene poets te bakken, daagde plots de redder op in de gedaante van
een jongen
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man, sterk van spieren en edel van inborst. In de meeste gevallen was er onder de
goeden een werk- en deugd-zame maagd met een blinde moeder of een lammen
vader. Onder de invloed van die literatuur was mijn respect voor de meisjes, in 't
bijzonder dan voor die van onze straat, geweldig gestegen. Ik nam me voor ze steeds,
desnoods met inzet van mijn leven, te verdedigen tegen welke belagers ook. Zo heb
ik eens een spinnekop doodgetrapt, die enige locale maagden een gil van angst ontlokt
had.
Helaas, tot roemrijker exploten bracht ik het niet, alhoewel mijn lekkere vriend
Sus me weldra de gelegenheid daartoe aanbood. In onze straat stond een der zeldzame
koeboerderijen, die destijds nog in de stad te vinden waren. Aan het einde van een
lange en brede gang verrees rechts de boerderij en links een in onze ogen groot houten
wagenhuis. Te midden daarvan stond een afgetakeld hok, dat in betere tijden de
slaapplaats van een paard geweest was. ‘Wij’ speelden daar dikwijls onze vertolkingen
van Buffalo Bill's verbluffende daden. Op een morgen tijdens de Paasvacantie nam
Sus me terzijde.
- Kan je je bek houden?
- Beter dan jij.
- Ha, hm. Kom dan deze middag na het eten in het wagenkot. Er zullen nog
‘mannen’ zijn. Maar...
En weer legde hij zijn smerige wijsvinger op zijn mond... en weer vochten weerzin
en nieuwsgierigheid in mij. Terwijl ik mezelf steeds opnieuw zei, dat ik niet gaan
zou, slokte ik mijn eten haastig naar binnen. Ik snelde naar de boerderij. Om mezelf
evenwel wijs te maken, dat ik geen haast had, bleef ik moedwillig lang gapen naar
een klad mussen, die herboriseerden in paardendrek. Aan de poort merkte ik niemand.
Ik probeerde terug te gaan, ik bleef staan. Ik probeerde te fluiten, ik dacht er plots
aan, dat ik het nooit gekund had. Er trilde iets in mijn keel, mijn kop deed zeer, ik
had zeker te slokkig gegeten. Ik liep een eindje de gang in, keerde terug op mijn
stappen. Ik wilde de straat weer opslenteren, maar dat grote geheim, ginder, achter
in dat wagenkot, trok me terug de poort in. Ik riep: ‘mannen’, maar mijn stem
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klonk zo onwezenlijk futloos in mijn eigen oren, dat ik er vast van overtuigd was,
dat niemand het kon gehoord hebben. Toch wel: aan het einde van de gang verscheen
Piet Versypen, de braafste jongen van mijn klas. Hij wenkte mij dichterbij te komen,
terwijl hij half lopend, half gaand op mij afkwam.
- Ze zijn daar wat aan 't doen... Aan niemand vertellen dat ik er bij was, he jongen,
aan niemand. Als onze pa dat moest weten en onze heer... Aan niemand...
- Ben je dan zo bang?
- Ik bang?
- 'k Dacht, dat je juist van plan waart je uit de voeten te maken.
- Ik?
Elkaar voortduwend betraden we het donkere paardehok. Ik hoorde schreien. Ik
herkende een zestal jongens. Geen scheen op zijn gemak. Dat schreien kwam uit de
hoek: het was Ros Fientje. Ze snikte het uit:
- Nee, ik wil niet, ik wil niet...
Iemand stootte mij aan. Het was Sus. Toen eerst zag ik wat hier te zien was en een
plotse, geweldige angst deed alles om me heen draaien: op een grote kist lag Maria
van den beenhouwer, het rokje opgetrokken over het hoofd, het broekje over de
knieën gehaald; daartusschen een warreling van wit en roze. Ik wist niet wat ik daar
zag en ik durfde, ik kon niet beter toekijken. Ik wendde mij af, slikte twee, drie maal.
Sus fezelde aan mijn oor:
- Ken je nu het verschil tussen...
Nog lang na mijn initiatie leefde ik in een gruwelijke vrees: ik had een
afschuwelijke misdaad gepleegd, de zwaarste straffen wachtten mij, elk ogenblik
kon de politie mij gevangen nemen. Ik snelde van huis naar school en van school
naar huis... noch hier noch daar voelde ik mij gerust. Het was me een hele opluchting,
toen we enige maanden nadien verhuisden: in mijn nieuwe wijk voelde ik me, onnozel
kind, volkomen veilig. Ik weet niet meer of het niet eer tot me doorgedrongen is,
maar eerst daar werd het me recht duidelijk, dat ik aan mijn plicht van verdediger
der onschuld schromelijk te
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kort gekomen was. Ik had moeten timmeren op het gemene bakhuis van dien luizigen
Sus, ik had mijn vieze maatjes kop tegen kop moeten slaan en voor mij uit op de
vlucht moeten drijven - voor zo ver ze na mijn executie nog lopen konden - ik had
de tere maagden in mijn sterke, reine armen naar huis moeten dragen, ik had... Ik
had me vergist.
***
Toen ik zowat twaalf was, verhuisden we nog eens. Ditmaal was het zoo maar geen
gewone armemensenverhuis. Wat er eigenlijk gebeurd was, begreep ik niet tenvolle.
Mijn vader was met zijn partij mee opgerezen en bekleedde nu een hoge post in het
partijbestuur en hij zetelde in de gemeenteraad. Dat bleek heel wat te betekenen,
vooral omdat er ‘van links en rechts nog wat bijkwam’, zoals mijn moeder het noemde.
Een paar keer hadden we bezoek gekregen van een deftigen heer, mijn ouders hadden
vele avonden doorgebracht over blauwe papieren vol witte lijnen, kennissen werden
geraadpleegd. Uit al die drukte rees de beslissing: mijn ouders besloten een huis te
laten bouwen in een nieuwe wijk buiten de wallen.
Dat alleen reeds was voor mij een grote verandering. Ik vond daar maatjes, minder
smerig van kleren en van bek. Daarbij bleef het niet: mijn vader besliste dat ik zou
voortstuderen - het kon er nu wel af - om later doctor in 't een of in 't ander te worden.
- Maar blijven wat je bent, jongen, verraad je klasse niet.
Het Atheneum viel mij niet mee. Slechts enkele leraars wisten de rumoerige bent
te boeien, de meeste andere trachtten de orde te handhaven met het examenspook en
een onophoudelijke straffenregen. Eenige sukkelaars durfden dat niet en geregeld
stond de klas tijdens hun les op stelten. Ik deed nooit mee aan al dat rumoer: mijn
vader drukte mij op het hart, dat al die leraars tenslotte ook proletariërs waren, al
wilden zijzelf het niet weten, klassegenoten, die moesten werken voor hun brood,
en gevaar liepen er uit te vliegen als ze hun superieuren niet voldeden.
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En toch, trots al mijn goede wil en al mijn bravigheid en al mijn intelligentie - want
die heb ik, al zeg ik het zelf - moest ik me hard, zeer hard inspannen om niet de
laatste aan te komen na de examenrennen. Alleen in de talen behaalde ik eervolle
resultaten, voor de rest amper genoeg om niet te moeten herbeginnen. Steeds een
beste leerling in de gemeenteschool, had ik me ingebeeld ook in het Atheneum te
schitteren. Ik was zeer teleurgesteld. Men gunde mij ook geen kans om mijn beste
zijde te laten gelden. Vroeger in de lagere school kon je tonen wat je kon, daar mocht
ik al mijn opstellen voorlezen, zo goed waren ze.
Ik had er dan ook stellig op gerekend, dat mijn schrijfvaardigheid niet weinig zou
bijdragen tot mijn goede naam als atheneumstudent. Helaas, en dat was in die periode
de bitterste ontgoocheling, ook daarin bleek ik mij vergist te hebben. De heer Dr.
Castelblanc, leraar in de Nederlands, beweerde reeds voor hij zijn eerste les begon,
dat wij evenmin konden spreken als lezen, terwijl hij over stellen maar liever zweeg.
Gelukkig beïnvloedde onze onmetelijke onkunde geenszins zijn houding tegenover
ons, hij wist zijn serene leraarskalmte te bewaren en hij zou ons een en ander leren.
Ook stellen. Na een grondige theoretische inleiding over de delen van een normaal
opstel, dat evenals een normaal mens over een kop, een lichaam en een einde bleek
te beschikken, vatte hij de praktijk der edele schrijfconst aan. Het was een stralende
zomerdag. Die omstandigheid ontlokte, na enige methodische vragen van den heer
leraar, het verrassende antwoord:
- Vandaag is het schoon weer.
- Waaraan merken jullie dat?
Talrijke antwoorden over de verzengende zonnegloed, de azuren hemel, de klederen
der mensen, het zweet des aanschijns en de terrassen voor de cafe's konden den
veeleisenden Castelblanc niet voldoen, zodat hij zichzelf met een zucht tevreden
stelde:
- Omdat het venster openstaat, meneer!
Dat was inderdaad ook zo.
- Dat schrijven jullie op, klonk het van de tree.
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- Wees nu even heel stil...
Dat waren we.
- Wat horen jullie?
We hoorden gedempt geraas van voertuigen, we hoorden geroep van een venter,
we hoorden den wiskunde-man ergens bulderen, we hoorden een hond blaffen en
we bleven van alles horen, maar toch bleek het dàt niet te zijn, want elk antwoord
werd door een nors hoofdschudden van Castelblanc naar het niet verwezen. Nadat
tenslotte Neffer zijn hart had horen kloppen en de gewillige Kubowicz bij manier
van spreken een muis had horen lopen, werd het den man achter de katheder te
machtig:
- Maar zijn jullie dan stokdoof, aartskuikens? Wat horen jullie, daar, in die boom?
- Ik hoor de wind, die suizend...
- Maar het waait helemaal niet, suffer!
- Ik hoor vogelgezang!
- Vogel is juist, zang niet. Die vogel zingt niet. Wat is dat voor een vogel?
- ...
- Allons, een beetje gezond verstand. Welke vogel fluit?
- ...
- Een merel, heren, een merel? Dat is het opschrift van ons opstel: ‘De merel fluit’.
Dat opschrift verscheen gecalligrafeerd op het bord.
- Het is schoon weer. Wie kan dat anders zeggen?
Het werd anders gezegd, verbazend anders ten langen laatste, zodat het weer
dreigde te veranderen.
- In welke stemming brengt je dat gefluit?
Slechts enkelen bleken over het artikel ‘stemming’ te beschikken. De heer
Castelblanc vulde de reeks met een dozijn andere stemmingen aan.
- Dat kunnen jullie schrijven.
Niemand trok dat in twijfel.
De heer Castelblanc stelde nog een reeks wel doordachte vragen, die alleen hijzelf
tot zijn gehele voldoening beantwoorden kon.
Bedenk nu een passend slot.

Werk. Jaargang 1

37
Wij dachten. De bel ging. We hadden nog geen letter geschreven.
- Voilà. Vandaag over acht dagen haal ik die opstellen af. Ik reken op strikt
persoonlijk werk.
***
Was het dat ik werkelijk niet stellen kon, of was het, dat de heer Castelblanc het
verkeerd voor had, ik kon het nooit tot meer dan zes brengen. Dat was zeer erg voor
mij, want ik had me voorgenomen, doctor in Germaanse filologie te worden.
Spijtig genoeg werd den heer Castelblanc de gelegenheid ontnomen mijn litteraire
vorming te voleinden. Mijn vader stierf toen ik zeventien was. Zijn leven lang was
hij een nederig man gebleven en de ruimere levensmogelijkheden, die zijn politieke
carrière hem geboden had, waren hem niet naar het hoofd gestegen. Ze hadden zich
integendeel een paar verdiepingen lager doen gelden. Daardoor werd hij gedreven
naar lieve dames van beroep. De tederheden, die hij daar zocht en vond, kostten hem
helaas het leven. Dat echter niet alleen: mijn moeder erfde van hem een onbesproken
naam en een zeldzame verzameling schulden. Zij verkocht ons huis, betaalde zijn
posthume liefdewerken en toen bleef haar, welgeteld, haar zoon over. Ik verliet het
Atheneum. Als zoon van den krachtdadigen verdediger der goede zaak, die te vroeg
gevallen was op de barrikade, kreeg ik een plaatsje op het bureau van een syndicaat.
Adieu universiteit, adieu doctoraat!
Kon ik dan geen toonaangevend filoloog worden, iets was ik toch: letterkundige.
Mijn geschriften zouden het bewijzen. Mijn verbittering om vaders dood reageerde
ik af in korte verhalen, waarin ik potsierlijke arrivisten, die ik aan de zelfkant van
de partij had zien evolueren, naar de ziel tastte. Ik was mij mijn waarde bewust en
ik dacht er niet aan mijn scheppingen te zenden aan een der talrijke tijdschriftjes van
twee vel, die door obscure jongeren geredigeerd werden. Oordeel wijzen over mij
mochten enkel de sterren van het Nederlands litterair wereldje. Ik vertrouwde mijn
epistel toe aan het grootste
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Hollands tijdschrift, waarin alleen namen een plaatsje gegund werd. Mijn proza werd
geweigerd. Ik zond het aan een tweede tijdschrift, niet zo hoog aangeschreven, naar
een derde, een vierde... steeds met hetzelfde negatieve resultaat.
Na een korte, doch hevige strijd tussen mijn waardigheid en mijn ambitie besloot
ik mij nog een trede lager te wagen: een groep drukdoende oud-atheneumstudenten
gaf een tweemaandelijks druksel uit, ‘Kaleidoskoop’ genaamd, waarin ze alles
opnamen wat maar jong was. Twee dagen later reeds ontving ik het verzoek dertig
frank te storten op hun postchekrekening... trots hun diepe bewondering voor mijn
oeuvre waren ze verplicht mijn aandacht te vestigen op een der artikels van hun
statuten, volgens hetwelk abonnenten steeds de voorrang genoten. Ik offerde een
schouwburgbezoek op, stelde de aankoop van een nieuwe das tot een onbepaalde
datum uit en de dertig frank werden gestort. Andere Groten vóór mij wisten ook te
lijden voor hun kunst. Een week later vernam ik, dat die ‘Kaleidoskoop’ aan scherven
gevallen was. Nog gaf ik de moed niet op. De uitgeversmaatschappij ‘Neerlandia’
schreef een prijskamp uit voor debuterende novellisten: ik was er zeker van in dat
gezelschap een goed figuur te slaan en 'k zond mijn werk in. Een der juryleden had
echter een kaalkop, een mijner droevige helden, die terwille van het smeer de lijn
liberaal-activist-sociaal-democraat gevolgd had zonder ooit het een of het ander
geweest te zijn, had ook geen haar en dat kale jurylid was toevallig
sociaal-democraat... na de eerste zifting reeds was ik uitgeschakeld.
Ik gaf het dan maar op. Daarom juist geloof ik, dat ik me destijds vergist heb wat
die schrijverstalenten van mij betreft.
***
Noodgedwongen bescheidenheid haalde mijn ambities neer tot op een zeer menselijk,
doch weinig kans op roem biedend plan: de Eredienst van de Moeder. Ik zou me er
bij bepalen een voorbeeldig zoon te zijn en met dat schone doel voor ogen zou ik
alle andere bekommernissen onderdrukken. Ook daaromtrent vergiste ik me in mijn
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mogelijkheden. Dat werd me eerst klaar toen de financiële zorg voor moeder me
belette van het meisje mijner dromen de vrouw van mijn realia te maken. Mijn goeie
moe scheen dat te vermoeden, ze deed, wat ze sinds de dood van mijn vader nog
nooit gedaan had: ze vroeg iets aan een partijmandataris. Haar bede werd verhoord,
ze kreeg een plaats als concierge in een gemeenteschool. Zij trad in dienst en ik in
het huwelijk.
***
Rond die tijd is ‘hij’ haast onopgemerkt in mijn leven geslopen, hij, de voetbalvent.
Een collega vroeg me op een keer of de voetballer Cracke tot mijn familie behoorde.
- Cracke, voetballer?
- Wel ja, de inside links van Sparta, de openbaring van 't seizoen. Hij heeft gisteren
weer knap gespeeld, man, twee goals voor de rust!
- Nee, ken ik niet, vind ik overigens weinig interessant.
Hij moest steeds beter gespeeld hebben, want er werd langs om meer naar hem
gevraagd. Ik sloeg er nog niet veel acht op en vergenoegde me telkens alle
verwantschap te ontkennen en tevens, mij mijn superioriteit als intellectueel bewust,
mijn sublieme minachting voor al die ‘sportieve’ krachtpatsers te betuigen. De geest
is het enige wat de mens in gunstige zin van het dier onderscheidt, een mens kan zijn
spiervermogens niet zo opdrijven, of een stomme olifant is nog veel sterker dan hij.
Ik weet niet meer waar ik die spitsvondigheid vandaan had, als ik me niet vergis
moet het een zeer vrije bewerking zijn van een der ideeën van Pascal. Ik kruidde ze
met giftigheden van hetzelfde allooi, die mijn afgunst van klein, zwak, onhandig
ventje, wars van elke physieke inspanning, tegen al wie sterk en fit is een geestelijk
ferment moesten geven. Ik maakte er mijn sportminnende evennaasten in den beginne
razend mee, ze lieten me echter rap links liggen als een nijdig, petieterig baasje, dat
nu eenmaal anders wil doen dan een normaal mens.
***
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- Dag ‘meneer’ Cracke, begroette me de operazanger Lombart, die me in de twee
jaar, dat hij naast me woonde, nog geen blik gegund had.
- Meneer Lombart?
- Wat zegt U van onze Spartanen, ze hebben hem dat gisteren wel eens fijn gelapt,
niet?
- Onze ‘Spartanen’?
- Ja, onze Spartanen van onze Sparta... Nu, adjuus, en nog veel sukses!
- Van 's gelijke, meneer de zanger.
Mijn vrouw begon lastig te worden, omdat ik in de laatste tijd nogal dikwijls met
een zwakke tong en een sterke bieradem thuis kwam. Ze had gelijk, maar ik was het
onschuldig slachtoffer van de onstuitbare vrijgevigheid van gulle onbekenden. Kwam
ik in een mijner geprefereerde cafe's en de baas of de kellner was zo onhandig mij
bij mijn naam te begroeten, dan duurde het geen vijf minuten of ik moest een glaasje
drinken voor rekening van den meneer, die daar bij het venster zat en een sigaar
aannemen van een anderen, die daarvoor even het biljart in de steek liet. Daarbij
bleef het gewoonlijk niet, wat ik niet zo erg zou gevonden hebben, was ik maar niet
telkens verplicht geweest me te verdiepen in de kreupele beschouwingen die mijn
weldoeners ten beste gaven over de jongste dag van de voetbalcompetitie. Ze legden
mijn zwijgzaamheid verkeerd uit. Ook mijn ontwijkende antwoorden op hun met het
stijgen van het aantal biertjes steeds dringender wordende vragen naar mijn
verwantschap met Sparta's inside links, weten zij aan mijn overdreven bescheidenheid.
Ik woon in een deftige straat, waar men haast geen ander dan radio-lawaai hoort.
De kinderen spelen er niet op de nochtans veilige weg, ter wille van het fatsoen
dartelen ze op hun voorschootgrote hofjes. Toch werd, mij ter ere, die buurttraditie
vaak gebroken; dan kwam de jeugd toevallig voorbij mijn deur, stoetsgewijs, zingend
zoveel ze geven kon:
En d'r is geen ploeg in België
Die de Sparta kan verslaan!
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Meer dan eens nam die betoging de vorm van een ware serenade aan. Om me nog
meer van hun sympathie te overtuigen, vertrokken ze nooit zonder me nog even
gesterkt te hebben tegen de tormenten des levens:
En van je hela, hola,
Houd er de moed maar in;
Houd er de moed maar in,
Houd er de moed maar in,
En van je hela, hola,
Houd er de moed maar in,
Houd er de moed maar i-i-in!

Dat begon me te vervelen. Het beterde er echter niet op... Het zoontje van den bakker
duwde me een foto uit een dagblad onder de neus. Ik bekeek het ding, dat een bal
voorstelde, waaronder een paar venten een apensnuit trokken.
- Natuurlijk, meneer Cracke, u draagt daar geen bril en uw haar staat rechtop, dat
vervreemdt wel wat, maar 'k had u toch onmiddellijk herkend!
Dat was nu toch kras! De volwassen voetbalenthousiasten lieten me al evenmin
gerust met hun familiare toespelingen omtrent de persoonlijkheid van dien voetballer
en die van mij. Het irriteerde me, het werd me op de duur te sterk: ik besloot naar
dien voetballer te informeren. Ergens in het zuiden van de stad moest nog een broer
van mijn gestorven grootvader wonen. Als die patriarch, de oudste Cracke in leven,
dat sportmens niet kende, zou het wel niet van mijn familie zijn. Maar ik woonde in
het noorden, en ik kon er niet toe besluiten naar 't zuiden te stevenen. Toen ik op de
koop toe heftige aanvallen kreeg van buikpijn, die ik vergeefs trachtte te bezweren
met allerlei purgaties en kilo's appelsienen, kwam ik helemaal mijn deur niet uit als
het niet volstrekt nodig was. Mijn kwaal werd erger, zodat ik soms niet kon gaan of
staan. Ik besloot dan maar een geneesheer te raadplegen. Ik belde den huisdokter
van mijn ouders op, dien ik vertrouw omdat hij me heelhuids op de wereld geholpen
heeft. De man verklaarde de praktijk opgegeven te hebben, maar voor een oud klant
als ik stond hij
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steeds paraat. Ik moest echter noteren, dat hij verhuisd was en nu bij zijn zoon woonde
in de Girondestraat.
Mijn vrouw deed me opmerken, dat die oud-oom van me, die bescheid zou kunnen
geven over dat voetbalwonder, in dokters buurt woonde. Goed, dan zou ik eerst even
bij ome Piet aanlopen. Gewapend met een pond pruimtabak stelde ik me aan hem
voor. Hij kon zich mijner niet herinneren en hij verwaardigde zich eerst mij te
herkennen als ik, me noemende François van Sander van Karel Cracke, mijn plaats
in de Cracke-stamboom had aangeduid. En?... Of hij wist wie die voetballer was?
Of hij wist wie Cracke Franciscus Albertus Petrus was? Wel jandorie, zou hij den
zoon van zijn petekind niet kennen? Petekind, bij manier van spreken, maar toch zou
het zo geweest zijn, als de ouders - God vergeve de arme zondaars - het niet vertikt
hadden het jong te laten dopen. Ouders, bij manier van spreken, want een moeder
had hij, dat was Ome Piet's nicht, maar een vader had hij niet. Bij manier van spreken
natuurlijk, want er was een vader, maar die was zo dom zich er in te loten en hij
moest drie jaar dienen. Er waren er in die tijd genoeg, die twee, drie kinderen hadden
eer hun aanstaande man van de troep kwam, dat was toen geen oneer. Maar toen
onze Marie zeven maanden vertrokken was, kreeg hij een fleuris en eerst als hij
driekwart dood was wilde de regimentsdokter geloven, dat hij geen karottentrekker
was. Hij werd in 't militair gasthuis opgenomen en daar ging hij helemaal dood. Twee
jaar later brak de oorlog uit, hij zou mee gemoeten hebben. Ze zouden hem daar ook
wel kapot gekregen hebben, maar dan had het jong tenminste een vader gehad... en...
***
- Laat eens zien, jongen, laat eens zien... Hm, uw darmen zijn in orde, jongen...
- Ja, dokter?
- Maar uw blindedarm is ontstoken...
- He?
- Een operatie, jongen een operatie.
Hij ried me den heelmeester aan, dien hij vroeger hielp bij zijn handwerk.
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- Zo, meneer Cracke, een appendicitis? Iets van niets. Ik heb reeds honderden van
die dingen onder handen gehad.
- Maar zijn de eigenaars er van daar weer onderuit geraakt, heer dokter?
- Haha, u behoudt tenminste uw koelbloedigheid, u verliest uw zin voor humor
niet, meneer. Ik zal voor u dubbel mijn best doen...
- Dank u wel, dokter.
- A propos, is u misschien...
- Neen, dokter, ik voetbal helemaal niet.
***
- U is goed af, meneer, de chloroforme heeft u niet gehinderd. Negen en negentig
patiënten op de honderd zijn er ziek van.
- Ja, zuster?
- U hebt natuurlijk wat koorts gehad.
- Ja?
- Dat is weeral over.
- Ja, zuster.
- U zult wel niet veel gemerkt hebben van de opschudding, die gisternamiddag
onder de zusters heerste...
- Nee?
- Rond halfvijf, meneer, hoorden we ineens beiaardspel. Ik liep de gang op, daar
stonden reeds de meeste zusters van deze verdieping. Raad eens wat het was?
- Een idioot, die zijn radio voor heel de buurt liet spelen?
- Neen, meneer, neen... De nieuwe pastoor van Sint-Laurentius is een rare, een
heel rare man. Als hij geen pastoor was, zou ik zeggen, dat er weinig pastoorachtigs
aan is. Hij heeft zijn oude kerk laten afbreken en er een nieuwe laten bouwen, maar
wat voor een... geen eigenlijke toren, geen spitsbogen, geen... als ik durfde, zou ik
zeggen geen kerk. Toen wou hij er nog een beiaard laten inhangen, maar de centen
waren op...
- Dat is tegenslag, zuster.
- Ja, meneer, ja. Maar de oude klokken wilde hij niet meer gebruiken en twee jaar
lang, twee volle jaren
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en acht maanden hebben zijn parochianen geen klokkenklank gehoord. Geen klok,
die hen ter mis of naar 't lof riep... En nu heeft hij eindelijk zijn beiaard bijeengepreekt,
de grootste in Vlaanderen na die van O.L. Vrouw en die van Sint-Rombout.
- Een doordrijvende kerel, die paster.
- Vindt U meneer,? Nu, ik zou u dat alles niet verteld hebben, als die meneer de
pastoor zich niet voor u interesseerde.
- Voor mij?
- Ja, ziet U, hij doet ook hier dienst en hij weet natuurlijk, wie hier binnenkomt.
Zodra U wat sterker is, moogt U hem verwachten: hij wil U overhalen de Belgische
Voetbalbond in de steek te laten voor de Vlaamse Katholieke Federatie.
- Maar...
- Ja, 't is een beetje mijn schuld, meneer: ik heb hem nog niet gezegd dat U niet
gelovig is... ik kan het niet helpen... maar zoiets wil mijn mond niet uit... pardon,
meneer.
***
Ik was weer thuis, maar niet genezen. Dat zou nog wel een tijdje duren, vooral omdat
een dikke vetlaag op mijn buik het toegroeien van de wonde belemmerde.
- U zult aan sport moeten doen, of u loopt over tien jaar met een buik als een ton.
- Maar dokter, ik aan sport doen?!
- Met een naam als de uwe moet dat toch niet moeilijk zijn.
En hij tekende zijn getuigschrift, waarop hij verklaarde, dat mijn volledig herstel
een maand verlof vereiste. Ik zond mijn calligrafisch kunststukje aan den secretaris
van mijn syndicaat, die het als werkgever op zijn beurt aan den bondsdokter bezorgde,
die me dan weer inviteerde me aan te bieden in zijn kliniek, waar hij onderzoeken
zou of zijn collega hem niets op zijn mouw gespeld had. Ik moest ontvangst melden
van zijn verzoek.
- Toen mijn jongen uw kaartje uit de bus haalde, was hij zielsverheugd, meneer
Cracke...
- Ik meen te begrijpen, dokter, maar...
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- Is u niet de forwards van Sparta? Spijtig, wat zal mijn jongen teleurgesteld zijn.
Toch kreeg ik mijn verlof.
***
Zelfs iemand, die niet als ik met nijdig gekoesterde afkeer voor sport en al wat er
mee samenhangt behept is, zou het tenslotte op de zenuwen krijgen indien hij van 's
avonds tot 's morgens en van 's morgens tot 's avonds vervolgd moest worden door
het succes van een onbekenden en waarschijnlijk onbenulligen bloedverwant; zelfs
iemand, die niet als ik van de ene vergissing in de andere, van de ene mislukking in
de andere viel, moet op de duur tot nieuwsgierigheid geprikkeld, moet op de duur
bezeten worden door het verlangen den knul te leren kennen, die door eenvoudig
achter een balletje aan te lopen bereikt heeft wat jij, intellectueel, artist, nooit hebt
kunnen behalen op je kruisweg naar de Parnassus: aanzien, roem, geld... pardon, ik
bedoel verlichting van de geesten van je tijdgenoten door de sprankelende vonken
van jouw Genie, verheffing door de verblindende hoogte van jouw Idee van het
kultuurpeil van je talrijke lezers.
Hoe dan ook, ik moest dien vent zien, al was het slechts om... Maar hoe hem te
bereiken? Ik kon me moeilijk beroepen op onze verwantschap, ik, die tot nog toe
negen en negentig percent van mijn familie geïgnoreerd en de rest genegeerd had.
Ik kon me misschien aandienen als journalist.
- Meneer, uit naam van de duizenden lezers van ‘Avondpost’ kom ik u gelukwensen
met uw laatste prestaties, waarover nog lang zal gesproken worden in onze
sportminnende stad. Mijn collega hier, de persfotograaf, zal zo vrij zijn u naast mij
op de gevoelige plaat te vereeuwigen, tot groot genoegen van de duizenden trouwe
lezers van onze sportrubriek, die ik graag wat meer luister zou willen bijzetten met
enkele herinneringen uit uw incidentrijk sportleven.
Maar als hij mijn perskaart vraagt? En ik ken niet één fotograaf, laat staan een
persfotograaf. En als ik dan zonder fotograaf kom, en hij ziet niets in de ‘Avond-
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post’ verschijnen, wie weet wat er dan over mijn kop komt... van zulke kerels kan
je alles verwachten. Overigens, waarom me verlagen tot zulke minderwaardige
comedie? Ik, opsteller van een sportrubriek... Ik zou de rol spelen van iemand die
zich bekommert om en belangstelling wekt voor sportlui? Onzin. Ik zal er
doodgewoon binnengaan, hem mijn geval uitleggen, hem zeggen, dat ik hem eens
wilde zien van dichtbij, dat ik hem eens moest zien, omdat... maar verlies ik nu mijn
gezond verstand? Hoe kan ik verwachten, dat het miserabel hersenstel van zulk een
sportschepsel mijn duistere drijfveren begrijpen zou, dat de kurken ziel van zoo'n
spierhoop de subtiele golvingen van mijn gemoed zou kunnen meetrillen? Uitgesloten.
Maar als ik nu eens in zijn straat woonde, en als dan de facteur zich vergiste en zijn
correspondentie in mijn bus stopte, dan kon ik hem als welopgevoed mens een
burendienst bewijzen. Och, hij woont immers niet in mijn straat. Waar woont hij
eigenlijk wel? Navragen bij het gemeentebestuur of bij de directie van zijn club?
Neen, ik duld niet, dat iemand, zij het dan de anoniemste pennelikker, zou kunnen
veronderstellen, dat ik acht sla op een voetballer. Ik vind misschien een aanwijzing
in het dagblad?

Sportsnufjes van overal
- We vernemen zoeven, dat Stanneke Sufkens, de sympathieke renner van Rumst,
morgen in het huwelijk treedt met... Proficiat!
- De kwetsuren, die de Deurne-Sportkringboy Eugeen Trillaert opliep...
Deelneming!
- Zou Cracke zijn geliefde club Sparta verlaten? We vernemen van iemand die het
weten kan... nonsens... Zoals bekend bekleedt de eminente inside links een
schitterende plaats in de Antwerpse depots van de populaire chocoladefabrikant
Swillaert, die echter een Brusselaar is en in de Ketjesstad zijn hoofdverblijf heeft.
Dat zou... Larie!
Nu weet ik tenminste waar ik hem vinden kan. De zaak wordt eenvoudig: ik bel
hem op... maar onder welk
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voorwendsel? Laat eens kijken... ons syndicaat richt een Paasfeest in voor de kinderen
van de leden en ik onderhandel met de firma Swillaert over speciale gunsttarieven
bij grote afname.
Even het telefoonboek...
- Hallo?
- Firma Swillaert, als 't u belieft! Zo. Hier een eventueel klant. Ik zou een tamelijk
grote partij snoepgoed van uw firma kunnen afnemen, voor een kinderfeest namelijk,
tenminste als uw firma...
- Wend u daarvoor tot meneer Zwinnen, hoofd van de dienst voor detailverkoop...
Nee, is toevallig niet hier. Bureau open van negen tot vier.
- Meneer Zwinnen? Inconnu au régiment. Om redenen van tamelijk delicate aard
zou ik liever met meneer Cracke onderhandelen.
- Met meneer Cracke? Waarom niet met meneer Swillaert zelf? Denkt u soms, dat
ik onzen algemeenen handelsbestuurder voor zulk zaakje derangeren kan?
- Ik denk van wel in dit geval. Ik ben namelijk ook een meneer Cracke...
Zo heel vanzelf zei ik dat en ik rekte mijn woorden met onverholen welbehagen
om dien moedwilligen klerk eens goed neer te halen en om lucht te geven aan mijn
trots mezelf groeiende fierheid op mijn verwantschap met den hooggeplaatsten
chocoladeverkoper en voetballer. Het miste zijn effect niet.
- O, pardon... is meneer soms...
- Ja, zoals u zegt, meneer is een neefje van meneer. Wanneer loop ik best eens
aan?
- Meneer de algemeene handelsbestuurder is alleen 's Donderdags tot vijf uur in
zijn bureau, de andere dagen vertrekt hij vroeger, u begrijpt... de training...
- Ja, juist daarom zoek ik hem liefst niet thuis op; hij is daar slechts bij uitzondering
te vinden. Goed, dan, ik kom Donderdag rond halfvijf.
***
- Zet u, meneer Cracke.
- Dan u, meneer Cracke.
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Maar... heb je van je leven, die kerel maakt een allergunstigste indruk: geen fat, niks
aanstellerig en hij heeft evenals ik een hoog voorhoofd, wat een teken van intelligentie
is.
- Ik ben blij, dat u gekomen is, meneer Cracke. Een sigaret?
- Met genoegen, dank u.
- Mijn nieuwsgierigheid om u te leren kennen was en is groot, meneer Cracke.
- Ik begrijp dat, meneer Cracke. Onze geachte familieleden hebben U zowat
verwaarsloosd, niet? zekere omstandigheden... heu... voor uw geboorte... Maar,
noteert u wel, dat ik die kleine bourgeois, die onze verwanten zijn, niet voor vol
aanzie. Ik ga overigens met mijn stamboomgenoten zo weinig om, dat ik uw bestaan
niet eens vermoedde.
- Zoo... ho, daaraan heb ik helemaal niet gedacht, ik heb me nooit om die, laat ons
zeggen, kleine, dus zeer normaal-menselijke houding van de familie Cracke
bekommerd.
Die vent causeert knap, dat moet ik toegeven.
- Maar, mijn waarde heer Cracke, u schijnt een mens met fantasie te zijn, en juist
die kwaliteit maakte een eventuele kennismaking voor mij zo interessant. Want
fantasie, mon cher cousin, is een uitzonderlijke gave, die in onze practische tijd van
op de spits gedreven efficiency niet genoeg gecultiveerd kan worden.
- Ik heb fantasie? Ik dank U voor wat U als een compliment beschouwt, maar hoe
komt U daarbij?
- Zeer eenvoudig. Naar blijkt uit uw telefoontje met onzen correspondent is de
plaatselijke afdeling van het N.B.S. ofte Nationaal Bedienden Syndicaat zinnens de
kinderen der leden een Paasfeest aan te bieden. Ik zou in dit bijzonder geval bereid
zijn U tegen een zeer voordelig prijsje, ja, ik durf zelfs zeggen een belachelijk prijsje,
een flinke partij zoetigheid te leveren, omdat ikzelf ook lid ben van dat syndicaat.
- Zo!
- Ja, maar de kans om het syndicaat mijns harten
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mijn met reine geestdrift berekende gunsttarieven aan te bieden, werd me wredelijk
misgund.
- Zo!
- Het noodlot heeft op mijn bureau een bestuurslid geplaatst van de Antwerpse
afdeling van onze bond. De man weet van een voorgenomen kinderfeest niets af.
- Op de eerstvolgende algemene vergadering zal ik voorstellen dien vent te wippen.
- Dat zou een gevaarlijk voorgaande zijn, meneer Cracke, want ik heb den secretaris
opgebeld en die beweert, dat ‘het’ bestuur nooit aan gelijk welk kinderfeest gedacht
heeft.
- Die kerels hebben geen moederhart, meneer Cracke.
- Werkelijk niet? Maar, mon cher cousin - heb ik reeds de toelating gevraagd u zo
te noemen? waar...
- Faites, faites, mon cher cousin.
- Waar heb ik het eigelijk met jou? Wat kom je hier doen? Wat verwacht, je van
mij?
- Mon cher cousin, je valt me geweldig mee en daarom is dit bezoek voor mij een
geweldige tegenvaller.
- De idee is zo klaar als de uitdrukking er van prieces is.
- En toch is het zo. Ik zal je het maar kort en goed zeggen. Ik detesteer alle
sportmensen, die voor mijn part niets anders kunnen zijn - pardon, konden zijn - dan
brutale spierbundels.
- Dergelijke specimen bestaan in zeer grote getale en genieten mijn hartsgrondige
onverschilligheid. Nog iets?
- Ik werd vervolgd door nieuwsgierige stommelingen, die alle informaties van mij
verwachtten over...
- Over den eminenten inside links van Sparta, nietwaar?
- Ja.
- Ik heb je door, ik meen de situatie te begrijpen.
- Neen dat kan je niet.
- Nog niet in al zijn finesses, maar als je er lust in gevoelt, kan dat later wel
gebeuren bij grondiger kennismaking.
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- Zeer graag.
- Vermits het je behaagd heeft verstandig met me te spreken en je dus mijn
persoontje hebt willen beschouwen als staande op jouw intellectueel peil, kunnen
we in koelen bloede, met een verlicht hart en vermilderd begrip van 's levens
uiterlijkheden, kennis met elkaar maken. Met wien heb ik de eer?
- Frans Cracke, klerk van lagere rang.
- Geen bijzondere aanleg of neigingen?
- Misschien... literatuur. En met wien ben ik zo gelukkig te redekavelen?
- Frans Cracke, klerk van hogere rang.
- Geen bijzondere neigingen? Voetbal bijvoorbeeld?
- Toch wel. Ik ben namelijk doctor in de Germaanse filologie. Ik heb van morgen
mijn thesis verdedigd en mijn doctorsbul behaald.
- He... ja... zo... pro... ficiat...
- Noch bloemen, noch kronen. Voetbal is tegenwoordig niet enkel een aangenaam,
maar ook een nuttig tijdverdrijf. Een der aandeelhouders van mijn club bezorgde me
een baan bij Swillaert, die me veel loon en vrijheid gunde, zodat ik talrijke zakenreizen
kon ondernemen naar de universiteit. Ik kom daar nu weer pas vandaan. Ik moest
om vier uur hier zijn voor een echte zaak en om halfvijf voor mijn cher cousin.
- Aangename kennismaking, meneer Cracke, doctor in de Germaanse filologie...
- Met de grootste onderscheiding! Had moeke dat nog kunnen beleven. Kom, daar
drinken we er eentje op, mon cher cousin...
- Enne... sans rancune, niet?
We hebben dan een glaasje geledigd op zijn schitterende uitslag, een op onze
kennismaking, dan een op onze ambities. Verder wijdden wij een dronk aan Moedertje
Vlaanderen en een aan Ome Piet, een aan de schoonheid van de Antwerpse vrouwen
en een aan de groei van de jonge Vlaamse wetenschappelijke literatuur. Heel en al
vertederd hief ik dan mijn glas op de eindoverwinning van R.C. Sparta, waarbij mijn
ondankbare neef opmerkte
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dat ik tekens van dronkenschap vertoonde. Mijn verontwaardigd protest deed een
krakeelvlam tussen ons oplaaien, die spoedig geblust werd met de zoveelste pint.
Iemand heeft mij in een taxi geladen.
***
Dat alles is nu reeds vele dagen voorbij. Ik heb niets meer van mijn universitairen
neef vernomen. Wat zou hij zich ook nog om mij, illusteren mislukkeling,
bekommeren na zijn eerste vreugderoes?
Mislukkeling, ja, triestige raté, sukkelaar, dat ben ik. Zinloos, gemist, dat is mijn
leven. Die grote vergissing met mijn voetbalneef zette die waarheid weer plots scherp,
wreed, onontkoombaar voor mijn ogen. En uit die onafgebroken reeks vergissingen
doken op die enkele, die me niet meer gerust lieten. Waarom juist die en niet de vele
andere? Ik weet het niet, maar wie verwacht logica van een gekwelde ziel?
Ik moest met die spoken af rekenen. Voor het eerst sinds jaren heb ik weer
geschreven.
JAN CEULEERS
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Geprolongeerde puberteit
Een studie in constructieve idealen

I
Eenigen tijd geleden indentificeerde ik de drijfveeren, welke indertijd vele jongeren
in de litteratuur tot het expressionnisme dreven met die, welke thans verschillenden
van hen bepaalde autoritaire gezagstheorieën doen aanhangen, en wees erop, dat ‘bij
velen, speciaal bij verschillende katholieken, deze geëxalteerde revolte verzandde
in de smadelijkste en kleinburgerlijkste opstandigheid, die men zich kan indenken:
het fascisme (Knuvelder, Kuyle, Henri Bruning)1).’
De keuze der namen kon menigeen wat willekeurig schijnen en ik geef toe, dat
enkele andere hier evenzeer op hun plaats zouden zijn, doch al schrijvend worden
wij licht beïnvloed door de lectuur waarmee wij ons op dat oogenblik bezighouden.
Ik las toen juist de ‘Subjectieve Normen’ van Henri Bruning en vond hierin tevens
aanleiding nog eens Knuvelder's essay door te zien, dat getiteld is: Vernieuwing van
Staatsbestel. De geschriften van Albert Kuyle vallen hier eigenlijk buiten; zijn
polemisch talent gaat allengs tenonder in ordinair gezwets, dat in wezen weinig
verschilt van Vova-geschrijf, terwijl men in het werk van Bruning en Knuvelder,
hoe onderling ook verschillend, althans een pogen tot het geven van rekenschap kan
waardeeren.
Men moet het echter betreuren, dat een pure behoefte om te revolteeren, welke
zich tien, vijftien jaar geleden onder geheel andere omstandigheden uitte, thans
pakkendragersdiensten verricht in een vulgair milieu, waar men zich door tegenslag
in zaken plotseling van zijn nationale gevoelens is bewust geworden en om den
sterken man roept.
In beide gevallen hebben wij met rancune te doen, maar ook de rancune kent
fatsoensschakeeringen. Een artikel van Gerard Bruning, reeds gepubliceerd in 1923,
was kenmerkend voor deze rancune en voor de argumenten, welke men ook thans
tegen een bestaande orde aanvoert. Doch er dient hier uitdrukkelijk voorbehoud te
worden gemaakt. De opstandigheid van Gerard Bruning werd gerechtvaardigd door
een vroegtijdig en reeds lang vooruit geweten smartelijk sterven. En zelfs wanneer
wij dit buiten beschouwing laten, moeten wij niet vergeten, dat diens
anti-democratische gezindheid een geheel anderen achtergrond had.
De afkeer, die velen in die dagen jegens de zelfverzekerdheid van liberalisme en
democratie gevoelden, was slechts een der aspecten van een tragische bewogenheid,
die toen in zwang was

1) Critisch Bulletin, Nov. 1938, pag. 314.
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en ten nauwste verband hield met het duitsche expressionisme. Deze chaotische
gevoelsexplosies hadden een duidelijk excuus: den wereldoorlog; maar het was in
wezen een zich koesteren in grootendeels ongemotiveerde opstandigheid. Het was
de tijd, dat de ‘jonge katholieken’ overal om zich heen de horizonnen zagen
samenbreken en met smart constateerden, dat er geen kathedralen meer werden
gebouwd of kruistochten gehouden; onderhand betrokken meer germaansch
georiënteerde jongelingen wachtposten in de wereldruimte. Wij, die nog ettelijke
jaren jonger waren, konden dit alles slechts waardeeren en zij hadden ongetwijfeld
gelijk, het gelijk van de jeugd en het avontuur, van de ontdekkers eener nieuwe
wereld en van de eigen persoonlijkheid. Uitingen als de volgende waren ons dus
sympathiek: ‘Ten uiterste doorgevoerde democratie valt samen met ten uiterste
doorgevoerde organisatie, - merkwaardige coïncidentie, waarvan de diepere beteekenis
ongetwijfeld deze is: dat de eenling-uit-de-massa (eenling die in massa voorkomt),
na zich staatkundig autonoom, oordeelsbevoegd, en verantwoordelijk te hebben laten
verklaren, onbewust zijn onbevoegdheid, onmacht, gebrek aan inzicht, lafheid om
de verantwoordelijkheid te aanvaarden etc. in het organisatie-verband belijdt. Zoodat
de voorgewende geestelijke ontvoogding politiek onmiddellijk gevolgd wordt door
een onder-curateele-stelling in de partij en sociaal door een meeloopen in de kudde
der soortgenooten: om zelfbehoud’2).
Dit was niet anders dan het verzet van het individu tegen de horde en meteen een
moderne manier om den bourgeois te épateeren, den bourgeois, die de tragische
levensconceptie niet kende en dien men elk oogenblik met Dostojewski, Strindberg
en Rembrandt placht te verpletteren, zooals deze namen ons, leerlingen, in staat
stelden op de letterkundeles te rebelleeren en de brave tachtigers te verachten om
hun ‘rotte en bleeke sentimenten’. Voor niets ter wereld wilden wij aan den kant der
horde staan, die Gerard Bruning als volgt beschreef:
‘Wij zijn bij de duizend menschen, die gelooven in den feest-redenaar-op-'t-podium,
omdat hij achter elke oratorische wending applaus laat op-slaan; wij zijn bij de
dertigduizend die het Stadion bezetten; Batling Siki is nu de grootste gemeene deeler
uit de dertigduizend zielen en wij zijn op de tentoonstelling van dezen modernen
schilder; wij zijn bij de schrijvers van zeer gewichtige letterkundige essays over
andere zeer gewichtige essays en wij zijn bij de staatsburgers, die den wil en de
waarheid van het souvereine volk vaststellen (tellen)’3).
Toch geloof ik, dat wij dergelijke uitingen slechts litterair bewonderden, door ze
te beschouwen als boutades en brillante protes-

2) Jan Scheerder: ‘Over Democratie’. De Valbijl, April 1924. (Uit den inhoud van de rest van
dit artikel blijkt dat Jan Scheerder een pseudoniem is van Gerard Bruning.)
3) Gerard Bruning: ‘De Andere Zijde’. De Valbijl, April 1924.
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ten tegen de verburgerlijking. Onze sympathie was die van den puber voor den
adulescens, die onze puberteitsopstandigheid uitte zooals wij dat niet vermochten.
Maar waar hun verzet zich richtte tegen de democratische orde en niet meer tegen
conventioneele paters, die hardnekkig weigerden om in hun geloofsarbeid tragische
accenten aan te brengen; of tegen de rotte sentimenten, daar was onze sympathie
geenszins meer een geloofspunt. De democratie was voor ons iets vanzelfsprekends,
dat zoo'n aanval best kon verduren. Wij kenden nog niet de onwelriekende riolen
van het nationaal-socialisme en over Mussolini gingen nog slechts vage geruchten,
zoodat wij hem beschouwden als iemand, die zijn vroegere kerkschenderijen op een
ander terrein en iets meer in het groot ging voortzetten, waaraan overigens spoedig
paal en perk zou worden gesteld. Maar toch bevroedden wij, onbewust althans, dat
een superieure mensch allicht bij zijn eerste superieure machtsspreuken zooveel
onzin zou vertellen, dat wij onmiddellijk zouden moeten lachen; wij voelden, dat
wij met honderden millioenen den grootsten gemeenen deeler zouden opleveren voor
een vulgaire verzoeningscomedie, voor een zwijmelend wederzijdsch begrip, dat een
constructieve lijkenlucht door het oude Europa zou doen rondwaren.
Doch wij maakten ons daaromtrent nog geen zorgen. Wij geloofden in den
vooruitgang en vermoedden niet, dat een wee aftreksel van caesarsidealen tegelijk
met gekleurde ijsjes en een naar kaneelwatersmakende wijn die vermouth heet, zijn
triomftocht zou aanvaarden en een heroïsch-geworden kruideniersmentaliteit
enthousiast maken.
Maar zelfs thans, nu kennelijk gedegenereerde types onze grootste gemeene deeler
dreigen te worden, erkennen wij nog gaarne, dat Gerard Bruning's persoonlijkheid
zijn argumentatie redde en stijl gaf aan diens rancune jegens de democratie, een
rancune, die niet geheel ongerechtvaardigd was. Beschouwd in verband met zijn
leven en zijn op het tragische afgestemde werk, - men denke aan zijn
Rembrandt-essay, dat een essay over Gerard Bruning is, - verkrijgt de kinderlijkheid
van deze argumentatie zelfs iets aandoenlijks. En tenslotte, alvorens deze argumenten
nader te bezien, bedenke men dat deze essayist óók met kennis van zaken heeft
geschreven en wij herinneren aan zijn opstel over André Gide, waar men uit zijn
haat jegens de ontbindende tendenzen maar al te duidelijk zijn angst onderkent, angst
voor de aantrekkingskracht, die het werk van dezen raadselachtigen, intelligenten
en onburgerlijken moralist op hem uitoefende.
Maar thans zijn de op zichzelf waardelooze argumenten, die Gerard Bruning in
zijn ‘Waanzin der Democratie’ aanhaalde en waarmee hij slechts de burgerlijkheid
en het haar aanklevende materialisme te lijf ging, in handen geraakt van die ‘burgers’
zelf en dezen bezitten niets dan hun domheid, welke die argumenteering belachelijk
maakt.
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Zoo schreef Bruning:
‘Want de demokratie werd gekonsolideerd in het algemeen kiesrecht en dit is
gebaseerd op de absurde veronderstelling, dat alle burgers niet slechts belang hebben
bij een wijs, rechtvaardig en vooruitziend staatsbestuur maar tevens dat zij gelijkelijk
de geestelijke vermogens bezitten zich over die bestuurstaak een gefundeerd oordeel
te vormen; over de problemen, welke met de bestuurstaak samenhangen; over de
richting, waarin de oplossing dezer problemen moet gezocht worden. Deze
veronderstelling, welke de demokratie stempelt tot een instituut van georganiseerde
inkompetentie, is zoo absurd, dat men er niet langer bij behoeft stil te staan! Een
dergelijk systeem moest in de allerhoogste mate destruktief worden voor het
waarachtig landsbelang, voor het welzijn der staatsburgers in de natuurlijke orde.
Haar kriterium in laatste instantie voor wat waar is en goed en rechtvaardig ten
opzichte van het landsbestuur werd - en hierin kulmineert de waanzin der demokratie!
- het getal’4).
Men ziet het: Bruning tegen de horde! En wie twijfelt eraan, dat hij niet de
hordementaliteit zou hebben onderkend in de hypertrophie landdagen, waar Hitler
zoo staat te krijschen, dat een normaal mensch onpasselijk wordt bij dgl. manifestaties,
die slechts uitwerpselen zijn van de democratie. Maar daar Bruning zich tegen de
massa keerde, kon hij volstaan met een lyrisch betoog en nemen wij er genoegen
mee, wanneer hij heel naïef opmerkt: ‘En deze tucht (in de middeleeuwen, Sc.) der
geestelijke eenheid vormde de stoffelijke verhoudingen, ordende haar tot een
organische totaliteit, kon een zoo machtige staatkundige formatie scheppen als het
Heilige Roomsche Rijk en bond een werelddeel samen in den roep: God wil het!’5).
Indien hij zich eenige rekenschap had gegeven van de historische verhoudingen,
zou hij begrepen hebben, dat die staatkundige formatie absoluut niet machtig was,
dat het ‘Heilige Roomsche Rijk’ veeleer een ‘constructieve formule’ was voor de
feodale anarchie. Daarom ook kon hij zonder eenige kritiek uitroepen:
‘Dit waren de enorme eeuwen der waarachtig Christelijke beschaving, wijl
beschaving immers naar Godefried Kurth definieerde, die vorm van samenleving is,
waarin den mensch het bereiken zijner eindbestemming het meest vergemakkelijkt
wordt’6).
Alsof deze verdienstelijke, maar wel wat rhetorische luiksche hoogleeraar met het
geheim der waarachtige beschaving in zijn zak rondliep. Diens boek ‘Les Origines
de la Civilisation moderne’ moet men nemen voor wat het is: een bijzonder
eenzijdigen lofzang

4) Gerard Bruning: ‘De Waanzin der Demokratie’. ‘Katholieke Staatkunde’, 2e jaargang. 10
Mei 1923. Later opgenomen in ‘Nagelaten Werk’. Nijmegen, 1927; pag. 266-267.
5) Gerard Bruning: ‘Nagelaten Werk’; pag. 263-264.
6) Ibid., pag. 264.
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op de Middeleeuwen, een legende die heilzaam opweegt tegen die andere over de
beruchte duisterheid dier eeuwen.
Hiermede meen ik voldoenden tijd bij Gerard Bruning te hebben stilgestaan, om
aan te toonen, dat diens revolte stijl had, evenals zijn werk. Ik heb hem uitgekozen,
omdat ik ervan overtuigd ben, dat hij een integere persoonlijkheid was, aan wiens
leven en werk de in zwang zijnde tragiek zich het best kon rechtvaardigen. Het
verschil in toon wordt duidelijk als men hier de gewichtigbotte betoogtrant van Gerard
Knuvelder naast legt:
‘Vrijheid - ja, maar slechts voor het goede.’
‘Gelijkheid, - ja, maar slechts voor de mens-in-abstracto en voor God. In zijn
concrete sociale, staatkundige, intellectuele verschijning is de ene mens “belangrijker”
dan de andere in dit of dat bepaalde sociaal opzicht’7).
Men verdraagt zoo'n betoogtrant niet, wanneer slechts waarheden als koeien worden
verkondigd. Hendrik de Man schreef reeds in 1932:
‘Es gibt nach wie vor regierte Schichten und regierende Schichten. Nur das
Ausleseprinzip, nach dem sich diese Schichten konstituieren, hat sich verandert’8).
Maar uit de litteratuurlijst, die achter Knuvelder's essay geplaatst is, blijkt reeds,
dat hij zich gezet heeft, om met een vervaarlijk-philosophische terminologie als
ondergrond, de wijsheden van de bittertafel als gloednieuwe waarden voor te stellen,
om dan nog in de meening te verkeeren, dat hij den eersten stoot geeft in de richting
van een synthese van sociologie en wijsbegeerte.

II
Bij het lezen van Henri Bruning's ‘Subjectieve Normen’9), bleek mij al dra, dat hier
de bewogenheid der na-oorlogsche periode, aan de behoefte der tijden aangepast,
werd verlengd. De trotsche en eenzame mensch, de hooghartige aristocraat tracht
zich te handhaven middels de meest gemeenplaatsige nationale theorieën. Van den
waanzin der democratie zijn wij hier in den waanzin van het nationalisme terecht
gekomen. Deze kunstmatige bewogendheid is het subjectieve van zijn normen, zoowel
van de nationale als de godsdienstige. Hij veracht het ‘quieto vivere’ van den burger,
aldus in het nationalisme een groot en gevaarlijk leven veronderstellend, terwijl hij
de Kerk beschouwt ‘als een verzameling van eenvoudigen, armen, vervolgden, van
nederingen en heilige wijzen’ (pag. 18).

7) Gerard Knuvelder: ‘Vernieuwing van Staatsbestel’. Roeping, April 1934.
8) Hendrik de Man: ‘Massen und Führer’. Alfred Protte Verlag, Potsdam, 1932.
9) Henri Bruning: ‘Subjectieve Normen’. Uitg. H.J. Bruning, Bergen, N.H., 1936.
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Dit laatste is zijn recht; deze beschouwingswijze is zelfs sympathieker dan die, welke
haar beschouwt als een Romaansch machtsinstituut, maar zijn nederige mensch neemt
een vreemde houding aan in het opstel ‘De Mythe van den Hollander’10).
Kort samengevat komt dit opstel hierop neer, dat Bruning de deugden en ondeugden
van den Hollander slechts als quasi-deugden en quasi-ondeugden beschouwt. Dezen
Hollander (van Huizinga) acht hij een fictie en die fictie verderfelijk, daar zij een
werkelijkheid in het leven roept.
‘Men heeft de Hollandsche volkspsyche vastgesteld aan de hand van de groote
hoop van heden van die groote hoop welke heden ten dage - gedegenereerd, geestelijk
verpauperd als hij is - klein-burgerlijk liberaal is geworden. Het verwondere dus
niemand als de deugden en ondeugden die men aldus opdiepte tevens de typische
kenmerken zullen blijken te zijn van den klein-liberalen bourgeois’ (pag. 43).
Hij betoogt wijders, dat de nuchterheid en de critische zin van den Hollander
geenszins op platvloerschen aard behoeven te wijzen en haalt als voorbeelden Sint
Thomas en ter Braak aan. Doch alleen bij een verburgerlijkt volk wordt de nuchterheid
plat. Bruning schijnt dus niet te beseffen, dat ‘de Hollander’ (als men nu eens over
dgl. abstracties wil spreken) heelemaal niet meer nuchter is. Integendeel, het is op
het oogenblik alles Tromp en de Ruyter wat de klok slaat; men denke slechts aan de
tallooze historische momenten die wij beleven. De hedendaagsche Hollander is bijna
even wild als Bruning zelf. Doch dit alles is Bruning niet voldoende. De vrijheidszin
van den Hollander is volgens hem niets anders dan de wensch om met rust gelaten
te worden. Als hij ons tenslotte vertelt wat nu wel ware vrijheidsliefde is, dan blijkt
duidelijk, dat de geschiedenislessen van school zich in nationalen kolder hebben
omgezet:
‘En wil men beseffen, hoe waarachtige vrijheidsliefde zich kan manifesteeren?
Ziehier wat Motley schreef: “Uit dat handbreede land, het gewest Holland genaamd,
staat een macht op, die tachtig jaren van oorlog met den sterksten staat ter aarde
aandurft. Gedurende die worsteling wordt het zelf een machtige staat en bindt het
om zijn eigen kleinheid een gordel van 's werelds rijkste bezit, van pool tot tropen.
Zoo legt het tenslotte zijn wil op aan het wereldrijk van Karel den Vijfde(n)”11). En
nogmaals zal men begrijpen, hoe onze tegenwoordige hang naar een rustig,
ongestoord, niet lastig gevallen en vet bestaantje een bizarre parodie van waarachtige
vrijheidsliefde is; hoe vrijheidsliefde wil tot héérschen is’ (pag. 51).
Men vraagt zich af of Bruning, indien hij tenminste niet bij de

10) Reeds in 1933 gepubliceerd in het maandblad ‘Dietbrandt’.
11) Geciteerd door F. van Rijsens-Dr. A.J. v. d. Meulen: ‘Geschiedenis des Vaderlands’.
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wijsheid van een rhetorisch citaat in een schoolboekje is blijven stilstaan, zich er
nooit op bezonnen heeft, dat de Hollandsche kooplieden en hun wensch naar ‘quieto
vivere’ (en om geen ‘penningen’ te betalen) de voornaamste stuwkracht waren van
deze vrijheidsliefde; juist al die ‘ehrentfeste Männer’, die hij zoo gaarne veracht om
van Rembrandt den tragischen martelaar te maken, zonder welke tragiek met al het
daartoe benoodigde hineininterpretieren, hij waarschijnlijk niets of heel weinig van
dezen kunstenaar kan waardeeren. En al mocht dan die wil tot heerschen werkelijk
hebben bestaan, - ze bestaat alleen in het brein van den puber die noodzakelijk iets
vereeren moet en bij voorkeur het minderwaardige, - dan nog moest hij bedenken,
dat men nu eenmaal niet naar dat verleden kan terugkeeren. De techniek en het
kapitaal dat haar schraagt is den heldenmoed (voor zoover aanwezig) gaan vervangen,
zooals deze dien ook reeds in de 17e eeuw hadden vervangen ten opzichte van de
middeleeuwsche verhoudingen. De Armada was door de grootte van haar schepen
aanmerkelijk in het nadeel tegenover de kleinere schepen der Hollanders.
Redeneerende in de lijn van de door vele reeds oud doch niet wijs geworden knapen
verkondigde wijsheid, zouden wij thans ook kleine oorlogsschepen moeten bouwen,
die met helden bemannen en vervolgens dreadnoughts aanvallen.
Het is alles buitengewoon kinderachtig, doch het kan niet anders. Deze menschen,
die de gebreken van dezen tijd willen aangeven en natuurlijk meteen, als echte
opbouwende persoonlijkheden met de geneesmiddelen komen aandragen, stutten
hun wijsheden met een of ander dichterlijk aforisme. Men vergelijke hierdoor het
slot van ‘De Mythe van den Hollander’:
‘Er is geen enkel Fransch gedicht naar ik weet dat den Franschman heelemaal
geeft, maar het Wilhelmus is een Hollandsch gedicht waar een geheele Hollander in
besloten staat’ (M. Nijhoff: Gedachten op Dinsdag). Nogmaals: men herleze dit
gedicht en men begrijpt dan tevens (en nogmaals) hoezeer de Hollander heden maar
'n mythe is, en een vale...’ (pag. 62).
Doch ook deze Hollander van het Wilhelmus is heden ten dage een mythe, een
vrome of heroïsche naargelang men er gebruik van tracht te maken. Voor Bruning,
als katholiek, heeft hier natuurlijk alleen de heroïsche mythe waarde en om zich
daaraan en aan de groote woorden vrijelijk te kunnen bedwelmen, heeft hij het gezag
noodig, de specifieke gemeenplaats van tegenwoordig. Natuurlijk voorziet Henri
Bruning - en velen met hem, - de moeilijkheden, die dit gezag kan opleveren. Daarom
is hun liefde voor het gezag meer een coquetteeren met het woord. Bij de bespreking
van een werk van Lr. R.K. van Santen O.P., toont hij zich dan ook bijzonder
enthousiast over het feit, dat hier het beqrip ‘gezagsgoed’, op den voorgrond wordt
geplaatst. Bruning verduidelijkt dit begrip aan het volgende voorbeeld:
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‘Nemen wij als voorbeeld de gemeenschap die een steenkoolmijn is. Wie of wat is
daar allereerst “gezag”? Dat zijn niet de mijnwerkers, niet de ingenieurs, niet de
directeuren, maar dat is... het opdelven en distribueeren van de steenkool. Dat is het
éérste gezag, het gezagsgoed of gezagsdoel; dat is het “goede” dat al die daar
werkzame wilskrachten in beweging brengt...’ (pag. 112).
Dit gezagsgoed nu, is een theoretisch en logisch zeer aanvaardbaar begrip en is
ten allen tijde een beproefd middel geweest om aan een bepaald gezag ongehoorzaam
te zijn, wanneer ons dit niet meer bevalt. Wanneer Hitler communisten laat
mishandelen in de concentratiekampen streeft hij het gezagsgoed na, zendt hij er
priesters heen, dan miskent hij dat gezagsgoed. En om de simpele vergelijking van
Bruning's steenkolenmijn over te nemen: Hij weet zelf allicht, dat in de praktijk de
directeur gewoonlijk het gezagsgoed in de tweede plaats nastreeft en allereerst het
eigenwelzijn, of dat nu bestaat in materieele welvaart dan wel in de bevrediging van
zijn eer- en machtsgevoelens. Vandaar zeker Bruning's spitsvondige onderscheidingen
betreffende de gehoorzaamheid, waarbij hij de blinde gehoorzaamheid voor de
dikhuiden reserveert (pag. 128), na vooraf om den leider te hebben geroepen voor
de jeugd, den leider ‘in wiens stem zij het beste van zichzelf léért verstaan, léért
begrijpen, léért ordenen en richten! (pag. 122). Dus... toch democratie! De leider dus
als grootste gemeene deeler van de jeugd. Een leider die de algemeene vulgairheid
het best belichaamt, een leider die volkomen lijkt op het valsche beeld dat de
aristocratische fascisten ons van de democratie plegen te geven. Maar... laat ons
voorzichtig zijn; Bruning zegt: het beste van die jeugd! En het begrip “jeugd” op
zichzelf is zonder meer al zoo verteederend.
Tenslotte krijgen wij nog een voorbeeld van een leider, dat Henri Bruning uit het
tijdschrift Aristo heeft opgediept.
“Een leider moet kunnen getuigen (en getuigt dit tegen alle tumult der hooners in)
gelijk Mussolini: IK BEN de schatbewaarder van den wil van het beste deel der
Italiaansche jeugd, de bewaarder der liefde van duizenden en duizenden dooden, de
bewaarder der moeizame inspanning van idealen en kracht, welke gisten in de jonge
geslachten van Italië. IK VOEL in mij heel die machtige levensgisting welke het
nieuwe geslacht van den Italiaanschen stam in beroering brengt” (Aristo III, 11).
Wat wij dus Henri Bruning kwalijk nemen, is niet diens puberteitsmentaliteit, in
enkele nummers van de “Valbijl” en in den eersten jaargang van “Roeping” op zoo
rancuneuze wijze gemanifesteerd, doch de bestendiging daarvan aan de hand van de
goedkoopste gemeenplaatsen. Deze auteur gaat in verschillende kringen, - en heusch
niet alleen in bepaalde katholieke of fascistisch getinte milieus voor scherpzinnig
door. Zeer zeker is zijn werk niet van de goedkoopste soort, al etaleert hij zijn
opstandigheid op een in het oogloopende wijze. Daarom ook is het gerechtvaardigd,
dat men
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bij deze figuur wat langer stil staat; men acht hem nog altijd te goed voor het afval
der burgerlijkheid, waarheen, - ironie van het lot, - zijn verlangen naar aristocratische
hooghartigheid hem heeft gedreven; een hooghartigheid, die hem een krampachtig
verzet waarborgt. Men vindt bij hem nauwelijks een bladzijde zonder haakjes en
tusschen die haakjes staat steeds iets hoonends of iets would-be scherpzinnigs.
Vandaar ook zijn calvinistisch geaccentueerd katholicisme. Zijn beschouwingen over
de R.K. Kerk als strijdgemeenschap zijn troosteloos, juist doordat zij het accent op
de genade leggen en niet op den arbeid van den geloovige. Dit beteekent niet, dat
zijn opvattingen niet rechtzinnig zouden zijn, het is slechts een kwestie van nuance;
hij prefereert de nuance der hardheid. Vandaar ook zijn verachting voor elke teedere
(bleeke) devotie. Ook in het godsdienstige wil hij een soort Nietzsche zijn (dien hij
graag citeert), en daar hij op het godsdienstig terrein niet genoeg voldoening in dit
opzicht kan krijgen, wendt hij zich tot autoritaire theoriën over gezag en leider. Hij
erkent dit zelf:
“De strijder voor een natuurlijke orde strijdt uitgesproken voor de zegepraal van
het ware beginsel: hij strijdt voor de verovering der macht opdat hij dit ware beginsel
kan opleggen aan de samenleving - desnoods tegen een meerderheid in, desnoods
met dwang, omdat dit beginsel het welzijn der menschen is.” (pag. 85).
Het geeft echter weinig blijk van scherpzinnigheid, hiervoor naar Mussolini te
verwijzen en naar Aristo, dat Wouter Lutkie met diens nonsens voor een groot gedeelte
pleegt te vullen.

III
Hier zijn wij dan aangeland bij de volkomen stijlloosheid, de laatste verwordingen
van de rancuneuze gevoelens, die zich zijn gaan inbeelden een taak te hebben.
Er bestaat van Wouter Lutkie een gedicht, dat “Roeping” is getiteld, en dat dateert
van 1914. Hierin komen de volgende verzen voor:
Het is, al werden wij, lijk Kabakuk
door d'Engel Gods bij 't hoofdhaar weggevoerd;
en plots, en zonder kennis van de weg erheen,
te midden van den afgrond van Gods weldaden geplaatst’12).

Ik acht dit geen poëzie, doch vind het wel sympathiek. Het is echter treurig, dat het
vervullen van herderlijke plichten te gering bleek om door te kunnen gaan voor een
‘afgrond van Gods weldaden’, die veeleer bleek te bestaan in het vertalen van den
snorkenden onzin, dien Mussolini er van tijd tot tijd blijkt uit te slaan. Hij gebruikt
daarvoor het z.g. latijnsch-georiënteerde tijdschrift

12) Roeping, 1e jaargang, Nov. 1932.
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Aristo, dat onder een motto van Joseph de Maistre verschijnt: ‘Il n'y a point d'homme’.
Deze overigens zeer rationalistische auteur, beweerde eens:
‘La constitution de 1795, tout comme ses aînées, est faite pour l'Homme. Or, il
n'y a point d'Homme dans le monde. J'ai vu, dans ma vie, des Français, des Italiens,
des Russes, etc.; je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être Persan: mais
quant à l'Homme, je déclare ne Lavoir rencontré de ma vie: s'il existe, c'est bien à
mon insu’13).
Dit nu schijnt de redactie van Aristo erg geestig te vinden, hoewel die aardigheid
van evenveel intelligentie getuigt als die van den vrijdenker, die zou zeggen: God
bestaat niet, want ik heb Hem nog nooit gezien.
Doch Wouter Lutkie priester schijnt steeds de weldaden Gods op de vulgairste
plaatsen te zoeken. Hij vertaalde uit het Fransch een boekje over het fascisme van
H. de Vries de Heekelingen, die zich met kennelijk zelfbehagen adverteerde als
‘Oud-Hoogleeraar aan de Kath. Universiteit van Nijmegen’, maar die in dit boekje
wijsheden verkondigt die des coiffeurs zijn. Men vindt daar reeds een knoeierigen
term als ‘den demo-liberalistisch-bolsjewistischen afgrond’, een voor 'n professor
toch wel barre begripsverwarring, welke hij echter met voldoening van de straat
blijkt te hebben opgeraapt.
Gaan wij nu nog wat verder terug, dan vinden wij in een ander boekje van Wouter
Lutkie, waarvan de ‘Imprimatur’ is gedateerd: 6 Mei 1920 dezelfde bronnen van
rancune en zelfs blinde haat die thans in Duitschland met veel succes worden
geëxploiteerd. Kort na den oorlog is Wouter Lutkie naar Weenen gegaan om een
transport kinderen te vergezellen:
‘Als iemand toch, voor vijf of zes jaren, naar mij toegekomen was en mij had
voorspeld: “Gij, kapelaan van een nietig Brabantsch peuterdorpke, gij zult naar de
weelde-stad Weenen reizen met een boterham in uw zak - en de Weeners zullen er
u met dankbaren jubel om binnenhalen, om dien boterham dien ge voor hen
meebrengt”, ik zou gezegd hebben, dat de man gek was en raaskaalde’14). Hoe jubelt
hier de zelfvoldoening.
Maar deze triomf is hem nog niet voldoende, want verder lezen wij nog over de
Weeners en Weenen:
‘Mager, bleek, ingevallen en met den ziekteglans in hun oogen, - zoo was het
publiek in Weenen's straten. Behoudens dan de vele vreemdelingen en enkele
vetglimmende, brutale, impertinent-schreeuwende joden, die het volk zijn laatste
bloed uitzogen.’
Hij ergert zich als hij ziet ‘hoe ze voor een vette jodin stonden te buigen’, doch is
enthousiast over het gezelschap, dat hij bij

13) Joseph de Maistre: ‘Considérations sur la France’, geciteerd in Aristo, Dec. 1934.
14) ‘Nooddruft en Liefdedrang’, door Wouter Lutkie, priester. Uitgegeven door Het Nederlandsche
Boekhuis. Tilburg-A'dam-Gouda-Weenen, z.j., pag. 10.
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Richard von Kralik aantreft. Hij deelt ons ook de bezwaren van dezen van Kralik
tegen de ‘jammerlijke socialistenregeering’ mede:
‘En nu gaan ze misschien nog onze huizen afnemen of beslag leggen op een
gedeelte ervan. En ik kàn toch die ruimte niet missen. Ik heb toch plaats noodig voor
mijn boeken. En ook mijn zoons hebben ieder hun eigen bibliotheek van doen.’
Hier blijkt von Kralik nogal sterk het eigenbelang op den voorgrond te plaatsen,
iets wat toch, - ook volgens de Vries de Heekelingen meer een inhaerente eigenschap
van de democraten pleegt te zijn.
Doch aan hetgeen wij hier lieten voorafgaan, behoeft weinig te worden toegevoegd,
het spreekt voor zichzelf. Alleen wil het ons voorkomen, dat Wouter Lutkie door de
hardnekkige toevoeging aan zijn naam van het praedicaat ‘priester’ een
eerbiedwaardige instelling als de Katholieke Kerk is, aardig compromitteert. Hijzelf
heeft dat allicht noodig omdat men anders aan zijn uitlatingen waaruit weinig
liefdedrang blijkt, geen aandacht zou schenken.
Absoluut niet compromitteerend voor die Kerk is Gerard Knuvelder, die het
fascisme - hijzelf noemt het liever een ‘nog variereerend ideaal’ onder het patronaat
stelt van Thomas van Aquino; een ideaal ‘dat een ongemeene aantrekkingskracht op
de massa uitoefent en tegen de idealen van de fransche revolutie is gericht’. Dus
weer een beroep op de massa! Uit het reeds hiervoor genoemde essay ‘Vernieuwing
van Staatsbestel’ blijkt overduidelijk, dat Knuvelder met alle geweld voor een
wijsgeerig socioloog zou willen doorgaan. Voorloopig heeft hij uit de duitsche
commentaren op thomistische wijsbegeerte slechts een vreeselijk bargoensch
opgediept, alsmede een volledig gemis om zijn gedachten klaar en logisch uit te
drukken. Men vindt in dit philosophisch gebarende werk nergens een heldere
begripsbepaling, wel het dooreenhaspelen van democratie en liberalisme. Ook tracht
de heer Knuvelder zijn staat of natie te doen imponeeren door dgl. dingen voor te
stellen als ‘door de natuur gegeven’ en hij bedoelt hier met door de natuur gegeven
waarschijnlijk dat dit nu eenmaal zoo geworden is. De vorming van staten en
nationaliteiten is absoluut geen natuurlijk proces geweest in biologischen zin. Ze
zijn zoo ‘gegroeid’, zeker, wanneer men hier maar bedenkt, dat de term ‘groeien’ in
historischen zin moet worden opgevat, maar dat men er niet de beteekenis van
‘natuurnoodwendigheid’ (van zoo'n term houdt Knuvelder!) aan moet hechten.
Verder blijft deze essayist met voorliefde aan ‘woorden’ hangen. Over de liberalen
schrijft hij:
‘Alle rechts- en staats-ordening had naar hun inzicht geen ander doel dan de
individuele mens een zó grote mate van vrijheid te verzekeren, dat hij zich, volkomen
individueel, naar eigen inzicht vervolmaken kon. Fraaie leuze, die, bij de aard der
menselike natuur, er nu eenmaal niet anders toe leiden kon, dan dat in de
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machtigsten de roofdierinstinkten, op elegante wijze werden ontketend, in de minder
machtigen op minder elegante wijze, waardoor de eerste groep in paleizen, de laatste
in gevangenissen hun vermaak kwamen zoeken.’
Het is juister te zeggen, dat de rechts- en staats-ordening die mate van vrijheid
overal zóóveel trachten in te perken, dat zij niet gevaarlijk wordt voor de
medemenschen. Hieruit volgt tevens wat de staat is: een modus videndi met een
apparaat. Dat dit alles nu niet volmaakt gelukt, is het gevolg van die menschelijke
natuur, die in de Middeleeuwen precies eender was. Ook toen waren er roofdieren,
paleizen en gevangenissen. Maar Knuvelder behoort tot die menschen, die denken
dat de middeleeuwers niet anders deden dan kathedralen bouwen, kruistochten houden
en constructief denken. Verder beseft misschien zelfs Knuvelder wel, dat wij nu
eenmaal niet naar de Middeleeuwen kunnen terugkeeren, zelfs niet wanneer men
alles wat sindsdien veranderd is, nog niet als vooruitgang beschouwt.
Daarom ook kunnen de in de lucht zwevende beschouwingen, die in dit essay ten
beste worden gegeven, niets baten. Zij zouden alleen van praktische waarde zijn,
voor katholieken althans, als in Europa nog steeds één heerschende godsdienst was,
en één Kerk, die in de Middeleeuwen een gewichtigere en hechtere macht
vertegenwoordigde, dan welke staat ook. Het ‘goede’, het ‘bonum honestum’, dat
de staat (of liever de volksgemeenschap) den mensch zou moeten geven, wijst
Knuvelder dan ook nergens aan, tenzij in heel vage, dom-nationale nonsens zooals
‘nationale gezondheid’ of ‘de bezielende krachten van nederlandse grootheid en
nationale deugd die in de Middeleeuwen zo vitaal in ons volk leefden’ (pag. 52).
Het is alleszins waar, dat de huidige maatschappij, - die evenwel op deze wijze
zonder het Christendom onbestaanbaar ware, - voor een groot deel berust op
niet-zuiver christelijke beginselen. Deze beginselen zijn echter zeer goed met het
christelijke principe van de gelijkheid van alle menschen voor God, in
overeenstemming te brengen. De fascistische ideeën echter, voor zoover men hier
van ideeën kan spreken, gaan terug op heidensche staatsopvattingen. Dat deze ‘in
het algemeen’ wel met de thomistische zijn te verzoenen is begrijpelijk. Dr. Jos.
Eberle zei immers tegen Wouter Lutkie, dat de inval der Duitschers in België
moraal-theologisch volkomen te verdedigen is15).
Ik meen echter, dat men beter doet met beproefde waarden als het katholicisme
niet te onteeren door die te willen misbruiken in dienst van de belangen van enkele
avonturiers, welke het naoorlogsche Europa heeft uitgespogen en waarin
minder-scherpzinnige lieden de belichaming zien van het al-oude latijnsche genie
of van den germaanschen Uebermensch.
Uit het voorgaande blijkt reeds welke houding wij hebben aan

15) Wouter Lutkie: Ibid. pag. 95.
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te nemen, die de huidige orde geenszins ideaal achten, maar deze toch verre blijven
verkiezen boven de onverantwoordelijkheid van den man van de straat, die zijn eigen
vulgariteit in den leider aanbidt. Wij zullen geen gemeenplaatsen stellen tegenover
de gemeenplaatsen van kruideniers en pubers. Vooral moeten wij niet beweren, dat
de ‘ware’ vrijheid of de ‘ware’ vaderlandsliefde aan onzen kant zijn te vinden, noch
als jankende honden, door angst gedreven, bij elkander kruipen onder het voorwendsel
van een ‘ware’ democratie waarin alle verschillen zijn opgelost (en die bijgevolg
niet de minste waarde meer heeft). Neen, de wàre vaderlandsliefde zal men bij ons
niet vinden, noch de ware heldhaftigheid, want de waarden die onze ‘waardigheid’
vormen zijn tegenovergesteld aan die van burgers en opgewonden jongelieden.
Wij moeten wel degelijk beseffen, dat nationale waarden verouderd zijn, dat wij
bovendien met die gemeenplaats, waarmee sommige lieden hun olie-aandeelen
verdedigen, absoluut niet ónze (intellectueele) waarden wenschen te behouden. In
de dreigende Septemberdagen bleek reeds, hoe bij de meeste intellectueelen (en vele
anderen) niet de nationaliteit of de ‘hoogste nationale goederen’ de waarden waren
die zij eventueel wenschten te verdedigen, maar de beschaving. Men vergisse zich
intusschen niet; wij wenschten niet de ‘ware’, ‘echte’ beschaving te verdedigen, doch
alleen datgene wat voor ons beteekenis heeft, wanneer wij van beschaving of cultuur
spreken. Daarom zouden wij bij een eventueel conflict onmogelijk tegen die landen
kunnen strijden, waar de waarden die wij hooghouden, worden verdedigd. Die
bereidheid is bij ons volkomen afwezig; zelfs ter verdediging der (overigens nooit
nader gepreciseerde) hoogste goederen, die niet de onze zijn. Wij wenschen niet te
strijden óf tegen de barbaren. Wat wij barbaren noemen en waartoe wij volkomen
gerechtigd zijn. Wij begeeren den afval der democratie niet; d.w.z. de horde en het
hordebesef, aanbeden in een leider; geen fascisme, dat zich slechts verspreiden kon
door gebruik te maken van het democratische apparaat, dat zij gereed vond en dat
zij thans tegen die beschaving wil richten, uit rancune. Daartoe doen deze ideologieën
steeds een beroep op het eigenbelang. De middenstand wordt gepaaid met een
toekomstige afschaffing der warenhuizen; de onderwijzers met een prachtige
salarisregeling; de arbeider met het hooge aanzien dat de arbeid zal genieten. Als
ideologie van de laffe, brullende massa keert zij zich tegen de kleinere groepen:
intellectueelen (de fascisten hebben het ‘èchte’ intellect) en de Joden.
Wat gebeuren zal kunnen wij evenmin weten als iemand anders. Ik voor mij ben
niet in alle opzichten ervan verzekerd, dat het Ware en het Schoone, zelfs met hoof
letters geschreven, zullen triomfeeren. Doch het beteekent reeds iets, als wij onze
plicht doen. Dat is allereerst: den nationalen waanzin afwijzen, ook als die zich als
de ‘ware’ vrijheidsliefde aandient, want aldus vermommen zich het massa-instinct
en de puberteitsheroïek, die zich nog niet openlijk durven belijden en er zich
voorloopig toe bepalen zich op God of den Doctor Angelicus te beroepen.
C.L. SCIARONE
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[Nummer 5]
De zieke blanke
Een hooge neger draagt de zieke man naar buiten
- de neger ruikt naar natte rook en zweet en legt hem in de lange stoel een plaid
om zijn geminachte, verwelkte kuiten.
Hij krijgt een zonnescherm boven zijn blonde hoofd,
zijn lichte oogen zijn beschaamd en dreigend,
zoo snel hij kan neemt hij zijn boek op, bleek en hijgend
en na een half uur lezen is de ergste haat gedoofd.
Dan moet hij, starend over 't droge gras, herleven
de angst en woede, die hem iedre ochtend kwelt
wanneer de neger hem met zacht geweld
de gave armen om zijn maagre lichaam slaat
en even pralend met hem op de warme voorstoep staat
wreed en zachtzinnig lachend om zijn hevig beven...
Hij haat dichtbij de breede tanden
de open neus, de lippen, dik,
gebarsten, en wendt snel zijn blik:
en haat zijn eigen schoone handen.
De lust zijn slaaf te overwinnen
doodsangst om in zijn sterke greep kapot te gaan
doen hem de ergste kwellingen verzinnen.
Hardop. Hij weet, dat hij niet wordt verstaan.
Maar na een poos, weer tot zichzelf gekomen
na een verholen en vijandig loeren
ontspant zijn lichaam zich - half in zijn droomen
hoort hij, 't geluid is droevig en vertrouwd,
het warme, binnensmondsche koeren
van duiven in 't nabije woud.
Hij fluistert met gesloten oogen, trotsche woorden
tegen de neger, die onschuldig gaapt
en later op zijn rug met open armen slaapt:
als ik weer sterk ben, arme slaaf, dan zal ik je vermoorden.

M. VASALIS
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[Gedichten]
Gethsemane
Het pad liep dood.
Als Hij nu riep:
Steen, wijk uiteen...
Maar Hij riep niet.
Toen voelde Hij:
De zee wordt diep,
De berg wordt groot,
Het is nabij.
Het pad liep dood;
Hij was alleen;
Johannes sliep.

Goede vrijdag
De paarse doek is opgebonden,
De droge ratelslag gehoord;
Ik vlucht, mij jagen felle honden
En dertig zilverlingen voort.
In het door duivelen bemande
Geprikkelde en gierig vleesch,
Heeft Hij Zijn zoete kus doen branden
Na 't maal, toen Hij ons onderwees.
Wanhopend zoek ik wilder vlagen
Dan vrouwen en harmonica;
Mijn schedel droom ik stuk geslagen,
De holten door grijnst Golgotha.
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Paaschmorgen
De groef stond wit van licht.
Dan, met den steen in tweegevecht,
Ging Hij er door, lachend, loodrecht,
Als had Hij geen gewicht.
Ik denk: mijn hart is steen.
Hij zegt: door u niet regelrecht ,
Ik brànd Mij door u heen.

Antwoord
‘Je loopt dood in je steenen gedichten;
Voert geen weg uit dit somber ravijn?’
- Ik blijf hier, en hier zal ik dichten;
Steen ben ik, en steen wil ik zijn. -

ED. HOORNIK
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[Gedichten]
Visvangst
Sprank'lijk opgeslagen
uit het diepste diep,
waar het stenen prinsje
onder wieren sliep;
waar de goud-dukaten
in de gulden schrijn,
onder grijze mossels
goed geborgen zijn;
waar de meermin 's avonds
van de mensen zingt;
waar de bronzen paling
zich door lijken wringt;
sprank'lend opgeslagen,
blikt de vreemde vis
in het licht der dagen,
dat zijn licht niet is.
En mijn hand ontschoten,
schiet hij in het diep,
waar het stenen prinsje
reeds zijn speelnoot riep.

Confessie
Ge moet weten,
dat ik verbeten
aan de broekspijpen van het Hoogste hang;
dat lijkt heel dapper, maar ik zelf ben bang,
en heb alleen uit angst mij vastgebeten...
en nog: Het Hoogste schijnt zulks niet te weten. -
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Tip aan mijn portrettist
Zo als vorsten poseren,
poseer ik:
een ogenblik;
en verder moet ge 't maar met baby-foto's doen;
van acht'ren is nog alles net als toen;
maak maar iets molligs op een witte vacht
en dan een kop, die zo veracht'lijk lacht,
dat d'Ongeziene, Die hem lachen laat,
voor eens de vreugd aan dit kwaad kind vergaat.

Burgemeester's dood
Zo dubbel, volop waardig, maar Uw boord
heeft, met de drank, tenslotte U vermoord;
wat apoplektisch viel Uw waardigheid:
d'absinth heeft U een schone dood bereid.
Tot zelfs Uw Juffrouw was dat uur niet thuis;
de Dood trof U alleen in 't Herenhuis
en sloeg zijn toch-nog-onverwachte slag,
d'égalisator van het aards Gezag...
En toen mijn hospita de luiken sloot,
riep zij aan 't raam: ‘Mijnheer Vermeer is dood...’
en zij keek nijdig, toen ik ernstig vroeg,
of G'achterover of voorover sloeg.
En toch, die vraag scheen haar alleen maar mal,
want duizendmaal bezon ik m'op Uw val;
wel altijd dacht ik, als ik U zag gaan,
hoe zal de Dood hem eind'lijk nederslaan?
De rechte toedracht heb ik nooit gehoord,
maar rode kolen op een hoge boord
zijn 's nachts, in file, langs mijn raam gegaan
en een absinthfles zweefde voor de maan

Werk. Jaargang 1

6
en ook de heemhond ging affreus te keer;
een vette hand schreef aan de lucht: Vermeer,
zoals 'k Uw naam vaak onder stukken zag
en halfstok woei een vaderlandse vlag.
'k Hoorde aan Uw graf, hoezeer Gij waart bemind
- niet min hartstocht'lijk, dan door U d'absinth vreemd, hoe 'k na jaren nog insiders vroeg,
of G'achterover, of voorover sloeg.

Bespreking van een modern meisjesportret.
Zij had een ledepoppenarm,
met vingers, als een stukje darm
en verder viel nog te verwijten
een staalkaart aan deformiteiten.
En schoon dit alles vragen deed,
wie haar uit het tuimelend venster smeet,
versterkte d'artistieke logen
't predomineren harer ogen.
De huizen wrongen desolaat
en zij zat midden op de straat,
de lucht hing paars aan wereldrampen:
haar oogen schenen zachte lampen.
En wijders lag er op haar schoot
'n reu, de genitaliën bloot;
de wulpse droom van tien geslachten
scheen zijn verweêzlijking te wachten.
Nog, voor haar, schoot een vilt'ge plant
met gift'ge bloemen uit het zand,
waarvan de stank der gele klokken
affreus, het ademen deed stokken.
En, opgeslagen, voor haar knie
drie standaardwerken der chemie,
doch uit haar schedel werd geboren
een embryo met ezelsoren.
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Nog, door de paarse wolken, stak
een bloeiende magnoliatak,
terwijl, accent bij 't smetloos bloeien,
goudlinten langs de hemelen woeien.
Juist, waar een kroegdeur open stond,
lag, neergekletterd op de grond,
helwit in het violette kader een bord met opschrift: Zoek den vader.

Alleen tehuis
Nu heb ik heel dit huis alleen,
met al z'n kleden en gordijnen;
en alles zou zo droef niet schijnen,
had ik dit huis maar niet alleen.
'n Huisjesslak heeft ook haar huis
en ook alleen - zo vreemde dingen
doen dorpse kinders 's zomers zingen:
‘je huisje brandt; kom uit je huis.’
Daar ligt ze in een kinderhand;
zou zij dat zingen nu niet horen?
ze trok zo traag haar zilv'ren sporen;
en staat haar huisje nu in brand?
Ik heb dit hele huis voor mij
met loopers op de veertig treden;
en gas, dat niet werd afgesneden
en zilver-blinkend eetgerei;
en alles, wat men hebben moet,
om niet te lang alleen te wezen:
men kan allenig niet genezen
al meent men 't met zichzelf ook goed.
Tenslotte: in een kinderhand
wordt men z'n woning uitgezongen;
wie heeft er naar mijn hart gedongen?
wie zong: ‘je huisje staat in brand’?
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Ik heb vanavond, in de taal,
m'n zilv'ren sporen nagelaten:
zo uren met zichzelf te praten
geeft een melancholiek verhaal.
De wijnbes bloeit; de wijngaardslak
trekt traag de slijmerige sporen;
ik wil de kinders zingen horen
en weten, wie mij openbrak.

Van lieveke, die haar deugd versliep
‘Wil je lopen, Lieveke, loop,
maar ga nooit langs kronkelwegen:
ga je maar de rechte weg,
niemand, niemand kom je tegen;
doch afzijds, bij het geklater,
schuilt de ruige, wulpse Sater;
komt de pansfluit aan je oor:
Lieveke, loop haastig door.’
O, hoe Lieveke toen liep.
Daar de ruige bosgod sliep
is ze eind'lijk moe geworden;
ging het kuise kleed ontgorden;
lei zich in het hoge gras,
daar ze aanstonds slapend was.
En de Sater stak één oor
door de zomerblaadjes door;
komt 'n bokspoot; komt 'n horen
uit de bonte stekedoren.
Wie heeft om haar eer getuist,
dat het beekje niet meer ruist?
Wie raakt Lieveke daar aan,
dat de vinken niet meer slaan?
O, hoe Lieveke toen liep,
die zo dom haar deugd versliep.
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Lieveke, het is te laat:
wàar je verder loopt of staat:
ieder weet er van den Sater;
uitgebracht is 't door het water;
verder bracht het elke wind.
Lieveke, mijn kind, mijn kind;
't hoonlacht door de meidoornheg:
‘En-die-ging-de-rechte-weg...’

Laatste brief
Er moet wel iets zijn gebeurd,
al weet ik nog altijd niet wat;
ze hadden een enig kind
en ik heb het lief gehad.
Maar het ging, als het meermaâl gaat,
en waarover je nauw'lijks kunt praten;
kortom: ik heb haar gemeen,
naar de roddelaars zeiden, verlaten.
Soms heb ik nog bij gerucht
en te hooi en te gras iets vernomen;
tot vanmorgen het pijnlijk bericht
met de donkere rand is gekomen.
En steeds denk ik weer aan de zin,
die ze, dacht ik, profaan had geschreven:
‘Jij gaat nu de vrijheid in
en ik kan bij die vrijheid niet leven.’

J. VAN HATTUM
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[Gedichten]
De haringeter
(Homo pekinensis)
Zie, onder 't nachtelijke groen
zwaait, door het lamplicht overgoten,
de heer, zeer lichtlijk aangeschoten,
met d'eerste Nieuwe van 't seizoen.
Maar in den éven wanklen schoen
wiegt met zijn dunne en broze kooten
de oermensch dierlijk op zijn pooten
en droomt in 't hart van dit fatsoen
onrustig van moeras en wier,
van vuursteen en van hagedissen,
doch heft gelaten den saffier
en reikhalst blindlings naar de visschen.
maar grijnslacht om het ongewisse
van dezen sterfelijken zwier.

Oogen
Ik zou wel velen met een zachte zoen
het leed van de gezichten willen wisschen;
ik zou ze geven willen wat ze missen...
en het niet kunnen doen:
want ik ben één van hen naar wie zij schreien
en zelve schrei ik weer naar een van hen.
Al deze hopelooze uitgeweende wijë
oogen zijn spiegels waar ook ik in ben.
Want in ons aller oogen brandt het beeld
van die wij tot op 't sterfbed zullen missen...
Men kan zich in het leven licht vergissen,
vooral als men het wat te haastig speelt.
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De non op 't station
Zij drentelt heen en weer; zij bidt;
zij bidt met neergeslagen oogen,
opdat zij niet verraden moge
wat in haar hart verscholen zit.
Zij drentelt rond. Zij bidt; zij bidt.
't Gebed doet somtijds rare sprongen.
Zij bidt verbeetner... ach! de jongen,
die in haar hart verscholen zit!
Zij drentelt en zij bidt; zij bidt
zichzelve en den jongen dood.
Zij bidt over haar lege schoot;
zij bidt haar dagen leeg en wit.
Als hier of daar een vogel zit
en fluit wendt zij zich af en bidt
en bidt en prevelt: God is groot.

Delirium tremens
Wat koop ik voor de biezen op mijn jas?
Ik, kapitein van de Kirami-Ai?
Wéér wacht de heete schoot mij van een baai
en wenken witte vuren over 't glas.
Soms sta ik op en zwaai met zwaren zwaai hoe moeder zee weer zoo verbolgen was...?
de schuit danst zeker streken uit 't kompas...! en neem bijtijds bij het toilet mijn draai...
en zwaai weerom en tuimel naar mijn stoel
en slinger heesche liedren naar 't gejoel:
Kirami-Ai... my darling... I am sailing...
en hef het glas en spoel het stout de keel in...
Stortzeeën breken schuimend op de railing...
Nearer my God... by Thee... daar gaat de boel...!
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Pindaman
Hij is zoo onaanzienlijk en zoo geel;
zijn oogen staan zóó hulpeloos in zijn lach,
dat ik hem dit stil en bescheiden deel
van onze wereld niet misgunnen mag.
Van waar kwam hij? Uit welke vreemde tijden
behield hij dit pretentieloos gebaar?
Hij laat het leven langs de vingers glijden
en grijpt niet éénmaal toe. Hij glimlacht maar
en wacht verlamd en met een blind vertrouwen
de tusschenkomst van iets almachtigs - God?
en glimlacht om zijn fatalistisch lot,
dat geen gebaar te vroeg zal openvouwen.

De geest van Hamlet
Vrij naar Erich Kästner
Guustaaf Renner was beslist de beste
kracht van 't Toggenburger stadstheater.
Allen kenden daar zijn witte vesten.
Allen kenden hem als heidenvader.
Allen loofden hem, tot zelfs de kenner.
En de dames vonden hem nog slank en jonk.
Jammer was slechts, dat zich Guustaaf Renner,
als hij geld bezat, enorm bedronk.
Op een avond, toen men ‘Hamlet’ gaf,
speelde hij de geest van Hamlets' vader.
Ach, hij kwam bedronken uit zijn graf!
En wat dom was deed hij al te gader.
Hamlet was tot 't uiterste ontdaan.
Want de geest was zelfs niet om te tillen.
En de scene kon niet verdergaan.
Renner dacht, wat men van hem zou willen.
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Achter de coulissen ondertusschen
liet men aan zijn roes niets ongedaan,
legde hem languit en gaf hem kussens.
Renner kon toen rustig slapen gaan.
De collegas speelden nu exact,
wijl hij sliep en hen niet langer stoorde.
Doch hij kwam! En wel de volgend' act',
waar hij absoluut niet thuisbehoorde!
En zijn gade trad hij op den voet.
En zijn zoon vernielde hij de floret.
Met Ophelia danste hij verwoed.
En de koning smeet ie in 't parket.
Allen weken snel en siddrend uit.
Doch 't publiek vond 't schitterend in de zaal.
En men hoorde 't donderend geluid
van applaus daar voor de eerste maal.
En de meeste Toggenburgers vonden,
dat zij eindelijk het stuk verstonden.

Een goed meisje droomt
Vrij naar Erich Kästner
Zij droomde, zij trof hem in een café.
Zij dacht, hij las bij het eten.
En zag haar aan. En zeide tot haar:
Je hebt het boek vergeten!
Toen knikte zij. En draaide zich om.
En lachte verstolen en stralend.
En zij ging de late straten op
en dacht: ik zal het halen.
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De weg was lang. Zij liep en liep.
En neuried' een liedje teeder.
Zij klom in de woning. En bleef er een tijd.
En eindelijk ging zij weder.
En toen zij het café betrad,
zat hij nog altijd bij 't eten.
Hij zag haar komen. En riep haar toe:
Je hebt het boek vergeten!
Toen stond zij lang geschrokken stil.
En kon het maar niet verstaan.
Dan knikte zij weder en ging naar de deur,
om den weg nog eenmaal te gaan.
Zij was zoo moede. En ging. En kwam.
En zij had toch zoo gaarne gezeten.
Hij zag nauwlijks op. En zei alleen:
Je hebt het boek vergeten!
Zij keerde om. Zij kwam. Zij ging.
Sloop trappen op en neder.
En altijd weder vraagde hij.
En altijd ging zij weder.
Zij liep als door de eeuwigheid.
Zij weende. En hij lachte.
Haar vloten tranen in den mond.
Zelfs nog, toen 't daglicht wachtte.

GERARD DEN BRABANDER
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[Gedichten]
De rattenvanger*
Het was een kleine stad met oude huizen,
de grijze gevels staarden voor zich heen
en achtten niet de zon, die hen bescheen,
en niet den wind, die zijn geduldig suizen
de straten doordroeg; aan een vreemd verdroomen
gaf deze stad zich weg, de atmosfeer,
waartoe een mensch ontwaakt, die wederkeer
niet meer verwacht, maar oude dingen komen
opnieuw en scherp voor zijn gelaat te staan.
Is dit de wereld van voorheen? Zijn oogen
zoeken naar vastheid en hij ziet bewogen
en hulpeloos het dwaze leven aan.
De burgers deden wat hen was beschoren,
zij leefden naar den vaderlijken trant;
tot een vooraf bepaald bestaan geboren,
was het verloop der jaren hen verwant.
Zij bloeiden met de jonge lente open,
en zaten 's zomersavonds voor hun deur
totdat de duisternis kwam toegekropen;
en in het najaar proefden zij den geur
der moede bladeren; dan kwamen witte
dagen van winter, in de stilte riep
een droom hen aan, zij wilden niets bezitten
dan het getij, waartoe hun hart ontsliep.
Het kerkhof bloeide onder zware linden,
wier kruin zich naar de dooden overboog,
en als de wind de bladeren bewoog,
klonken de stemmen weer van de beminden,
die, op een stillen morgen uitgedragen,
en aan de goede aarde toevertrouwd,
het leven leidden, dat den zin ontvouwt,
waarvan in droomen soms een zwak gewagen
waarneembaar is, het ruischen van een lied,
dat sterfelijken altijd blijft verlokken,
totdat de droom voor eeuwig is voltrokken
en de genade over hen gebiedt.

*

Verschijnt najaar 1939 bij A.A.M. Stols te Maastricht.
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Zoo had het duizend jaren kunnen duren,
want elk geslacht verwekt een nieuw geslacht
en legt zich aan de aarde en verwacht
uit stilte diepen slaap te zullen puren.
De jongeren beminnen nog het licht,
maar op hun beurt gaan zij zich overgeven
aan de vertroosting van een ander leven
en wenden naar den hemel het gezicht.
En eens zou alles wel voorgoed verscheiden:
de stilte wordt te machtig, langzaam dooft
het hart, dat in zijn eeuwigheid gelooft.
Een stad van dooden zou den morgen beiden.
De rust omvatte hen met zacht gebaren,
zij waren aan de stilte weggevlijd,
een klaren zomernacht, in eeuwigheid
lagen hun dichte oogen uit te staren.
Maar door den koelen bouw van duisternis
trok een geritsel, als het flauwe streelen
van wind langs bladeren, een luchtig spelen
met een nog nooit doorgrond geheimenis;
een schuifelen en flitsen deed zich hooren,
dof schurend langs de wanden van den nacht;
dan ving een knagen aan: een vreemde macht
ging zich een toegang tot het leven boren.
En uit den afgrond van den droom omhooggeheven, zagen allen naar het dagen,
hun blikken konden nauw het licht verdragen,
dat achter de verstarde ruit bewoog.
Weer vonden zij den vrede van te leven,
vertrouwde voorhof van een dieper zijn;
de kinderen zochten in den zonneschijn
zich juichend aan hun vreugde weg te geven.
Maar de bedaagden zagen in het rond:
vloeren en wanden droegen felle beten,
kleedij en voedsel waren aangevreten
en toonden als een weerlooze hun wond.
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Uit hoeken schoten donkere figuren,
een flits - de ruimte had hen weggevaagd.
De ouden stonden radeloos te turen:
werden zij door een wreeden waan geplaagd?
Maar weder flitste het voor hunne oogen,
zij zagen scherper: langgestaart en glad,
wemelden ratten, of een blind bewogen
baaierd den aardbodem verzwolgen had.
Waar men zijn voeten plaatste, schoten dieren
elkander na, de aarde golfde mee
in dit bewegen, het verbijsterd tieren
van een door stormen aangezweepte zee.
De kinderen vluchtten schreiende naar binnen:
van ratten wemelde èn straat èn veld,
zij kwamen gulzig in- en uitgesneld,
om nog een bete voor hun bek te winnen.
Hun donker ruischen deed het zonlicht wijken,
hun spitse koppen stortten zich dooreen
en knaagden alles aan tot op het been,
sleepten het voort of renden in gelijken
hartstocht de blinde ruimte tegemoet.
De menschen, door den grijzen vloed besprongen
en als verdrinkenden tezaamgedrongen,
verteerden in het koortsen van hun bloed.
Dan vielen er luid schreeuwende voorover
en staken smeekend hunne handen uit;
de ratten vluchtten langs hen, als het loover
bij herfstwind langs de wegen; het geluid
der smeekelingen kreunde door het ritsen
der rattenlijven, machteloos en diep,
alsof hun stem de stormen wilde splitsen,
die het geweld over hen wakker riep.
En anderen stonden zwijgende, bevangen
door het vergankelijke van hun staat.
Zij luisterden - vanwaar kwam dat gezang en
het weten dat de droom ontluiken gaat?
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Zij zagen zijn gestalte plots verschijnen
vanuit de ruimte, licht en schaduwloos,
een bloem, een vlinder, rank en schoon van lijnen,
een die den hemel tot zijn speeltuin koos.
Door het gewoel der ratten schreed hij luchtig,
glimlachend naar de kinderen; zijn fluit
blonk in de zon, hij tierelierde vluchtig,
betooverend sprong van zijn lippen uit
een klankenstoet; dan viel de stilte zwaarder,
door het krioelend knagen slechts gegroefd.
Een zonnekind was hij, een hemelvaar der,
een schepsel dat geen droom of slaap behoeft.
‘Voor u zal deze wijze niet meer spelen’,
dus sprak hij, ‘maar het ongedierte wijkt,
tot waar mijn instrument hen zal bevelen.
Alsof bedwelming langs hun zinnen strijkt
en zij nochtans een hunker niet vergeten,
zullen zij wankelen, ten afgrond neer,
en niets meer dan het lokken willen weten,
waartoe ik met mijn spelen hen bezweer.’
Gelijk een jubelzang klonk het hem tegen:
‘Zoo speel, zoo speel dan toch en noem uw prijs!’
‘Het goud dat ik in mijne hand kan wegen!’
‘Het honderdvoud daarvan! Maar speel uw wijs!’
En hij begon; de rattenoogen gluurden
verwonderd naar het blinkend instrument,
zij stonden stil, de koppen opgewend;
of een geheime trilling hen bestuurde,
zakten zij loom achter zijn schreden aan.
De klanken fladderden als witte duiven,
verstrakten tot een zilverklare baan,
om weer tot lichte vlokken te verstuiven.
En allen werden door dit spel geraakt,
zij lieten af van wat zij eens bedreven,
om zich aan deze zoetheid weg te geven,
waarin het creatuur zichzelf verzaakt.
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Maar hij en zij slechts hebben het gehoord:
dit spelen naar den oorsprong van het leven,
dat alle leven tot den dood bekoort,
is voor de menschen onverstaan gebleven.
Met dof geplons verdween het rattenheir
en reeds hernam de stroom haar stil bewegen.
De stad stond nog geteekend van het zeer,
van alle kanten gaapte hen de leege
verwoesting aan; terwijl de speelman licht
zijn fluit omhoog wierp, welde in hun blikken
het leed en zij verborgen het gezicht,
om aan elkanders schouder uit te snikken.
Maar één ontwaakte tot een nieuw geluk,
zijn oogen vonkten van een vreemd begeeren:
‘Zoo speel nog eens uw wonderlijke stuk,
opdat wij het voor altijd zullen leeren!’
De anderen vielen hem extatisch bij,
als vogels die de jonge zon begroeten.
‘Gij hoort die melodie niet meer van mij!’
sprak weer de speelman, ‘haast u, want er moeten
nog meer verlost zijn voor den avondval.
Geef mij mijn loon!’ zij vingen aan te klagen:
‘Speel toch uw wijs!’ ‘Mijn loon - of anders zal
een nieuwe dag van jammer voor u dagen!’
Hun lichaam brandde op naar die muziek,
waarvan een klank slechts hen was toegevlogen,
zij werden bitter en melancholiek:
de duivelskunstenaar had hen bedrogen,
hij sleepte alle schatten met zich voort,
waarnaar hun hunkering ooit had gedongen,
en nog hield hij de hand op. Heet van moord
heeft hun vertwijfeling hem plots besprongen.
Hij trad terug, hij hief het instrument,
en wat gebaren wilde stond versteven;
hij blies: gelijk een kronkelend serpent
verwekte hij een melodie tot leven.
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De oogen puilden wild hem tegemoet,
de lippen schrompelden tot dorre vellen,
en in de aren klonterde het bloed,
dat op de golven der muziek wou snellen.
Die smalle fluittoon, als een vlijmend zwaard,
doorsneed hun zenuwen, de slangen kropen
langs hun verstarde lichaam hemelwaart;
zij wilden in den afgrond zich verloopen.
Dan, eensklaps, kwamen kinderen nabij,
en meer en meer, uit hun lichtvoetig schrijden
sprak bovenaardsche speelschheid, droomerij,
die tot de zaligheid moet overglijden.
En zie, de speelman ging hen dansend voor,
en wierp zijn duizend wondere figuren
de hemeldiepte in, waar aan de pure
verstilling hun bewegen zich verloor.
Hij trok de kinderen aan lichte draden
naar een verschiet van loutere muziek;
steeds nader kwam de hemel, een gewiek
deed hen der engelen nabijheid raden;
de poorten weken van het paradijs,
de groene dalen lagen voor hen open,
en met een glimlach zijn zij voortgeloopen,
en eeuwig, eeuwig duurde deze reis.
De avond zag verwilderde gestalten
langs velden en wegen, een ontbonden stoet,
die bad en jammerde en vuisten balde,
en joeg den blinden einder tegemoet.
De sterren stonden hoog en koud te pralen;
muziek en kinderen - hun bloei verging
tot stilte, en de ouden bleven dwalen
in een versomberde herinnering.
Zij konden amper nog het leven dragen,
nu hun geen droomen meer was toegezegd.
En zwijgend eindigden zij hunne dagen
en werden zwijgend in het graf gelegd.

M. MOK
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[Gedichten]
Virgo
Zij is een wezen tussen vrouw en knaap.
Zij heeft de strakke passen van een jongen Soms ligt zij als een poes inééngedrongen,
dan schijnt zij vrouw en glimlacht in haar slaap.
Haar ogen zijn van amber, en die weten
veel wegen die haar mond aan geen verraadt.
Zij spiegelt zich in 't water als zij baadt,
haar lijf is rank en koel, en nooit bezeten.
Zij houdt van lichte bloemen zonder geur,
lang kan zij zwemmen in de groene bronnen. Zij leest veel en aandachtig, zoals nonnen
dat doen, alléén, achter gesloten deur,
terwijl het zonlicht aan de wanden fluistert
en 't glas-in-lood raam donker glanst als wijn.
Zij heeft de trots van hen, die eenzaam zijn,
een hart dat wacht, en aan de stilte luistert.

Der Tod und das Madchen
Mijn beeld was in de spiegel, en ik stond
een halve nacht, of langer, onder 't licht
te staren naar mijn ogen en mijn mond,
mijn smalle schouders en mijn wit gezicht,
en in mij steeg verwachting als een vlam,
snel, steil en ademloos - Het was de Dood
die met een glimlach in de kamer kwam
en stil zijn handen om mijn heupen sloot.
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Nachtlied
Ik had een droom: gij waart mij zeer nabij,
uw hand lag op mijn schoot. De regen zong
stil aan de vensters, en ook hoorden wij
ver weg de donder, als een doffe gong.
Toen plots'ling - aan ons voeteneinde zat
een klein, verwonderd kind. Hij was zo licht,
een zachte druk slechts op mijn voeten, en hij had
twee snelle handjes en een rond gezicht.
De regen zong, ik tastte met mijn hand
in suizend duister, en mijn droom week diep
de nacht in, en ik raakte aan de wand
en wist vertwijfeld dat ik eenzaam sliep.
Nu lig ik wakend tot het morgenrood
en met een hart dat nooit zijn vrede vindt:
Ik voel uw hand nog op mijn lege schoot
en aan mijn voeteneinde speelt dat kind.

Verdwenen schepen
De zee spoelt traag als kwik over de stenen
Op d'aanlegsteiger zit een kind te dromen,
hij ziet een vloot van hoge schepen komen...
de wind lacht stil - die schepen zijn verdwenen.
hier in de golven, dat is lang geleden,
de doden zingen in het groene water,
het klinkt als ruisen, maar het zijn gebeden Zij zingen: God verlos ons uit het water Het kind staart naar zijn spiegelbeeld beneden,
en huivert in de wind - het wordt al later. -
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Pavane pour une infante defunte (Ravel)
Een stille hof, omringd door galerij
van slanke, fijn-gedraaide zuilen. Wind
vlucht fluisterend door rouwfestoenen, zwarte zij
met zware zilvertooi, en doet de rij,
de lange bleke rij van kaarsenvlammen beven.

De donk're katafalk, diep in de zaal,
draagt haar die stierf: het lichaam van een kind,
gebed in goud en zwart. - Stil murm'lend plast een lint
van maanbeschenen water in de schaal
door marmeren godinnen aan de bron geheven.
De klagers zijn gegaan, een luide stoet
met fakkels en misbaar. Haar kleine hand
houdt rode bloemen (tros van droppels bloed)
zó licht omvat, haast als een groet
voor één die haar zeer lief was in dit leven.

HELLA S. HAASSE
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[Gedichten]
Mijn weerbeeld
Ik ben een riet
aan uwen boord,
oneindig tij
dat eeuwig deint,
en welk verdriet
mij ook verstoort,
'k blijf u nabij.
zoo dicht, zoo één,
als iedre pijn
haar eigen zucht
of als uw troost
mijn week geween,
één als de schijn
van meer en lucht.
Het weerbeeld wiegt
in leed en min
mijn schrale weeld'
want in uw diep,
o meer, bedriegt
geen schijn den zin,
geen drop het beeld.
Mijn rijs neuriet
geen liever lied
dan wat gij hoort
nu droef, dan blij...
Doorruisch het riet
aan uwen boord
oneindig tij.

De verloren vrucht
Zij was geweest de vrucht
van zon bedropen
en onder de angelstift
der bij beslopen,
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doormurwd van licht
van sap en beet
tot in de kern
ten oogst gereed.
Geen hand schond haar
fluweelig brons,
toen zij verloren viel
in 't herfstig dons
der klamme grassen
waar tor en made
zich aan 't gevallen
ooft verzaden.
Zij groef zichzelve in
en sloot het oogsttij af.
.........
Noch akelei, noch violier
ompaarsden 't kleine graf.

Gebed
Gij die de dingen tot de kern
den mensch in hart en nier
doorgrondt
en 't zoet en zuur der ziel
herkent aan iedre plooi
van onzen mond,
Gij die de graven opent
onzer diepst verborgen
verdorvenheden
en geen acht slaat op den zuil
die met een gouden logen
huldigt ons verleden,
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Hoed voor de vlam den vlinder
en voor de vorst de spin;
ons rest aan aardsch gewin
wat kleur, wat zijde en veel venijn.
Laat dit, o God, onze verneedring
maar ons verderf niet zijn.

Morenen
Op der morenen scherpen heuvelrug
verlaten, van geen zin beroofd,
maar in mezelve retig als
een gletscher diep doorkloofd;
doorruischt van 't eeuwig spreken
der waters en lawinen,
die met de taal der donders
ten kruin hun vloed beginnen,
is mij de laatste trots
van rots tot gruis gespleten
en kon ik tusschen kruin en afgrond
mijn grootheid en mijn angsten meten.
Over de borstweer der morenen
- een gruis van uitgestorven berggeruchten joegen de laagste wolken
hun stille schaduwvluchten.
In dezer stilte veilge schutse
zat nog de schim van een toerist,
hij had zijn ijl verleên verloren
en voor een wijl zichzelf vermist.

ALBE
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[Gedichten]
Zestien
I
Wezen buiten de wet.
Afspraken met
sterren en eigen leden,
voor eeuwig, en zonder reden.

II
Van het meisje van zestien jaar
zijn dit de borsten, neem ze maar,
zegt ze, je handen dorsten er naar;
en mij is het even wonderbaar;
hoe door mij heen een verte valt
met een zoetheid zonder oponthoud,
die zich tot firmament versmalt,
's nachts buiten mijn raam.

III
Nu ik het samenzijn beleef
met het meisje van zestien jaar,
o beginsel deds levens, geef,
dat ge nog in mij klaar
ligt, nu zij het stof wegveegt
uit mijn haar met haar handen en haar.

IV
Om het bloed dat in haar parelt,
heilig u, mijn handen.
Dit is het eerste in de wereld.
Hierom is niet veranderd
het paradijs: Adam wandelt
met God, noemt, slaapt en vindt
het zelfde lichaam dat ik vind.
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Bolwerk
Een uitgeput geheim
gaat in mijn leden onder;
het had kind kunnen zijn,
denk ik, of ander wonder;
maar in u werd het dood.
Om donker dat ik met u deel,
blijven de sterren in mij staan
en worden steen;
vluchten de dieren van mij heen;
alleen het woord houdt aan
u te groeten met eeuwigheid,
nagebleven in bloed en tijd.

Kind
Terwijl we het niet laten blijken
dat werelden in ons bezwijken,
kijkt het kind ons aan.
Het weet er alles van
en vindt vanzelf een naam,
bewaard binnen zijn koninkrijken,
en vangt met ons het spelen aan
als zijnsgelijke.
Een gansch heelal is eeuwig voor zoolang.

GERRIT ACHTERBERG
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[Gedichten]
Kwatrijnen
Zonsondergang
Men richt een galg in 't Westen op,
De zon steekt zijn hoofd al door de strop;
Het rode gordijn valt terstond.
Volgende voorstelling morgenavond.
O, 't ruisen van de regenpijp
En 't stinken van de vliet.
Al wie die weemoed niet begrijpt,
Die kent mijn droefheid niet.

L'autruche et l'amour
Dichters, maneschijn en rozen
Zijn uitgevonden pour besoin de cause,
Opdat het mensdom voor zichzelf
Niet al te hard behoeft te blozen.
De honing is op 't tafelkleed gedropen,
Vier wespen dartlen om de lamp.
Ik zit hier, maar ik geef geen kamp!
Het raam blijft tot vanavond open.

Boer X
Boer X voert door de straten met gezag
Zijn buik, hij heeft behoefte aan expansie.
Het dorp vermoedt dat men hem op een dag
Verspreid als pudding over heel zijn land ziet.

Lente
Ik ben een jong, gespannen dier
Dat geen beschaving ooit kan boeien;
Ik voel met een heel nieuw plezier
Dat er haar op mijn borst zal gaan groeien.
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Oranjefeest
Nachtelijk panorama
We hangen in een blauwe zak,
Oranje brandt de rand;
Wat zal er nu gebeuren als
De zak is opgebrand?

Floodlight
Waarom heeft dat licht de kleur van een lijk?
Nu toont de toren zijn skelet,
Zijn top draagt een fontein van krijt,
Een wolk zijn silhouet.

Het weer
Een troep als deze mag er zijn.
Vriend, let niet te hard op de plassen,
Kijk liever eens naar de klassieke lijn
Van meisjesregenjassen.

De opstand der horden
Wie is er, die in zo'n positie
Zijn verloren zelfstandigheid mist?
De laatste individualist
Is de grootste last voor de politie.

Farandole
Laat eens zien onder deze lantarenpaal,
Of je er uitziet als ik had gehoopt En dan te bedenken dat je al
Twee uren gearmd met mij loopt.
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Laus Scandinavie
In 't hotel op het Noorderlicht
Eet men poolijs uit bergkristal
En wie voor de nacht nog wil skiën
Neemt de lift naar de stratosfeer.
Het hotel op het Noorderlicht
Is vanavond geïsoleerd,
Want de illuminatie is aan
En men duldt geen kabelbaan
Voor de gevel van het Casino.
Er wacht al een file van auto's
Van Hammerfest tot Gellivara.
De dames roken sigaren.
De heren lezen de krant.

Kano
Als verre klokken zoeken reigervleugels
De stille diepte van het water op,
Een spiegel die de rimp'ling niet kan breken.
De grauwe nixen wachten tussen wilgen.
In rust de maatgang van je schouderbladen,
De peddels druppelen heel stil, en aan
't Hartvormig lichtvlak van je donzen rug
Ontviel het zonnevuur als aan mijn ogen.
Totdat je hoofd daalt op mijn ruige knieën,
Je arm groeit totaan mijn geschroeide wang,
Je glimlacht en je mond is enkel diepte.
Je witte hand reikt mij het wolkenlichte
Kleurloze doek dat ik moet leggen om
Je schouders even koel als avondnevel.
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Naaktfiguur
Zij heft haar kleine borsten
Tot boven de spiegelrand.
In alle schaduwhoeken
Staat diep een oog gebrand.
Zij hoort veel meer geluid dan
Ooit deze muur bezoekt,
Haar smalle heupen buigen
Voor elke meubelhoek.
Stil zoekend naar sporen wijkt zij
In danspas achteruit,
Halfdronken maakt het prikken
Der luchtkou op haar huid.
De brandende onvoldoendheid
Van 't eigen spiegelbeeld
Wordt met schaamte toegegeven.
Zij is te meer misdeeld,
Want niets is haar gebleven
Dan angst, en 't stil verzet.
Door rillingen wordt zij gedreven,
In de schaduw van het bed.

Tete a tete
We staan midden in de zon,
Maar je haar is een strooien afdak.
Uit je lachende baksteenfront
Hangt je mond als een roodwitte vlag.
Blauwe patrijspoorten zijn je oogen,
Daarachter het nieuwe begin.
Eéns spring ik uit mijn eigen oogen
En vlieg de jouwe weer in.
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De alruinzoeker
De schaduwen der bomen worden rood,
In witte takken hangen baardgezichten.
Uit deze duisternis geheim te lichten
Kost mij nog voor het werk, meer dan de dood.
'n Pluimstengel waarom touw ternauwernood gaat
In een geel perk. De hond kreunt, door mijn blik?
Ik stop mijn oren dicht en ik verschrik,
Hoe stilte aan geluidsbedreiging blootstaat.
Verbeten buig 'k de smalle hondenrug
Onder mijn slagen, geen geluid komt terug;
Maar 't schreeuwen wordt reëeler dan van uilen.
Ik wil ander geluid, ik word half gek...
En als een zweepslag treft mij een ver huilen;
De hond, hij kruipt, het schuim staat op zijn bek.

Een uit velen
De weg liep dood
Ik vond u naakt in het ravijn
Uw flanken trilden in de greep
Van nacht en aarde
De zeewind rekt zich langs de toppen
Beneden mij golft zacht uw schoot
Gij wachtte, geen gefluister
Dreef voort tot aan de wand.
Ik boog mij over u en zag met schrik
Gij waart een lichaam zonder een gezicht.

L. Th. LEHMANN
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[Gedichten]
Het nieuwe lied
Hij stelde nuchter vast: nu is 't geschied...
en wilde graag zijn partituur besluiten:
wat hij thuis zong of buiten liep te fluiten
was geen muziek, slechts een verrafeld lied.
Hij dempte wel, maar overstemde niet
het zingen dat, gebroken, zich bleef uiten,
en op een middag liep hij toch weer buiten
en floot een lied, dat hem niet meer verliet.
En toen hij thuiskwam was het instrument
zo willig voor zijn hand, dat hij, ontwend
aan deze soepelheid, niet wist hoevele
registers hij zou stellen naar zijn wil,
en tot laat in de avond zat hij, stil,
alleen zichzelf met het lied te bespelen.

Strofen
De ootmoed druipt van hun gebogen hoofden,
maar hierin zijn zij fier en onvervaard:
aan ons de rust te weigeren, die boven
voor doodgevochten zondaars ligt bewaard;
dit komt doordat zij altijd nog geloven
in U als in het monster met de baard.
Zij bouwden U een huis vol bruine banken
en vingen U en zetten U daar neer;
zij willen, dat Gij hen voor deze eer
verdragen zult en zelfs erkent'lijk danken;
Gij moet thans welhaast doof zijn van hun janken
en duizelig van hun gemanoeuvreer.
Als Gij uw gang gaat zal men U weer vangen,
als staatsgevaarlijk leiden tot het kruis,
Gij zijt zo vreemd, men ziet U liever hangen,
het is veel leuker zo men in uw huis
zelf baas kan zijn...
wat zal men meer verlangen:
heft psalmen aan en ‘Enige Gezangen’!
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Slechts enk'len weten hoe uw wet vermeldt,
dat steeds de geest boven de letter geldt,
wanneer uw woord in dezen vlees gaat worden,
roept, zo 't hen niet terstond voor ketter scheldt,
het and're deel hen liefd'rijk tot de orde.
Zij hebben jaren, jarenlang gemeend
te wonen in de uitverkoren stad
Jeruzalem, maar zij vergaten, dat,
waar alle poorten werden afgesloten,
ook Gij wellicht uit haar zijt uitgestoten
en, rond haar zwervend, haar nog steeds beweent.
Het is geen haat tot hen, doch bitt're liefde
tot U, die mij tot deze dingen drijft,
wie 't woord ontving en met dat zwaard niet kliefde,
hij draagt de schuld, zo men, dat, wat hem griefde
in hun vreemd spel, nog steeds aan U toeschrijft.
Als iets mij leed doet, dan doet dit mij leed:
dat ik wel eens, verblind, aan U verweet
het hel- en hemelspel, dat zij bedrijven...
nu zie ik helder, dat Gij anders heet,
dat zij noch ik U weten in te lijven,
dat Gij met hùn noch met mijn maten meet.
Geef, dat geen vuile vroomheid mij bevange,
verdrijf de deemoed, die zo kwijlend druipt:
wie zelf den tollenaar tracht uit te hangen
zal merken, dat, hoe need'rig hij ook kruipt,
hem overal de farizese kanker,
de duivel der schijnheiligheid besluipt.

A. MARJA
Uit een bundel in voorbereiding ‘Lof der Vroomheid’
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[Gedichten]
Zeepbel
Ik blies en op de pijpekop
begon een broze bel te wieg'len,
waarin de hemel hing te spieg'len.
Toen hield het groeien langzaam op.
De bloem liet los, ging overzweven,
op wind de tuinen toegedreven.
Daar spiegelde in hem een steen,
en dan, te zwaar om voort te vliegen,
bleef hij nog even aarz'lend wiegen,
hing stil en spatte toen uiteen.

Aquarium
Er zwemmen zeven bleek-gekleurde vissen
met zacht gewaaier van hun sluier-staart.
Zij wenden zich en glijden zeer bedaard
tussen de stijve bladeren der lissen
en komen weer tevoorschijn uit het groen
en gaan op 't golven van hun vinnen
opnieuw de duist're planten-grotten binnen...
't Is altijd Zondag: er is niets te doen.
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Mascotte
Naast mij daalden de boomtoppen af.
De steen rolde naar beneden.
Ik wist, dat ik opzij moest gaan...
Tóch is hij langs mij gegleden.
Toen zag ik de ring, die jij mij gaf,
met steenglans in 't licht van de maan.

Verwijdering
In het duister gloeit de cigaret;
daarachter weet ik zijn gezicht.
Mijn hand zoekt naar de koord van 't licht...
Dan is er iets, dat 't mij belet,
dat mij het ademen beneemt:
Wie is het, die daar naast mij ligt?
Voorzichtig schuif ik weg. Te dicht
is hij bij mij. Hij is mij vreemd.

Slapeloze nacht
In 't blauwe licht is je portret gaan leven.
Ik pluk de rozen van 't behang.
Je mond is dood; toe, glimlach even.
Eén nacht is duizend ruikers lang.

WIM HORA ADEMA
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[Gedichten]
I. De bron
Nog ligt de verte onontgonnen,
geen wolk spant floersen voor de zon,
wie heeft de zilveren draad gesponnen
van horizon tot horizon?
En in mijn bloed is nu begonnen
een lied zooals ik nimmer won,
o lied, ik buig over de bronnen
waar ge zoo fluisterend begon,
en rijs, en daal om weer te rijzen,
naast haar wier goede aanwezigheid
den dag tilt uit zijn dagelijkschheid.
O vrouw, wie spon de zilvergrijze,
glanzende draad?, o uitverkoren,
dit blijft, hiervan gaat niets verloren.

II. De stem
Een poort gaat open op een kier,
een vuur springt aan en wil niet dooven.
Wie zaaide vlam en temt nu hier
den brand en bindt de vlammenschoven?..
Wat asch waait uit en raakt verstoven?..
een hand schrijft letters op papier,
een stem bezweert: dit kan niet dooven.
O hart, o wispelturig dier.
O hart dat kende al te wel
het teeder en baatzuchtig spel,
waar met twee maten wordt gemeten;
dit rijk heeft uit, en zoo het zwerven?
Een zachte hand gaat in mij kerven:
‘die veel bezat wordt eens bezeten’.
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III. De kloof
De schemer sloeg zijn mantel dicht,
er rees een sikkelmaan, er liepen
nog menschen door het bosch, er sliepen
vogels boven ons. Je gezicht
was naast me, weinig is zoo dicht
naast mij geweest. Dien avond riepen
we ons bij elkander binnen. De iepen
stonden gespannen opgericht.
Niets zoo gewoon of ongewoon,
dacht ik daarna. Blijf ik dus niet
vreemdeling op haar grondgebied?
Maar later wist weer 't hart zijn loon,
hervindend de uiterste eenzaamheid,
die onze eenzaamheden scheidt.

Tusschen de varens
Uw armen bewegen zoo adellijk
in 't gras, naast mijn hoofd, bij mijn haar.
Ge weet niet hoe verraderlijk
de traagheid is van uw gebaar.
Ge weet niet half hoe verraderlijk
een licht in uw oogen staat.
Ik strijk, maar het is niet vaderlijk,
het varenkruid uit uw gelaat.
En 'k weet al hoe 'k na dezen nacht
zal luisteren naar later geluid.
O lust, onaflaatbaar op wacht,
o koorts, voor u wast geen kruid.
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Redeloos verdag
Wie in eenzaamheid door vrouwen bezeten
raakt, en uitloopt, opdat hij haar vormen ziet,
al de lijnen en glansen, die niet te vergeten
waren, binnen de kamers en de droomen niet,
keert terug tot dieper eenzaamheden
van wat vreemd in den boog der armen lag,
en sluit, nà 't kleine vuur, onder de teederheden
een dwaas, welhaast weer overtreden, verdrag.

Klein lidteeken
Misschien, misschien - geen hart gaat onbewogen
een ander hart voorbij -,
blijft naglans van uwe oogen,
wil van uw wil in mij,
hart van uw hart nabij.
Maar gij zijt, en met u de tijd
uwer tastbare aanwezigheid
al onherroepelijk verdaan,
sinds ge van mij werd weggeleid.
Nog voor uw rankheid licht en snel
opleefde is zij schuilgegaan:
en zwerft, en door mij onbeproefd,
omtrent de zon?
omtrent de maan?
Twee harten, die elkander raken,
en keerden in de eigen kluis,
kerfden hun afscheid met een teeken.
Stroobloem?, klein kruis?
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Kwatrijnen
Elke vrouw is een vrouw te veel.
Maar soms is er één tien te weinig.
En ik vraag mij af: geeft het veel
of ik spilziek ben of zuinig.
Hoe kan een vrouw mij kennen?
Ze kan mij kennen in bed,
en dan nog zoekt ze in mijn pogen
haar dubbel zelfportret.
Leer vrouwen als landschap beschouwen,
als dor of dierbaar landschap.
Slechts dwazen zoeken bij vrouwen
nog nadere verwantschap.

H.G. HOEKSTRA
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[Gedichten]
Amourette
O zwarte obelisk,
O zwaartekracht van zonden!
Matisse's odalisk
en omgewoelde gronden.
De hemel zilvergrauw
en tuinen zonder rozen,
de pseudo haremvrouw
mint maar bij tusschenpoozen.
Klein hart van kornalijn,
mij kun je niet bedreigen,
speel met de tamboerijn,
ik zal je kralen rijgen.
Adieu m'n odalisk,
de nacht zal je bespotten.
Ik leef als obelisk
verder bij hottentotten.

Droomgelaat
Wij kwamen stil tesaam in dit lokaal
en waren zwaar als rijpe korenaren,
het licht vergleed tot zuivere opaal
en langzaam stierf het zingen der gitaren.
Ik las haar uit een wonderlijk journaal
den zin der kabalistische gebaren,
vanaf het oerbegin de zegepraal
des levens over alle doodsgevaren.
Zij school in 't duister, maar dan op éénmaal
viel over haar het licht der kandelaren
en uit haar oogen zonk in mij de taal
van eeuwen die verstild in eeuwen staren.
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De idioot
De gare combineert niet zuiver meer.
Zoo vaak hij over oorlog moet vernemen,
wordt hij een kind en grijpt zijn speelgeweer
en wil alleen den aanval ondernemen.
Geen uitleg heeft voor hem beteekenis.
Gevaar? Zijn hand omklemt den blikken sabel;
zoo voorbereid op elke duisternis
voelt hij zich alle dreiging comfortabel.
Men zegt van hem: hij weet niet wat hij doet.
Hem raken kruizen, kinderen, noch vrouwen.
Zijn wonder is der heem'len feilen gloed
op fiere goudfazant en koningspauwen.
Heel deze wereld is hem opgebouwd
uit zonnig licht en kegels en kristallen;
God is de eenige die hem vertrouwt,
God is de laatste zijner tooverballen.

Het feest
Een lach viel rinkelend in porcelein:
daaraan ontsprongen fonkelende bronnen.
Wij dansten zorgeloos op één refrein,
van blank satijn om steenhard vleesch gesponnen.
Dan raakten onze lippen één in lijn,
wij werden weerloozer en onbezonnen,
wij zegen neer op zachte maneschijn,
het blauwe bed, waarom het was begonnen.
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Straks
De weg versmalt en 't licht wordt minder fel...
Nog even is 't pauze, en dan weerkaatst
het ver herkenningsteeken, d'avondbel,
op kale rotsen voor het allerlaatst.
Wat helpt het: of wij wakker zijn of droomen,
de afgrond zal in 't einde wijder gapen.
Als 't kleed valt over 't tijdelijk ontkomen,
zullen óók wij dan bij U mogen slapen?

Het andere land
Ginds verkleurt de bittere grens,
de zachte grond vertoont geen scheuren;
teer fonkelen de gobelins
die vleiend naar lavendel geuren.
Wij zijn nog eenmaal kind en mensch.
Geef mij je hand, het is niet verre:
waar zich de verst gelegen sterre
nog even spiegelt en blijft bloeien
in 't roestig water, aan welks oever
de passiebloemen immer droever
maar inniger ten dood verschroeien...
Men wacht ons met gekeerd gezicht.

De dichter
Zijn eenigst kleed: aan bloed geronnen stof,
een stoppelbaardje en een distelblad,
een sleetsche schoen, dien hij gebedeld had,
en - uit een vuilnisbelt - een winterslof.
Hij vroeg om brood, z'n maag was gruwlijk leeg,
maar kreeg - een lieveling der goden door Petrus vriendlijk aangeboden,
een touwen ladder, die ten hemel steeg.

BRUNO VAN NES
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[Gedichten]
Aurora
Ik lig te bed;
het mes blinkt in den jongen morgen
en lokt verzet
in 't nachtgewicht dat ik moet worgen.
Na moedernacht
zoogt mij een simber-milde min;
na blinde nacht
laaft een verneedrend dagbegin.
Ik drink en weet;
de dagman neurt den avondstond;
de nacht zoet haren donkren mond
voor té veel' leed.

Nacht
In het maanlicht
zijn heuvels en kimmen
ontwricht.
Schichtige kimmen
en schrikvissen klimmen
uit de diepzee
en de schrik klimt over de heuvelrij mee.
De goudvis in de maan
staat zwaaiend met zijn valse vaan
te puilen
nu de uilen
zwijgen
storeloos stijgend
en drommen vederpakken dreigen.
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Laus rerum
Boek, ledig blad en kruik
die wachtend op de tafel staan!
ook zonder uw verliefd gebruik
waart ge mij aandoenlik toegedaan:
gij zult mij eigenwillig niet ontvallen
gij zult niet buiten mij dringen
uw ondoorgrondelik bestaan.
Want dit is het wonder aller
simpele dingen:
zij leven onze nood
in 't zelfde huis naar dezelfde dood.
Maar als de Dood eenmaal tastend daar is
benauwt een lijk reeds de kille inventaris.

Chatiment de l'orgueil
(Baudelaire)
Hij heeft het rond probleem
tot schiftens toe doordacht,
D'onnoozle maan in eindloos triomferen
zich toegemeten en verkracht,
Hijgend beklommen toren gelaten
voor de ijlt' en 't lokkend blauw
Der suizlende vormloosheid; alsdan
bij een te blonde vrouw
Zuchtend - als een blind schip
onwrikbaar in het zand gelopen -,
Zijn nachtlik burgerloon gevonden,
ver onder 't vermetel wanhopen.

K.J. ROODUIJN
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[Gedichten]
Nabijheid van het onbekende
Gebroken tot een onbekenden luister
ben ik niet eenzaam meer en niet meer bang,
de nachten zijn zoo stil, zoo welig 't duister
dat ik nooit wijder wist en nooit zoo lang...
De pijn van elk geluid heeft mij bekoord
als d'ongezegde droefenis der dingen,
die uwen stap, o dood, hebben gehoord,
maar bleven na de velen die vergingen.
Als Gij nu komen moest om mij te vragen
zou ik mijn handen vouwend, medegaan;
beluisterend mijn bloed en zijn vertragen:
een vreugd' die ik alleen maar kan verstaan.

Het groote kind
Er waren schilderingen op de wanden:
heel lichte vogels boven duistre bloemen.
Zij lag er, liet er vreemde kruiden branden,
vermeide zich met hunnen naam te noemen.
Zij liet zich zwijgend streelen, onbewust,
'k behoorde tot haar droom; zij heeft mij lang gekust...
Toen heeft zij zachtjes mijnen naam gefluisterd...
maar zijne simpelheid brak haren waan:
Ik was het sprookje niet, ik was ontluisterd
door 't leven, en kon haar droomen niet verstaan.
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Kindsheid
Zij weefde sprookjes om een poppenleven,
vertelde van den prins in 't wit paleis;
maar geen die haar begreep, de grooten bleven
voor haar gestamel veel te wijs.
Zij wisten niet het wonder van de zon
dat zij ontdekt had: de vele stralen
die zij een achternoen niet grijpen kon,
die als beloften waren van verhalen...
O, 't ruischen van de winden in de boomen...
Zij hief 't gezichtje op naar hen, en gleed
verloren aan gewekte droomen,
die ruischten als haar moeders kleed...

De blinde
De nachten waren als zijn moeder: warm en wijd,
en zeer vertrouwd daar zij zijn blindheid doken;
hem bleef, 't leven der dingen aan zijn hand gebroken:
een schamel deel, dat hij aanvaardde zonder spijt.
Waar hij door medelijden elke liefde moest verzaken,
kon hij alleen zijn hond tusschen de oogen zoenen,
en zich bedrinken aan den geur der wisselende seizoenen.

JAN D'HAESE
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Gedichten
Ontbijt
De deuren stonden open naar den tuin.
Het prille licht viel op brood en schalen
Om aan den wand nog glanzend te verdwalen.
Toen streelde hij haar arm, deels blank deels bruin
En sprak haar moed in voor de laatste dagen.
Zij spiegelde hém zekerheid en moed,
Want lag niet hij gevangen in haar bloed
En moest zij hem niet tot nieuw leven dragen?
Afscheid. Een zoen. De deur viel toe
En zich bezinnend wat haar was ontnomen,
Wat haar verliet en hoe het weer zou komen.
Zag zij de leege straat, oneindig moe.

Romance
Een nacht waarin men dwalen kon verdwalen
Zoo grillig en vol maanlicht bleek het bosch.
Het paard gleed als een schaduw teugels los.
Het huis school eenzaam als in droomverhalen.
Zij opende de deur, ontving hem zwijgend.
Het paard kreeg water stroo en warmen stal,
Hij brood en wijn en wat hij haar beval
Volbracht zij niet uit plicht maar blind en hijgend.
Maar door een raam gleed glanzend want ontkleed
Naar binnen wat bloed in harten heeft gestold,
Mismaakt en dansend haar vuurroode kobold.
- Van wie is 't paard dat ik te pletter reed
Tegen de maanmuur waar de maanbeek stroomt,
Tegen de maanmuur waar de maanroos droomt;
En hoe moet ik de maangodin verzoenen?
Haar rozen bloeien 't zuiverst op den grond
Waar hart op hart klopt, en die ik haar schonk.
Voor eeuwig samen in hun visioenen.

Werk. Jaargang 1

50

Testament
Hij buigt zich dieper naar de trage acte
Die 't allerlaatste in hem overwint
En zijn gedachten tot verbeelding spint...
Hij is niet hier maar zwervend op de vlakte
Van zee en wind op een vermist fregat
Dat goud vervoert, blinkende kostbaarheden;
In vliegend weer verzeild, ondanks gebeden
Kustwaarts gedreven - overspoeld op 't wad.
Een bliksemschicht, zonlicht dat in de inktPot valt, schrikt hem terug tusschen de wanden.
Hij teekent zwaar en geeft het stuk uit handen.
Bezint zich thuis pas hoe hij is bedrogen.
Daaglijks bespied, twee maal twee koele oogen
Waar enkel soms het helsche vuur in blinkt.

The dansant
Moet je maar 's avonds wandlen gaan
Met enkel van 't bosch de bloemengeur aan.
Dan leert je minstens een vogel verstaan.
Moet je maar 's avonds baden gaan
Met enkel de schelp van je oortjes aan.
Dan kan je minstens de zee niet weerstaan.
Moet je maar 's avonds slapen gaan
Met enkel een hemdje van maanlicht aan.
Dan kust je minstens de man van de maan.

G. VAN GELDER
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Het huis
Voor H. en G.
Ik zag het huis waarin zij zouden wonen,
De meubels glansden in het avondlicht.
Toen schoof zij, om het interieur te tonen
Van een der kamers de gordijnen dicht,
En stak de lamp aan. En de beide sferen,
Ondanks de overgang zichzelf getrouw,
Toonden een wet die steeds moet wederkeren
En 't leven statisch maakt als een gebouw.
Het onbewoonde huis waardoor wij liepen
Omsloot hen reeds als was het twintig jaar.
De jaren zijn gelijk, en in principe
Lijken de generaties op elkaar.
De man lijkt op het kind dat rustig ademt,
Het kind groeit in de schaduw van den man,
Terwijl de moeder die hen mild omvademt
De bloei vormt in hun beider levensplan.
Steeds keert de avond. Achter open deuren
Ligt dan de tuin in teder zomerlicht,
Waarin de bloemen stille harten beuren.
En als het later wordt gaan de gordijnen dicht.
Steeds weder. En het hart, van vreemde tochten
In 's levens haven nu voorgoed gemeerd,
Slaat rustig op de maat van 't steeds gezochte
En bloeit, door geen begrenzingen gekeerd.
Want alle dagen liggen onbeschreven,
En nooit zijn jaren aan elkaar gelijk,
En slechts het wisselspel van steeds zich geven
Bouwt aan het stil en statisch koninkrijk.

F.W. VAN HEERIKHUIZEN
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De kunst van het beminnen
Beminnen is een kunst, een stiel
van aandacht, zingen, vormen geven,
een hooger spel waarin de ziel,
verrast, zichzelve gaat beleven.
Geen vrouw zoekt in den man den man
alleen. Ze zoekt hem éérst. Men geve
zich, eerst, dan zoo: als bruut, die kan
en wil, als geest die schept, als strever.
Maar dan zij men terstond het kind
van 't eeuwig vrouwelijk verlangen
weer: broze bloemtak in den wind,
angelica van kerstnachtzangen.
En bovenal zij men voorts vrouw
der vrouw, met al de zoete dingen
die van haar zusters zijn: die brauw
vol glans, dat zieke hart, die ringen...
Want wij zijn man én kind én vrouw
en 't is onszelf dat wij beminnen,
aldus, maar uit onszelf gebouwd,
en opgevoed, als wij haar vinden.
De vrouw is teeken, dochter van den Heer,
en haar beminnen is een spelen,
zeer vroom, met een zeer hooge leer,
een wijsbegeerte uit den hemel.

JOHAN DAISNE
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[Gedichten]
De hovenier
Hij heeft zijn hart verdeeld tusschen de roode rozen,
die groeien aan den zuidkant van den gaard,
en de verwachting van den appelbloei, - den brozen,
wiens nedersneeuwen hij verrukt bestaart.
Want als de winden naar het westen keeren
en dieper zinken naar de jonge middagzon,
waarlangs hartstochtelijk de zwaluws scheren
dan zingt hij woordeloos: kom van den Libanon.
Hij voelt de voorkeur van de bedden in hun geuren
en zijn gebaren bij het zaaien zijn barmhartigheid.
Eén zenuw in zijn vingren, om de planten op te beuren,
bewaarde hij standvastig uit zijn kindertijd.
De zuivre zomerweelden wekken melodieën,
die niemand hoort dan hij, de hovenier.
Hij stemt de mandolienen van de bieën
op 't rijpen van de bloemen af, profetisch schier.
Hij steekt de vuren aan als wierookvaten,
wanneer hij de eerste bladeren gevallen vindt;
hij mengt de geuren magisch van de honingraten
en van chrysanten in den snellen najaarswind.
Hij plukt den laatsten appel en de laatste rozen,
terwijl zijn handen trillen in de schuine zon;
hij heeft met zorg en kennis dezen dag gekozen:
hij weet, hoe zestigmaal de winter zoo begon.
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Besloten avond
met twee vrouwenbeelden van Frans Van Ranst
Grauwe gestalten naast den grijzen muur,
in uw aanwezigheid volkomen ongeschonden
van dezen avond, wie heeft u gezonden
en toevertrouwd aan dit verbloeiend uur.
Hoe kon uw schepper u terwille zijn,
toen gij tezamen waart in zijn verlangen?
Hoe liet zich elk van u zoo weerloos vangen
in zijn doorvaren handen van een jonge pijn?
Maar even vreemd vind ik u hier bijeen
met mij en die muziek en 't avonddalen,
nog langs het raam wat half-gedoofde stralen,
en zoo verborgen, zoo afgrondelijk alleen.
Waar zijn we, vrouw, die over 't aardsche blikt
en vrouw, die wil uw menschlijkheid begrijpen,
wijl in uw prille lichaam de beloften rijpen,
door eeuwen leven uw geboorte toebeschikt?
Wat hebben uit de diepte wij gedolven van dit uur?
Het is voorbij, het heeft u onberoerd gelaten,
gij bleeft aan gene zij van liefde en haten,
gij, grauwe vrouwen naast den grijzen muur.
Maar ik bedreef het spel van uw verrijzenis,
- en nu muziek en licht zijn weggestorven,
heb ik het bitterzoet gewin verworven
van dieper eenzaamheid in stilte en duisternis.

JAN VERCAMMEN
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[Gedichten]
De zieke
Het uitzicht gaat tot aan de zwarte boomen,
Daarvóór zijn weilanden en minziek vee;
Een spoorlijn loopt er door, hij geeft zijn droomen
Ieder kwartier naar verre streken mee.
Vlakbij de achtertuinen en de schuren
Loopen de vrouwen zich al vroeg in 't zweet,
Maar zelfs de rooie dienstmeid van de buren
Heeft zich nog nooit op 't grasveldje ontkleed.
Vaak is de hemel hoog en elk verlangen
Dat als een duif zijn open raam ontvliegt.
Keert zonder boodschap in zijn moede handen
Terug en zet zich op het bed en liegt.
En blijft bij hem en laat zich niet verjagen
En houdt hem slapeloos diep in den nacht.
Dan hoort hij dichtbij een piano klagen
Voorzichtig - een preludium van Bach.

De vader
Hij wilde kindren om zijn tijd t'ontloopen,
maar ieder kind was als een horizon:
naar vele vreugden dicht, naar leed steeds open,
zijn wankelheid, die brozer herbegon.
Want in zijn stille vrouw, haar tragen schoot,
zag hij zijn snelste zekerheid verloopen,
onvindbaar worden in hun kindren, dood
tot aan den vagen vraag der jonge oogen.
Toch dacht hij soms in 't lachen van een dochter
of in 't weerstreven van een zoon aanwezig
wat 't leven hem beloofd had en onthield:
De drift en de vervulling, nacht en ochtend het heeft hem vroom en spotziek nog eens hevig
tot overgaaf en tot verzet bezield.
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Augustus
De open hemel en het toegenegen
stadspark waardoor wij naar den vijver gaan;
hoe dikwijls hebben wij hier reeds gestaan
of ginder in het zachte gras gelegen.
Dan kwam zoo stil de goede avond aan
en schudde aan den boom waarbij wij zwegen:
het is je tijd -, ik liet haar los, wij keken
naar 't water met den moegezwommen zwaan.
Tusschen de stammen scheen de groene maan,
de wind blies zacht verlangen door de blaren,
zij kamde loom den bloesem uit haar haren.
En ik die heel den avond lag gebogen
over haar mond, het wonder van haar oogen,
moest zoet besneeuwde, donkre wegen gaan.

Sneeuw in Overijsel
Aan Fred Batten
Vanmorgen lag de sneeuw op de velden
wit en blinkend in de nieuwe zon;
ik wilde niet dat iemand mij vergezelde,
ik wilde alleen zijn met sneeuw en zon.
Ik daalde den heuvel af naar het Oosten,
waar 't dorp en de straat langs den einder ligt;
ik had niemand noodig om mij te troosten,
ik was zoo vroolijk, zoo sneeuwvloklicht.
Ik liet mijn blik langs de helling waaien
en bliksemsnel stuiven tot aan de kim,
den blinkenden haan op de kerktoren aaien,
de fietsende boeren haalde ik in.
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Toen ging ik het bosch door, de donkere boomen
stonden besneeuwd en onwillig vermomd,
als was hun het vroegere luidzijn ontnomen
en zachter gestemd en bijna verstomd.
De wind woei er licht en nauwlijks bevroren,
de sneeuw lag nog versch en onontdooid;
ik kon als ik stilstond het kraken hooren
van 't bosch, dat ik nimmer tevoren
zoo somber gezien had en zoo vermooid .
Een spar hield zijn mantel voorovergebogen
en luisterde gulzig opzij van den weg:
ik keek naar een berk als in vreemde oogen,
een sneeuwvacht viel zuchtend van de heg.
Nu was het doodstil en dan woei door de hooge
boomtoppen trillend de schuwe wind;
een zwarte vogel zeilde op onbewogen
vleugels en schreeuwde ineens heesch, ontzind.
Diep onder de dennen, vreemd bleek en bevroren,
lag een smalle strook zonlicht op de sneeuw,
als achtergebleven, voor eeuwig verloren,
een honger, een loerend stuk licht, een doodstille schreeuw.
Ik durfde mij bijna niet bewegen,
ik voelde de pijn van de witte sneeuw,
een kuischheid te zuiver en groot voor dit leven,
een trots zoo eenzaam als zonlicht op sneeuw.

ADRIAAN MORRIEN
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[Gedichten]
De schipbreuk
Golven onweerstaanbare paarden
rennen van het bedolven
voorschip van mij uit
landwaarts, tot vlokken zij botsen
in hun driften gestuit
om, en lokken
mij - zie, zelfs geen rotsen!
alleen maar aarde,
koolzwarte aarde,
aarde waar mijn huis staat men wenkt mij van de kade.
Telkens wanneer de storm
over het gebroken kombuis gaat
en nogmaals schade
toebrengt aan mast en laatste zeilen,
wijzen de meeuwen
mij hoe kort
de weg is naar haar armen...
Heergod, wordt
in alle eeuwen
dan geen erbarmen
geboren voor dit ellendig
reikhalzen naar het zwart
der aarde,
waar een hart
bestendig
bidden zou, dat
deze orkaan bedaarde
en ik zwemmend,
God's paarden temmend,
reed met den dood in den rug
terug
naar Moeder, die mij zwijgend baarde
opdat ik zeeman ware
voor God en haar -
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en die nu in de golven staarde,
zooals zij later
naast God aan den rand van dit eindeloos water
zal loopen achter een kleine baar.
O laat maar, laat maar,
Moeder, als het volbracht
zal zijn,
doet deze nacht
noch U noch mij meer pijn en slechts een wrak zal hangen
zoo rustig als ik bij U was,
tegen dat bange
strand op wat zeegras
in zonneschijn.

Straatzang in Tripoli
Zij zong in Tripoli
‘scrive-mi, scrive-mi!’
op het marktplein
bij de soldaten,
zoo schril
als een die niet wil
sterven zonder een laatst verzet allen stonden rondom in de straten
en hoorden het
en vergaten dat zoo'n gil
van een meisje meer pijn
doet dan de beet van een schorpioen zij zong toen
verder, aldoor diezelfde maten:
‘waarom heb je mij laten
gaan naar Tripoli,
scrive-mi, scrive-mi,
zóo alleen kan niemand zijn!’
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Drie Spaansche verzen
Zondag in Andalucia
God in onze witte dorpskerk
eeren
met een hooge kam in 't haar
en zwarte kleeren,
is goed maar als ik klaar
ben met dat werk,
roept mijn bloed
om het bloed van de stieren
en om hem,
die zijn overwinning vieren
moet
en morgen bidt op dezelfde zerk,
in dezelfde kerk,
naast mij en om mij en om de dieren,
die den volgenden Zondag zullen sterven
in hetzelfde perk.

Corrida
Die in 't blauw
met zilver
en de billen van een harlekijn,
vecht zoo goed niet als verleden Zondag 't kan wel zijn
omdat hij me gisteren riep
en wilde dat ik met hem sliep
en nu denkt dat ik van hem hou.

Barcelona
Op de Ramblas koopt men vogels,
op de Ramblas fluiten kogels
en de meisjes van plezier
liggen er
her en der
dood als een pier Amen.

HENRIK SCHOLTE
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Huiselijk conflict
Hij zat er wrokkend bij en weigerde te eten,
zijn keel wrong automatisch dicht, en toen hij wist
dat ieder naar hem keek, lei hij met een beslist
gebaar zijn lepel neer; de walging deed hem zweeten.
Zijn moeder zei, dat hij het altijd had gegeten
en vroeg: ‘Waar komen nu die kuren toch vandaan?’
Hij keek maar naar zijn bord en voelde hoe een traan
warm en lastig groeide: dat was zijn geweten.
Hij zag de vette gele vermicelli-slierten
en stukjes vleesch in troebel tranenkleurig vocht
in slijmig vuil van een voorwereldlijk gedrocht
wormen en maden tusschen ander ongedierte.
En duchtig uitgevloekt moest hij de rest vergeten
en blijven zitten toen de tafel werd geruimd,
wit van ontzetting, hij had nooit de school verzuimd,
hij voelde overvloedig wat ze hem verweten.
Roerloos en ellendig, maar z'n hoofd vol beelden,
en plotseling vroeg hij zich schrikkend af of God
hem nu zou straffen volgens onbekend gebod,
terwijl zijn vingers doelloos met de franje speelden.
Hij zag het vertrouwd bewegen van z'n snelle vrinden
en z'n gedachten gingen langs de plaatsen waar
zij speelden: huizen, dan een kerk, een urinoir,
en dit vergat hij ook om nooit meer terug te vinden.
Doch na dien dag moest hij van vele spijzen walgen
en wist alleen, dat hij er voor geen geld van at.
Hij heeft er steeds de grootste herrie mee gehad
maar in die hoek van z'n geheugen groeiden algen.

C.F. DE RONDE
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[Gedichten]
Wij voor de toonbank
Bij 't eeuwenoud buffet
waarvoor wij ons verdringen
is het verboden om
te schreeuwen of te zingen.
Soms verheft één zijn stem,
hij is nog lang niet dronken,
hij wil alleen - maar hem
wordt ijlings bijgeschonken.
Daar in de hoek staat hij
op die alleen zal spréken,
de Juffrouw vult zijn glas
en terstond blijft hij steken.
Waarom verdringt men zich?
Elk heeft een eigen reden:
de Juffrouw of de drank,
maar niemand is tevreden.
Want ieder wil zijn stem
verheffen om te zingen,
te zingen van 't buffet
waarvoor wij ons verdringen.
Soms vormen wij een koor
al zijn wij niets vergeten:
wij worden als één man
zingend eruit gesmeten.
Dan wankelen wij langs
de vreeselijke straten,
geen mensch kan iets verstaan
van wat wij samen praten Geen sterveling begrijpt
wat elk van ons moet lijden,
voordat de groote agent
ons naar 't Bureau komt leiden.
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*
De waterstraal van de fontein
moge altijd opgetogen zijn
en mijn gezicht verkoelen,
maar wanneer zal ik door mijn hoed
en door mijn huid den koelen groet
van Hein den Dood gevoelen?
*
Ik hoorde Kreisler eens spelen,
zoo schoon en zoo vreeselijk hoog,
dat een muzikale bleekheid
over mijn aangezicht toog.
En de climax bleef maar klimmen,
ik begreep al lang niet meer hoe.
Aan een kennis, tevens kenner,
vroeg ik zacht: Waar moet het naar toe?
Hij bleef mij het antwoord schuldig daar Kreisler zijn aanloop nam
en op al zijn negen vingers
reeds neerkwam óver den kam.
En nog verder ging diens streven daar ontlokte hij aan zijn boord,
zoo hoog en wit gesteven,
een toonhoogte, ongehoord.
En daàr ging het al naar binnen,
daar juichte, eind'lijk, het hart Marie, als je dàt gehoord had,
dan zweeg je nù niet zoo hard.
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*
Ik las in een luwe duinpan
haar mijn laatste verzen voor,
wijl eén rij verder de golven
geen antwoord wisten, in koor Zij lag bleek naar mij te luist'ren,
doch schrok zich een kleur als een boei,
toen een leeuwerik van het lachen
bijna de zee in woei.

ERIC VAN DER STEEN.
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[Nummer 6]
גדײם
Gojim
Het was de tragedie van Jood Süss, dat hij, na een half leven als Jood en voor de
Joodsche zaak geleefd te hebben, tot de ontdekking moest komen dat hij ‘goï’ was,
een Ariër, een Germaan. Wat hem niet belet heeft dat leven voort te zetten zooals
hij het begonnen was, en voor de zaak te sterven. Dat was zijn tragedie voor de
buitenwereld, en tevens zijn heldenspel. Maar, naar binnen, is het een ander,
veelbeteekenend spel. Was hij werkelijk ‘goï’? Ik zit te glimlachen. Ik ben er nu heel
dicht bij, het heerlijke geheim te ontsluieren.
Het is m i j n comedie, mij lang ‘goï’ gewaand te hebben, ofschoon ik diezelfde
vele jaren reeds zoo begaan was het Joodsche ras. En dan gevonden te hebben, dat
ik, althans gedeeltelijk, geen ‘goï’ ben. Die avond in Moskou, in den fantastischen
schouwburg van Michoëls, had me reeds alles kunnen openbaren. Die esthetische
schok, die hartstochtelijke liefde voor die hemelsche gelaten! Van deze als van al de
andere waarheden, heb ik van meet af het embryo in mij gedragen, dank zij mijn
nerveusen aanleg. Maar ik was toen nog te gezond, het is alles kostbaar in mij moeten
rijpen. Toch heeft Michoëls een gevoeligen stoot gegeven. Sindsdien heb ik met
groeiende aandacht de foto van mijn grootmoeder bekeken en herbekeken, tot ik,
plotseling, bewust haar trekken als Joodsch heb herkend. Ook hier is mijn qualificatie
als medicus slechts ter voltooiing van het proces opgetreden, toen ik met die
bloedproef mijn vondst heb vastgelegd.
Dit, en dat ik nu lid van ‘Gojim’ ben, is mijn comedie voor de buitenwereld. Maar
zij weet het nog niet. En innerlijk is het weer anders en dieper, als van Jood Süss. 't
Is eigenlijk hetzelfde als van Süss. Het heerlijke geheim, waar ik nu heel dicht bij
ben.
***
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Eigenlijk ken ik het reeds. Ik zie alles heel goed. Is een kunstwerk en een
wetenschappelijk werk - mijn werk is beide - in de eerste plaats niet zoo'n z i e n ,
vóór het realiseeren? Ik heb alles uitgestippeld en vele malen dezelfde proef genomen,
die doorslaggevend zal zijn. Ik heb mijn bezit op een minimum gebracht, het zeer
accuraat gerangschikt en weggeborgen. Zoo voel ik me reeds grootendeels bevrijd.
Het weinige, essentieele, dat ik bewaren moet, ligt bij de hand, gereed, en in mij. Als
ik in het Oosten zal zijn, zal mijn werk uit mij openbloeien; het zal een wedergeboorte
zijn, en dadelijk zal ik het, en mijzelf, dienstbaar kunnen maken. Ik wacht nog alleen
op het sein dat mij roepen moet. Niemand weet het, alleen zij wellicht, maar dan op
de onuitgesproken wijze waarop dit dient geweten te worden. Zij is ook ziek, en dat
behoort tot het geheim. Ik ben niet meer droevig, maar heel stil gelukkig. Het teeken
zal spoedig komen. Ik voel het aan mijn toestand, en ik lees het ook uit de kranten.
Wegens mijn gezondheid en wegens het gewicht van mijn kostbaar geheim, doe ik
mijn werk op het administratief laboratorium om zoo te zeggen geruischloos. Zoo
valt het me minder zwaar. Het beperkter aantal patiënten laat mij toe de proeven
grondiger te doen, en daar ik een percentage rasgenooten wist te behouden, profiteert
dat brood-werk ook aan mijn studie. Dank zij een asketische organisatie van alles,
ben ik aldus, binnen de enge grenzen van mijn vooralsnog beknot leven, tot een
groote inwendige vrijheid gekomen. Ik bezit een diep rijk van stilten. Van buiten
gezien - maar wie ziet het? - mag het schemerachtig en kil lijken; de bezitter weet
beter. 's Morgens vroeg maak ik een eenzame wandeling, altijd dezelfde, door een
stukje buitenwereld, aan den rand van de stad. Andere wandelingen maken me treurig.
Ik moet altijd hetzelfde zien, waar ik heel vertrouwd mede ben, zoo blijf ik in mijn
rijk. En hoe vertrouwder ik er mede word, hoe grooter en nieuwer het steeds blijkt:
de droomen treden naar buiten, op het alledaagsche gelaat verschijnen geliefkoosde
vergezichten van de geheele wereld. De winterzon in het water is een openbaring
van het groote Oostelijke Meer; in de even berijpte helling van
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den spoorweg herken ik de sneeuwbergen, en als ik het hoofd achterover werp en
alleen nog wolken zie en de ijle takken der boomen, voel ik reeds de wouden van
ginder rondom mij. Toen ik dezen morgen weer door dat vertrouwde landschap toog,
was er een kleine jongen die een vuurtje had aangemaakt. Hij lachte en ik veerde
van geluk. Ik ben uiterst gevoelig voor reuk-indrukken. De geur van het vuur tilde
me op, en door den rook snelde ik, op een heel jong paard, over de steppe... Bij
valavond keer ik van het laboratorium naar huis. Ik ontmoet niemand meer. Ik herzie
een punt van mijn studie, overweeg nog een en ander. Dan berg ik alles weer weg.
Ik wil rustig zijn, ‘naakt’ rustig. Ik moet ruimte hebben om mijzelf en mijn ideeën
steeds in mijn gezichtsveld te kunnen samenvatten. Niets is bovendien zoo rijk als
stilte en leegte. Ze lokken het beste aan, en wat er in verschijnt wordt hoog
gesublimeerd. Overigens moet ik wegens mijn gezondheid rustig zijn. Op mijn
schrijftafel wil ik alleen Renée's chromen aschbak en dit cahier, waarin ik voor mijn
vertrek alles neerschrijf, om nog meer bevrijd en sterk te zijn. De radiotoestellen laat
ik onafgebroken branden, ook 's nachts, maar heel stil. Alleen c o n t a c t moet er zijn
met Königsberg. Hoe zwak het teeken ook weze, ik zal het vernemen. Zoo kan ik nu
in vrede slapen.
***
Ik weet natuurlijk nog heel goed hoe alles gegaan is. De f e i t e n dateeren trouwens
van betrekkelijk onlangs. Het eerste feit was met dat woordenboek. Het was een
Vrijdagavond. Nooit vergeet ik den dag waarop iets is geschied. Van kindsbeen af
hadden de verschillende dagen der week een bizondere fysionomie voor mij, en 't is
merkwaardig hoe al wat op die dagen geschied is, steeds die fysionomie verwezenlijkt
heeft. De Vrijdag was altijd de geheimzinnig-blijde dag, de dag van het voorvoelen
van een nog naamloos geluk. Het eerste feit, waarin het begin van mijn opperste
geluk me bewust aangekondigd werd, moest dan ook een Vrijdag komen. Nu ik bijna
gansch verlost ben, reeds zoo dicht bij de wereld der hoogere waarheden genaderd
ben, heeft dit alles niets zonderling meer voor mij.
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Ik zat bij valavond op mijn kamer en had het licht nog niet opgestoken. Ik zag nog
even een tekst in voor het laboratorium, voor 's anderendaags. Twijfelend over een
term, greep ik naar een Duitsch woordenboek. Ik moest in de letter G zijn. Wegens
de schemering boog ik wat dichter over het boek en liet de bladen trager tusschen
duim en vingeren wegspringen. Dan hield ik stil. Op dit blad moest ik het gewenschte
woord hebben. Maar een van de trefwoorden bovenaan de bladzijden die vluchtig
aan mijn oog waren voorbijgesprongen, had me getroffen. Ik wist niet zeker wat het
was, maar ik zou het herkennen. Ik trok het lampje aan en bladerde terug. ‘Gojim’
was het. Het woord was me blijkbaar tot dusver onbekend geweest. Was het de
gelijkenis met het fantastische ‘Golem’, die mij had doen stilhouden? Toen mijn
werk af was, dacht ik er nog aan. Ik had het licht weer uitgetrokken en zat in den
zetel naar de stille laan te kijken in het venster. Radio-Parijs zond een Poolsch-Jidische
revue uit: Tanzt, Jidelach, tanzt! Ik hou geweldig veel van schemer-kamers waarin
het zachte licht der straatlampen valt. Het groen der hooge planten in de vensterbank
wordt er zoo onwezenlijk week in. En ofschoon op dat stille uur niets meer gebeurt
buiten, tenzij het zeldzaam voorbijrijden van een tram (de auto's gaan zoo geruischloos
en vlug dat men ze niet eens opmerkt), heeft men het heerlijke gevoel in een
schouwburg te zitten. Het tooneel blijkt ledig, maar dat is enkel voorwaarde voor
het opvoeren van eigen droomspelen. Gojim... De gelijkenis met ‘Golem’ was toch
niet zóó groot. En Golem was mij te vertrouwd opdat ik beide namen ook maar één
oogenblik had kunnen verwarren. Trouwens, nu ze mij bewust scherp gescheiden
voor den geest stonden, waarom bleef dit nieuwe woord, met zijn simpele beteekenis,
me zoo vasthouden? Het was inderdaad blijkbaar gansch nieuw voor mij, er waren
geen herinneringen aan verbonden. Ik dacht grondig na. Buiten reed een tram voorbij,
de nacht was mistig geworden, de Parijsche speaker kondigde een gramofoonconcert
aan.
***
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Zoover ik me herinner, heb ik heel mijn leven 's nachts gedroomd. Wat ik als zeer
gewoon beschouw, als een aanvulling van een nerveus leven. Hoe fantastisch ook,
zijn mijn droomen werkelijk een ingrijpend deel van mijn bestaan. Ik heb altijd
geweten dat ze beteekenisvol zijn, maar mijn wetenschappelijke opleiding heeft me
weerhouden voor haastige interpretaties. Ik heb liever het geheim zorgvuldig en
aandachtig bewaard, uit vrees in mijn analyse hoogere waarheden te laten ontsnappen.
Nu ik, boven mijn analyses, tot die waarheden gerijpt ben, zal ik weldra in mijn
studie alles kunnen ontsluieren. Ik voel er me héél dicht bij.
In al de droomen die ik bewaard heb, was er een teeken dat op iets zinvols wees,
en dat de reden was waarom ik ze bijhield. Dat teeken dient trouwens als steekwoord
voor hun rangschikking in mijn documentatie. Soms houdt het geen uiterlijk verband
met den droominhoud. Het lijkt er slechts accidenteel bij te steken. Maar aan de
kracht waarmede het zich aan mij opdringt, weet ik dat ik het weerhouden moet. Zóó
gebeurde ook dien nacht. Het steekwoord was ‘Gojim’. Ik kon het heel duidelijk
lezen, het bleef voortdurend voorhanden, zooals een op het doek geschreven woord
aanwezig blijft in al de wisselende beelden van een film. Toch bleek het niets te
maken te hebben met den inhoud van den droom. Die. droom was minder een verhaal
dan een scène uit iets, dat wel een verhaal kon zijn. Zekere dingen deden het
vermoeden. Alles was voor het overige zeer helder en mooi. Het gebeurde in een
privé-kamer, die weldra bleek te moeten behooren tot een herstellingsoord. Voor het
raam hingen licht-zijden g r o e n e gordijnen, waardoor alles zacht-groen getint werd.
Dóór het raam zag men besneeuwde bergtoppen; de kleur van de zon op de sneeuw
wees op het slinken van den dag. In het vertrek hing een atmosfeer van jeugd, van
vreugde. Er was ook iets ontroerends, dat melancholisch stemde. Toch was de
boventoon een toon van geluk, van recent, pas verwezenlijkt geluk, dat zichzelf reeds
bezit maar nu zijn werk buiten zich moet beginnen. Vandaar die atmosfeer van jeugd,
vreugde én weemoed. De dragers van die atmo-
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sfeer waren twee roerlooze menschen, een man en een vrouw. Hun gelaat was jong
en sereen, en half gericht naar de sneeuwbergen. De vrouw droeg een wit kleed, als
een verpleegster. Ze was opvallend blond, waaruit ik een heel fijn gemoed raadde.
Daar alles zeer helder was zag ik haar gelaat, maar, zooals dat meermalen in droomen
voorkomt, kon ik mijn zien niet bewust worden. Ook den man zag ik op deze
onbegrijpelijke en onvolmaakte wijze. Ik had den indruk dat hij op een bed lag, en
een gewond officier was. Hier ging mijn droom geleidelijk over in de bekende
paralogiek der nachtverschijningen en der surrealisten. Ik werd speciaal geboeid door
het schitteren van een steen in de stervende zon, en, terwijl ik het ijs der sneeuwbergen
zag smelten op de hand der vrouw, had ik de pregnante gewaarwording van de
ontgoochelende aanraking van een mond. Er was ook een witte sluier, verbonden
met een heel droevig gevoel van meewarigheid en erkentelijkheid, dat daarna
geleidelijk overging in een groot geluk. Toen ik, op dien sluier, weder de hand van
de vrouw zag, bleek het ijs schitterende sneeuw, die niet smolt. De twee menschen
keken op een heroïsche wijze naar de sneeuwbergen, en opnieuw had ik de
gewaarwording van de aanraking met een mond, die nu ontroerend innig en hemelsch
geestelijk was. Verder vervloeide alles in het opvallend blonde haar van het meisje...
***
's Anderendaags was het een heerlijk zonnige dag. Voor het seizoen was het zelfs
warm in den tegen den wind gedekten binnentuin, waarop de ramen en de halfglazen
deur van het laboratorium uitzien. 's Zaterdags is het altijd heel stil op de administratie:
er komen geen patiënten; ik kan rustig proeven nemen. Om tien uur pauseer ik, de
bewaker van het gebouw brengt me een kop koffie, en als het weer het toelaat ga ik
in den tuin rooken. Het is een verwaarloosde tuin, waarvan ik geweldig veel houd.
Er staat een bouwvallig pompje, dat ik graag als een overblijfsel van verre tijden
beschouw, ofschoon het geheele gebouw maar van pas vóór den oorlog dagteekent.
Trouwens, ook dat lage gebouw beeld ik me
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soms als zeer oud in, met al het droomerig-intieme van den Romaanschen bouwtrant.
Als er niemand is, dwaal ik er graag doelloos rond, door de glazen gangen, even
neerzittend in de zaal, of kijkend naar de zon op de bloemen der vensterbanken. Als
er wel iemand is, blijf ik in den tuin, waar nooit één komt, en concentreer mijn
gepeinzen bij het pompje. Dien ochtend stond ik er glimlachend na te denken over
mijn droom. Het was klaarblijkelijk een verhaal van ‘verklaarde liefde’. Dat wist ik
reeds toen ik nog droomde, 's nachts. Maar wat had het met Gojim te maken? Had
dat woord me zoo diep getroffen, dat het zich in mijn droom geprolongeerd had,
accidenteel naast dat verhaal? En wat was de beteekenis van dat verhaal zelf, voor
mij? Ik was nog verteederd, toen ik alles weer voor mijn oog liet komen. Het heerlijke
berglandschap, het schoone geluk...
Reeds 's nachts, had ik besloten er een verhaal over te schrijven. Aan 't pompje
stond ik te peinzen hoe ik het inkleeden zou. Eigenlijk zou het ‘Gojim’ moeten heeten.
Maar hoe zou ik titel en inhoud met elkaar in betrekking kunnen brengen? Ik moest
mijn proeven voortzetten, het verhaal zou in mij rijpen. Ik voelde me gelukkig, zonder
te weten waarom. Had ik toen reeds een vermoeden dat het mijn eigen verhaal zou
worden, mijn leven?
***
Een der volgende Zondagen nam ik weer den trein om naar Renée te gaan. Het was
triestig, guur weder. Toch gingen we even wandelen in den namiddag. Ik had Renée
veel buitenlucht moeten voorschrijven. Ze kleedde zich warm, en dichtgearmd liepen
we door de scheeve, armoedige straatjes. Achter het tolhuis - ik was dien kant nog
nooit uitgeweest - bleven we even staan voor een zwarte kapel, waarin wat rood licht
weende. Ik huiverde en werd me een eindeloozen weemoed bewust. We liepen verder,
langs het moeras, waar de wind scherp in het rosse riet blies, en gingen tot aan het
kanaal. In de verte zagen we de lichten van de brug reeds aangaan in den valavond.
Renée hoestte, drukte zich dichter tegen mij, en vroeg zacht:

Werk. Jaargang 1

8
- Heb je reeds geschreven aan ‘Gojim’?
Ik wou ontkennend antwoorden, toen ik ontsteld bleef staan:
- Maar hoe weet jij over ‘Gojim’?
- Jij hebt het mij toch verteld...
- Wanneer?
Ze kon het zich niet herinneren. Peinzend liepen we door. Ik zou het haar natuurlijk
verteld hebben, maar ik wist beslist dat ik het nog niet verteld hàd. Aan niemand. Ik
ondervroeg haar zacht. Ze zei niets meer te weten dan den titel, en dat het een
waarachtig verhaal van verklaard geluk zou zijn. Ik hoor me nog haar woorden één
voor één herhalen... Waarachtig verhaal van verklaard geluk. O profetische
vrouwenlip, wist jij toen niet reeds de ziel van alles, de ziel van dat, dat verhaal voor
den man, leven wordt in en door de vrouw?...
We stonden aan de brug, geleund tegen de borstwering. De ijzige wind deed het
water wild kabbelen. In groote flarden trok hij de zwarte rookwolken uiteen van een
zeeschip, dat traag voorbijgleed met onuitsprekelijk droeve groene lichten. Ik rilde
in mijn pels en keek in Renée's smal gelaat. Zij drukte zich innig tegen mij en ik
streelde haar, diep ontroerd. Ik zei dat we dit noordsche landschap zouden overwinnen
en ons geluk in het eigen land zouden vinden, dat ze steeds voor mij de schoone zon
van onzen onvergetelijken zomer zou zijn... Ze glimlachte teeder, en we omhelsden
elkander. Ze had de lieve gewoonte daarbij steeds de oogen te sluiten. Dien keer
deed ik het ook. Ik zag nog het schip wegdrijven... toen ik terug keek was het
verdwenen. En het landschap brak in het water dat voor mijn oogen was gekomen.
In onzen kus had ik de hoogere ontroering weergesmaakt van die laatste aanraking
uit mijn droom... Wist mijn kind reeds toen dat het ook haar verhaal, haar leven zou
zijn, haar leed en haar verklaard geluk?...
***
Sinds de openbaring van dien Zondag, dien ik nu geenszins meer vreemd vind,
heb ik er heel mijn leven op gericht, het schoone geheim van Gojim te ontsluieren.
Ik wist dat ik het niet onmiddellijk en gansch zou vinden.
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Dat ik moest zoeken, en dat dit zoeken een werk was, waarin ik zou groeien en rijp
worden, rijp voor dat geheim, waarin mij mijn nieuw leven zou geopenbaard worden.
Ik moest beginnen met teekens te vinden. Ik werk altijd met teekens, dat is een gevolg
van mijn wetenschappelijke opleiding. Wetenschap en kunst gaan trouwens intiem
in mij verbonden. Mijn dichterschap geeft mij de intuïtie der dingen, maar die is zoo
ontzaglijk omvattend, dat mijn wetenschappelijk bewustzijn onontbeerlijk is om tot
nadere aanduiding der zones te komen. Om daarin dan te vorderen zoek ik teekens,
punten waarlangs ik lijnen trek die zich altijd, vroeg of laat, in het doel kruisen. Maar
voor Gojim vond ik niet 't minste teeken, hoe ik ook zocht. Eerst in mijn
verzamelingen, dan in 't laboratorium, vervolgens in de Universiteitsboekerij, zocht
ik vruchteloos naar aanwijzingen. Wel vond ik verscheidene malen het woord, maar
leerde er niets nieuws uit. Ik correspondeerde zelfs met het buitenland, eveneens
zonder resultaat. Men wist niets, en begreep niet wat ik bedoelde. Ten slotte werd
ik moede en verscheurde het aangelegde fichen-stelsel als nutteloos. Het was blijkbaar
niet die weg dien ik moest uitgaan. Ik werd opnieuw de teruggetrokkene en poogde
introspectief eenig licht te ontwaren. Ik stak 's avonds de lamp niet meer aan, bleef
in het duister zitten peinzen, maar ik verdwaalde in droomerijen die oogenschijnlijk
niets met mijn object te maken hadden. Toch verslapte mijn belangstelling niet, ik
wist dat ik vinden zou. Ik was me goed het beknotte van mijn leven bewust. Ik wist
dat ik ongelukkig was: dat om allerlei redenen geest en hart niet tot ontplooiing
konden komen; dat ik ziek was. Maar in die bittere wetenschap mengde zich het
zalige, zekere bewustzijn van een verlossing in de Toekomst, van het verklaarde
geluk van Gojim...
Zoo werd mijn onderzoekingsveld teruggebracht tot mijn nachtelijke droomen.
Sinds den eersten Gojimdroom had ik drie droomen gehad, die ik wegens hun
opdringende kracht had weerhouden. Niets was er me echter in opgevallen dat me
nader tot Gojim kon brengen. Ze boeiden des te sterker mijn aandacht toen ze me,
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in eenigszins gevarieerden vorm, naderhand nog verscheidene malen terugkwamen.
Het ontging me niet dat dit bepaald merkwaardig was, maar ik slaagde er niet in, er
om 't even welk teeken uit af te leiden, zoodat ik me ten slotte verplicht zag ze als
neven-accidenten te beschouwen, bij 't groote vraagstuk dat me bezighield. En toch
moet ik toen reeds geweten hebben dat dit niet zoo was.
***
Het waren drie zeer verschillende droomen, niet alleen wat het subject, maar ook
wat de atmosfeer betreft. De eerste was een herinnering uit mijn kinderjaren,
merkwaardig trouw teruggeven. Die merkwaardig trouwe teruggave was mogelijk,
omdat ik niet enkel een groote liefde voor mezelf als kind behouden heb, maar ook
omdat ik een heel groote beteekenis aan die herinneringen hecht, voor ons gansche
verdere leven. Ik heb ze dan ook alle kostbaar bewaard.
De herinnering die mij in droom wederverscheen, sloeg op het einde van den
oorlog. Wij waren toen nog te jong om te begrijpen wat de oorlog was, maar het is
een feit dat al wat rondom ons - gezien én ongezien - gebeurde, zich in ons onderen onbewustzijn heeft geprojecteerd, en onze psychologie duurzaam gemerkt heeft.
Dat is me, vooral nu, heel duidelijk, nu ik er heel dicht bij ben mij volmaakt te
realiseeren, hoe ik een levende verbindingsroman tusschen twee oorlogen ben. We
waren toen nog blijde, wilde kinderen, maar in onze spelhandelingen lagen vaak
symbolische gebaren, en over onze lippen kwamen soms onbegrepen plechtige
woorden, waarbij we stil werden en ons tragisch groot gevoelden, met een sterk
esthetisch bewustzijn. Ik herinner me levendig dat zulks heel bizonder het geval was
dien herfstmiddag. Een heerlijke herfstmiddag was het. Het park zag rood-geel van
afgevallen bladeren en van zon. Er waren geen menschen. Het water dreef rustig en
glanzend. Toch was de stilte niet ledig, het zachte zoemen van den zomer tintelde er
nog in door. Ik lag in het gras te droomen. Met de jongens uit de buurt - ze waren
van
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alle soorten, maar meestendeels arme werkerskinderen - vormden we een groote
bende. Eigenlijk hadden we maar één, groot spel: we speelden verhalen, maar zóó
hartstochtelijk dat de verhaal-veete vaak een waarachtige veete werd, die wekenlang
duurde, tot eindelijk het verhaal glansrijk was uitgespeeld. Door mijn voorkeur voor
leidende Indianenrollen, had ik, vanwege mijn blanke speelgenooten, vaak te lijden
onder dat dramatisch odium. 't Was onder den druk van iets dergelijks dat ik dien
middag in het zonnige gras lag te droomen. Een grootsch verhaal was ten einde,
waarin ik, in den persoon van mijn held, had moeten sterven. Ik had nog zijn
Indianen-uitrusting aan en onder de hard-geworden verf voelde ik mijn gelaat strak
van edele hooghartigheid. Een groote idee bewoog mij, ik bleef liggen en wou niet
meer naar het kamp terug, de zoemende eenzaamheid en de schoonheid van den dag
- een Vrijdag - deden mijn ontroering steeds groeien. Mijn halfbroer Marcel vond
me na veel zoeken. Hij droeg een geel doek met zwarten leeuw op de borst, en vertelde
dat de raad een nieuw verhaal had, dat nog verder zou besproken worden. Ik moest
er absoluut bij zijn want de Chef had een prachtige rol voor mij. Ik mocht
Indianenopperhoofd blijven, maar moest officier in het leger worden, niet tegen mijn
kleurbroeders, maar tegen de Leliaards. Dan kreeg ik den schitterenden degen, dien
Marcel had medegebracht. Ik richtte mij op in mijn volle lengte, gordde den degen
aan, en hoor me nog zeggen: Ik wil altijd de Indiaan met het groote hart zijn! Marcel
knikte, en ik herinner me heel goed hoe prachtig zonnig het Park op dat oogenblik
was, en hoe ontroerend de geur der herfstbladeren, dien ik diep inhaalde...
***
Mijn tweede droom betrof een heel andere, nog recente herinnering. Hij ging over
mijn laatste Duitsche reis, tijdens dewelke ik eenige dagen aan de Universiteit van
Königsberg vertoefde, zoogezegd om manuscripten van Gespenster-Hoffmann in te
zien, maar eigenlijk om, voor mijn studie, nasporingen te doen omtrent Slavisch-
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Joodsche elementen bij hem. Ook hier was mijn droom, zooals vaak, meer picturaal
dan dramatisch. De herinnering beperkte zich tot een klein stel beelden, droom-foto's.
En hoe zou het anders gekund hebben? Was mijn stille reis méér dan een beeld
geweest? Ik was in den laten zomer, den vroegen herfst reeds gegaan. Het werk op
het laboratorium en de administratie laat iemand niet gemakkelijk los. Er waren nog
enkele goddelijke warme dagen. Ik had toen in den kapeltuin bij de
Universiteitsboekerij gezeten. De cursussen waren nog niet herbegonnen. Er was
niemand. Ik zat met papieren op mijn schoot, maar met gesloten oogen, genietend
van de zon. Ik voelde ze niet alleen op mij, maar doordringen tot diep binnen in mij.
Mijn bloed voerde ze overal rond, de vermoeidheden van een heel jaar oplossend,
den hartslag matigend, en reserven aanleggend voor den nieuwen winter. Die
voorraden zijn nu op, maar het teeken van de oostelijke zon is in mij gebleven, en
ik ben er nu heel dicht bij het tot mijn hoog geluk te realiseeren. Toen de namiddagen
later werden, zat ik met half geloken oogen in dien kapeltuin te mediteeren. Het was
een verwaarloosd tuintje, met Romaansch karakter, en een kleine fontein in het
midden. Alles leek me als van zeer oud vertrouwd. Was ik hier niet reeds geweest,
toen ik in den laboratorium-tuin stond, bij het pompje? Daarna keerde ik terug langs
de stille tuinstraten, met de gemoedelijke lage huizen en de acacia-rijen. Ook die
waren me van zeer oud vertrouwd, van de verre jaren dat ik Hoffmann leerde kennen.
En nog een ander beeld zag ik zeer duidelijk terug, dat van een namiddag toen ik op
de tuin-terras van een groot hotel aan het strand zat te schrijven. Aan kleine tafeltjes
zaten hier en daar bezoekers, te luisteren naar den band die onder een koepel
afwisselend schlagers en klassieke muziek speelde. Niemand danste, de dans-ring
met zijn mozaïek-steentjes glansde in de zon. En de zee was heel blauw, met kleine
witte kruivingen en groote, weeke witte wolken.
Zat ik toen te denken dat dit de poort van mijn geluk zou worden?... Maar dan
kwam de herfst, de zon verdween telkens weder en er stak een koude wind op. Een
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dag ging ik met een gezelschap in de bergen wandelen. Daar lag een meer, het
kabbelde koud in den wind, en rondom waren dichte bosschen, waarin een klooster
stond, met een Romaansche kerk. We bezochten die in den namiddag. De paters
droegen zwarte kappen en het orgel speelde, maar in de herinnering van die muziek,
- vreemde, schoone muziek, - verbleekte en verzwond mijn droom.
***
Hoe gewoon die beide droomen waren, als herdrukken van oude herinneringen,
zoo zonderling en onwezenlijk was de derde droom. Ik heb alles helder gezien, zooals
bijna altijd trouwens, en de indruk is nog klaar in mij. Maar ik kon mijn zien vaak
niet bewust worden, terwijl de droom daarenboven uitermate paralogisch samengesteld
was. Het was een echte kaleidoscoop van raadselachtige teekens, waarvan alleen
d i t zeker vaststaat, dat er een geweldige onroering van uitging. Daardoor voelde ik
me gerechtigd er een diepere onderbeteekenis aan toe te vermoeden.
Het begon met het visioen van een groot, avondgroen park, vol dichte boomen,
dat drukkend verlaten lag. Ik liep er door en kwam voor een gebouw, verscholen
onder het donkere geboomte. Ik wist dat het een circus was, momentaan buiten
gebruik. Een zekere analogie met het feestpaleis in ons stadspark viel me op. Maar
in ons park is het gebouw erg groot, uit witten steen, en niet zoo dicht omgeven door
het geboomte. Terwijl het circus dat ik zag, laag was, donker, en gedrukt lag onder
een geheimzinnige atmosfeer. Voor één der hopeloos versloten ingangen, trof me
een klein houten huisje, waarin ik een schildwachtpost herkende, en daarnaast een
waterput, waarvan het rond steenen muurtje met hetzelfde donkere, door zwammen
aangetaste hout van het huisje, afgedekt was. De ingang en de put waren bovendien
met roestige ijzeren banden beslagen. Ik was gekomen als een held, op een
mysterieuze boodschap. Het was geschied met brieven, maar noch in mijn droom,
noch daarna, kon ik er een logischen samenhang voor vinden. Ik was daarover
geenszins verwonderd. De para-
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logiek van den droom is een hoogere logiek, die men onmiddellijk aanvaardt, zelfs
als men ze voorshands niet kan begrijpen. Zonder de ingangen geweld te moeten
aandoen, kwam ik in het circus. Alles was donker, maar dit hinderde me niet. Ik liep
door gangen, ronde gangen die zich door een eindeloos labyrint bleken te slingeren.
Mijn emotie kende als hoogste moment de verschijning van een prinselijke blonde
vrouw, met ziekelijke wangen en een in teederheid brekende stem. Ik vernam dat zij
de groote groene salamander was, die door een ouden Chinees in den bronput bij het
schildwachthuisje werd gevangen gehouden. Ik boog voor haar in heerlijke ontroering,
diep bewust van mijn heroïsche taak. Dan zag ik den Chinees, een ouden man in een
zwart en gouden gewaad. Hij knielde en weende. Ik begreep zonder meer het
liefdestreurspel, en een groote meewarigheid maakte zich als tweede bestanddeel
van mijn ontroering duidelijk. Ik voelde, en dit is zeer zonderling, den goeden mensch
in hem. Dan begon het gevecht. Kameraden en vijanden waren in het circus
gedrongen. Zij achtervolgden elkander, het klonk luid in de gangen. Ik speelde een
leidende rol en bracht het gevecht naar de arena, een gladde houten schijf, die steeg
naar het midden. Er werd heerlijk geschoten. De fascisten gaven zich ten slotte over,
en sloten zich bij ons aan. Wij stonden voor de blonde prinses, die lachend op mij
toekwam. De oude Chinees was een groote groene salamander geworden; hij weende
en verdween stervend in den put. Toen wist ik, dat ik altijd geweten had dat de vrouw
Marlene Dietrich was. Zij vroeg me, uit erkentelijkheid, of ik met haar een film wou
spelen. Het gebeurde was trouwens het begin van die film. Want ik was de winner
van een scenario-prijsvraag...
***
Dit waren de drie droomen die ik, wegens hun bizonzondere opdringende kracht,
had weerhouden, ofschoon ze klaarblijkelijk geen verband hielden met het geheim
van Gojim, dat sinds dien Zondag met Renée, mijn gansche bestaan vulde. Hoe ik
ook zocht, alle meditatiën om een stap te kunnen doen in de richting van de oplossing,

Werk. Jaargang 1

15
waren overigens vruchteloos gebleken. Tot een avond mij het eerste, duidelijke teeken
bereikte. Ik was moe thuisgekomen van het laboratoriumwerk, dat ik nochtans min
of meer automatisch had leeren doen. De valavond voltrok zich vlug. Ik zat
weggezonken in mijn zetel in de donkere kamer, te staren naar een nog bleeke wolk
boven de verre, kale laan-boomen. Ik zat er aan te denken, dat precies in dat
automatisme een bij-oorzaak van vermoeidheid en zenuwslooping steekt. Hersenen
en handen verrichten schijnbaar vanzelf hun werk, terwijl de ziel zich over haarzelf
en haar problemen buigt. In feite is het een splitsing der persoonlijkheid, probleem
dat mij beangstigt, ofschoon ik weet dat het een overgang naar mijn geluk is, naar
de Toekomst waarin ik weer gansch één zal worden, één zal kunnen en mogen zijn.
De witte wolk was verdwenen toen ik den knop van het radiotoestel aandraaide. In
Moskou was er een vergadering van de Unie der Sovjet-Schrijvers. Ik kon de stem
van Alexej Tolstoj herkennen en een paar woorden opvangen, maar in Duitschland
werd de uitzending weer gestoord. Ik was te moede om me te ergeren, en draaide
verder, op Parijs. Daar werden zachte, melodieuse schlagers gespeeld, waarvoor ik
een zwak heb. Ze zijn voor mij, in de muziek, als die eenvoudige Chineesche versjes
in de literatuur, die in één zin, met nauwelijks een paar gewone woorden, een
ontroering geven die tot het beste van de kunst behoort. Mijn schoonste herinneringen,
mijn innigste droomen en emoties, zijn verbonden met het vreemd aangrijpend refrein
van zoo'n eendagsliedje. Dat alles begrijp ik nu nog beter. Ook dien avond deden ze
me goed. Ik voelde me wegdrijven op hun zangwijze, zag eenige zonnige witte muren,
en blauw water dat wiegelde... Het belletje van de huistelefoon wekte me uit een
korten slaap. Men vroeg of het avondeten mocht opgediend worden, en na eenige
oogenblikkeen klopte de kellner. In Parijs was men nu aan 't spreken, een gloeiende
oproep tot de democratie en een scherpe aanval op het nazisme. Pavel had het licht
aangedraaid, en even kijkend naar den omslag van een Russisch tijdschrift op den
schoorsteenmantel, zei hij:
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- Ten slotte zijn de Nazi's en de Sovjets goede broeders die ruzie maken.
- Pardon? vroeg ik, maar ik had het toch gehoord. Ik vond zijn gezegde
merkwaardig en wou stilte maken en het toestel sluiten. En daar klonk plots:
- Gojim!
Ik was als een veer rechtgesprongen.
- Wat? schreeuwde ik.
- Dat ten slotte de Nazi's en de Sovjets elkaar zouden moeten verstaan, herhaalde
Pavel verbaasd.
- Maar wat heb je daarna nog gezegd?
- Ik? Niets...
Hij bekeek me verschrikt. Ik moest bleek geworden zijn en stond aan zijn arm te
rukken. Dan volgde ik zijn blik, die naar het radiotoestel ging. Het brandde nog. ík
had, onbehendig, den knop niet naar links gedraaid om den post stil te leggen, maar
naar rechts, en zóó overgeschakeld op de ultrakorte golflengten.
- Gojim, of zoo iets, heeft zij gezegd...
Zij? Inderdaad, het was een vrouwenstem geweest... Ik hoorde ze nu nog heel
duidelijk terug. Een merkwaardige vrouwenstem. Teer én krachtig. Het toestel brandde
nog, maar het was doodstil. Pavel was weer weggegaan. Ik geloof dat hij me
zonderling vindt in den laatsten tijd, ik zie het aan zijn blik. Ik gebruikte stil mijn
avondmaal, en liet het toestel onaangeroerd voortbranden. Maar er kwam niets meer.
Slechts het warme suizen der lampen en het kraken van electrische storingen. Ik bleef
er heel den avond bijzitten, zonder nog iets te vernemen. Ik had de lamp al lang weer
uitgetrokken. Het zijdeachtige licht van de straat viel schuin in de kamer. Het groene
lichtje van de ultrakorte golflengtenschaal brandde geheimzinnig. Ultrakorte
golflengten, de golflengten der private zenders... ‘Gojim’ had ze gezegd, met een
vreemd accent, en in een uitroep, zooals men een heilwoord uitbrengt op het einde
van een toespraak. Een merkwaardige vrouwenstem... Toen, terwijl ik mijn koffie
uitdronk - koffie, vooral 's avonds, is een wonderbare drank - ging een licht door mij,
en met de gekende snelheid waarmede licht zich verplaatst, rijden zich een serie
denk-
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beelden in mijn bewustzijn aaneen, tot een groote ingeving. Om de eenheid, die
onzen geest met materieele substraten verbindt, niet te storen, wou ik de lamp niet
aanmaken. Ik schoof dichter bij het groene licht, raadpleegde nerveus een
standaardwerk over radiogoniometrie, en voerde haastig eenige infinitesimale
berekeningen uit. Een kreet van angst en vreugde ontsnapte mij. Ik vroeg door de
huistelefoon aansluiting met de stad, en belde den Technischen Dienst van de
Omroepcentrale op. Na een half uur kreeg ik, van mijn vriend ingenieur S..., de
bevestiging dat mijn berekeningen juist waren: de uitzending moest geschied zijn
door een privaten zender, ergens in het Oosten, op een afstand tusschen 1.000 en
1.500 km. oostnoordoost - er bleek niets in den weg om Königsberg in Oost-Pruisen
als zendplaats te veronderstellen!
***
Ik had het eerste sein ontvangen voor de ontsluiering van Gojim. Maar mijn
wetenschappelijke vorming heeft me zeer voorzichtig gemaakt. Ik wilde mijn
vermoedens als niet meer dan een hypothese beschouwen, die ik moest verifieeren
alvorens verder te gaan. Zooniet dreigde het gevaar dat ik een langen, nutteloozen
omgang zou maken: zelfs kon ik, door een verkeerde werkmethode, alles reddeloos
verliezen. Wel was mijn vermoeden buitengewoon sterk, buitengewoon zéker. En
ik wist toen reeds welke hooge waarheidsbron de intuïtie is. Maar ik moest mijn
hypothese verifieeren. Ik mocht er niets voor sparen, en ook geen tijd verliezen. Ik
haalde al mijn geld van de post en gaf mijn rekening op. Ik zou dat alles weldra niet
meer noodig hebben, wist ik. Heeft Pavel niet eens gezegd dat hij me nog Minister
zou zien worden? Ik heb toen gelachen, en met een ironie van bescheidenheid
gevraagd:
- En van wat, Pavel? Van Ideologische Leiding?...
Hoe al mijn vroegere gezegden me nu beteekenisvol voorkomen! Het is alsof ik,
door het donker, bij instinct, of beter bij ingeving, een weg opgegaan ben, dien ik
mij nu, in de opgaande ochtendklaarte, bewust begin te realiseeren. Ik gebruikte mijn
geld om een klein, zeer geper-
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fectionneerd radiotoestel te koopen, en een snelle auto, die, onder haar sierlijk uitzicht,
een echte kleine, lichte oorlogswagen is. Terwijl de verkooper, met veel psychologisch
doorzicht, mij hem als dusdanig aanprees, keek ik glimlachend in den spiegel,
overdenkend dat hetzelfde van zijn toekomstigen eigenaar kon gezegd worden, en
ik kocht den wagen. Hij zal me later - weldra - heel dienstig zijn. Snel, gepantserd
en uiterst behendig, zal hij mij, met zijn ontschuldige lijn, naar Gojim brengen, en
onze zaak dienen. In de auto plaatste ik het kleine radiotoestel. Weken heeft het
gebrand, dag en nacht, zooals ook mijn huistoestel. Beide stonden voortdurend open,
op de ultrakorte golflengte van den Königsbergschen privaatzender. Zoo ben ik heel
dien tijd in onafgebroken contact geweest met Gojim, gereed om 't eerste nieuwe
teeken op te vangen. De lampen brandden op hun maximum punt. In den beginne
gaf dat een geweldig suizen en kraken, maar na eenigen tijd hoorde ik 't niet meer.
Zaak was, dat als het teeken kwam, het zóó luid gemaakt werd, dat ik het in i e d e r
geval hooren moest. Dat het mij 's nachts uit mijn slaap wekte; dat het, in de auto,
de geruchten van den motor en der straat overstemde; dat het, in het laboratorium,
onmiddellijk door mijn bezigheden tot mij drong. Want ik nam telkens het toestel
uit den wagen met mij mede in het laboratorium. Ik deed het zoo discreet mogelijk,
maar ik geloof toch dat men het zonderling vond, en het leugentje dat ik had uitgedacht
niet gansch geloofde. Men wende er echter spoedig aan, zooals aan al 't andere dat
men nooit aan mij begrepen heeft. Thuis, de auto, het laboratorium, verder ging ik
nergens meer. Mijn leven was geheel en al op het brandende toestel gebonden. Het
contact was volmaakt.
Weken verliepen en er kwam niets. Maar ik was geduldig. Ik had alles heel
oordeelkundig gedaan en mocht rust hebben in mijn onrust. Alles zou tijdig
geschieden, dat wist ik toen reeds zeker. Ondertusschen moest ik nog verder groeien.
Mijn gezondheid en die van Renée namen schijnbaar af, in het oog der menschen.
Wij wisten beter. Wij rijpten voor de Toekomst.
***
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Het tweede teeken kwam tijdens een rustigen sneeuwnacht. Ik was vroeg gaan slapen,
na een tamelijk sterke dosis van een koortswerend middel ingenomen te hebben. Het
moet mijn slaap erg zwaar gemaakt hebben, met het gevolg dat, ondanks mijn
zorgvuldige voorbereiding, een groot deel van de lang verbeide uitzending voor mij
verloren ging. Ik schrikte wakker op den knal van een schot, dat dadelijk opgevolgd
werd door verscheidene andere, terwijl een man en een vrouw door elkaar
schreeuwden. Het kwam uit het radiotoestel. Ik vloog op om het stiller en scherper
te stellen. Mijn hart bonsde mijn heele lichaam door. De man sprak Duitsch, in een
razend tempo. Verscheidene malen herhaalde hij dat het bosch omsingeld was; dat
dit het einde was van eenige kameraden die blijde hun laatste offer brachten voor de
zaak; dat zij hun afscheidsgroet zonden aan den Grooten Leider en vertrouwen stelden
in de nieuwe broeders die weldra zouden komen; dat de laatste seinen langs officieelen
weg aan de commissarissen zouden gegeven worden. Tegelijk met een nieuw salvo
schoten brak de mannenstem af, toen ze voor de derde maal hetzelfde wilde
herbeginnen. Tevens werd nu de vrouwenstem, die tot dan door de mannenstem
overschreeuwd was, duidelijk. Ook zij herhaalde steeds weer hetzelfde, een korten
zin in het Russisch, een vreemd mechanische herhaling van een oproep, die als het
slot van een toespraak klonk:
Товарищи всех национа
ностей сое иняйтесь под еврейско-с авянским
энаком ГОИМ'а
Zes, zeven keeren moet het herhaald geworden zijn. Ik zette het toestel nog stiller
en scherper en nu werden ook andere geruchten hoorbaar, men zou gezegd hebben
de hoefslag van paarden op hardgevroren aarde en het gieren van den wind in naakte
boomen. Het schieten ging door, met kortere tusschenpoozen, en bleek steeds nader
te komen. Opeens was alles gedaan. Het contact was uitgeschakeld. Er was alleen
weer het suizen der lampen, die af en toe kraakten. Toen ik het toestel uitdraaide was
het beklemmend stil in de kamer en ongewoon duister. Voor het eerst sinds vele
weken was het
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groene lichtje uit. Het had zijn taak volbracht: het nieuwe groote teeken had me
bereikt.
***
Den volgenden morgen werd ik door Pavel gewekt. Hij was, zei hij, een beetje
ongerust binnengekomen, nadat men mij vergeefs opgebeld had van beneden. Hij
vond me op den zetel, waar de slaperigheid van het koortsmiddel mij moest overmand
hebben. Gelukkig had de centrale verwarming erg warm gebrand. Ik overtuigde me
terstond dat ik het gebeurde van dien nacht n i e t g e d r o o m d h a d . Daar was eerst
het feit dat ik niet in bed lag, maar in den zetel, terwijl ik mij heel goed herinnerde
in bed gegaan te zijn. Ten tweede vertelde Pavel mij, dat hij een erg onrustigen nacht
had gehad, dat hij had gedroomd van vechten en schieten. Toen ik geheimzinnig
glimlachte, bekeek hij me weer zonderling en verliet me vlug.
Ik voelde me heel gelukkig, dronk traag mijn koffie, die heerlijk heet was, en
besloot dien dag niet naar het laboratorium te gaan, wegens ziekte. Ik rolde me in
een plaid, dook weg in den zetel, en, starend naar het schoone sneeuwlandschap in
de ramen, verloor ik mij in een diepe mijmering. Het was Donderdag en klokken
luidden. De stemming was innig en plechtig. Ik was gelukkig, omdat ik me meer en
meer i n m a r g i n e voelde leven, als een roerloos toeschouwer, nog nauwelijks
aanwezig. Ik heb daarin altijd een vreemde bekoring gevonden. Nu weet ik dat het
wegens mijn voorbestemming is, hier nooit te kunnen aarden. Mijn leven zal een
langzaam sterven geweest zijn, om glansrijk in de Toekomst te kunnen ontwaken.
Een loshechting, om zich algeheel te kunnen bezitten en schenken. Toen ik naar de
sneeuw en de wolken keek, had ik den helder bewusten indruk een groote blanke
trap te zien. De trap, langs dewelke ik geleidelijk naar mijn geluk schreed. En heel
stil zong ik de tweede strofe van het liedje van Vjertienskiej: En wanneer j' als bode
van de lente, naar den blauwen hemel reist, zal de Heer je zelf, langs een witte trap
geleiden, in zijn glanzend paradijs... Want met dit tweede teeken was ik heel
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veel gevorderd. Mijn hypothese had plaats gemaakt voor een prachtige stelling. En
mijn intuïtieve zekerheid was zóó groot, dat het woord ‘vermoeden’ hier niet meer
past. De Toekomst, die nu heel dicht bij is, zal tegelijk haar bevestiging en haar
realisatie zijn.
***
Mijn thesis ging uit van de herinnering aan de vrouwenstem die door het radiotoestel
had gesproken. Kameraden van alle nationaliteiten, had ze gezegd, sluit aan onder
het Joodsch-Slavische teeken van Gojim! Zeven keer, omtrent, had ze dat herhaald,
op een treffend mechanische wijze. Zeven keer, heelemaal hetzelfde, op geheel
dezelfde wijze. Ook de man had verscheidene malen hetzelfde gezegd, maar niet
telkens op g a n s c h e e n d e r e w i j z e . Den tweeden keer had hij het e e r s t over
den afscheidsgroet aan den Grooten Leider gehad, en d a a r n a over het offer voor
de zaak, in tegenstelling met den eersten keer. Ik had dat zeer accuraat waargenomen;
in dergelijke topmomenten van het leven werkt ons organisme op zijn maximum
punt, alle details worden geregistreerd. Daarenboven had de man steeds sneller
gesproken, onder den druk van een groeiende emotie. Zoo kwam ik, om te beginnen,
tot deze zekerheid: de vrouw was niet aanwezig bij de uitzending. De stem die ik
gehoord had, was die geweest van een gramofoonplaat. De oproep was de slotzin
van een toespraak, die in verscheidene talen werd uitgezonden. Want bij de eerste
uitzending, die ik weken geleden had opgevangen, had de vrouw ‘Gojim’ gezegd,
en niet, zooals nu, ‘Gojim'a’. Het ontbreken van die Russische genitief-a, verhief
voor mij boven allen twijfel, dat de vrouw die andere maal géén Russisch had
gesproken. Toen het eerste schot weerklonk en ik wakker schoot, was de plaat
afgeloopen, terwijl, te gelijker tijd, de kameraden die de geheime uitzending
verzekerden in een bosch, er door den vijand ontdekt en overvallen werden. De
hoofdman had geen tijd gevonden om de plaat stil te leggen. Hij had haastig het
vaarwel van de manschappen, samen met een laatste inlichting, door de
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micro geschreeuwd, verscheidene malen, tot hij door een kogel getroffen werd. De
plaat draaide nog, steeds denzelfden zin herhalend, terwijl de laatste kameraden zich
verdedigden. De uitzending werd afgebroken toen de vijand den post had ingenomen.
Ik wist zeker dat het dezelfde vrouw was, die de vorige maal had gesproken. Ik
had de stem, de voor mij heel speciale stem, onvergisbaar herkend. Het feit dat h a a r
stem geregistreerd was geworden, dat de toespraak niet door een anderen kameraad
geschiedde, bewees overigens haar leidende rol. En de registratie gaf mij nog twee
andere elementen in handen. Het was duidelijk dat het gebruik van gramofoonplaten
een treffend alibi moest dekken. Het wees mij, ten tweede, in de richting van de
officieele zendstations, waar dergelijke platen gemakkelijk in het geheim kunnen
gefabriceerd worden. Had de hoofdman overigens, in zijn ultieme boodschap, niet
gezegd dat de laatste seinen aan de commissarissen zouden gegeven worden langs
o f f i c i e e l e n weg, wat ik heel goed begrepen had als l a n g s e e n o f f i c i e e l e n
z e n d e r ? De juistheid van beide elementen heb ik, tot mijn uitbundige vreugde,
dadelijk en met goed gevolg kunnen controleeren, volgens de richtlijnen mijner
intuïtie. In de ‘Radiobode’ vond ik, dat de laatste gesproken uitzending van
Königsberg (daarna kwam alleen nog gramofoonmuziek), dien bewusten nacht was
geschied tusschen half elf en elf. Wat tevens het uur moet geweest zijn van de geheime
uitzending. Ik had niet op mijn klok gekeken, tenzij bij het slapengaan, en dan was
het iets over negen. Langer dan een uur zal ik niet geslapen hebben: wel léék het me
langer, maar dat kwam van het koortswerend middel. En toen alles reeds geruimen
tijd voorbij was en ik in mijn zetel zat te peinzen, heb ik het middernacht hooren
luiden. Die laatste gesproken uitzending van Königsberg was het nieuwsbericht. Ik
weet dat het gebruikelijk is dat de redacteursrol van eenigermate belangrijke
zendstations, nooit dezelfde persoon tweemaal achter mekaar met nachtdienst belast,
en ook niet met morgendienst na een nachtuitzending. Vermoedelijk - het
Königsbergsche personeel kon m.i. niet zóó uitge-
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breid zijn - moest dus de redacteur van dien dienst, den volgenden m i d d a g weer
aan de beurt komen. Eenige minuten na het uur opgegeven door de Radiobode - de
uitzending der nieuwsberichten was dan stellig begonnen - zette ik dien middag mijn
toestel op Königsberg. Een halven minuut later draaide ik het met bevende vingeren
weer uit. Z i j w a s h e t ! Zij, gouwleidster van Gojim, en redactrice bij het
Königsbergsche radiostation, waar ze in 't geheim de platen had vervaardigd. Haar
alibi was volmaakt: had ze op 't oogenblik van het boschgevecht, de nachtuitzending
der nieuwsberichten niet verzekerd? En niemand zou haar stem op de platen
herkennen: had ze er ooit Duitsch op gesproken? Maar een zieke geneesheer in 't
Westen had de stem w e l herkend. Want niet alleen hadden die twee menschen elkaar
reeds ontmoet, een bovenwerkelijke band verbond tevens hun wezens.
***
Het is heel zonderling, hoe zekere dingen die nochtans effectief in ons bewustzijn
aanwezig zijn, er een heelen tijd kunnen verdoken blijven, om dan opeens, als een
openbaring, weer in den lichtenden middencirkel te treden. Onder die droomen die
me zoo hadden geboeid, was er één geweest die bestond uit reminiscentiën aan mijn
Duitsche reis. Ik weet nu, en ik vermoedde toen reeds, dat die droom beteekenisvol
was, als een inleiding tot het mysterie van Gojim. Ik weet nu dat hij moest dienen
om me, na het eerste radiosein, op het spoor van Königsberg te brengen: om me het
landschap van de dichte bosschen te herinneren, waar ik den tragischen nacht van
het radiosein moest situeeren. Maar hoe zonderling, dat in dien droom geen enkele
reminiscentie kwam aan Raïssa von Lösch; dat, ook n a dien droom, ik niet
onmiddellijk aan haar heb gedacht. En hoe zonderling ten slotte, dat die andere droom,
waarin Marlene Dietrich kwam - Marie Magdalene v o n L ö s c h - mij ook niet
dadelijk tot associatie met het beeld van Raïssa bracht. Rijpen moest ik, dat is het.
Ik had Raïssa von Lösch maar ééns gezien, een paar
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uren, gedurende mijn verblijf in Königsberg. Maar dadelijk had ze me om vele
redenen geboeid. Ik logeerde in het studentenhuis bij de Universiteit, dat, na het
afreizen van de vacantiestudenten, heerlijk rustig was. Een avond was ik bij de
huisbestuurster geïnviteerd op een kop thee, samen met den anderen kostganger, een
Roemeenschen leeraar in de filosofie. Terwijl we aan de deur van Juffrouw L...'s
appartement klopten, hoorden we dat er reeds bezoek was. De juffer verzocht ons
echter binnen te komen, en stelde ons voor aan haar vriendin, Fraulein Raïssa von
Lösch, redactrice bij het radio-station van Königsberg. Die was onverwacht
aangeloopen, maar we konden best samen de thee gebruiken, zei de juffer. Fräul.
von Lösch was in mijn medische oogen een vrouw van rond de veertig, maar ik ben
overtuigd dat de Roemeen haar maar dertig gaf. Ik was dadelijk bekoord door haar
heerlijk, opvallend blond haar, dat me aan Renée deed denken. Ook haar Slavisch
type en haar voornaam boeiden mij. Voor de grap - zoo leek het me toen - vroeg ik
haar in het Russisch, of ze van Slavische afkomst was. Ze bekeek me scherp en zei
me niet te begrijpen. Uit beleefdheid herhaalde ik mijn vraag in het Duitsch en vernam
dat ze tot een oude Oostpruisische familie behoorde. Ik kon me niet weerhouden iets
te zeggen over de Slavische elementen bij de Oostpruisers. 't Eene woord bracht het
andere mede, en voor ik het recht goed wist, had ik een en ander verraden over mijn
studie en mijn reis in de UdSSR. Ik kon me nog tijdig weerhouden en met eenige
gemeenplaatsen het effect van mijn onvoorzichtig enthousiasme weer te niet doen.
Juffr. L... herhaalde met nadruk mijn gemeenplaatsen, en ook Raïssa knikte
bevestigend, maar ondertusschen rustten haar oogen weer doordringend op mij, nu
echter met een heel andere uitdrukking, geenszins meer hostiel, naar het me scheen.
Het verdere gesprek ging over tallooze ditjes en datjes. Ik verviel spoedig in mijn
gewoon gemijmer over Renée en mijn studie, en zat doelloos aan het radiotoestel te
draaien, een Duitsch model, waarvan ik niets begreep, toen een uitzending in het
Jidisch mijn aandacht weerhield. Juffr. L... stoof echter recht en scha-
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kelde dadelijk uit. Ik had toevallig een geheimzender ontmoet, waarnaar het streng
verboden was te luisteren. Ik vroeg wat die vrouw door de micro had gezegd, terwijl
i k dezen keer Raïssa scherp aankeek. Eén oogenblik sloeg ze de oogen neer. Dan,
met een blik die bijna een blik van verstandhouding was, maar met heel effen stem,
zei ze dat ze geen Jidisch verstond, maar dat het een van de tallooze communistische
geheimzenders moest geweest zijn. Dat was alles. Ik had begrepen dat Raïssa een
denkgenoote was. Haar vreemde, warme handdruk bij het afscheid bevestigde me
dat. Nu weet ik dat, al die keeren, z i j door de radio heeft gesproken. De
stemgelijkenis was me die allereerste maal niet opgevallen, daar ik toen nog geen
Jidisch begreep. De uitzending was geschied met gramofoonplaten en gedekt door
het alibi van het ‘onverwachte’ bezoek aan de onverdenkbare Juffr. L... 't Is daar en
dan dat ik voor het eerst het woord Gojim moet gehoord hebben.
***
Heel weinig bleef aan dit alles toe te voegen om mijn thesis te volledigen. Raïssa
von Lösch had in mij niet alleen een denkgenoot gevonden, maar ook den mogelijken
man gezien dien ze zocht, om haar werk, in overleg met den Grooten Leider, te
realiseeren. Had de kameraad in het bosch niet gesproken van seinen aan
‘commissarissen’? En had Pavel me geen dergelijke waardigheid voorspeld? De
intuïtie der naïeven, zooals Dostojefskiej in zijn Starets-verhaal weer deed opmerken,
is een hooge kennisbron. Ik ben er nu heel dicht bij dat te kunnen bewijzen; het zal
deel uitmaken van mijn studie. Maar Raïssa kon natuurlijk geen afdoende zekerheid
in mij hebben. Tijdens die enkele avonduren had ze mij een paar teekens gegeven.
Dan moest ik terug naar mijn land, om te rijpen en de lange proef door te maken: ik
moest me herinneren, alles ontdekken, en vanzelf weerkeeren naar haar. Kon ik niet,
dan had ze zich vergist, dan was ik hèm niet, dien ze zocht. Ze had zich n i e t vergist.
Ik had alles gevonden en was gereed. Ik kon echter niet dadelijk tot haar terugkeeren.
Ik kende mijn opdracht
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nog niet. Wel had ik een groot vermoeden. ‘Gojim’, de ‘Niet-Joden’ - een Joodsch
woord voor een niet-Joodschen inhoud... Is het niet beteekenisvol? Had zij het
trouwens niet zelf op de gramofoonplaat gezegd: Kameraden van a l l e
n a t i o n a l i t e i t e n , sluit aan onder het J o o d s c h - S l a v i s c h teeken van Gojim?
De Joodsche geest, de zuurdeesem van alle geschiedenis, aan de leiding van een
internationale communistische beweging, waarin de ‘ruzie-makende broers’ uit West
en Oost elkaar zouden kunnen ontmoeten! Was het niet gansch mijn domein? Had
ze mij niet in D u i t s c h l a n d ontmoet, terwijl ik Hoffmann bestudeerde; had ik
haar niet gezegd in R u s l a n d geweest te zijn; had ik mij niet verraden over mijn
J o o d s c h - S l a v i s c h e s t u d i e ? Commissaris voor de Ideologische Leiding...
Ik moest wachten op het aangekondigde sein. Toch wou ik dat ze wist dat ik wachtte,
dat ze wist dat ze zich in mij niet vergist had. Daarom stuurde ik haar, per adres
Radiostation Königsberg, een eenvoudige prentbriefkaart met mijn naam, de G van
mijn voornaam onderstrepend. Het was voor derden onopvallend gedaan, maar ik
wist dat zij er uit begrijpen zou dat ik het geheim van Gojim gevonden had en me
ter beschikking hield. Ik verwachtte geen antwoord en kreeg er ook geen. Mijn adres
had ze desnoods op de Universiteit kunnen terugvinden, of aan Juffr. L... vragen.
Maar ik begreep best dat ze alles wat niet onontbeerlijk was moest vermijden, om
verdenking te voorkomen. Niets mocht mijn terugkeer compromitteeren. Een warm
gevoel doorstroomde mij als ik dacht aan de genegenheid waarmede ze zich reeds
nu om mijn veiligheid bekommerde.
***
Nadat ik aldus mijn stelling had opgebouwd, werd ik rustiger. Mijn verder rijpen
eischte zulks. Nog verscheidene dingen mocht ik nu uit mijn leven verwijderen. Meer
en meer werd ik bevrijd, werd alles ruim en effen. Ik had alleen op het sein te wachten
en inmiddels te groeien. Ik raakte de buitenwereld steeds minder aan, maar
transponeerde ze in mij, tot een hoogere, univer-
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seele waarheid. Daarnaast verdiepte ik mij verder in mijn eigen innerlijk leven, om
ook langs dien weg het algemeen menschelijke te bereiken. Wie gevangen zit in een
wantrouwige en trouwelooze maatschappij, moet de revolutie introspectief beginnen.
In zich ziend, moet hij ideëel de Toekomst opbouwen en zich tot haar opvoeden. Het
had geen zin meer mijn toestellen nog onafgebroken te laten branden. Gojim had de
ultrakorte golflengten verlaten. Het sein zou langs officieelen weg door Raïssa von
Lösch gegeven worden. Na eenige dagen had ik de beurtenrol voor de uitzendingen
der nieuwsberichten van Königsberg gevonden en gecontroleerd. Ik kon mij beperken
tot de leesbeurten van Raïssa. Bijna dagelijks hoorde ik haar stem, weken, maanden
lang. Het teeken kwam niet. Inmiddels was ik echter steeds verder gerijpt en voelde
ik me met den dag dichter bij haar komen. Ik was ook, zoo mogelijk, nog meer waarde
gaan hechten aan de parapsychologische wegen der kennis. Zoo kwam ik tot volgend
experiment, dat zulke verrassende resultaten heeft gehad. Daar me geen seinen langs
natuurlijken weg bereikten, besloot ik contact langs bovennatuurlijken weg te zoeken.
Ik paste hierbij enkele elementen van mijn studie toe. Als uitgangspunt diende de
overweging, dat de essentieele belemmering der geestelijke transmissies bestaat in
het geïsoleerd zijn in, en door, zichzelf en het gewoon milieu. Om ontvankelijk te
worden voor onzintuiglijke overdrachten, is het een eerste vereischte, althans een
eerste gunstige omstandigheid, op een of andere wijze buiten zijn milieu en zichzelf
te treden.
Het is duidelijk dat dit het best door den slaaptoestand wordt verwezenlijkt. Deze
toestand is immers eenerzijds - als een gewone levensfunctie - een normale toestand
(het is kostbaar steeds het normale te behouden), en, anderzijds, toch een sub-normale
toestand. De logische reflexen met de onmiddellijk omringende buitenwereld worden,
ook onderling, gedeeltelijk doorgesneden. Onze vitaliteit wordt verinwendigd, en in
dat versterkte licht gaan het onder- en onbewustzijn open. Het Ik blijft bestaan, als
kern geaccentueerd, maar derwijze tot oorspronkelijk deel-van-het-geheel verrijkt,
dat

Werk. Jaargang 1

28
het de gewone grenzen opheft, andere zielen kan bereiken, hun transmissies
ontvangen, en zelfs tot in h u n on (der) bewustzijn doordringen. Wanneer men daarbij
de zielsaansluiting kan doubleeren met een fysische geleiding, is het evident dat de
verbinding m o e t slagen. Het fysische contact-lichaam dat voor mij voor de hand
lag, was natuurlijk het radiotoestel. Ik besloot nog alleen Raïssa's daguitzendingen
in gewonen waaktoestand te beluisteren. De dagen van haar nachtuitzendingen deed
ik het toestel stil branden, nam een poeder in, en ging in bed. Wanneer zij dan voor
de micro trad, sliep ik. Zintuiglijk hoorde ik haar niet, haar stem vloeide onopgemerkt
in mij, maar, gedragen door die stem, vloeiden ook al de verborgenheden van haar
ziel in mij, die ik eerst nu, in dezen toestand van bizondere afstemming, kon vernemen.
Gesteund door de electrische golven die het Königsbergsche station met mijn kamer
verbonden, konden aldus onze diepere bewustzijns met elkaar communiceeren, elkaar
penetreeren. En zoo is mij, nog niet het sein gegeven, maar het laatste en heerlijkste
geopenbaard geworden, dat ik moest weten vóór mijn vertrek. Ik ken nu de gansche
geschiedenis van Raïssa. Zij is het, die ik in dien eersten droom gezien heb als jonge
ziekenverpleegster, aan het bed van den gewonden officier, van Montaigu Matihow,
zoon van een Indiaansche moeder en een Duitschen Jood, en luitenant bij het
Amerikaansche leger. Zij ontmoetten elkaar in Europa tijdens den Wereldoorlog. In
de kamer die ik gezien had werd hun liefde geboren, op de zeer intieme wijze die
mij eveneens bekend is, en als vergeestelijkt kind van hun liefde werd de idee van
Gojim geboren, die de Groote Leider later zou goedkeuren als deel van zijn werkplan.
Kort daarop stierf Montaigu, en op datzelfde oogenblik gordde een knaap uit het
Westen een degen om en riep fier en hartstochtelijk uit: ‘Ik wil altijd de Indiaan met
het groote hart zijn.’ Die knaap was ik, Montaigu was slechts een verschijningsvorm
van mezelf geweest. Al die jaren heeft Raïssa op mij gewacht, tot ik rijp was voor
de groote Toekomst en ons hoog geluk.
***
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En nu ben ik heel dicht bij het einde, volledig gereed om op 't eerste sein te vertrekken.
Sinds verscheidene weken heb ik de stem van Raïssa niet meer gehoord. Ik heb ook
de nachtuitzendingen wakend beluisterd, tevergeefs. Zij is ontdekt geworden en
gevlucht. Ik weet zelfs waar ze zich bevindt. In het Romaansche klooster, bij het
Königsbergsche bergmeer, is er een pater waarvan de zwarte kap de ware identiteit
verbergt. 't Is Raïssa. De ontwikkelingsgang van alles stonds reeds lang geschreven.
Heb ik in mijn eerste droomen dat klooster niet op beteekenisvolle wijze teruggezien,
en Marlene von Lösch moeten bevrijden uit een geheimzinnig circus? Zoo zal ik
Raïssa bevrijden, van zoodra het sein komt. Voor de buitenwereld zal Renée gestorven
zijn, maar dat is niet waar. Zij is Raïssa. Ik ben gerijpt en verouderd en 'k weet dat
ik haar in Raïssa zal vinden. We zullen beiden verouderd zijn en stralend jeugdig in
de Toekomst treden.
Ik laat mijn beide radiotoestellen weer onafgebroken branden. Maar ik luister niet
meer; ze branden trouwens heel stil. Ik wil alleen c o n t a c t met Königsberg houden.
Raïssa is niet meer in 't station en kan me het sein niet langs natuurlijken weg geven.
Maar mijn ontvankelijkheid is zóó gescherpt dat ik, door simpel contact met haar
streek, het sein van uit het klooster zal kunnen opvangen.
Februari 1939.
J. DAISNE
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S. Vestdijk
1. Inleiding (Vestdijk en Forum)
Het is een weinig alledaagsch verschijnsel, het geval van dezen Nederlandschen
medicus, die wat later dan zijn tijdgenooten in de ‘Forum’-periode van de
Nederlandsche letteren aan het woord kwam.
Zonder slag of stoot, zonder theoretischen strijd, volslagen eenzaam heeft hij de
critisch-theoretische strevingen van Marsman, Greshoff, Du Perron en Ter Braak
beantwoord met een zelfstandig, apart, vreemd (want niet genoeg bekend) en prachtig
veelzijdig oeuvre, dat bij de jongste generatie iets van de belangstelling voor het
wegbereiderswerk der ‘Forum’-leiders heeft weggenomen. Toch zou een figuur als
Vestdijk nog wildvreemder, nog meer onbegrepen zijn gebleven, ware ‘Forum’ er
niet geweest. Vestdijk was trouwens van al de schrijvers, die door dit tijdschrift
gelanceerd werden, de eenige ware v e d e t t e , de eenige wiens werk dadelijk
gelijkwaardig werd bevonden met dat van de promotors. Er zal dus later op de vraag,
welke nieuwe figuur door ‘Forum’ naar voren werd gebracht, maar één naam moeten
worden genoemd: Vestdijk.
In vijf jaren tijds is hij er in geslaagd, een aantal werken van allen aard te scheppen,
waarvoor anderen een heel leven noodig hebben.
Vestdijk is geen ‘Forum’-navolger, geen leerling, maar een nieuwe meester. Zijn
werk groeit ver buiten de ‘Forum’-grenzen uit. Het beteekent een beweging op
zichzelf, d.w.z. dat er uit zijn boeken genoeg lessen zijn te halen, om desnoods een
nieuw programma mee op te bouwen.
De leidende kracht van de ‘Forum’-generatie schijnt me Ter Braak te zijn en de
voornaamste ‘attractienummers’ heeten Greshoff en Du Perron. Zonder bepaald altijd
anti-Marsman te zijn, hebben zij toch de critisch-poëtische visie van dezen leider
van een voorgaande geslacht geneutraliseerd en zijn ze een meer
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menschelijk-normaal, scherpzinniger, maar realistisch-nuchterder criterium gaan
huldigen. De criticus Marsman werd ‘onttroond’ en, om hem te troosten, liet men
hem zijn prachtig dichterschap. Maar nu is Vestdijk gekomen, die als zuiver
scheppende artist hooger staat dan Du Perron en Ter Braak en wiens critisch werk
zelfs voor velen onder ons, een gelukkige versmelting beteekent van Marsmans
lyrisch-aesthetische critiek met Ter Braaks psychologisch-cerebrale analyse. Vestdijk
schiep voor hen een nieuwen toestand en zoo is nu eenmaal de wet van 't leven: daar
waar we vroeger Marsman het standpunt van Du Perron zagen bijtreden, bemerken
we thans dat de ‘Forum’-promotors zich hebben aangepast, door de eerste supporters
van het nieuwe fenomeen te worden. En is het nu niet treffend, dat het juist de groote
verslagene van het ‘Forum’-offensief was, die in ‘Heden ik, morgen gij’ (sprekende
titel!) het aandurfde zijn krachten met die van Vestdijk te meten? Zoo'n experiment,
van onbetwistbare waarde voor dit stadium in onze letterkunde, diende ook eens
beproefd tusschen Du Perron en Vestdijk, maar vooral tusschen Ter Braak en Vestdijk.
De oudere Greshoff heeft daarin eveneens een belangrijke rol gespeeld. Hij, de meest
Fransch-soepele Nederlander, zal wel met voldoening gezien hebben hoe op zeker
oogenblik de anti-Hollandsche, anti-ernst - en anti-dominee-elementen in ‘Forum’
een verbond sloten. ‘Forum’ was inderdaad niet alleen een litteraire, maar ook een
geestelijke reactie, waarbij de maatschappelijke functie van den dichter en de sociale
draagwijdte van de letterkunde niet uit het oog werden verloren.
Vestdijk, de nieuwe groote figuur van ‘Forum’, is asociaal. Hij bekommert zich
niet om den maatschappelijken weerklank van zijn ideeën en van zijn werk. Hij laat
de Lubbesen voor wat ze waard zijn, leert niet aan de Oude hoe ze Nieuwe Christenen
kunnen worden en houdt geen gesprekken met den buur. Hij is alleen, maar dan ook
volkomen en alzijdig, artist. Hij levert werken, die op zichzelf getuigen, dat het oude
werd verworpen en een nieuwe kunstvisie geldt. Deze taak is weggelegd voor de
eenzamen, de kluizenaars, de kamergeleerden, de litte-
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raire alchemisten. Men kijkt tot hen op. Ze zijn te gecompliceerd en ze doen niets
om het benaderen te vergemakkelijken. Men zou zeggen, dat ze buiten en boven hun
tijd werken, mét het verleden, voor de toekomst. Ze laten de wereld met haar rotzooi
draaien zooals ze draait. Men begrijpt hen niet: ze doen zich ook de moeite niet om
het publiek aan te spreken. Men zwijgt ze dood of laat hen voor onverstaanbare
fenomenen doorgaan, wat overeen uitkomt. Door hun houding van afgetrokken
zwijgzaamheid verhoogen zij het prestige van den kunstenaar. Zoo stil blijft het om
hen heen, dat zij zien en hooren wat voor ons in het maatschappelijke tumult verloren
gaat. De levende Vestdijk lijkt me reeds een legendarische figuur, een zeldzame
mengeling van dokters- en artistengeheimzinnigheid. Gesloten, sfinxachtig, en
vriendelijk-glimlachend over zijn geheim. Een gansch anderen indruk geven ons
Greshoff, Du Perron, Ter Braak (stellende, vergrootende en overtreffende Forum-trap).
Het zijn sociale menschen. Zij zien hun arbeid niet los van het geheel, maar in functie
er van. Zij willen op het maatschappelijke plan voor de litteratuur iets bereiken, hun
ideeën bij het publiek doen ingang vinden; en de hardnekkigheid, waarmee ze te
werk gaan, bewijst niet alleen dat ze gelooven in de overwinning, maar evenzeer dat
het nerveuze menschen zijn met hevig, kortstondig hevig temperament. Zij verlaten
den tempel, den ivoren toren voor het Forum. Het zijn bij uitstek polemici. Hun
optreden komt ten goede aan de letterkunde. Men spreekt altijd over hen, men kan
over hen niet zwijgen. Men jouwt ze uit, of draagt ze op de schouders.
Temperamentvolle kerels. Zijn ze athletisch gebouwd als Du Perron, ze vallen bij
voorkeur personen aan. Tegenover dezen worstelaar staat de cerebrale schermer Ter
Braak, slank en beweeglijk: hij heeft het veelal op ideeën gemunt. En de Idee is zijn
floret. En Greshoff, de meest nerveuze van de drie, die het clowneske niet versmaadde
en vaak een satanischen grijns mimeerde om zijn overgevoeligheid te verbergen...
Het zijn m e n s c h e n , vooral in de sociale beteekenis van het woord. Hun litteraire
bedrijvigheid blijft personalistisch. Ze spreken zoo direkt-eerlijk en
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menschelijk-communicatief, dat wij ons dadelijk laten inpalmen, maar hen ook
vlugger door en door kennen.
Vestdijk daarentegen komt niet tot ons; wij moeten hem gaan opzoeken. Maar wie
zich die moeite getroost, wordt er honderdvoudig voor beloond. Figuren als Greshoff
e.a. nemen u aanstonds in. Wat een enthousiasme bij het lezen van een eerste boek
van hen. Om Vestdijk te lezen, moet men een waren tegenzin overwinnen. Die
weerzin (o, ik heb het heelemaal niet over de moreele bezwaren, door sommigen
geopperd!) is ten eerste te wijten aan den auteur, die geen enkele toegeving doet aan
de geestesluiheid van den lezer, en ten tweede aan de kritiek die liever dan Vestdijk
uit te leggen, het verkiest hem voort als een moeilijk schrijver in quarantaine te
houden.
Ook wat den stijl en de taal betreft, heeft de asociale Vestdijk het moeilijkste deel
gekozen. Hij schrijft een taal, die den indruk nalaat stroef te zijn en moeizaam
gegroeid. Nu is dit onmogelijk, gezien Vestdijks gemak om ontzettend véél te
schrijven. Hij werkt precies niet voor het publiek, maar voor een kring van ingewijden.
Vestdijk verplicht ons eerst een tijdje in zijn gezelschap te vertoeven, totdat we met
zijn stem vertrouwd zijn geraakt. Het forum daarentegen zet aan tot schreeuwen en
gebaren. Greshoff, Du Perron en Ter Braak zijn verplicht een socialer, verstaanbaarder
taal te gebruiken. Bij het publiek kan men de zin-looze Fraze maar bestrijden met
de zin-rijke Fraze. Maar de coulante, gladde, zelfverzekerde Fraze blijft taboe voor
al wie zich wil laten hooren. Omdat we daarin opgevoed zijn door school, radio en
pers, vinden we een natuurlijken stijl met ingewikkelde structuur o n n a t u u r l i j k ,
terwijl de conventioneel-vereenvoudigde stijlstructuur zeer natuurlijk, want
gemakkelijk, lijkt.
In verband hiermede is het wel belangrijk, dat Vestdijk, die de Drievuldigheid
Roman-Essay-Poëzie schitterend dient, waarschijnlijk nooit tooneel zal schrijven.
Tooneeltaal zonder de het publiek imponeerende Fraze is niet denkbaar. Ook Ter
Braak, Greshoff en Du Perron, met hun voorkeur voor biecht en document humain,
schijnen niets voor het tooneel te voelen. Zij hebben echter
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de overredingskracht in (gelukkig!) overtuigende mate, daar waar Vestdijk nooit een
redenaarsgebaar over zich heeft.
Het ligt voor de hand, dat bij den asocialen Vestdijk, wiens invloed op de jongeren
zich reeds laat gelden, vooral de artistieke visie op menschen en dingen en de
bijzondere stijlprocédé's zullen worden nagevolgd (een gevaar voor de Nederlandsche
letterkunde, zooals de Van de Woestijne-invloed er een voor de Vlaamsche is
geweest), terwijl de litteraire bedrijvigheid der anderen steeds om ideeën en toestanden
gaat, die duizend en meer verschillende vormen toelaten.
Een laatste vergelijking met de ‘Forum’-groep dient thans ter sprake te komen.
‘Forum’ vertegenwoordigde een gezondmaking, een verruiming. Men kwam op tegen
de esoterische poëzie, tegen de Costersche denk- en stijlrhetoriek, tegen elke litteraire
levensvervalsching, tegen elke levensverzwakking of decadentie. Greshoffs oeuvre
geeft ons een 20-eeuwsche illustratie van de Génestets vers ‘Geef ons natuur en
waarheid weer’. Ter Braak streed aristocratisch en soepel tegen verdwazing en
geestesverstarring. Du Perron bracht een Zuiderschen wind en tropische onweders
in een literatuur, die zich toen wat al te zeer Germaansch en Slavisch oriënteerde.
Greshoff en Du Perron ‘ontluisterden’ het vers en Ter Braak, als reactie tegen
Marsmans opstellen, deed hetzelfde met het essay. En wat zien we nu? Vestdijk tooit
vers en proza met al den magischen luister van voorheen en houdt niet in het minst
rekening met de ‘gezonde’ Forum-verworvenheden. Integendeel, deze sterke
schrijversnatuur bouwt een o r g a n i s c h g e z o n d oeuvre op, bestaande uit bijna
niets anders dan decadente, ziekelijke, buitenissige elementen.
En toch kan men Vestdijk allesbehalve van de ‘Forum’-groep verwijderd houden.
Zijn overheerschend intellectualisme sluit rechtstreeks bij dat van Ter Braak e.a. aan.
In hun geschriften merkt men een zucht om alles volledig te verklaren, soms te
verantwoorden (dit meer voor de ‘maatschappelijken’), een verlangen om
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de levenskwesties een boeiende en belangrijke problematiek te bezorgen. En zoowel
Ter Braak als Vestdijk wenschen deze probleemstelling zoo ingewikkeld mogelijk,
om er hun scherpzinnigheid op te spitsen. Deze verbergt de intellectualistische kern
onder een vracht van duizenden romandetails, die de aandacht versnipperen; gene
ontdoet ze logisch en methodisch van alle bijkomstigheden om ze te laten stralen als
een kostbaar juweel. De romancier k l e e d t , de criticus o n t k l e e d t . Allerboeiendst
schouwspel.
Hoe brengen we nu Vestdijk nader tot den lezer?
Eenerzijds door zijn werk te ont-kleeden (het wordt er niet door ontluisterd, want
het heeft valsche boordjes, noch korsetten aan) en anderzijds door den lezer aan te
zetten de Vestdijksche ‘kleed’-kamer vaak te bezoeken. Menschen, die de gewoonte
hebben vlug en slechts één maal een boek te lezen, zouden zich eens aan een tweede
lectuur moeten kunnen zetten. Dat men het publiek daar niet in opvoedt, zal voor
auteurs als Vestdijk altijd nadeelig uitvallen. Wie Vestdijks boeken (en vooral een
eerste!) wil genieten, wapene zich aanvankelijk met wat geduld en aandacht: hij late
de algemeen in zwang zijnde methode van één enkele enthousiasme-lectuur varen
(de receptieve en eenige werkelijk aangename: bijna iedereen leest ‘vrouwelijk’),
om een geduldige, beredeneerde leesmethode toe te passen (dus actief, zélf veroverend
inplaats van zich te laten overweldigen: ‘mannelijk’ kortom!). De mensch leest en
speelt voor zijn genoegen. Maar terwijl hij zich bij het spel wel wil inspannen, weigert
hij elken schrijver te volgen, die hem voor litteraire of psychologische
‘spelproblema's’ stelt. Men eischt van den schrijver- artist een verstaanbaarheid, die
de geleerde (wiens voornaamste doel nochtans is, begrepen te worden) zoo goed als
nooit bereikt. Maar de kunstenaar heeft in de maatschappij dan ook een bevoorrechter
plaats. Zoo hebben tot zelfs de grootste schrijvers en denkers, naast duistere werken,
waarin ze als in een geheimzinnige baarmoederwarmte de niet tot ‘klaarte’ geworden
substantie van hun wezen verborgen, concessies gedaan aan de duidelijkheid en
werken geschreven
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waarin hun genie zich ontstellend eenvoudig en zuiver uitdrukt.
Bij Vestdijk treft ons ook die strijd, die aarzeling om zich nu eens (laten we een
van zijn uitdrukkingen overnemen) cryptisch uit te spreken en ondoorgrondelijkduister
te blijven, zoodat de sprakelooze gemeente... spraakloos blijft, en dan eens
vriendelijk-toegeeflijk en tegemoetkomend te zijn: de schrijver die zich bij een
weerbarstig of lui publiek wil ‘redden’. De groote kunst is nu, te weten wanneer men
mag duister (b.v. geladen van poëtische potentie) en wanneer men helder, uitleggend
moet zijn (o.a. voor noodzakelijke, concrete details).
Een voorbeeld uit ‘Meneer Vissers Hellevaart’ moge hier volstaan: Zoo aanvaardde
ik, tijdens de eerste lectuur, de ‘duisterheid’ in de verhouding van meneer Visser tot
zijn meid Bets, omdat die omgang mysterieus is en de schrijver zulks goed suggereert.
Maar dat ik mij van blz. 7 tot 46 gedurig afvragen moest, wie die Bets wel mocht
zijn, ziedaar een fout.
Wij zien ten slotte in Vestdijk den schepper van een levende, groeiende kunst, den
mensch die zijn werk nog experimenteert in een magisch laboratorium. Vestdijks
oeuvre geeft tezelfdertijd de wording er van en het resultaat. Ik zie in hem den
romantischen mensch. Lijnrecht tegenover hem staat de klassieke mensch Arthur
van Schendel, die zijn boeken alleen als definitieve resultaten wil. Vestdijks werk is
een bouillon de culture, dat van Van Schendel een kristallisatie. Vestdijk: een lente
met mest en bloemen. Van Schendel: een zomer vol bladeren en vruchten.
Het is natuurlijk nu nog het oogenblik niet, om na te kunnen gaan of deze
romantische mensch klassiek wordt of romanticus blijft. In het eerste geval zal zijn
huidige productie slechts als een voorbereiding worden beschouwd, in het tweede
karakteristiek essentieel worden geheeten.

2. - Over ‘Meneer Vissers Hellevaart’
Dit boek lijkt met het best geschikt om den N e d e r l a n d s c h e n lezer nader tot
Vestdijk te brengen.
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Het verhaalt wat er van 8 u. 's morgens tot 11 u. 's avonds met het renteniertje Visser
in 't stadje Lahringen (= Harlingen) gebeurt. Deze klassieke eenheid van tijd levert
voor een roman veeleer na- dan voordeelen op. In zoo'n kort tijdbestek moet iets
geweldigs gebeuren, opdat onze aandacht gedurende 360 blz. geboeid blijve. Vestdijk
is geen verteller. Vertel-belangstelling wekt hij maar op in zijn kleine verhalen en
fragmentarisch in zijn romans. Met de handelingen van de één-dagsvlieg Visser zou
iemand anders een glad verhaaltje hebben gemaakt. Voor Vestdijk was dit een
gelegenheid, om een op en top Hollandsch onderwerp met talrijke psychologische
problemen te verrijken, met pittige denkacrobatieën te veraangenamen en allerlei
litteraire stijlmiddelen te ‘kleeden’. Hoewel de naam van de firma Nijgh en van
Ditmar het M a d e i n H o l l a n d kan vervangen, toch heeft de gewetensvolle
vakman, die Vestdijk is door een aanhaling uit Joyce's ‘Ulysses’, er willen op wijzen,
hoezeer hij voor de rijke stoffeering van zijn Hollandsch tafereel aan den
fantasievollen 1er verschuldigd was.
De moeilijke leesbaarheid ligt in Vestdijks trant om iets mee te deelen (verhaalof verteltrant wil me in dit geval niet uit de pen). Er zijn twee manieren om een
verhaal te schrijven. Ten eerste, de conventionneel-vereenvoudigde: De auteur, die
men zich dan graag als een man voorstelt, die gemoedelijk in zijn zetel zit en met
plechtig bezwerend armgebaar om stilte verzoekt, maakt het ons gemakkelijk. Hij
ziet zijn kunst in haar sociale functie in; en alvorens met de geschiedenis van Piet
en Jan te beginnen, beschrijft hij de plaats waar dit tweetal zich bevindt en is hij zoo
vriendelijk over elk hunner een curriculum vitae te bezorgen. Eerst pas wanneer we
f a t s o e n l i j k zijn ingelicht, vernemen we iets nopens de handelingen. De statische
(beschrijvingen) en de dynamische vertel-elementen (handelingen, gesprekken)
blijven voor het gemak van den lezer artificieel gescheiden. Maar we zijn aan deze
wijze van roman-inleiding zoo gewoon geraakt, dat we ze, hoe paradoxaal ook,
‘natuurlijker’ vinden dan de veel natuurlijker voorstellingsmanier, die z o o a l s i n
' t l e v e n z e l f , stati-
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sche en dynamische elementen organisch verbonden houdt. Dit doet Vestdijk. Hij
vertelt niet, maar deelt mee, registreert. Hij vangt onmiddellijk met de handeling aan
en in den loop van het gebeuren worden nu en dan verdere inlichtingen, noodig voor
het begrijpen, verstrekt. Met de conventionneele manier begrijpen we d a d e l i j k ,
met de registreermethode g e l e i d e l i j k . Deze vergt meer van onze aandacht en
ons geheugen dan gene, vermoeit dus vlugger. Vestdijk: nogmaals de asociale mensch,
die meer ontzag heeft voor zijn kunst dan medelijden met den lezer. De
registreermethode, de foto- en stenografisch precieze en daarom wetenschappelijk
de eenig exacte, lijkt den lezer geforceerd, omdat zoovele eeuwen logica hem
synthetisch en rustig hebben leeren denken. Analytisch-nerveus is ze, met iets
mechanisch noteerends, veeleer dan beredeneerend. Het leven wordt er als een
diagram gelezen, niet meer als de gestyleerde klassieke curve of als de romantische
‘golf’ (zooals steeds overdreven!). We zijn evenwel reeds modern genoeg geworden
om ook de registreermethode, die qua stijl simultaneïsme bevordert, natuurlijk te
vinden. Vestdijk is trouwens op verre na de eerste niet om ze toe te passen. Ze hindert
ons maar alleen, als ze notities biedt, die aan onze geestescontrole ontsnappen. Dat
Vestdijk deze methode niet overal in zijn boek consequent volgt en in zijn diagram
hier en daar nerveus schokkende noteeringen door een conventionneel zuivere lijn
vervangt, is niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs artistiek gewenscht. Paradoxaal
genoeg wordt deze registreermanier juist toegepast, om het leven te vertellen van
iemand, die op dit gebied feitelijk Vestdijks tegenvoeter kan worden genoemd. Visser
is inderdaad een echte verteller in de sociale beteekenis van het woord en tengevolge
daarvan zelfs een sociaal gevaar. Zie met welk 'n voorgenot hij zekere van zijn frazes
voorbereidt, hoe hij alle mogelijke effecten bestudeert, welk kwaad hij sticht met het
Woord. Hij stelt alleen belang in den weerklank, die de definitieve Fraze bij zijn
toehoorders zal hebben. Vestdijk interesseeren de groei, de moeizame geboorte, de
metamorfozen van deze fraze. Daarom die gedurige her-
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haling van het ‘Zeg lui, nou heb ik...’, dat spoedig een cliché wordt. De
registreermethode laat den schrijver toe, verleden, heden en toekomst door mekaar
te strengelen, zoodat we gelijktijdig vernemen, wat Visser doet, wat hij zich bij die
handelingen herinnert en wat hij van plan is uit te voeren. Wat Visser doet, nl. pesten,
stuit tegen de borst, wat hij zal doen, wordt nog vergroot en verergerd door zijn
fantasie; maar het verleden maakt eenigszins goed, verontschuldigt heden en toekomst.
De retrospectieve toemaatjes, die Vissers gepeinzen ons schenken, zijn als zoovele
verzachtende omstandigheden voor zijn wandaden. Vissers ‘slechtheid’ wordt
gebalanceerd door een ons medelijden opwekkend Verleden en een door zijn fantazie
grotesk gemaakte Toekomst. Aldus heeft de auteur deze tijds-drie-eenheid
psychologisch verantwoord. Litterair simultaneïsme met menschelijke diepte.
Verleden en toekomst vernemen we broksgewijze als verspreide puzzlestukken. Voor
den lezer biedt dit natuurlijk het nadeel, dat hij zijn aandacht niet uitsluitend aan het
Heden (= de handelingen) kan wijden. De puzzle van 't nabije verleden (= het incident
op Koninginnedag) wordt nog over dag ineengestoken, maar deze van het verre
verleden (= Vissers ongelukkige jeugd) krijgt slechts zijn voltooiïng in den grooten
droom, dus pas op het einde. Dit alles is niet van aard, om de eenvoudige
verstaanbaarheid te bevorderen. Mij persoonlijk heeft het alleen gehinderd, dat ik
wat te lang moest gissen naar de identiteit van Bets, van Anton en Martha Wachter
en van Benjamins. Het verhaaltempo zal misschien sommige lezers, verslaafd aan
de groote romantische ‘golven’ of aan de nobele classieke curven, ontzenuwen: we
leven alles met Visser mee, zijn aan zijn ‘genade’ overgeleverd en moeten zijn
aemechtig denktempo volgen. Niets heeft me meer vermoeid dan juist het
namiddagsrelaas buiten: te groote warreling van monoloog, dialoog, herinneringen,
ideeën, enz. Anderzijds geeft Vestdijk, aldus in 't ander euvel vervallend, soms
onnoodige inlichtingen naar conventionneel-vereenvoudigden trant: Zekere details
over Tichelaars houding waren overbodig, zij blijkt af doende uit diens gesprek
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met Visser. Idem: de mededeeling dat Visser een straatliedje niet begrijpt, terwijl dit
juist zoo treffend zijn gebrek aan moed illustreert. Om de evolutie in Vissers
bewondering voor Robespierre te schetsen, gebruikt de schrijver ook de
conventionneele schrijfwijze. Volgens de noteermethode had hij Visser een uur
moeten laten suffen over l'Incorruptible. Maar de kunstenaar heeft instinctief gevoeld,
dat hij eens van procédé moest veranderen.
De overgang van werkelijkheid naar droom zal menigeen niet duidelijk zijn. Visser
droomt zoo maar eventjes vier malen op één dag. Het boek begint met een
morgendroom (van weinig belang). Voor drie uur slaapt Visser op 't strand even in
en zijn afglijden van den waaktoestand naar den slaap kan zoo goed een droom als
een surrealistisch verbijsterende sluimerrealiteit zijn. Voor 8 u. dut hij nogmaals
(alleen geresumeerd). Ten slotte overweldigt hem de groote droom van voor 11 u.
Vestdijk trachtte het verglijden van de bewuste in de onbewuste oogenblikken te
suggereeren, weer meer denkend aan zijn werkstuk dan aan het publiek. Dit op en
neer deinend ritme van droom tot waken lijkt hier wel een tezelfdertijd menschelijke
als litteraire illustratie van den Schopenhauerschen levenskijk, welke ook die van
Visser is: ‘Zwischen Schmerz und Langeweile wird jedes Menschenleben hin und
hergeworfen’. Tusschen lijden (vooral in zijn droomen is hij de stumperd) en verveling
(daarom pest hij over dag heel Lahringen) schommelt ook Vissers leven.
Vestdijk heeft zijn roman, in de ruimte, in drie plans ingedeeld.
Op het eerste, fel belicht en scherp realistisch bekeken: de pietluttige rentenier in
het Hollandsche stadje, hoe hij zijn vrouw behandelt, meneer en mevrouw Wachter
niet kan verdragen, van Anton houdt, zich uit de moeilijke situatie met de politie
redt, allerlei weerlooze menschen plaagt (Tichelaar, Bastiaanse, Orbaan, juffr.
Piebema), hulp zoekt bij dr. Touraine en zich schrap stelt tegenover menschen van
zijn soort of minder (Benjamins, Cohen, Lehmans, Kooistra, Jansonius, Eveking).
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Kortom openluchtsituaties. D e v e e l v u l d i g e , u i t e r l i j k e v e r h o u d i n g
Vi s s e r - L a h r i n g e n .
Op het tweede plan heerscht het clair-obscur: thuis zijn hij noch zijn vrouw meester.
De meid Bets regeert. Vissers W.-C.-absolutisme, zijn Robespierrisme, zijn
‘voorbereidingen’ voor den spiegel en in de boeken, zijn vraatzucht, zijn sexueele
afkeer voor zijn vrouw, zijn cultus voor Bets als inspiratie-idool. Kortom
binnenkamersituaties. D e v e r s t a n d h o u d i n g V i s s e r - B e t s .
Op het derde plan, het duistere: de gerefouleerde levenselementen, die het waarom
van alles bevatten en verbergen en de scheppende kracht van den droom en van de
herinneringen noodig hebben, om voor ons duidelijk te worden. D e o n b e w u s t e
v e r h o u d i n g V i s s e r - v e r l e d e n , die de relatie Visser-heden (Lahringen +
Bets) uitlegt.
Deze drie plans, die men ook zones kan noemen gezien hun verschillende en
gradueele lichtsverdeeling, vullen mekaar goed aan, ‘voeden’ zich onderling. Eerste
en tweede plan vormen den eigenlijken roman, het derde verklaart de twee eerste.
Daardoor worden Vissers plagerijen, zijn sympathie voor Anton, zijn antipathie voor
Martha, zijn afgunst ten opzichte van meneer Wachter, zijn onvermogen om zijn
vrouw gelukkig te maken, zijn geheimzinnige verhouding tot Bets duidelijk. Alleen
reeds door de numerieke meerderheid van het aantal blz. kost het geen moeite om te
bewijzen, dat de verhouding Visser-Lahringen de voornaamste is en de situatie
Visser-Bets slechts van secundair belang. Vissers Robespierrisme kan bezwaarlijk
een hoofdkwestie worden genoemd. Zij, die zulks hebben beweerd, hielden eenvoudig
de tweede, de clair-obscur-zone voor de voornaamste en zagen meer dan de helft
van het boek over het hoofd. Eenmaal die vergissing begaan, redeneerden ze logisch
voort en erkenden in den schrijver vooral den psychiater, den steller van een
Freudiaansch vraagstuk. Dit ten koste van den artist, den schrijver. Dat de verhouding
Visser-Lahringen werkelijk het eerste plan inneemt, bewijst ook
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de wording van dit boek. Oorspronkelijk bestond Visser niet als afzonderlijke centrale
figuur. Hij was ingeschakeld in het geheel der Anton Wachter-trilogie. In de Lente
van 1933 schreef Vestdijk deze kolossale brok in den rekordtijd van 3 maand!
Achteraf bleek de auteur er niet over tevreden, en meneer Visser, die in den ‘oertekst’
van de Wachterboeken een groot aantal blz. innam, werd er als ballast ‘uitgegooid’.
Van den primitieven Vissertekst heb ik even kennis kunnen krijgen. De plagerijen,
vooral het vermeende huren van een villa, vormen er den hoofdschotel van. Het
eerste plan, dat van ‘Meneer Vissers Hellevaart’ een echt Hollandsch boek maakt,
vindt men al in den oertekst. Meneer Visser l e e f d e reeds in 1933. Pas later kwam
er, onder invloed van Joyce-lectuur, de Hellevaart bij (2e en vooral 3e plan).
En hier botsen we op een gewichtigen zenuwknoop in de Vestdijk-exegese. Wat
heeft Vestdijk aan Joyce ontleend?
Het eerste plan, naar den inhoud volkomen oorspronkelijk, vertoont wat den vorm
betreft, vele overeenkomsten met Joyce's stijltechniek. In 't tweede en ook in 't derde
kan zoowel op verwantschap met als op verwijdering van den ‘Ulysses’-tekst worden
gewezen, maar de verhouding Visser-Bets is absoluut origineel evenals de heele
Visser-figuur. Nu stel ik me dit zoo voor: Eenerzijds bevredigde Vestdijk de
samenhang in zijn Wachtertrilogie niet, en anderzijds ontdekte hij in Stephen Dedalus
en Leopold Bloom Vissers intelligentie en dan speciaal in Bloom véél van Vissers
materialistische gehechtheid. Visser voedde zich zoo gulzig met deze Iersche spijzen,
dat hij weldra ‘rijp’ was, om het kader der trilogie te verlaten. Eenmaal van dit
personage bevrijd, heeft Vestdijk zijn Wachterboeken in een nieuwe ruimte beter
kunnen bouwen. Organisch gesproken, hebben de Ulysses-inentingen op Visser den
Hollandschen schrijver toegelaten den overladen Wachter-tekst geleidelijk te
likwideeren. We zien hem inderdaad, nà ‘Meneer Vissers Hellevaart’, eerst het derde
deel opnieuw bewerken (‘Terug tot Ina Damman’), daarna het eerste (‘Sint
Sebastiaan’) en ten slotte het middenstuk
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(‘Surrogaten voor Murk Tuinstra’). Het fenomeen Joyce heeft dus op Vestdijk
bevrijdend ingewerkt en onrechtstreeks aan de Nederlandsche literatuur een type
geschonken, zooals er niet ieder jaar worden uitgebeeld. Al wie zich over den stijl
van dit boek wil uitspreken, is verplicht Joyce's ‘Ulysses’ te lezen. Maar men kan er
Vestdijk niet mee dood slaan. Hij zelf erkent wat hij Joyce is verschuldigd. Draagt
hij er den last van, dien tegenstanders hem daarmee trachten te berokkenen, voor
hem is ook de verdienste het Joyce-probleem (een van de belangrijkste litteraire
vraagstukken van dezen tijd) voor de Nederlandsche letterkunde als een realiteit te
hebben gesteld. Hij heeft den 1er bewust nagevolgd en vele opgaven op persoonlijke
wijze verwerkt. Hij paste diens techniek op een Hollandsch onderwerp toe. In géén
geval is hij een Joyce-epigoon. Een leerling volgt onbewust en uitsluitend één meester
na. Ik laat aan anderen over, Lahringen met Dublin, den Hollander Visser met den
Hongaarsch-Engelsch-Ierschen Jood Bloom en dit Hollandsch-precieze, Camera
Obscura-achtige boek met psychiatrischen achtergrond met gindschen
nonconformistischen 20-eeuwschen litterairen Bijbel, waarin Dedalus' Hooglied en
Blooms Laaglied mekaar geniaal kruisen, te confronteeren. Om dit vraagstuk definitief
op te lossen, wat Vestdijk van Joyce heeft verorberd en h o e hij het heeft verteerd,
zou een doctorsthesis nauwelijks volstaan, waarop met een nog kolossaler thesis zou
kunnen worden aangetoond, dat Joyce nog een tien maal grooter compilator en
opslorpend kultuurfenomeen is dan Vestdijk.
Vestdijk stak een uitzonderlijken geest in een als mensch en als fysisch wezen
minderwaardig persoon. Vissers geest is niet minderwaardig, maar hij wordt door
den kleinen mensch slecht gebruikt. Visser blijft een beschrankt type, dat den geest
waarover hij beschikt niet weldoend-uitstralend te werk stelt, maar hem satanisch
gebruikt, om voor elkeen de kleinsteedschheid nog kwellender te maken: ‘Satan,
jetant son sperme sur la ville...’ Niet zonder reden herinnert Vestdijk aan het
parallelisme Visser-Duivel. Dit is Vissers geestelijk-infernaal onanisme: zichzelf en
Lahringen met zijn koud geesteszaad
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bevuilen. Daarom Vissers physische onthouding 's morgens en 's avonds! Ascese
met averechtsch ideaal! Vandaar het caricaturale. Maar ook daarin wordt hij geen
universeel type. Er zijn in Lahringen te veel van zijn ‘vrienden’, zoo vuil als hij,
zoodat Vissertje er slechts in slaagt enkele onschuldigen of weerloozen te treffen.
Visser groeit niet boven Lahringen uit. Dedalus en Bloom daarentegen hebben naast
particularistische kenmerken veel meer een op het universeele gespitsten geest. Visser
de plager moet zijn geest op Lahringen ‘uitwerken’. Daarom geeft hij zijn
Robespierre-ideaal op. Ook bij gebrek aan d e u g d . Herinner u Robespierre's ‘excès
de vertu’!
Heeft ‘Ulysses’ Visser gevoed; het boek heeft hem ook overvoed, tot een monster
opgeblazen, dat in Lahringen niet meer thuis hoort en daarom grotesk wordt. De
Visser-figuur uit den oertekst was beperkter, maar normaler in die kleinheid. De door
Ulysses-spijzen zoo vet geworden rentenier blijft in het Hollandsch-strenge keurslijf
gewrongen. Vestdijk heeft het Joyce-probleem op Hollandsch-nuchtere wijze, louter
t e c h n i s c h , gesteld. De Iersch-Joodsche, joviale fantazie verloor het bij Vestdijk
van de Nederlandsch-methodische schranderheid. Wij, Vlamingen, die om zoovele
redenen, wat onze geestelijke positie betreft, tegenover Nederland staan zooals de
Ieren tegenover Engeland, en vooral de niet-katholieken onder ons, zouden veeleer
in Vestdijks geval Joyce-epigonen zijn geworden. Zoo is het in dit verband
(Holland-Ierland en Vlaanderen-Ierland) teekenend, dat Vestdijk, die aan Joyce zoo'n
indringend essay heeft gewijd, niet alleen de beteekenis van diens antikatholicisme
onderschat, maar er ook niets kon van overnemen, aangezien dit probleem
waarschijnlijk voor Lahringen niet bestaat. Bij Joyce is er evenwicht tusschen de
didactiek en het vrije, uitbundige levensgevoel; bij den Nederlandschen schrijver
overwicht van het eerste op een levensgevoel dat overal Hollandsch-streng wordt
beknot. Alleen in Vissers intimiteit en in de cloacale duisternis wordt het demonisch
fosforesceerend of infernaal donker botgevierd. Visser is een bespotting van
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Stephens gedachtenhoogte (zijn Hooglied wordt aangeheven in een clair-obscure
kamer, omdat de meid een pendule breekt!) en van Blooms gezapig, maar krachtig
en zonnig materialisme (zijn De Profundis slaakt hij op zijn W.C.). Vissers geest,
zijn moeizame distilleering van geest en kultuur tot geestigheden-op-Lahringer-peil,
beteekent ook een caricatuur van den Franschen geest, waarvan zijn
Robespierre-inleving het mooiste bewijs levert. Vissers ‘Fransche’ humor, zoo goed
als zijn ‘Iersch-Joodsche’, is niet spontaan, te beredeneerd, vooral te didactisch. Het
valt hier evenwel moeilijker, te onderscheiden of Vestdijk juist zulke voorbeelden
heeft gekozen om Vissers caricatuur vollediger te maken (de grappen in Piebema's
café wijzen daarop), ofwel of hij uit Hollandsch taaldeterminisme niet anders kon.
Het geven van den naam Mina van Hoerenstein aan een prostituee lijkt me daarvoor
typisch. Hoe heel anders klinkt het Fransche Loulou. Het Fransch wordt bij Visser
tot een geestloos, maar beredeneerd juist taalmechanisme (b.v. ‘rincer son empire’).
Ook de droom-woordspeling op Danton-Anton (‘Le sang d'Anton t'étouffe’), hoe
knap ook en psychologisch juist, blijft Hollandsch van klank en een caricatuur van
het Fransche gezegde. Zie de idiote manier, waarop Visser den werkelijk te dommen
politieofficier Bastiaanse met zijn Fransch verslaat, zoodat we (ook voor 't aan
Lahringen aangepaste Engelsch) nu eerder tot de overtuiging komen, dat wij Vissers
taaldeterminisme niet met dat van Vestdijk mogen verwarren. Want de eenige elegante
Fransche zin, die Vissers brein vindt, zegt hij dan nog niet eens volledig, en dit heeft
een psychologische reden: ‘On ne peut pas contenter tout le monde et...’ Son père,
wil er bij Visser niet uit, omdat zijn vader zelfmoord pleegde. Dat Vestdijk aan zijn
taaldeterminisme niet altijd ontkomt, kan niemand hem kwalijk nemen. Elke taal
heeft haar genie, haar eigen karakter. Nu wil het toeval en de tijd, dat hij in zijn werk
heel wat subtiele en scabreuze elementen heeft ingevoerd, die vreemder, harder,
onaangenamer in het Nederlandsch klinken en daarom ook meer tegenstand en
weerzin verwekken. De positie van een Vestdijk
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zou in de Fransche letterkunde met precies hetzelfde oeuvre gansch anders zijn. Maar
zijn Hollanderschap belet hem ook de Fransche nonchalance en lichtheid te bereiken,
noodig om allerlei litteraire buitensporigheden aannemelijker te maken. Daarin is
hij gelijk te stellen met den Latijnschen schrijver, over wien Henri Vandeputte in
zijn ‘Dictionnaire ajoutez un adjectif en ique’ zegt:
‘Supériorité, sur le Latin, qui a écrit: ‘Post coïtum animal triste’, du Français
(Brantôme), qui affirme: ‘Toutes choses faillent en les usant, fors la luxure, qui en
aumente’.
Laten we daar onmiddellijk aan toevoegen, dat ook Fransche schrijvers thans als
litteraire barbaren te werk gaan (Céline o.a.), maar zij zijn het juist, die hun taal 't
meest geweld aandoen.
Vestdijk moet anti-Hollandsch zijn met Hollandsche middelen. Vandaar de
Hollandsche tegenzin voor zijn werk. Vele dezer ‘Ulysses’-attributen, die Vissertje
zoo monsterachtig ridicuul maken maar ook zoo springlevend, zullen de pestbuil in
het puriteinsche Nederland gedeeltelijk beletten populair te worden. Maar tot een
halve Schundvermaardheid kan hij het toch wel brengen.
Er blijft de kwestie van de innerlijke alleenspraak, term die (mede door dit boek)
de Nederlandsche litteraire vaktaal is komen verrijken en ontsieren. Al te schrandere
critici gaan bij allerlei dichters de genesis van dit genre (een compromis tusschen
tooneel en verhaal) opzoeken. Door hun ijver verblind, zien ze weldra in elke lyrische
biecht een embryon van monologue intérieur. In die voorwaarden is elk
lyrisch-subjectief gedicht, ja zelfs elk te persoonlijk geschreven essay een
alleenspraak. Het echte monologue intérieur beperkt zich tot het v e r h a l e n d proza:
telkens wanneer een romanpersonage zijn geschiedenis zelf en voor zich zelf gaat
bedenken en acteeren. Dit reeds hybridische genre (een soort van Indirekte Rede in
de Romanspraakkunst), dat zelden tot het einde toe ‘zuiver’ wordt gehouden, ziet
men meestal vermengd met de andere, gewone romanrequisieten: dialoog, beschrijving
en actie. Het monologue intérieur wordt vooral in intellectualistische romans
aangetroffen,
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omdat de auteur daarvoor een held moet kiezen, die vaak alleen is, alleen denkt,
alleen opmerkt, of in gezelschap, in gesprek m e t z i j n g e e s t a f w e z i g is van
het gebeuren. Om zoo'n monoloog nu boeiend en aantrekkelijk te maken, kan de
schrijver geen analfabeet uitkiezen (diens gedachten zijn het opteekenen niet waard,
zoo'n man moet een moord plegen), moet hij een intellectueel ten tooneele voeren:
een type met geestige invallen en encyclopedische kennis. Dan zoekt hij naar
omstandigheden, om zoo'n alleenspraak te wettigen: een wandelende rentenier (Visser)
of handelsreiziger (Bloom) of een slenterende genieter (Visser, Bloom, Stephen
Dedalus) zijn daar het best voor geschikt. Voor een lange innerlijke alleenspraak
komt men het liefst terecht bij een bejaard, maar toch nog levenskrachtig (cfr. de
wandelingen!) persoon. Een jongen man kan men geen uren laten ‘suffen’. Zie hoe
in ‘Ulysses’ Bloom met het leeuwenaandeel van den monoloog wegloopt! Stephens
alleenspraken zijn kort en krachtigopspuitende ideeëngeysers. Het ritme van vele
monologues intérieurs is aemechtig en horizontaal beweeglijk. Geestig genre, zoo
het betrekkelijk zeldzaam blijft, met zijn grillige arabesken van intellect en zijn vele
gekke ideeënassociaties. Bij het lezen van ‘Ulysses’ en van ‘Meneer Vissers
Hellevaart’ hebben we ons vaak de vraag gesteld, of de menschelijke geest wel altijd
zoo mechanisch exact werkt, zoodat elk woord, elke idee zijn associatief verband
krijgt, met andere woorden, andere ideeën. Alle associaties worden er b e w u s t e
onderdeelen van een denkgeheel. De artist is hier als de droomduider. Hij zoekt den
samenhang op. Hoe meer kennis, hoe meer associaties: daarom gaan de acteerende
monoloog-personages zoo graag met allerhande drukwerk om. Zij kunnen tevens
hun intiemste conflicten meedeelen (voor en binnen zich zelf) en zijn tot het cynische
oprecht. Ze gunnen ons altijd een kijk op hun hoogere en op hun lagere
menschelijkheid. Classicistische en naturalistische levensvisie kruisen er mekaar,
geest en beest strijden om de overmacht. Classicisme en naturalisme (realisme)
afzonderlijk zijn antiromantisch en kalm-eenzijdig. Maar als ze tesamen wor-
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den gebracht, ontstaat de romantiek: tweezijdig en daarom onrustig. Het monologue
intérieur kan door zijn hybridische kenmerken den modernen kunstenaar wellicht
helpen, om met humor en geest het naturalistisch-psychanalytische plan te verlaten
voor een nieuw classicisme. Doordat het den held het verhaal zelf innerlijk laat
beleven en acteeren, behoort het tot de subjectief-romantische literatuur. Het
verwijdert zich van het objectieve realisme, door een werkelijkheid te geven ‘vue à
travers un tempérament’, maar het zet de naturalistische techniek dieper voort, door
het psychanalytische noteeren van wat er in het onderbewustzijn gebeurt. De
objectieve werkelijkheid wordt hier een tweede-handsrealiteit, maar wat het
subjectieve betreft, putten we uit de bron zelf. Het monologue intérieur bevordert
classicisme en naturalisme, beide op hun scherpst. Ongelukkig lokt de massa vuilnis
en rotheid meer de aandacht dan de subtiele gedachten-architectuur, die er toch ook
in even groote mate is te vinden. Men verzet zich tegen het eene... maar vergeet het
andere te loven. Dit genre bevordert inderdaad het intern-ziekelijke en vereischt
clinische bedrevenheid. Vestdijk is medicus, vergeten we het niet.
Ten slotte haal ik enkele stijleigenaardigheden aan, die mij zoowel bij Joyce als
bij Vestdijk getroffen hebben:
Het toekennen aan het menschelijke gelaat en lichaam van dierlijke trekken: de
z o ö m o r f i s c h e visie;
het vergelijken van menschen bij dieren, naar bewegingen en karakter: de
a n i m a l e visie;
het gebruik van dubbelzinnige woordspelingen, met een duidelijken hang naar het
vulgaire (meer nog bij Joyce dan bij Vestdijk);
het vermelden van vieze, slijmerige, kleverige ingrediënten;
de heele techniek van de innerlijke alleenspraak met haar ingewikkeld vlechtwerk
van motieven en ideeënassociaties;
de aanhalingen uit Shakespeare e.a.;
het mengen van vulgaire met sublieme, verheven elementen;
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het primitief-elementaire zien van de gewone werkelijkheid;
de mathematisch-wetenschappelijke bijzonderheden (veel optiek o.a.);
de scatologische en anale details;
het didactisch-encyclopedische karakter van zekere hoofdstukken;
het taalspel, het taalbederf, maar ook de taalverrijking;
de litteraire pastiche;
de groote virtuositeit in het bespelen van het polymorfische stijlklavier...
Dit alles schijnt er op te wijzen, dat Vestdijk groot belang hecht aan het
ambachtelijke, het virtuose van de schrijverstaak. Te veel letterkundigen klampen
zich heel hun leven aan één bepaalde manier van schrijven vast, aan de hersenschim
van een relatief oorspronkelijken stijl. Hij beproeft, naar het voorbeeld van Joyce en
oudere meesters, graag alle schrijfwijzen. Dit te kùnnen, is niet elkeen gegeven. En
elken stijl toe te passen op het daarbij aangewezen onderwerp, ziedaar een tweede
moeilijkheid, waar Vestdijk zoo goed als Joyce met brio in slaagt.
Hoe heeft Vestdijk zijn roman, in den tijd, nu gebouwd? Welk is Vissers levensritme
voor dien eenen dag?
Wellicht om den indruk van het immer vliedende leven ook typografisch juister
weer te geven (daarmee blijft hij de registreermethode getrouw), wilde Vestdijk z'n
boek niet in een bepaald aantal hoofdstukken met volgnummer en samenvattenden
titel indeelen. Toch heeft hij het geheel in vier groote deelen gesplitst. Voor het
overige laat hij zijn tekst doorloopen, met hier en daar een regel wit of
gedachtenstreepjes ter onderbreking. Ook daarin anticonventionneel! Zeer
evenwichtige indeeling: de drie eerste deelen beslaan onderscheidenlijk 71, 75 en
90 blz. De droom, de drie vierden omvattend van het laatste deel, wordt in 86 blz.
beschreven. Dit evenwicht, waarschijnlijk onbewust bereikt, bezorgt aan het boek
een groote stabiliteit en een regelmatig gebalanceerd ver-
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haalritme. Achtereenvolgens zien we Visser in, buiten, in, buiten, in, buiten en in
zijn huis: licht- en clair-obscur-zones wisselen mekaar mooi af.
E e r s t e d e e l : Visser thuis, in zijn element. De plager heeft met gemakkelijke
‘slachtoffers’ te doen. Steeds wint hij. Hij is de antipathieke, sterk caricaturale
pestbuil. Even zien we hem bang de deur sluiten voor naderend straatrumoer. Op het
einde zijn we getuige van zijn ‘zonderlinge verstandhouding’ met Bets.
Tw e e d e d e e l : Visser heeft zijn huis verlaten, wandelt in Lahringen.
Onmiddellijk vermindert zijn prestige: schrik voor den kapper, schrik voor politie,
wantrouwen jegens Benjamins, medelijden met meneer Wachter, hulpeloosheid
tegenover dr. Touraine. We kunnen hem niet sympathiek vinden, maar tegenover de
Lahringer ondeugden verliest zijn slechtheid wat van haar exclusiviteit, temeer daar
hij nu vergezeld is van Ben, een bondgenoot in het geniepige kwaad (de scène met
Oud Elske). Onze antipathie voor Visser vermeerdert niet, omdat wij thans ook Ben
moeten misprijzen. Door zijn ‘hartziekte’ en vooral door zijn gesprekken met vader
en zoon Wachter leeren we hem beter kennen, menschelijker. Zijn portret is hier niet
gechargeerd. Hij toont zich nu als de schuchtere, listig-geniepige en
maatschappelijk-voorzichtige man. Vestdijk ontluistert zijn treurigen held zelfs zoo,
dat hij hem tot op het hemd uitkleedt, door hem naakt voor den dokter te stellen, en
dit juist op het einde van 't tweede deel.
Deze twee eerste deelen wegen tegen mekaar op. Ze bewijzen door hun licht- en
tegenlichttechniek, dat zij, die beweren dat meneer Visser eenzijdig werd geteekend,
te vlug geoordeeld hebben. De volgende twee deelen, vooral het laatste, toonen dit
nog afdoender aan.
D e r d e d e e l : Het verteltempo versnelt. Hier gebeurt het meest, ligt de
dramatische spanning geconcentreerd. Visser wordt nerveus.
Visser thuis: hij vreet als een tweede Hendrik VIII (of een tweede Bloom) in
koninklijke gulzigheid; het roofdier (antipathiek) op zijn hoogtepunt. Daarna
Robespierre-lectuur.
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Visser buiten: hij wandelt en verliest dadelijk zijn zelfverzekerdheid, wordt schuw.
Weer ontmoet hij bondgenooten, zoodat zijn slechtheid nogmaals wordt getemperd.
Weer ziet hij twee slachtoffers: 's morgens waren het vader en zoon Wachter; nu zijn
het Martha Wachter en zijn eigen vrouw. Hij vreest het naderende onderhoud met
Eveking.
Visser thuis: het wetboek helpt hem er weer bovenop. Tegen elk artikel heeft hij
iets op zijn geweten. Opnieuw de antipathieke, demonische Visser, wiens
verstandhouding met Bets thans haar hoogtepunt bereikt... en haar einde. Bets
verbreekt zelf 't mystieke verbond door haar kleinburgerlijke pudeur, maar levert
hem p r a c t i s c h de macht over Eveking. Het hatelijke burgertje zal triomfeeren,
maar zijn Robespierrisme heeft daarmee den genadeslag gekregen. We verkeeren
vast in de meening, dat Visser d e z e m a a l buitenshuis even sterk zal zijn als
binnenshuis.
Visser buiten: het drama barst onverwacht los. Visser doet den commissaris het
onderspit delven, maar op het oogenblik zelf van zijn zege stottert hij. Zijn uiterlijke
overwinning wordt innerlijk een nederlaag. Hij is moreel gebroken. Een lied
weerklinkt buiten. Het herinnert hem aan zijn jeugd, zijn broers. Het slaat hem nog
meer te neer. Zijn figuur krijgt iets tragisch. Maar in het café verliest hij onmiddellijk
dat verhevene, dompelt hij onder in 't vulgaire (zie het parallellisme vier hondenvier
menschen). Juffrouw Piebema is voor den klant Visser een gemakkelijk slachtoffer
voor zijn sarcasmen. De vertelling over het vermeende huren van een villa, gedurende
den ganschen dag met zoo'n voorgenot voorbereid, wordt een tweede mislukking.
En nogmaals stottert hij. Weer komt een tragisch levensaccent de
vulgair-komisch-realistische noot vervangen. Rust treedt eindelijk in. Lahringen
heeft Visser niet zien triomfeeren. Het verleden (= stotteren) heeft het heden
ondermijnd.
In deze drie deelen speelt het natuurdecor een bescheiden, maar toch
symbolisch-duidelijke rol. Zelfs de natuur is vuil: er drijven vuilgele wolken voorbij.
Steeds verglijdende wolken boven Vissers verglijdend leven.
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‘Iets rossig als bij onweer. Om halfvijf barst het los’. Het uur dat hij bij Eveking
moet zijn! De zon verbergt zich achter de wolken. Ze gooit Visser ‘een korte schaduw
verachtelijk schuin voor de voeten’. Slechts na zijn moreele nederlaag, als hij
menschelijker is geworden, wordt hij ‘vurig beschenen door de zon’. Ze had hem
maar liever niet omgloried, want nu vertelt hij, hoe hij zijn vrouw pestte. Ook houdt
ze het niet langer uit en na Vissers tweede nederlaag is ze ‘bijna weg’. Visser is een
demon, die het halfduister van binnenkamers en W.C.'s noodig heeft om op te fleuren.
Zijn plagerijen, zijn ellendige overpeinzingen kunnen het zonnelicht niet verdragen.
Daarom zijn mislukkingen buitenshuis, zijn binnenkamertyrannie. Zijn verbondenheid
met de duisternis, met het vuile, met zijn jeugdgebreken (stotteren en onanisme),
met de Hel ten slotte, wordt het best in het plee-hoofdstuk aangetoond:
‘Een geheimzinnige, cloacale duisternis grensde onmiddellijk aan zijn huid, scheen
er de kloppende warmte van over te nemen... Een kelderachtig iets... werd de
natuurlijke voortzetting van den mensch van binnen. Meters diep peilde hij de aarde,
nam er bezit van met niets anders dan het gebaar van een gezellig onderons.’
Afschuwelijke, anaal-infernale osmose. Verlangen naar gemeenschap met de
sterren en het licht kent deze rentenier-huisjesmelker niet. Zijn geest bevuilt alleen
en peilt in het vuil. Vissers demonisch portret werd scherp geteekend.
V i e r d e d e e l : Visser zal nu nog thuis, in eigen burcht, worden verslagen. Tot
dan toe was hij daar onoverwinnelijk. Hij bevindt zich nu thuis voor de rest van den
dag. Op onmenschelijke wijze pest hij Martha Wachter weg. Maar deze maal begrijpen
we waarom, alhoewel zijn voorbedachtheid 100 t.h. wraakroepend blijft. Hij heeft
veel sympathie voor den stotterenden Anton, wiens verschijning hem toelaat met
verteedering aan eigen jeugd te denken. Hij is verbolgen over de manier waarop men
Anton heeft laten fotografeeren. Hij treedt hier als de wreker van onrecht op, maar
hoe! Hij ontneemt zijn vrouw haar laatste vriendin, maar tezelf-
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dertijd is voor hem de kans om nog met Anton zijn eenige genegenheid te spreken,
voor immer verkeken. Hij heeft een verschrikkelijken droom: zijn vrouw dood, Anton
pleegde zelfmoord en hij zelf als Robespierre ter dood veroordeeld. De droom
schildert hem vooral als slachtoffer. Hij ontvangt weliswaar zijn verdiende loon voor
al zijn dagzonden, maar zijn nog te onthullen booze kanten zijn weinig in getal: te
veel werden er reeds over dag getoond. Over den ‘beteren’ Visser vernemen we
echter heel wat. Hij wordt uit zijn angstdroom door zijn cafévrienden opgebeld:
ultieme nederlaag en daarbij bevrijding. Visser werd thans ook thuis én door 't
verleden (de droom) én door Lahringen (de telefoneerende vrienden) verslagen. Hij
wordt er niet beter om: zijn vrouw behandelt hij niet menschelijker en met een
gedachte aan de poets van morgen eindigt het boek. Vestdijk heeft daarmee
aangetoond, in Visser vooral het plaagtype te willen zien, dus de figuur van het eerste
plan. Vestdijk heeft Visser menschelijk bekeken, vooral in het derde plan wat Vissers
persoonlijke en in het eerste plan wat diens maatschappelijke ervaring betreft; in het
tweede plan vooral teekende hij hem caricaturaal. Ik las dit boek 2 maal. Bij de eerste
lectuur trof de clair-obscur-zone met het gechargeerde Visserportret het meest, zoodat
men den indruk krijgt met een abnormaal en eenzijdig type te hebben kennis gemaakt.
Daaruit meenden sommige critici te mogen afleiden, dat dit werk m e t h a a t werd
geschreven. Bij de tweede lectuur trad de meer menschelijke Visser naar voren. De
moeilijkheden om de situaties te begrijpen bestonden toen niet meer, evenmin als
het feit, dat de indruk die de eerste blz. op den lezer maken (en Visser is vooral in 't
begin caricaturaal) gewoonlijq lang bij blijft.
Men mag evenmin een t e groot belang aan den droom hechten. Zij, die zulks
deden, deelden het boek in twee groote stukken in: voor en tijdens den droom. Vestdijk
splitste zijn werk duidelijk in vier hoofdstukken: hij wist waarom. De indeeling in
dag en ‘nacht’ bracht voor deze exegeten mee, dat zij fataal den nadruk moesten
leggen op de Freudiaansche psychanalyse, aldus nog-
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maals den arbeid van den kunstenaar ondergeschikt makend aan de studie van den
psychiater. De bewering, als zou het daggedeelte (269 blz.) in den vorm van de
innerlijke alleenspraak zijn geschreven, is misleidend, daar ten hoogste 100 blz. voor
monologue intérieur kunnen doorgaan.
Als men iets aan den bouw zou kunnen verwijten, dan is 't de eenigszins arbitraire
wijze, waarop 't mozaïek-achtige tweede deel werd ineengestoken. Zeer filmisch.
Lahringer snapshots had het kunnen heeten, om zijn heterogeen karakter. Schalksche
realiteit, die wel wat Camera Obscura-kenmerken heeft: juffr. Wielaard, het
apothekersgezin, de doktersconcurrentie. Is het louter een toeval, dat de foto-winkel
daar een centrale plaats inneemt; met de kapperszaak, voor het verspreiden van de
Lahringer schandaaltjes (Eveking, Visser, Verdoom), en de apotheek, voor de meer
ziekelijk-abnormale gevallen (vrouw Kooistra, Oud Elske, Visser, Benjamins,
Wachter-met-den-gebroken-arm), als uiterste tegengewichten? Eenige dezer
hors-d'oeuvres brengen een verademing, andere versomberen het kleinsteedsche
beeld. Op speelsche wijze heeft Vestdijk door een woord- of gedachten-associatie
al deze snapshots aan mekaar geregen. Soms te los. Werkelijke tranches de vie, een
paar malen te vlug af gesneden. Wat beteekenen b.v. de sous-entendu's over Martha
Wachter, over dr. Touraine? Werden ze alleen vermeld om het Lahringer geklets, de
kwaadsprekerij (daarom Miedema als Figaro in het begin?) te suggereeren?
Hoe nu den tegenzin te verklaren, tegen dit boek in het bijzonder en tegen de
schrijfwijze van Vestdijk in het algemeen?
Er is de antipathie voor de Visser figuur en voor heel het abnormale wereldje rond
hem. De lezer h a a t Visser, omdat diens leelijke zijde het scherpst werd geteekend.
Slechts met aandacht en geduld kan men leeren begrijpen. Maar dit is voor het gros
van het publiek te veel gevraagd. Oppervlakkig lezend zien we, dat Visser niet gestraft
wordt, dan alleen in een droom. We ergeren ons over de makheid van zijn slachtoffers
en vinden zijn
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gelijken in het kwaad even slecht en daarenboven onbelangrijk (b.v. Benjamins).
Visser boeit ons nog ten minste. Cafégeklets wordt verheven tot literatuur. Gelukkig
is daar die menschelijke kreet van Holleman, die namens alle beklemde lezers mag
spreken, wanneer hij Visser deze woorden in het gelaat slingert: ‘Dat was een verdomd
laffe streek van je’. Dit klinkt als een Vox Populi-Vox Deï. Het is de eenige maal,
dat Vestdijk, die zich tegen de vele Nederlandsche stopwoorden kant (o Multatuli!)
en ze daarom cursief schrijft, het woord ‘verdomd’ dan ook niet cursiveert, want hier
dynamiet-krachtig-echt van beteekenis.
Vestdijk mag in de Nederlandsche literatuur wel de virtuoos van den walg worden
genoemd. Hij daagt uit en speelt met 's lezers tegenzin, zoodat meer dan een in hem
een litterairen Visser zou gaan vermoeden. Toch meen ik, dat het bij hem geen pose,
geen tarten, geen epateeren, maar ernstig experiment moet worden genoemd.
In dezen tijd, waarop het meest bedreigde erfdeel onzer beschaving de Menschelijke
Geest is, wil de vrije mensch daar dan ook het meest van g e n i e t e n : dit lijkt me
de diepe oorzaak te zijn van het huidige, scherp uitgesproken intellectualisme van
de besten onder ons. Maar hoe dit intellectualisme thans gebruiken? De artist blijft
steeds de fijnste antenne van elken tijd. Men zegt, dat de Westersche beschaving
moe is, vergaat. De blikken richtten zich eerst naar het Europeesch-Aziatisch Oosten.
Dan kwam het Germaansche en Romeinsche barbarendom hevig reageeren tegen
een mogelijken kommunistischen triomf van de brutale kracht. Voor elken vrijen
geest, een tijd om van te walgen, om te verzaken! Moet nu de Westersche mensch
er het bijltje bij neerleggen, zich laten ontmoedigen en overrompelen door de goed
georganiseerde Domheidsmacht? Onze samenleving, ons leven IS niet meer schoon.
Alle waarden wankelen, zoo ze niet reeds verbrijzeld liggen. Niets meer taboe.
Onzekerheid heerscht. De Geest alleen waakt onrustig, zoekt naar houvasten. In
dezen tijd, waarin het schoone van gisteren vervallen en het wordende van vandaag
en morgen nog niet mooi is, kan geen enkele aesthe-

Werk. Jaargang 1

56
tiek nog bindend, voor den modernen kunstenaar gelden. Alleen de aesthetiek van
het leelijke, van het groeiende, van het onrustige kan onze huidige positie, onze
nervositeit adaequaat uitdrukken. Welke richting aankleven? Zoowel die van gisteren
als die van eeuwen geleden behooren tot onze ‘stervende’ beschaving! Didactiek,
classicisme, romantiek, realisme, naturalisme, im- en expressionnisme, dadaïsme,
surrealisme, enz... NIETS deugt, jammert de ontmoedigde artist. Dus deugen ze
ALLE, zegt de positieve kunstenaar, die zooals Vestdijk, vast besloten is tot werken.
Decadente elementen van gisteren en weleer, groeiende, onvaste elementen van
vandaag en morgen, komaan, we gebruiken ze alle en we experimenteeren alle oude
en nieuwe kunstvormen. Onze tijd is anti-statisch, zonder internationaal bindende
ethische en aesthetische cànons, romantisch verdeeld en verscheurd. De wereld,
Europa veranderen gedurig van aangezicht. Hoe zou men dan van een kunstenaar,
van een schrijver mogen eischen, dat hij rustige, liefelijke dingen schept volgens
vast bepaalde ethische en aesthetische wetten.
Vestdijks oeuvre is voor de Nederlandsche letterkunde van dezen tijd het boeiendste
experiment. Hij past de stijlpolymorfie toe op verbazend knappe wijze. Men vindt
in zijn boeken proeven van allerlei kunstrichtingen: het primitivisme (de massale,
elementaire visie, die den 20-eeuwschen barbaar met den oermensch verbindt), dat
het dichtst aansluit bij de romantiek (strijd tusschen mooi en leelijk, wording,
innerlijke onrust) en het surrealisme (droom, onderbewustzijn). Verder is er
classicisme (het sublieme, de geest) en de voorlooper en de verstarring er van,
didactiek en rhetoriek (encyclopedie, taalvirtuositeit), die tot in het onzinnige
doorgedreven naar het dadaïsme zweemen (het infantiele woordspel). Ten slotte
treffen we er het realisme (Holland, humor) aan, met al zijn overdrijvingen:
naturalisme (het vulgaire), impressionisme (een van zon dronken realisme) en
expressionisme (een ontredderd, schematisch, mechanisch realisme). Alleen staaltjes
van futurisme, dit rhetorisch expressionisme naar Italiaansch-fascistisch model, ont-
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breken. Vestdijk is tegen de Fraze en haar uitbuiters, haar poesjenellen. De caricaturale
Visser, de man die plaagt uit rancune, die gewichtig doet, voert hij niet te Lahringen
een soort van pest-dicdatuur in?
Deze stijlpolymorfie wordt door den inhoud van Vestdijks boeken gerechtvaardigd.
Ze bestrijken vele domeinen van het menschelijke weten: filozofie, kunst,
geschiedenis, wetenschappen. De kruising van wetenschappelijke met artistieke
standpunten, alsook van leerende met ontspanningsliteratuur geven aan zijn werken
dit vreemdsoortige karakter, dat de niet-begrijpenden op afstand houdt.
Van al de kunstrichtingen domineert bij hem de romantiek, omdat zij juist door
haar dualistisch karakter al de andere KAN assimileeren. Uitsluitend romantisch is
Vestdijks kunst echter niet. Dit blijkt o.a. uit zijn aesthetiek van het leelijke. De
romanticus stelt het leelijke tegenover het schoone, als correctief, en om zedelijke
redenen is het hem soms dierbaar; de impressionnist toovert het in schoonheid om,
de realist maakt het normaal; den naturalist is het studiemateriaal. Vestdijk combineert
het romantische procédé met het realistisch-naturalistische. Bijv. ‘Hoogstens werd
het een pikante tegenstelling tot wat anders te volmaakt zou zijn geweest’ (=portret
van Bets). Deze notitie is romantisch-correctief. De schrijver maakt het leelijke
normaal en natuurlijk, door zijn anthropologische en physionomische studie van den
mensch. Hideuze personages in zijn boeken zijn legio. Wie er normaal of mooi of
gezond is, valt op en moet op een of andere wijze zijn (haar) tol aan de
leelijkheidsaesthetiek betalen. Meneer Wachter heeft een ‘mooien, vrijmoedigen,
rooden lach’ en een ‘gespierden arm’, die echter op aanstichting van Visser gebroken
geraakt! Mevrouw Wachter beschikt over een ‘mooie, gevoelige welflijn van den
mond’, maar is de moeder van een stotterend kind! En de glimlachende dr. Touraine,
de derde g e z o n d e , geniet een onzekere reputatie, heeft een ambitieuzen concurrent
en haalt zich de vijandschap van de ziekelijke apothekersvrouw op het hoofd. Jammer
voor den sympathieken Holleman, dat hij met ‘holle
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kiezen’ moet bijten en ‘krom van de rheumatiek’ is, want gezien zijn flink protest
tegen Visser, verdient hij wel een ‘goedbesneden boerengezicht’. De anderen Vormen
een werkelijk merkwaardige verzameling voor den anthropoloog en physiognomist!
Vestdijk bestrijdt virtuoos de walgelijke banaliteit met haar eigen middelen en dit
op anti-banale wijze. In zijn werk is het leelijke naast een artistiek, ook vaak een
komisch, of psychologisch, of organisch, of filozofisch element. We hebben het niet
aangedurfd een lijstje op te maken van al wat den tegenzin bij dezen of genen zou
kunnen opwekken, want zelfs de modder vindt men er geanalyseerd (‘een slijmerig
afgeslepen modder’). Als men van Vestdijks werk houdt, neemt men er dit wel bij.
Het anthropologisch en physiognomisch leelijke wordt trouwens bij de personages
zielkundig verantwoord. Het zijn typen, waar iets te kort of te veel aan is, nooit 100
t.h. man of vrouw of kind. Anton Wachter: een ‘ouwelijk jongensgezicht’. Visser:
‘fijne lippen, maar een kaak als een misdadiger’, verder ‘slap vleesch en een stevig
hoekige lichaamsbouw’. Naar de ziel een man met Freudiaansch archaïsme- en
infantilisme-complex. Ook zijn vrouw is half volwassen, half kind: ‘zwaar, moe
kindergezicht’, ‘haar lachje kreeg iets hulpbehoevends’, ‘een te dik meisje’ met
‘dikke derrière’. Bastiaanse, de politieofficier: een ‘blond jongensgezicht met
beginnende onderkin’. En zoo zijn ze allen, hybridisch en min of meer monsterachtig;
de Weensche balletdanseresjes, wier foto Visser eens uit een illustratie had geknipt,
nog het meest: ‘zoete kindergezichten wat pervers aangekruid’ en ‘als gewelddadig
contrast, die hottentotsche aanzwelling, dat donkere werelddeel van het menschelijk
lichaam, bijna gewetenloos van barbaarschheid’. Romantische (het contrast, en
naturalistische (zoowel litterair als wetenschappelijk) visie! De twee uitersten: het
hoofd en het onderlichaam. Over romp en borst (en), zoo goed als niets. Bijna in
alles ontbreekt de middenschakel. Visser bouwt daarop zelfs een verteltheorie, die
heelemaal overeen stemt met zijn dualistisch wezen van mankind: ‘Jullie zijn rakkers,
jullie zijn reuzen’. Maar wat
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‘jullie’ niet worden, evenmin als vele Vestdijkpersonages: MENSCHEN.
Dit Vestdijkgeheim wordt hem in zijn droom geopenbaard: ‘een prins bent u nooit
geworden, niet eens een mensch eigenlijk’. Een prins? Jawel, Prins Robespierre van
Lahringen, maar hoe?! Visser greep naar het absoluut hooge, maar het absoluut lage
(zijn demonisch-ziekelijke natuur) deed hem falen. De mensch Visser is het
bekrompen pestbuiltje, gevangen tusschen zijn Robespierre-waan en zijn lichamelijke
ondeugd.
Hij plaagt uit rancune: hij wreekt zich over een verpeste jeugd en hij slaagt daarin:
h i j pest nu en hij heeft leeren vlot spreken. Een bangerik is hij echter gebleven. In
tweede instantie plaagt hij uit verweer: strijd van den stadsmensch tegen de Lahringer
verveling. In laatste instantie: als raté en rotvent kan hij niet anders.
Nature's punchinello! De natuur heeft hem werkelijk stiefmoederlijk bedeeld
(stotteren, schuchterheid, onanisme: later aambeien en ‘hartziekte’). Hij wil de natuur
terug pesten (van wolken en tijd, wil hij de cosmische dictator zijn), maar dit kan
niet. Toch tart hij ze, maar met zichzelf als proefkonijn (de sexueele onthouding en
het W.C.-praeludium!). De menschen moeten het dan maar ontgelden. Hij wapent
daartoe zijn geest. Met de kultuur bestrijdt hij de natuur en de menschen. Hij speelt
Shakespeare uit tegen Bastiaanse, Schopenhauer tegen een dominee, het Wetboek
tegen Eveking, een artikel uit Winkler Prins tegen den melkboer en een
Indianenverhaal tegen mevrouw Wachter. Als zijn slachtoffers niet reageeren, wint
hij en wordt hij hatelijk en demonisch. Om mensch te blijven, moet hij verliezen.
Het ziekelijke bij Visser is zijn ‘onanisme’, dat hij platonisch op de meid uitwerkt.
In de scène van 't breken der pendule beleeft de demon Visser zijn delirium. Daarna
normaliseert het verhaal zich tot een politieroman (het kon niet beter!). Bets blijft
geheimzinnig, zoolang zij Vissers ‘ascese’ psychologisch relief moet geven. Visser
houdt niet van vrouwen, ook niet van de ‘vrouw’ Bets, die zich over Eveking beklaagt.
Zoolang ze Visser inspireert, teekent Vestdijk haar mannelijk-hard en kalm. Om
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die caricaturale onnatuurlijkheid een toch eenigszins ‘kuisch’ en klassiek karakter
te geven en niet abjecteenzijdig te moeten blijven, werkte Vestdijk het parallellisme
Visser-Robespierre uit. Aldus krijgt die afwijking toch een ‘edelen’ kant. Dadelijk
springt de tegenstelling van den romantischen waan en de humoristisch-realistische
werkelijkheid in 't oog. De universeele ‘held’ van de Fransche Revolutie, een
menschheidstype, op het potsierlijke, ons medelijden en onze verachting verdienende
Vissertje geprojekteerd! Hij benadert Robespierre's ‘kuischheid’, maar is niet
deugdzaam genoeg. En juist zooals hij het met de natuur wou doen, brengt hij meer
en meer correcties toe aan het beeld, dat hij zich van den grooten Jacobijn vormt.
Toch zal hij in zijn droom l'Incorruptible tot het bittere einde toe moeten volgen. De
meesterlijk beschreven droominleving van de terechtstelling wijst er op, dat het
Visserlichaam krijgt, wat de Vissergeest (o bespotting!) niet bereikte.
Van belang zijn ook de touw-, slangen- en darmmotieven, die evenals de allusies
aan messen, zijn verleden van bangerik en zijn huidige machtswellust verklaren. Ook
dit wordt pas in den droom duidelijk. Zij leggen uit, waarom hij in het café voor de
2e maal stottert.
Rest nu nog, na het psychiatrische, Vissers psychologisch portret: zijn verhouding
tot ouders (overleden), vrouw en Anton.
Vissers vader pleegde zelfmoord, zooals Blooms vader: dit verklaart de
maatschappelijke schuchterheid van den zoon. Deze werd bij een oom opgevoed,
die hem kastijdde en niet begreep. Wij krijgen gelegenheid hem als ‘oom’ van Anton
ook geen ideaal te vinden. In zijn droom verbindt Visser zijn genegenheid voor zijn
vader en voor Anton: dezes zelfmoord substitueert zich voor die van den vader.
Vestdijk heeft dit heel juist gecombineerd. Hier volgde hij Joyce niet letterlijk.
Geheimzinniger wordt de moederfiguur gehouden. Het feit, dat ze haar zoon niet bij
zich hield, maar aan haar broer toevertrouwde, heeft haar misschien van Visser
verwijderd. Ze is reeds gestorven voor het boek aanvangt (zooals Stephens moeder).
We vernemen zeer weinig over haar en haar twee andere zoons. Visser zelf spiegelt
zich aan
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haar: ‘Een behoorlijke kerel (= zijn vader), in ieder geval. Ik meer de aard van
mamaatje: tyranniek, verduiveld gauw op 'r teentjes getrapt, en kwaadaardig’. Er
wordt even gemeld, dat zijn twee broers in het buitenland wonen. Pas in het derde
deel zien we Visser nog eens aan zijn moeder denken. Na het tragisch eindigend
gesprek met Eveking hoort hij een lied over drie broeders (‘En het was voor mij een
kruis’), dat hem nog weemoediger maakt. Waarom? De droom zal het openbaren:
hij weigert alvorens terechtgesteld te worden, een hemd van zijn moeder te dragen.
Dit lijkt hem majesteitsschennis. Eindelijk straalt eens wat genadelicht over hem:
‘U was haar liefste zoon, de liefste broeder onder de drie gelijke’, zegt hem de kapper
Hendrik Miedema, zalvend als een priester. Deze droom brengt de groote verzoening.
Maar Visser, die in zijn droom een hemd, door zijn moeder voor hem gebreid, niet
wil aantrekken, heeft over dag zijn vrouw verplicht een mantel van zijn moeder te
dragen. Op hatelijke wijze tyraniseert hij zijn echtgenoote met z i j n moederliefde,
prachtig plastisch verbeeld door den mantel, dien hij haar als een dwangbuis wil
omhangen. Daarenboven vindt hij het heerlijk, dat Bets de pendule breekt, waar zijn
vrouw zoo veel van houdt, omdat het een erfstuk van h a a r moeder is. Hij kwetst
haar in h a a r kinderlijke genegenheid. Hoe voelt men deze wandaad in den droom
schrijnend aan! Zelden treft men in een boek zoo'n passieve sukkel aan, als deze
mevrouw Visser, die dan nog van haar man houdt. Maar zij m o e t , wilden Vissers
‘ascese’ en zijn plagerijen gestalte en expressie krijgen, de lijdzame achtergrond
blijven. Haar absolute passiviteit liet toe, dat de pestbuil zoo'n monsterachtig
caricaturaal type werd. Een actieve Marie zou ten koste van de integriteit van den
boozen Visser zijn uitgevallen. En Bets zou géén rol hebben gespeeld. Vestdijk kon
Marie niet beter bedeelen, omdat het scheppen van zijn plaagtype voor hem hoofdzaak
was. De kapper, Miedema, die in dit boek zoowat de rol van Lahringer ‘spreekbuis’
vervult en het reeds over den ‘gekken Visser’ had, zegt het, joviaal verontschuldigend
(weliswaar in den droom). Is hij ook de spreekbuis van den auteur?
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‘Er loopen heel wat meneer Vissers rond zonder 't zelf te weten. Ik zie d'r hier genoeg:
u bent nog niet eens van de ergste.’
De droombeschrijving vertoont dit merkwaardige verschijnsel, dat terwijl de
dagdroomen, de latente droomgedachten, de invallen, kortom gansch het monologue
intérieur, wetenschappelijk b i j n a a l s d r o o m a r b e i d werden geregistreerd, de
manifeste droom zelf volstrekt niet meer volgens de beginselen van de psychanalyse
werd gemonteerd. Integendeel, Vestdijk bouwde hem gaaf en klassiek,
conventionneel-vereenvoudigend op. Van alle deelen leest men den droom het vlotst
bijna. Alleen het einde er van is wat chaotisch: een technische kneep om het
verschuiven van den droom naar de nachtmerrie en dan naar het ontwaken te
suggereeren.
Vestdijks romanarbeid gelijkt goed op een probleem-oplossing. En de vraagstukken,
die hij stelt, zijn ingewikkeld. Aanvankelijk staan we voor een massa moeilijkheden.
Maar geleidelijk verminderen ze, normaliseeren zich alle romansituaties. Een boek
van Vestdijk eischt in den beginne een m a x i m u m van aandacht.
Zoo merkt men eveneens in het Visserprobleem een dalen (resp. stijgende) curve.
Technisch: van het nerveuze registreeren naar de rustige droombeschrijving.
Psychologisch: van het antipathieke naar het minder antipathieke.
Filozofisch: van het caricaturaal-overdrevene naar het menschelijk-normale.
Stylistisch: van de romantische hoog-laag-tegenstelling naar het
realistisch-klein-burgerlijke.
JAN SCHEPENS.

Op den degen
De _ Rozewater zijn fameus geschrokken.
E. du Perron.
Sinds de ingezonden stukken-schrijvers en halfwassen zich van de geestelijke en
moreele herbewapening hebben meester gemaakt en de Hollandsche dreven met hun
lodderig gekwaak wisten wakker te houden, is het duidelijker nog dan ooit, dat men
zich met scherper
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omlijnde en belangwekkender vraagstukken kan bezighouden. Elk vogeltje zingt
zooals het gebekt is, en het juiste oogenblik lijkt gekomen om het collectieve gezang
te staken.
Ook tot de kunst zijn de stemmetjes der ‘wapenaars’ doorgedrongen: veel
geschreeuw en weinig wol van goed gevoede schapen. De Kunst dan - deze lieden
gebruiken graag hoofdletters heeft spoedig zijn opperkwaakmeester gevonden en
wel in den persoon van Ernst Groenevelt. Deze heer heeft Vestdijks roman ‘De
nadagen van Pilatus’ gelezen en is ‘fameus geschrokken’ (zie boven). Hij is zeer
gesteld op Jonge Menschen (vandaar de hoofdletters, zij zijn van hem) en deze wil
hij nu beschermen tegen de onfatsoenlijke mentaliteit van Vestdijk, want daar gaat
het om, zegt hij. Het gaat niet om het ‘blootwoelen’, zoo gaat hij verder, vertellende,
dat Ter Braak zulks wel weet, maar er desondanks niets van begrijpt, hetgeen nogal
onaannemelijk klinkt. Het gaat dus om den lust tot het blootwoelen, die natuurlijk
zeer verderfelijk is nu komen we bij een Jong Mensch terecht - en Ernst Groenevelt
kreeg juist bij de voorbereiding van zijn Kroniek (de hoofdletter is weer van hem)
een merkwaardig bewijs van verzet, dat tegen den Vestdijk-geest groeiende is. Dit
bewijs is de getuigenis van een jong mensch zonder hoofdletters, dat de twintig nog
niet gepasseerd is en een artikel geschreven heeft tot getuigenis van het fatsoen. Dit
artikel nu gaat iedere jongere aan om een mentaliteit aan te toonen, die heerscht onder
ouderen en jongeren, en die hoogst weerzinwekkend is. Weerzinwekkend om de
schreeuwende pretentie die ervan uitgaat en omdat zij bodemloos hol is en zonder
achtergrond. Tot staving van deze bewering eenige stijlbloempjes van den getuiger:
‘bladzijde na bladzijde en hoofdstuk na hoofdstuk teekent zich als achtergrond
van dit werk - steeds duidelijker - het beeld af van een scriptor, die een onomstootelijk
talent heeft voor secretaris van een zenuw-inrichting, als zoodanig zelfs specialist
moge zijn, maar die op Kunstgebied een allerzelfverzekerdste en alleraanmatigendste
vreemdeling blijkt’.
Deze flinke taal is slechts een begin. Nadat het jonge mensch geconstateerd heeft
dat ‘Vestdijk onvoorwaardelijk eersterangsstylist is, een weergalooze taalbeheersching
heeft en zijn romans uitstekend kan bouwen’, windt hij zich weer moedig op:
‘Het spijt mij; Vestdijk schijnt mij een interessant mensch toe en als zoodanig is
hij mij ontegenzeggelijk sympathiek, maar de mislukte medicus heeft thans - ik kan
na dit werk niet anders vaststellen - ook zijn mislukking als kunstenaar over Nederland
uitgeschreeuwd, en wel met de stentorstemmen van Pilatus en Caligula: zijn
scheppingen.’
Dit als voorbeeld is al stellig voldoende. De getuiger, Henri van Braekel geheeten,
heeft het niet verder dan dit gebral kunnen brengen, klemmende argumenten voor
zijn kwasi-geleerd betoog heeft hij niet kunnen vinden. Met al zijn geschiedkundige
en bijbelsche wijsheden toont hij van deze schepping niets te kunnen begrijpen en
hij brengt het niet verder dan den schrijver van Ina Damman
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het machtelooze woordje ‘vuns’ tot driemaal toe naar het hoofd te slingeren.
Jong Holland is - zoo blijkt dadelijk - geschrokken en komt zwak op de zedelijke
beentjes te staan. Maar erger is: jong Holland is bang en komt nu tot de volgende
conclusie in zijn artikel in de Avondpost:
‘Er zijn van die oogenblikken, dat zelfs een Hollander met zijn vrijheidsliefde
snakt naar censuur.’
Er zijn zelfs van die oogenblikken, dat men nooit geboren had willen zijn, maar
dat bazuint men toch niet per drukwerk rond! Dit laatste zinnetje maakt alle polemiek
met dezen waanwijzen schreeuwer overbodig. Hij vergenoegt zich met een aantal
scheldwoorden en hij scharrelt met moeite eenige groote en leelijke volzinnen bijeen
om den schepper van ‘Sint Sebastiaan’, ‘Het vijfde zegel’, ‘Fabels met kleurkrijt’
en een meesterlijke Rilke-studie te kenschetsen. Zijn armzalige stukje is dat van een
volgegeten burger, die na den maaltijd op alles afgeeft wat hij niet begrijpt om des
te rustiger te kunnen slapen. Met als schild ende betrouwen den zedelijkheidsapostel
Groenevelt op den achtergrond, die zoo dankbaar is voor dit bewijs van gezond
geestelijk leven met censuur. Van het commentaar van dezen nog één citaatje:
‘Ik geloof het juist aan te voelen, wanneer ik een reactie van Jongere Menschen
voorspel, welke zich in tijdschriftvorm zal demonstreeren.’
Met al deze woorden doet men echter geen probleem af - als het zou bestaan -; er
demonstreert zich hier een ergerlijke en gevaarlijke mentaliteit, waartegen men zich
dient te verzetten. Er zijn zeker wel jongeren die aan een kunstwerk als eerste
voorwaarde stellen, dat een meisje van twaalf jaar het mag lezen, of die, wanneer er
van bedenkelijke dingen op zedelijk gebied wordt verteld, eischen dat de katharsis
niets onthult, waarin de quasi-kunstenares Alie Smeding zoo sterk was.
Maar voor degenen die in de kunst voor alles de persoonlijkheid zoeken, is er een
woord van Greshoff: ‘Waar men eenheid en gemeenschap met goedgevolg predikt,
kan alleen de bouwkunst bloeien, omdat deze altijd een maatschappelijk en nuttig
bedrijf veronderstelt. Zoodra de literatuur ergens voor dienen moet, is het geen
literatuur meer.’ En het gaat hier om literatuur van den eersten rang, van S. Vestdijk,
die in de eerste plaats de bewondering en de aandacht van de jongeren verdient en
die oneindig meer waard is dan een aanmoedigingsprijs van de Maatschappij voor
Letterkunde. Dit stukje heeft hij als ‘verdediging’ niet noodig: wel als protest uit een
andere groep van jongeren, die zich tot nog toe van polemiek onthouden heeft om
de kunst boven de literaire rel den voorrang te geven.
MAX NORD
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[Nummer 7]
De nederlaag
Voor Jac. Bloem, lid van de advies-commissie voor den C.W. van der
Hoogtprijs.
...Toen zei een stem: ‘Beslisse 't lot!’
De Muze week ontzet ter zijde;
Stompzinnig keek de dobbelpot.
‘Geef mij de beker’, zei hij bot,
‘opdat ik werpe voor hen beiden.’
De steenen tuimelden... Hij schrok.
Ik gaf den prijs, kon ik vermijden,
dat hij de nederlaag moest lijden:
mijn naam kwam moeilijk uit zijn strot.

ED. HOORNIK
21 Juni 1939.
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[Gedichten]
Bij de kaartlegster
‘En hier ligt klaver-zeven’
- dan keek ze lang me aan ‘Ge hebt, wat viel te geven,
te roekeloos verdaan.
Ik durf U nauw'lijks zeggen,
wat ik hier alles lees:
weet, wat U zal verderven,
is onbestemde vrees.
En wat U kan bevrijden,
is toch diezelfde angst:
Gij zijt nooit één van beide,
maar visser zijt Ge én vangst;
én vogelaar én vogel;
de maker én z'n lied;
getroffene en kogel;
de stormwind en het riet;
de leider en geleide;
het water én de wolk:
nooit zijt ge één van beide,
want vorstelijk en volk.
Ge zult Uw deel begeren,
van wat Ge zelve deelt,
en nooit de regels leren,
waarnaar Gij, spelend, speelt;
en gast zijn in Uw woning,
waarin Gij, aarz'lend, toeft:
Gij weet, dat elke Koning
de onderdaan behoeft.
Ik heb mij’, zo ze zeide,
‘nooit in de kaart vergist:
Gij zijt niet één van beide:
de vis niet, noch die vist,
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twee-enig en gespleten,
lees ik uit elke kaart;
geen mens kan van U weten,
wat Gij Uzelf bespaart.’

In Holland staat een huis...
De aap van Christus steekt de kop,
gemijterd, uit de massa op;
de kaarten liggen rond dit huis;
de mijter draagt een hakenkruis.
Bederf heeft goed in kwaad verkeerd;
het Beest wordt voor de Geest vereerd;
een stem roept manend door de nacht:
‘Gij zijt een krom, verdraaid geslacht.’
Eens heeft dit volk z'n deel gehad
aan Hem, Die het Heelal omvat;
nu schallen nachten van een feest:
men tiert en schettert rond het Beest.
En kirrend klimt op elke kerk
dat Beest en slaat daaraan z'n merk:
'n neon-lichtend hakenkruis;
in Holland staat een wankel huis...
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De python
Toen Adam lei ontribd,
in diepe slaap gevallen;
- daar hij allenig lag:
d'allenigste van allen en sliep in zwijmel van
sering en wilde roze'
en sneeuwende jasmijn:
'n hemelse narcose;
daar Adam lei ontribd,
heeft God de vrouw formeerd
en haar, in 't bloeiend al,
naast hem geordonneerd.
En, tastend naar z'n zij,
geheeld omhoog gesprongen,
heeft Adam d'eerste vrouw
en Gode lof gezongen.
En toonde haar, z'n bruid,
het bloeiende Heelal;
en danste voor haar uit
tot aan de waterval,
en waar zich 't water deelt
in vier almacht'ge stromen:
en rustte met haar uit
onder aêloude bomen
- naar Godes dagen drie zo ganselijk beloofd
en buigend onder fruit,
dat, van de zon gestoofd,
de eerste monden laafd'
en was van zoete geuren;
en voor 'n hoge greep
wist hij haar op te beuren
en hield haar in z'n arm
en snoof de geur van 't haar,
dan werd hij 't python-oog
in 't mirteblad gewaar.
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Opvoeding
Er ging een hele kleine wind,
die woei door 't ruime schoollokaal;
daar bloosde een onschuldig kind
- o, klein vergrijp; o, groot kabaal Had maar de Meester niets gezegd
in z'n geschonden Majesteit;
wie scheldt d'onnoôzle kind'ren slecht,
om zo klein een onheb'lijkheid.
Wie oogst voor luttel winds d'orkaan?
Wie donder, waar een windje woei?
Eén blijft, nu al de kind'ren gaan,
een kinderkopje, als een boei.

J. VAN HATTUM
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De ramp van de ‘Phoenix’
Armand vond het een onheilspellenden naam en becritiseerde den publiciteits-manager
of den directeur of iemand anders, die op het idee was gekomen om een vliegtuig
zoo te noemen. En ik vond ‘Zwaluw’ of ‘Ooievaar’ of ‘Zeemeeuw’ nu ook niet
toepasselijk, als je later in de krant zou lezen, dat het tegen den grond gesmakt was
en toen bedachten we namen: ‘Eendvogel’ en ‘Knorhaan’ (‘Korhaan’, verbeterde ik
hem, maar hij hield vol: ‘Knorhaan’) en ‘Sluierstaart’ en ‘Aardvarken’ en
‘Modderkruiper’ en zoo kwam het dat we over visschen gingen praten en daarna
over zwemmen en ten slotte over het Engelsche meisje, dat met een officier van de
wacht een verhouding was begonnen om pikante bijzonderheden uit het paleis te
weten te komen en George had hetzelfde geprobeerd met een kamermeisje, maar
voor een man schijnen die dingen niet zoo gemakkelijk te zijn als voor een vrouw,
want het kind had zich niet eens aan de afspraak gehouden, terwijl die Helen Watson
van de ‘Daily News’ of ‘Daily Herald’ of ‘Daily Express’ of ‘Daily Mail’ (over den
naam konden we het niet eens worden) een dramatische scène had veroorzaakt,
doordat de chef van den Araneeschen persdienst ook nog verliefd op haar geworden
was en de beide rivalen op een gegeven oogenblik in de hall van het hôtel, waar de
journalisten logeerden, over elkaar lagen te rollebollen. En de officier was
overgeplaatst, blijkbaar, want niemand had hem meer gezien en de chef liep met een
blauw oog rond, maar Helen had zich van al die herrie niets aangetrokken en was
kalm met één van haar Engelsche collega's naar bed gegaan. ‘Die blonde, sproetige’,
lichtte Armand toe en er had eenige spijt in zijn stem geklonken. ‘Sie sasz beim Wein
und lachte’, voegde hij er zuchtend bij. ‘Ik begrijp niet wat ze aan hem vindt’.
‘Op die manier kom je er altijd’, zei ik. ‘Daarom ben ik zoo tegen vrouwen in ons
vak. Ze gaan even met opgestroopte rok op het puntje van het bureau van den
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chef buitenland zittend en wat doet die stommerd? Hij stuurt haar weg in de hoop,
dat hij later zijn belooning krijgt. En zoo gaat ze door: rokje op, rokje neer. Het
verpest de heele journalistiek en het erge is, dat wij het nog aardig vinden. Fataal,
charmant, bioscoperig, ik wou je wijzer hebben’.
‘Toch is het knap’. Armand keek peinzend voor zich uit en ik zag nu, dat Helen
een paar rijen voor ons zat.
‘Noem jij het maar knap om op je rug te gaan liggen’, smaalde ik. ‘Dat kan elke
vrouw’.
‘Maar niet elke vrouw doet het op dezelfde manier en maar enkelen zijn in staat
om van te voren haar, hoe noem je dat? overgave zoo begeerlijk te maken, dat de
man haar alles vertelt, wat ze wil weten. Vrouwelijke spionnen en zoo. Kerel, ik ben
er gek op’.
‘Nu goed dan’. Helen keek om en groette vriendelijk. Armand bloosde. ‘Verdorie’,
zei ik, ‘je moest je schamen daar zoo van onder den indruk te raken. Alleen omdat
ze een paar Araneesche provincialen het hoofd op hol gebracht heeft’.
‘Je moet die lippen zien. Bijgewerkt, goed, maar dan toch zoo geraffineerd, dat
het lijkt, alsof er al een zoen uitvalt, terwijl ze haar mond nog dicht houdt’.
‘Dat doet ze zoo’. Ik stak mijn tong breed tusschen mijn tanden zonder te bijten
en met slappe wangen, terwijl ik mijn mond dichthield. ‘Probeer het zelf maar eens.
Nieuwe Amerikaansche methode. Die croon-juffrouwen kunnen het allemaal. Zingen
ook met dubbelslaande tong. Een beetje achterlijk doen, dat is alles’.
‘Een beetje sensueel. Je had een meisje moeten worden. Je zou succes gehad
hebben net als zij. Maar ze gaat gelukkig mee naar Brona. Waarschijnlijk ook voor
de ontvangst van den president. Als ze dien kerel nu maar niet meteen om zijn hals
valt, dan kan ik haar helpen. Ik heb daar een paar relaties, die me meer kunnen
vertellen dan één van ons te weten kan komen’.
‘Je bent geen journalist’, meende ik en ik voelde mijn neus optrekken van
verachting. ‘Je nieuws te verkoopen voor een liefdesavontuurtje. Ik zie jullie al zitten:
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zij lui en naakt breeduit in bed en jij opbiechtend als een schooljongen’. Ik zweeg:
het hinderde me, dat de scène mij aanlokkelijk voorkwam. Toch moest ik nog even
wat zeggen: ‘Nog met een rood hoofdje van de emotie en zij koel als een, nu ja, weet
ik veel, met een notitieboekje’.
Armand schudde meewarig zijn hoofd. ‘Je had toch geen meisje moeten worden.
Niet na, maar voor de, hoe zeg je dat weer netjes? Bekentenis, bekendheid, bekenning,
bekennerij komt het notitieboekje. Daarna zegt de man nooit wat’. Hij tikte op zijn
hoofd. ‘Dat begrijp je niet. Dat het knap is van zoo'n meisje om te suggereeren, dat
het anders dan anders zal zijn. Van dat hout worden alle groote vrouwen gesneden,
groote actrices, groote courtisanes...’.
‘Houd op met je kantoor- en keukenromantiek, alsjeblieft. Ik moet er al genoeg
in schrijven’.
‘Je zult er nooit goed in kunnen schrijven, als je er niet een beetje in gelooft’.
‘Dat is niet waar: je moet er juist zoo buiten staan, dat je het erger kan maken dan
de lezer zelf zou kunnen bedenken. Wij helpen hem gek te worden, maar ik tracht
er ten minste nuchter bij te blijven en bij mij zou dat kind aan het verkeerde adres
zijn. Hoe aardig ik haar ook vind, ik zou niets loslaten voor ik wist hoe het geweest
was’.
‘Daarom komt er ook nooit iets van je terecht’, voorspelde hij. ‘De kost gaat voor
de baat uit. Je mist de ware intuitie. Kruidenierstactiek’.
‘Liever kruidenier dan gymnasiast. Ik ben te oud om nog op school of op schoot
te zitten.’
We keken uit, dat wil zeggen, hij keek tegen den rug van Helen aan en ik keek
zoo'nu en dan naar haar linkerbeen, naar de schoenen met dunne hooge hakken, de
ragfijne kousen en ik volgde gedachtenloos den naad naar boven tot waar deze achter
de zitting verdween.
Terwijl ik dit schrijf tracht ik mij te herinneren, welke gedachten ik had tijdens
het begin van onze reis. Of ik ook eenige voorgevoelens had van de naderende
catastrophe, maar ik vrees, dat ik zonder veel gewetens-
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wroeging aan de charme van Helen zat te denken en Armand ronduit benijdde, dat
hij kans zou hebben nader met haar kennis te maken. Ik heb dat meer: als mijn werk
gedaan is (en we hadden drukke dagen in Aranië gehad), dan eerst kan ik met plezier
aan het gezelschap van een vrouw denken; nauwelijks ben ik weer bezig of de wildste
verliefdheid vervaagt en zoo geloof ik dan ook niet, dat ik werkelijk jaloersch was.
Het was eerder Armand's geestdrift, die mij prikkelde, die hij op mij overdroeg, dan
werkelijk begeerte en waarachtig: nog geen regel nieuws had ik voor haar over gehad.
Desnoods geld, zooveel als ik kon betalen, maar meer niet.
De aarde was reeds lang geleden onder ons weggevallen en de nek van een dikken
diplomaat zakte in plooien, die als weekdiermonden (of wat anders, ik zou het even
na moeten kijken) langzaam openden en sloten en verder weet ik mij zoo goed als
niets te herinneren. Natuurlijk: boven de wolken gleden we als over een sneeuwveld
en zoo'nu en dan schoot ik door een gat van het dek in de blauwe zee en achter ons
lag de kust in een grillige scherpe lijn met groengrijze blokjes er voor, de eilanden.
Maar het verbod om te rooken bederft altijd de helft van het plezier in een vliegtuig
en ik stapte in Isini met vochtige lippen uit en met een smaak in mijn mond, alsof ik
uren lang lauw water had moeten drinken. Armand gaf me gauw een sigaret en we
zeiden iets over het weer, dat mistig geworden was. Hij liep even naar Helen om
haar ook een sigaret aan te bieden, maar ze had er al één opgestoken en toen bleef
hij wat om haar heen draaien, evenals de anderen en daarna hielp hij haar instappen.
En ik zag een goed deel van haar beenen, toen ze op de eerste hooge trede klom,
maar daar was ze in het hôtel ook nooit schuw mee geweest.
Armand stapte het laatst in, omdat hij vlak bij de deur zat en de steward kwam
nog even kijken of die wel goed gesloten was.
‘Ze heeft een ring met een groote parel aan den ringvinger van haar linkerhand.
Gebruiken ze die voor een verloving in Engeland, denk je?’ vroeg Armand.
Ik lachte hem uit. ‘Ik zou maar geen scrupules
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hebben’, raadde ik hem aan. ‘Zij heeft ze blijkbaar ook niet’.
‘Ik vraag me af, of ze werkelijk met dien officier of met dien chef naar bed is
geweest. Misschien tracht ze eerst het een en ander te weten te komen en dan doet
ze haar slaapkamerdeur op slot’. Hij zat kennelijk te rekenen. ‘Die sproetige zit naast
haar. Maar ze doen altijd erg neutraal tegen elkaar in gezelschap’.
‘Allicht’. Ik haalde mijn schouders op bij het vertoon van zooveel naïveteit. ‘Als
die jongen zich niet kalm hield ging de truc immers nooit op’.
‘Nu ja, je weet het niet zeker’.
We zaten weer boven en de dikke man, iemand van het Araneesche gezantschap
uit Brona, zat nu heelemaal vooraan. Ik begreep het niet precies, maar
gezantschapsmannen mogen altijd meer dan een ander. De plaats voor me was nu
leeg en ik telde bij wijze van tijdverdrijf: drie vrouwen en acht mannen. Helen en
een Grieksche collega en een dame, die ik niet kende en drie Araneezen en vijf
journalisten. Met de bemanning mee zestien stuks. En toen ging me even door mijn
hoofd wat er zou gebeuren als die ‘Phoenix’ te pletter zou vallen en een andere
‘Phoenix’ (uit zijn asch, of niet uit zijn asch, in de fabriek wel te verstaan) zou
verrijzen. Maar dat heb ik ook als ik in een trein of in een auto zit, dus dat is niets
bijzonders. En verder weet ik waarlijk niet wat ik gedacht heb, ik weet me alleen
duidelijk te herinneren, dat ik de dikke diplomaat plotseling zag opstaan en het was
alsof ik een schot hoorde. Op hetzelfde oogenblik hoorde ik Armand roepen ‘Daar
gaan we’. Maar toen viel ik al door een nauwe, gladde schacht, die draaide, zooiets
als bij een droom, waarin je met een schok wakker wordt (een valdroom, een sexueele
droom, dood en sexualiteit naast elkaar zullen we maar zeggen). Niet eens onplezierig,
hoewel ik het besef had, dat dit het einde moest zijn.
Ik werd wakker met het gevoel, alsof ik in een plas water lag waar mijn neus net
boven uitstak en ik sloeg met mijn armen om mij heen om boven te komen. Mijn
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eene hand werd echter tegengehouden en Armand (ik wist meteen, dat het Armand
was) riep: ‘Walter’. En toen deed ik mijn oogen open en het water was bloed, ten
minste dat moest het zijn. Ik greep naar mijn hoofd en dat was vochtig: ik was bezig
dood te bloeden en mijn handen waren plotseling klam. Ik ging rechtop zitten,
knipperde even tegen de zon, die rood en donker door de bergen scheen, maar er was
heelemaal geen zon, het was wintersch donker, wolkenslierten hingen tegen de kale
wanden en slijmden door het dal. Armand vroeg hoe het met mijn hoofd stond.
‘Het staat nog’. Ik schudde het even heen en weer en het was of mijn hersenen in
mijn schedel rammelden. Een schedel met dobbelsteenen: ik meen, dat onze
voorvaderen daar een zwak voor hadden. ‘Dat bloed is water’, vervolgde ik. ‘Het
mist als de hel’.
‘Heb je nergens pijn?’.
‘Ik heb overal pijn, alsof ik een zesdaagsche getennist heb’.
‘Steek je beenen eens uit’.
‘Gebroken’, constateerde ik nuchter. ‘Alles gebroken waarschijnlijk. Waar is mijn
hoed?’. Ik had het koud.
Armand knielde naast me en zat aan mijn rechterbeen te trekken. ‘Pijn?’
informeerde hij.
‘Sedert wanneer ben jij dokter? Schei uit. Ik zal het wel zien als het zoo ver is. Ik
ga slapen. Waar komt die bank vandaan?’ vroeg ik, nu ineens verwonderd. ‘Wat is
dit voor een hutje?’.
‘Van herders waarschijnlijk’, antwoordde hij vriendelijk. ‘Ik heb die bank buiten
gezet, want ik vond het daar binnen te bedompt voor je. We zijn gevallen’.
‘Zoo...’. Ik stond op en ging weer zitten met een kreet van pijn. ‘Wat zeg je?’
schreeuwde ik. Ik zat daar en schreeuwde machteloos en hij stond vlak bij mij. ‘Waar
zijn de anderen?’.
‘Dood’.
Dood. Het maakte geen indruk op me. ‘Ik wou, dat ik ook dood was. Liever dan
levenslang invalide’.
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‘Ga nu rustig liggen’. Hij pakte me vast en legde me weer plat. ‘Ik ga nog even
kijken’.
‘Ik oog u na’, beloofde ik in een poging om grappig en moedig te zijn. Hij verdween
meteen achter een rotspunt en ik kon mijn belofte dus niet houden. ‘Hoe laat is het?’
riep ik hem nog na, maar hij kwam niet terug en ik sloot mijn oogen.
Na een paar minuten had ik het gevoel, dat ik in de koude op een longontsteking
lag te wachten en ik ging weer zitten. Daarna ging ik staan. Kleinzeerig ben ik, altijd
geweest. Zoo sprak ik me moed in en voorzichtig deed ik een paar passen. Een pas
vooruit, een pas terug. Aarzelend betastte ik mijn beenen en besefte toen eerst, dat
ik niet had kunnen staan als ik iets gebroken had. Een diepe schram schrijnde als ik
me bewoog en voor alle zekerheid bond ik een zakdoek om de wond, meer om na al
die sensatie werkelijk gewond te zijn dan omdat het noodig was, want het bloed was
al gestold (teeken van jeugd als het snel gaat, stelde ik met eenige voldoening vast,
dat wil zeggen, als een wonde snel heelt, het stollen zegt misschien niet zooveel). Ik
oefende ijverig en na een uur of een half uur of een kwartier, het schijnt altijd langer
dan het is, vertrouwde ik mijn lichaam weer en liep in de richting, die Armand gegaan
was.
We kennen dat wel van de photo's, zoo'n verbrand vliegtuigwrak, maar photo's zeggen
niet veel. Het was een naar gezicht, dit te pletter geslagen voorwereldlijk insect. Maar
ik had niet veel tijd om onder den indruk te geraken, want de houding van Armand
trok mijn aandacht. Hij stond niet ver van den motor op een verhevenheid, bijna als
een ingenieur, die een pas door hem geconstrueerde brug in oogenschouw neemt of
in elk geval als iemand, die pas iets gedaan heeft en het effect er van op een afstand
wil nagaan. Het zag er gek uit en ik bleef even staan zonder op de onnatuurlijke
combinatie, machine in berglandschap, surrealistisch bijna, te letten.
Zoodra hij mij opmerkte kwam hij op me toe met een ijzeren kistje onder zijn arm.
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‘Hoor eens’, meende hij joviaal. ‘Dat was niet de afspraak. Ik ben blij, dat je er zoo
afgekomen bent, maar je moet eerst rust nemen. Trouwens, er is niets meer te zien.
Het is nu langzamerhand te donker. Morgen zullen we wel verder kijken. We gaan
naar de hut terug. Heb je een revolver in je zak?’.
‘Een revolver?’. Ik keek hem verbaasd aan. ‘Natuurlijk niet. Hoe zoo?’.
‘Vroeger droeg ik er altijd één. Nu niet meer. Maar ik heb een zaklantaarn. En
sigaretten’. Hij duwde me bedrijvig voort.
‘Wil je daar dan den heelen nacht blijven? Terwijl het land naar ons afgezocht
wordt?’.
‘Wat kunnen wij anders doen? Weet jij soms den weg?’.
Ik moest hem gelijk geven. We konden niets doen dan den ochtend afwachten.
Hoe hoog we in de bergen zaten kon ik niet schatten, maar de streek was eenzaam
en vooral in den nevel was het onbegonnen werk een poging te doen om contact met
menschen te krijgen. Ik liet me dus leiden, we schoven de hut samen binnen, deden
de deur dicht en trachtten ons met sigarettenrook te verwarmen.
Armand wrong zijn lantaarn in een spleet van den muur; het licht scheen fel in
mijn gezicht en liet het zijne in de schaduw, maar ik vond dit wel prettig, want zoo
kon ik den rook van mijn sigaret in het licht blazen en me verbeelden, dat ik een
kachel was en het warm had. Met een geheimzinnig gebaar zette Armand het ijzeren
kistje op tafel en keek mij aan.
‘Raad eens wat daar inzit’.
‘Juweelen natuurlijk. Of valsche bankbiljetten of de trouwacte van den koning
van Aranië of het hoofd van Jut’.
‘Je hebt goed geraden. Het zijn de juweelen’.
De juweelen. Wij wisten beiden, dat de koning van Aranië uit Parijs en Weenen
een zending goud, diamanten, platina, parels, robijnen had laten komen om een keuze
te doen voor een huwelijksgeschenk aan zijn bruid.
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Waarde twee millioen gulden. Verzekerd tegen alles en nog wat.
‘Laat eens kijken. Is het open?’
‘Ja. Dat heeft mij ook verwonderd. Het was open, nu ja, niet open, maar in elk
geval alleen maar met knippen gesloten, toen ik het vond. Kijk’. Hij schroefde de
knippen los. ‘Waarde twee millioen. Kijk, er is een inventarislijst bij, geteekend door
den koning zelf. Het rare is, dat er bij staat: door mij persoonlijk verzegeld en ik heb
geen zegel gezien’.
‘Je hebt het blijkbaar al goed nagekeken. Klopt de inhoud?’ vroeg ik ironisch.
‘Zoo op het oog wel. Ik heb alleen de groote stukken kunnen controleeren
natuurlijk’.
‘Het is jammer, dat we geen vindersloon kunnen eischen’, overwoog ik. ‘Had ons
zeker een paar duizend gulden opgebracht, als we dat ding ergens op straat hadden
gevonden’.
Armand klapte het kistje zoo snel dicht, dat mijn hand, die doelloos in de
kostbaarheden graaide, bijna tusschen het deksel en de doos knelde.
‘Het kan ons meer opbrengen’, sprak hij bijna plechtig.
‘Samenzweerder’, schold ik. ‘Je leest te veel detectiveromans. Met die...’. Helen
had ik willen zeggen en ik beet bijna mijn tong af, maar hij had het al begrepen.
‘Helen, ja’, hij zuchtte even. ‘Ook dood. Onherkenbaar verminkt’. Hij liet het
kistje even los en ik draaide het weer open. Ik heb wat verstand van edelsteenen en
wilde me niet de gelegenheid laten ontglippen om deze prachtige collectie te
bewonderen. Bovenop lag een tiara van diamanten.
‘Laten ze me nooit meer zeggen, dat diamanten niet tegen vuur kunnen. Koolstof’,
ik snoof verachtelijk. ‘Dat leeren we op school. Het zal wel waar zijn, maar dan geeft
zoo'n brandend vliegtuig toch weinig hitte. Zeker isoleerend materiaal in de wand
van dat kistje, glaswol of zooiets. Mooi ding’. Ik hield de tiara in het licht en liet de
diamanten fonkelen. ‘Kijk’, ik wees met

Werk. Jaargang 1

15
mijn hand, waar de stralen nu op gereflecteerd werden.
‘Luister, Walter’. Ik keek op, want Armand scheen iets op zijn hart te hebben.
‘Besef jij wel in wat voor een positie wij verkeeren?’
‘Robinson Crusoë in de bergen’, raadde ik.
‘Neen, neen. Wees even ernstig. Het is een grap, maar zij is romantisch’. Hij lachte
even. ‘Ga na. Vliegtuig verbrand. Lijken onherkenbaar verkoold. Voorin kan je zelfs
niet zeggen hoeveel er precies zijn. Er is een groep van drie, maar het kunnen er ook
vier zijn. En dan nog één van twee, dat kunnen er drie zijn. Ik weet het wel precies,
omdat ik kan optellen en aftrekken. Er waren elf passagiers en vijf van de bemanning.
Samen zestien. Dus die groepen zijn van drie en twee personen, omdat ik weet, dat
wij leven en ik tel ons er dus niet bij. Maar als je hier komt en je ziet dat hoopje
verkoold ijzer en vleesch, dan ga je de passagierslijst na en dan tel je die twee
onherkenbare groepen voor drie en vier, anders komt je lijst niet uit. Dat wil dus
zeggen, dat wij kunnen verdwijnen zonder dat iemand op het idee komt, dat we niet
dood zijn. We kunnen voortaan incognito leven als we dat willen’.
‘Ik zie niet in wat daar voor leuks aan is. Maar je weet, ik ben dol op theoretische
vraagstukken. Even nagaan. Je bedoelt, dat we dood zijn en leven of dat we leven
en dood zijn?’.
‘Precies’.
‘Kan je daar geld mee verdienen op de kermis?’.
‘Je kunt er twee millioen mee verdienen. Of’, hij wees op het kistje, ‘liever gezegd
wat dat waard is, als je de steenen uit de zetting neemt en het edel metaal opsmelt’.
‘Ik begrijp je wel’, bromde ik. ‘Ik ben niet achterlijk. Dat zei je zooeven al. Toen
je beweerde, dat deze juweelen ons meer dan een paar duizend gulden konden
opbrengen. Maar het voorstel komt toch nog onverwacht. En eerlijk gezegd lokt het
me niet aan’.
‘Waarom niet?’ Hij boog zich voorover en keek mij fel aan.
‘Er zit geen nieuws in. Ik ben journalist en geen
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goudsmid’. Ik zei het lachend, maar ik zag wel in, dat ik hem hiermee niet van het
onderwerp afbracht. Ik nam een snoer parels uit het kistje en liet de glinsterende
knikkers door mijn vingers glijden.
‘Toen ik dat kistje vond heb ik even aan de mogelijkheid gedacht, dat je niet mee
zou willen doen’, zei Armand. ‘Maar ik hoop, dat ik je kan overtuigen’.
Ik ging recht voor de tafel zitten en stak een sigaret op. ‘Laat hooren. Als je gelijk
hebt, hebt je gelijk’.
‘Ik dacht, dat dit hier nog wel een millioen op zou brengen als je er verstand van
hebt en den boel zelf kan bewerken’.
‘Als je den tijd hebt en niet alles tegelijk moet verkoopen’, stelde ik als voorwaarde.
‘Maar ik heb er geen verstand van’.
‘Nou, dan krijg je toch allicht een ton’.
Armand stond op en kwam op me toe. Zijn hand rustte zwaar op mijn schouder.
‘Ik heb je noodig, Walter. Een ton is niet genoeg om voor goed te verdwijnen. Maar
elk een half millioen gaat, zou ik zoo zeggen’.
‘Ga tegenover me zitten’, verzocht ik hem. ‘Zoo dicht bij elkaar praten maakt me
nerveus’. Ik hield de parels tegen het licht om me een houding te geven.
‘Hoeveel is dat parelsnoer waard?’.
‘Als het echt is zal het bijna een ton zijn’.
‘En gemakkelijk te verkoopen, lijkt me. Want je hoeft het snoer maar te breken
en de parels los aan den man te brengen bij verschillende juweliers. Dan hebben we
meteen genoeg geld voor den eersten tijd. De rest gaat dan vanzelf’.
‘Ja’, gaf ik toe. ‘Als het echt is’.
Armand lachte. ‘Je wilt toch niet zeggen, dat ze valsche parels op zicht hebben
gestuurd naar een koning’.
‘Het is raadselachtig’, zei ik. ‘Maar ze zijn niet echt. En de rest is heel moeilijk
aan den man te brengen’.
‘De rest is ook valsch’, stelde Armand vast en bij zijn toon keek ik hem aan en
zag, dat hij me niet geloofde.
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‘Ik zit je niet te bedriegen’, zei ik kalm. ‘Die parels zijn niet echt. En de rest...’.
‘Is ook valsch’.
Ik haalde mijn schouders op. ‘Als je me niet vertrouwt...’.
‘Je wilt je er uitdraaien, Walter. Misschien met de beste bedoelingen, om mijn ziel
te redden of zoo, maar ik zweer je: ik heb er genoeg van. Ik heb er genoeg van een
arbeiderssalaris te verdienen. Ik wil geld hebben en ik benadeel niemand als ik nu
van de gelegenheid gebruik maak. Die verzekeringsmaatschappijen kunnen betalen,
die betalen altijd te veel dividend uit of hebben te groote reserves. Als ik dit spul
meeneem pleeg ik geen diefstal. Dàt noem ik geen diefstal’.
‘Ik ook niet’. Zijn toon was zoo heftig, dat ik op mijn woorden ging letten. ‘Maar
je bent geen journalist, want een journalist heeft geen arbeiderssalaris en als hij het
heeft is hij toch nog liever journalist. En bovendien’, ik wachtte, want ik moest hem
nu overtuigen, ‘denk eens aan, als wij de primeur van deze sensatie zouden hebben!
Valsch parelsnoer in retourzending aan de juweliers gevonden! Koning pleegt diefstal
terwille van zijn bruid! Ongeluk met voorbedachten rade? Gezant schiet piloot dood
om eer van koning te redden! Heusch, ik meende, dat ik een schot hoorde, vlak voor
de kist viel. Wat ben jij voor een kerel? Hier zijn de bewijzen’. Ik gooide het snoer
met een dramatisch gebaar op tafel. ‘De reportage van je leven. Meer waard dan een
paar centen. Een paar centen’, ik stak waarschuwend mijn vinger op, ‘die je je kop
kunnen kosten en die nog niet eens gemakkelijk te verdienen zijn. Kijk eens aan’.
Ik pakte de inventarislijst op: ‘Door den koning is dat doosje gezegeld. Waar is het
zegel? Hebben we stukjes gesmolten lak gevonden? Neen, immers. En nog, als een
ander het gedaan zou hebben: de sensatie van het jaar. Hitler, Mussolini, de
minderheden van Tsjecho-Slowakije, dat bestaat niet meer, Hongarije, Polen,
Roemenië dan, elken dag hetzelfde. Een goed verhaal. Daar smult je publiek van.
De sensatie van het jaar, zeg ik je. 16 menschen tegen twee
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millioen, tegen een parelsnoer, tegen de eer van een koning’.
‘Je slaat door’, meende Armand. ‘Stel, dat het waar is wat je zegt en dat die parels
valsch zijn, dan heeft de koning ze er niet in gedaan of wel in gedaan. Heeft hij ze
er in gedaan dan waren ze valsch en dan is de diefstal voor dien tijd gepleegd. Een
koning hoeft ten slotte geen verstand van parels te hebben, dat is zijn vak niet. Diefstal
van te voren. Sensationeel, dat geef ik toe, maar zoo erg al jij het voorstelt is het
niet’.
‘De romantische omstandigheden tel je voor het gemak maar niet mee. Koning
biedt zijn toekomstige vrouw zonder het te weten valsche parels aan! Nou jij’. Ik
glimlachte voldaan. ‘En hij kan ze gestolen hebben en een duplicaat er in gedaan
hebben in de hoop, dat de juweliers niets zouden durven zeggen. Koningsprestige
tegen burgerlijke eerlijkheid’. Ik sloeg hem de zevenkolomskoppen in het gezicht.
‘Ik dacht, dat ik de romanticus was en jij de nuchtere reporter’. Armand lachte
zuur. ‘Je vergeet, dat ze daarna ook nog gestolen kunnen zijn’, vervolgde hij. ‘Neen,
begin niet opnieuw. Ambassadeur gapt parels, geeft ze aan zijn liefje, legt een valsch
snoer er voor in de plaats, krijgt spijt in het vliegtuig, schiet piloot overhoop en laat
zestien, pardon, veertien menschen verongelukken om twee journalisten eerste-klas
copie te leveren’. Hij blies door zijn gesloten lippen. ‘Laten we nu verstandig praten’.
Op dat oogenblik keek ik als bij ingeving nog eens in het kistje. ‘Ik zie daar een
ring met een groote parel’, zei ik en het was alsof ik het in trance zei. ‘Hoorde die
ook bij de collectie?’. Ik keek niet op. Laat hij me vermoorden, dacht ik, het kan me
niet schelen. ‘Of is dat de ring van Helen?’. Het bleef griezelig stil en ik hoorde nu
eerst den wind ruischen. Niet hard, maar toch hoorbaar en kil. ‘Als haar vingers
verkoold waren heb je dien ring er af moeten breken’, vervolgde ik. ‘Hield je zooveel
van haar, dat je er niet tegen opzag haar vingers te breken om een aandenken te
hebben?’. Ik bleef in de juweelenkist staren. ‘Maar ik zie daar ook heerenringen.
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Zouden dat verlovingsringen van de toekomstige koningin voor den bruidegom zijn?
Zal ik het even nakijken op de lijst?’. Ik lette nu onder mijn wenkbrauwen door op
de beweging van zijn handen, die krampachtig zijn knie omsloten. ‘Of heb je meteen
de andere heeren onderzocht en een paar vingertjes gebroken?’. Ik keek hem aan.
‘Je hebt de gouden horloges en de sigarettenkokers en de gouden vulpotlooden en
de gouden pennen en het goud van de tanden vergeten. En de manchetknoopen en
de gespen van de sokophouders en de jarretelles’.
‘Dat was gesmolten’. De grap klonk schor. Hij leunde achterover op het wrakke
stoeltje tegen den wand. ‘Ik had het je meteen moeten zeggen. Nu zul je niet gelooven,
dat dat van Helen geen hebzucht was. Daar ben ik mee begonnen. Ik heb het haar
gevraagd. Ik huilde, toen ik het deed. Even daarna vond ik het kistje en toen ben ik
razend geworden en heb al hun vingers gebroken, allemaal, om ze te berooven. Te
berooven. Ik vond het heerlijk om ze te berooven’. Hij haalde de o lang uit. ‘Ik was
razend, omdat ik haar ring al genomen had’. Hij stond op. ‘Geloof je me?’.
‘O, jawel’. Het was ten slotte goed gevonden.
‘Je gelooft me niet’.
‘Ga zitten’, zei ik. Ik moest even het vizioen van die gebroken, verkoolde vingers
wegslikken. ‘Als ze het vliegtuig vinden, zien ze natuurlijk wat er gebeurd is en hoe
wij dan verdwenen zijn’.
‘Ik heb voor alle zekerheid een paar nog rechtopstaande schotten over de lijken
heengeduwd. Met kracht. Ze vielen uit elkaar’.
‘Helen ook?’.
‘Godverdomme’, raasde hij. ‘Wat wil je?’.
‘Ik bewonder je tegenwoordigheid van geest, gecombineerd met een romantisch
hart’. Ik was kwaad. Dit ging te ver. ‘Dat laatste had je ze kunnen besparen’, meende
ik. ‘Als je op tijd weggegaan was had men later een herder kunnen beschuldigen’.
‘Dat wilde ik je zooeven al zeggen. Maar ik was te
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eerlijk. Ik bedacht het pas later net als jij nu. Toen was het te laat. Bovendien kon ik
niet meteen weggaan want jij was er immers nog!’.
‘Een mensch is ook nooit systematisch’, zei ik berustend. ‘Ik was heelemaal
vergeten, dat ik er nog was. Waarom vroeg je, of ik een revolver had?’.
‘Om waarschuwingsschoten te lossen. Misschien, dat ergens iemand in de buurt
was’, antwoordde hij vlot.
‘Terwijl je al met dat kistje en die gebroken... die ringen onder je arm liep?’.
Armand stond weer op. ‘Ga alsjeblieft zitten, Armand’, verzocht ik hem. ‘De zaak
wordt nu te ernstig’.
‘Walter’, hij kan soms zoo'n warme stem hebben. ‘Je gelooft toch niet, dat ik je
in koelen bloede heb willen vermoorden? Ik had je immers niet weg hoeven te
trekken? Ik was toevallig ongedeerd, doordat de romp aan mijn kant brak en de deur
opensloeg. Ik had nog net den tijd jou te redden. De anderen kon niet bij de deur
komen en meteen stond het heele ding in lichtelaaie. Ik heb nog gekeken of ik iets
kon doen. Ik had je immers niet gered?’.
‘Toen wist je nog niets van het kistje’. Wie garandeerde mij, dat hij me gered had.
Hij moest mijn wantrouwen sussen, dat was duidelijk.
‘Maar ik vroeg naar een revolver, omdat ik me onveilig voelde. Zoo maar om een
zeker houvast te hebben. Om niet gek te worden. Jij bent er niet bij geweest: jij hebt
den brand niet gezien. Jij hebt niet een paar verwarde kreten gehoord, die gesmoord
werden in het loeien van het vuur, terwijl je er machteloos bijstond. Jij hebt niet in
waanzin een paar vingers gebroken...’.
‘Laten we kalm blijven, Armand’, zei ik en ik sneed mijn woorden. ‘Een mensch
is niet systematisch en ik neem alles aan. Ik neem aan, dat het onderbewust was. Dat
je je met een revolver veiliger voelde, omdat je den dood naast je had zien zitten en
je van den weeromstuit zou kunnen dooden, als je gewild had. Maar dat is alweer
eenigen tijd geleden en jij noch ik kunnen nagaan wat er toen precies in je omging.
Maar nu’. Ik kreeg een gedachte. ‘Misschien heb je me zelfs al gered,
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omdat je dacht, dat je me noodig had. Wij hebben zooveel spoorwegongelukken,
auto-ongelukken enzoovoort gelezen of zelf beschreven, dat we automatisch denken:
waar blijven de lijkenschenders? Je was het misschien al half van plan’. Neen, dat
ging op zijpaden. Ik wilde hem niet dankbaar zijn maar wuifde dit denkbeeld met
een handgebaar weg. ‘Neem me niet kwalijk, dat was verkeerd. Noodeloos
beleedigend’.
‘Wil je me in een goede stemming houden?’ informeerde hij bitter. Zoo zie je,
ook weer fout.
‘Neen. Vergeet dat nu. Maar zie de zaak nuchter in. We weten dit nu van elkaar.
Leg dien rommel weer op zijn plaats. Dat is de eenige oplossing’.
‘Dat kan nu niet meer’. Het kwam er uit als een langzaam aandraaiende
hydraulische pers, een logge stoomwals, hij dacht er niets bij, daar was ik zeker van.
‘Waarom niet?’.
Hij schudde zijn hoofd. ‘Dat kan niet meer’.
Ik zuchtte. ‘Daarmee wil je me dwingen mee te doen’. Armand zweeg. ‘En als ik
niet meedoe zal je trachten me te vermoorden. Want ik kan je nu wel beloven, dat
ik zal zwijgen, maar jij denkt natuurlijk, dat bij mij de journalistiek boven de
vriendschap gaat. Boven de solidariteit bedoel ik’, verbeterde ik mezelf. ‘Boven...
nu ja, dat je niet praat in zoo'n geval. Maar al zou ik willen zwijgen, ik zou het niet
kunnen. Ik heb dan geen middelen en ik moet me vroeg of laat vertoonen. En zoodra
ik me vertoon zullen ze me ondervragen. Begrijp je me?’. Hij zat versuft voor zich
uit te staren. ‘Het is niet anders dan een daad van zelfverdediging als je me vermoordt.
Zeg nu wat’.
‘Ik kan niet meer denken. Laten we probeeren te slapen. Desnoods kunnen we er
morgen eerlijk om vechten’.
Ik haalde verruimd adem. Hij had me dus niet begrepen. ‘Je zult me niet kwalijk
nemen als ik in deze omstandigheden buiten slaap’, zei ik kortaf en stond al op. Maar
in mijn vreugde was ik te ver gegaan.
‘Neen, Walter, dat gaat niet. Dan loop je immers weg? Laten we nu slapen. Morgen
komen we wel tot
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overeenstemming. Dan begrijp je dat misschien, van die vingers en dat ik nu niet
meer terug kan’.
Hij hielp me de bank tegen den muur schuiven en ging zelf op den grond liggen,
naast de deur, niet er voor, waarschijnlijk om me niet al te duidelijk te wantrouwen.
Ik wachtte tot hij ingeslapen was en trok oneindig voorzichtig, millimiter voor
millimeter mijn been verschuivend, mijn schoenen uit. Het duurde uren voor ik mij
van de bank had laten zakken en ik zag in het donker alsof het klaarlichte dag was.
Op mijn knieën kroop ik naar hem toe, hij lag half op zijn buik met gebogen hoofd
en zijn rug kwetsbaar. Ik moest mij de zwarte, gebroken vingers voorstellen om de
kracht te krijgen met den hak van mijn schoen met één slag den halswervelkolom te
breken. Daarna sleepte ik hem naar buiten en gaf hem nog een slag in het duistere
licht van den nacht. Met mijn schoen in mijn hand bleef ik bij hem zitten zonder me
te durven bewegen, zonder zelfs een sigaret aan te steken, bang, dat hij bij het felle
licht van een lucifer zou ontwaken. Ik had hem over den drempel gesleept, maar ik
geloofde nog steeds niet aan zijn dood. Eerst tegen den ochtend begon hij te verstijven.
Toen eerst kreeg ik spijt, dat ik hem om den tuin geleid had, dat hij eerlijker geweest
was dan ik, dat ik hem het denkbeeld had opgedrongen, dat hij me moest vermoorden,
een denkbeeld, dat eerst tegen den ochtend bij hem zou zijn opgekomen en dat hij
dan ongetwijfeld onmiddellijk ten uitvoer gebracht had. Met medelijden in zijn hart
ongetwijfeld. Maar nu had ik zijn waakzaamheid verslapt door mij alvast als den
vermoorde voor te stellen en een gewaarschuwde vermoorde is een moordenaar,
doch daar kwam hij niet op.
Het was nog niet licht, toen ik hem langs de helling naar het toestel sleepte en in
de schemering zat ik reeds met het kistje juweelen en de ringen apart er naast te
wachten. Ik strooide de laatste in het halflicht tusschen de verkoolde, gedeeltelijk
zelfs verpulverde lichamen en gooide mijn eigen zegelring er bij en mijn
sigarettenkoker met mijn initialen (zonder sigaretten). Armand's lichaam legde ik
voor de verwrongen deur. Daarna veegde ik het
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kistje en de juweelen zorgvuldig schoon voor de vingerafdrukken, bestreek het met
roet en berookte het met een prop hooi. Ik schijn het goed gedaan te hebben, want
de kranten berichtten later, dat het weliswaar merkwaardig was, dat Armand's lichaam
niet mee verbrand was, doch zij konden niet anders doen dan veronderstellen, dat
hij bij een poging om zijn leven te redden zijn nek gebroken had. Men denkt in zoo'n
geval ook niet aan een moord.
Ik wachtte tot de zon opkwam om het geheel goed te kunnen overzien en ik heb
blijkbaar geen fouten gemaakt. Daarop vluchtte ik de bergen in en stapte zonder dat
men mij opmerkte in Verdena op den trein naar Brona. Vrienden hebben me geholpen.
Ik dank hen allen.
R. BLIJSTRA
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De dorpsboekanier
Dan zag hij plots'ling weer de zwarte zee,
het schuim en grijze meeuwen daaraan kleven,
en 't zwijgzaam dorp dat in het zonlicht glee.
- Als jongeling was hij eruit verdreven,
bemind, gehaat, door niemand nageoogd,
maar nimmer had het jeugdbeeld hem verlaten.
Hem schenen d'aardsche lusten opgedroogd,
de plompe huizen veilige kwadraten,
al zwierf nóg zijn schim (vervloekt, verafgood)
als stille deelgenoot door de alkoven.
Den vreemde nam men op en gaf hem brood,
hij leek een goede werkkracht te beloven.
Totdat de lente-wind zijn zinnen scheef
doorwoei: wéér zong aan 't bruidsbed de genade
die geurend aan de lakens hangen bleef.
En dàt heeft hem den dorpers toen verraden.
In d'oogst werd hij gericht: God zij geloofd,
op dezen stapel zal Uw hoofd verkolen.
In 't dorp waren de lichten uitgedoofd,
maar één ontstak het vuur waarom zij scholen.
Hij hoorde vrouwen huilen, ver en zacht,
hij hoorde 't kind nog eenmaal roepen: vader...
- Vleermuizen, gier-groot, sloegen aan den nacht
het zomersch schouwspel gade, kwamen nader.

BRUNO VAN NES

Werk. Jaargang 1

25

Vers
Nu komt de tijd, dat ik naar de aarde keer
en mijn gelaat gewen aan hare voren.
Ik minde haar sappen en haar bronstig lied.
Nu zal haar diepte mij bekoren.
Haar diepte, die de stilte bergt
en het gewaad zal worden van mijn leden,
die met mijn hart en lied vergroeien moet
wijl zij nog sappen zuigt
uit mijn verstorven bloed.
Haar diepte, die soms huivrend lokt,
haar zware geuren mengt met mijne wankelschreden,
tot ik, doordrongen van dit wrange gif,
in 't levend lichaam reeds het doodsmerk grif.

JULIA TULKENS
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Het cafeteriaterrasje
Voor Maria.

Mijn tragiek
Mijn buurvrouw heeft een baby gekregen. De huisbaas laat ergens iets stuk timmeren.
De beren proberen me door energiek gebel uit mijn hol te lokken. Mijn vrouw tracht
Mozart te zingen. Mijn hond zingt. Straks komt een familielid op bezoek. Ja, ik leid
een onrustig leven. Een leven vol lawaai. Ik kan er niet tegen. En daarom zoek ik
een terrasje op.

Mijn reizen
Daarom zoek ik hèt terras op. Van terrasjes ben ik gaan houden als van mezelf.
Zielsveel en met een zekere ironie jegens anderen. Tien uur lang ben ik namelijk in
Parijs geweest. Daar heb ik overdag Montmartre bewonderd en 's nachts de contouren
van de Notre Dame en er tussen door heb ik op terrasjes gezeten. Koffie gedronken,
naar Françaises gekeken en meelij met mezelf gehad, omdat ik weg moest.

Op zoek
En toen ik in Amsterdam kwam, wierp ik me eerst in de armen van mijn gade en
vervolgens in de maalstroom van de hoofdstad, zoekend naar terrasjes. En ziet: ik
vond ze. In de buitenwijken en in de city. Met rieten stoelen en houten stoelen. Met
banken en tafeltjes. Met kellners. Het leukst waren de terrasjes leeg. Dan had je een
vrij uitzicht op de bomen en lantaarnpalen en plantsoentjes, waar af en toe mensen
voorbij schuifelden. Maar met een goed bezet terras was het genoegen verdwenen,
want dan stonden er auto's voor de bomen en lantaarns, dan zag je in het geheel niets
meer van Amsterdam, dan zag je alleen maar haute techniek. Want de terrasjes waren
duur!
Toen ben ik teruggekeerd tot mijn echtgenote, heb droefgeestig gezwegen en dit
zwijgen beëindigd met een: we zullen wachten.
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Invloed van de cafeteria
Toen kwam de cafeteria. Suggestie van mondainiteit voor den kleinen man. De
cafeteria ondernam een aanslag op onze huiselijkheid. De cafeteria bracht ons hoofd
op hol. En zo is het geschied, dat we in de stad blijven eten à raison van vierenveertig
of zesenzestig cents, dat we nonchalant een meisje uitnodigen een kopje koffie te
drinken, dat we uit de perken en portieken verjaagd zijn naar de hoog-rijzende krukken
tussen de kronkelingen der bars. De erotiek is anders geworden; de kunst is anders
geworden; de economie is anders geworden.
Herinnert U zich nog de eerste dagen der cafeterias? Welk een weelde van chroom,
groen en kunstzinnigheid! We leerden Spaans spreken en zeiden: cafeteria. We
leerden een menu samenstellen en nonchalant doen. En nauwelijks hadden we dat
geleerd of de klad kwam er in. Chroom en groen waren afgestoten en de
kunstzinnigheid maakte plaats voor de sportiviteit. In plaats van een zekere
bohemerigheid spurtten voetballers en athleten binnen. De serveuses voeren er wel
bij. Ze vergaten haar twaalfurige werkdag en haar ‘service’, die ze toch nooit kregen,
in het ondeugende gebabbel met al die sportieven, die dikke portefeuilles hadden
van hun medailles en foto's van geliefden, die ze gehad hadden of gehad hadden
willen hebben.
Nee, de pret was er van af. Voor U en mij werd de cafeteria wat feitelijk de
bestemming was: een plaats waar je haastig iets kunt nuttigen voor je laatste kwartje.

Over het boerenverdriet
En op zekere dag baarden zon en asfalttegels het cafeteria-terrasje. (Verder kortweg
aangeduid als: het terrasje.) Eerst telde het terrasje drie tafels en zes stoelen, maar
spoedig groeide het gezin, het werd er nauw en gezellig. Er kwamen windschermen
en zonneschermen, er kwamen mensen op ieder uur van de dag. En zo is het tot op
heden gebleven. Waar nu het terrasje zich uitstrekt over het keurige trottoir, heette
het vroeger ‘Boerenverdriet’. Er was veel water, er was veel boerenkool, die nog
niet gebruikt werd om sloten mee te dempen, maar
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die op schuiten vervoerd werd over de drabbigheid van onze grachten, langs schutters
en kant dragende joffers, langs dokterkoetsjes en dienstboden voor generaties, onder
heel primitieve bruggetjes, die eeuwen stand hielden. En in deze bocht moesten de
boeren uren wachten, voordat ze aan de beurt waren onder de brug te varen. Daar
moesten ze uit stappen en bols of bier drinken. Vandaar de naam ‘Boerenverdriet’.
Maar het verdriet werd vermorzeld onder asfalt en rails, fietsen en auto's, plus
fours en korte-lange rokken. Natuurlijk is er nog wel boerenverdriet, maar dat heet
in modern Nederlands crisissteun en is overal te vinden in den lande, behalve op dit
terrasje.

Over prijzen
Hier verdwijnt het verdriet. Of het smelt in de zon of lost op in de regen. Maar het
verdwijnt. Want er zijn: 1e. het verkeer, 2e. de mensen, 3e. de prijzen.

Moderne werklozen
Ach die prijzen! Ze hebben een ommekeer in de letterkunde te weeg gebracht. Waar
is de auteur, die het schema van jonge, werkloze intellectuelen, die over de straten
schooieren, dagenlang in bed blijven liggen, aan het schrijven of moorden slaan, laat
varen en vervangt door de realiteit: jonge werklozen intellectueel genoeg om elf cent
bijeen te schooieren en daarvan op het terrasje te gaan genieten van het bruisende
leven.
Ja, die werklozen van het terrasje. De geneugten van de Steun kennen ze niet,
vandaar dat ze er nog menselijk uit zien. Ze kennen de ellende niet van het stempelen,
van de eigenwijze contrôle, van bemoeizucht en hovaardigheid. En al krijgen ze dan
aan het einde van de week geen zeven gulden, steeds hebben ze hun vrijheid, de fictie
van vrijheid.
Dat zij franje aan hun hozen hebben is niet zo erg: met een beetje goede wil kun
je dat artistiek noemen. De ellende begint pas, wanneer het bovenleer van je schoenen
stuk is. Een kapotte zool is menselijk, een scheur in het bovenleer is het begin van
proleet-zijn.
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Chinese muren
Nergens is men zo veilig en ongemoeid-op-zichzelf als op het terras. Iedere tafel is
een fort, iedere stoel een kamer. Iedere vrije ruimte is een Chinese muur. Slechts de
serveuse kan die overschrijden. Splendid isolation. Gebakerd in het tumult der stad.
Afgeleid door kleur en fleur. Een levend wezen temidden van andere. En toch niets
meer wetend en horend dan zichzelf.

Frühlingserwachen
Toen in November het terrasje weer trottoir werd, zijn we onze winterslaap ingegaan.
In vroeger tijden, toen ik nog geregeld werk had en dus een poëtische natuur was,
fijn besnaard, hyper-ethisch en verzadigd, placht ik de herfst te vervloeken in verzen.
Thans kan ik slechts de herfst bespeuren, doordat ik beroofd word van mijn terras
en gedoemd ben tot huisarrest.
In Februari kwam een zonnestraaltje ons huis binnen gestrompeld. Bleek en
bloedarm nog van het lange ziekbed vloeide het uiteen, precies voor de kachelplaat,
waar het zich wilde warmen, en stierf, zelfs zonder een laatste snik. In de eerste week
van Maart kwamen tien zonnestralen, die, bevangen door de kou, op de vensterbank
gingen zitten, waar ze spoedig opgeslurpt werden door de pupillen van een kat. In
de tweede week van Maart was er plotseling een heel leger in onze kamer. Mijn
vrouw wist zich geen raad, zo was overal het stof te zien, en de volgende dag kreeg
de huisbaas een briefje met het verzoek onmiddellijk te laten behangen. Maar
belangrijker was, dat de zonnestralen zich als een liefdekus op mijn oren vlijden. De
wilde natuur ontwaakte in mij. Ik voelde me weer jong, één met de aarde, de geuren
van bottend hout, het getsjilp van mussen. Maar nog sterker was de roepstem van
het terrasje. Ik hoorde het zoeren der autowielen over het onkuise asfalt, het knersen
van de tram, ik rook de geurige gracht, de lavendelzeep, waarmee de kleine serveuse
zich soms baadt, de koffie van elf cent. De winterslaap was teneinde!!!.
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Chef en personeel
De chef is de enige man in het gehele bedrijf. Voor de rest zijn het jonge vrouwen.
Ik heb niets op haar aan te merken. Wanneer ze echter even langzaam zijn in de liefde
als in het serveren, loopt het spaak met haar.

Over kerken
Ik persoonlijk heb geen haast. Ik verlustig me aan de negentiende eeuwse Gothiek
van de kerk over there en aan het bord ‘Te Koop’ op de kerk aan weer een andere
kant. Zo een te koop staande kerk is een triest gezicht. Wat geeft het of de heren
tactvol op het meterlange bord zetten: gebouwencomplex te koop! Wanneer zulk een
Godshuis in Rusland of het rijk der Germanen te koop staat aangeslagen is het iets
volkomen normaals, maar in ons land, dat toch altijd nog enigszins een vrij land is,
riekt het naar de dood van de gehele mensheid. Het is alsof in een uitgehongerde
stad het kanibalisme ontwaakt, alsof een baby grijs haar heeft en eelt op zijn knuistjes.

Over pornografie
Een paar pas van die te koop staande kerk, bevindt zich een leeg winkelhuis. Daar
is een boekenantiquariaat gevestigd geweest, waar je de schoonste pornografie kon
kopen. Hier togen drommen van heertjes binnen, wier seniliteit nog niet geheel
voltooid was, en keerden terug met standaardwerken over het liefdesleven der Oela
Oelas. Pornografie is trouwens een winstgevend bedrijf, niet alleen in de handel maar
ook in de politiek. Op mijn programma om rijk te worden, staat: een pornografisch
meesterwerk. IJverig ben ik al begonnen met de bestudering der Duitse rassenwetten.

Serveuses
Eindelijk heb ik mijn koffie. Gereikt door mijn serveuse-favoriete. Ze is nog kleiner
dan ik, hetgeen ik altijd erg sympathiek vind van mensen. En dan heeft ze iets
losserigs, iets artistieks. Onder de stamgasten heeft ze een filmactrice ontdekt, die
zij nu nauwkeurig imiteert: dezelfde lipstick-kleur, dezelfde krullen, dezelfde snit
van nagels en dezelfde dwaze stopwoordjes.

Werk. Jaargang 1

31
Trouwens ik heb de grootste bewondering voor de opgewektheid van al deze
dienstertjes, die ondanks de lange werkdagen en nog langere platvoeten, glimlachend
kunnen wachten tot een der gasten besluiten kan een croquette of nee toch maar een
worstje of nee toch maar een kop koffie te bestellen. Die babbeltjes over zich laten
heengaan, die doof zijn voor onhebbelijkheden.

Joden...
Ons terrasje is internationaal. Joodse emigranten uit het Germaanse en voormalige
Habsburgse rijk slurpen er koffie, zoals ze dat in Berlijn, in Wenen deden en, zolang
als het duurt, nu in Amsterdam doen. Ik vraag me altijd af, wat er nu eigenlijk Joods
aan deze lieden is, buiten hun geforceerde omzwervingen dan. Wat is er Joods aan
deze lieden, die treife koffie drinken, treife vlees eten en die dezelfde vooroordeelen
hebben als de Gojim? In geheel West-Europa is bijna geen Jood te vinden. Typische
Joden vind je slechts in het Duitse propagandaministerie en in het Oosten van ons
werelddeel. Streicher kent de Talmud beter dan 99,9 t.h. der Joden; en hij weet er
nog niets van af. En het stelletje kapitalisten en intellectuelen, dat in Zion zit, is dat
Joods? Er zijn nog Joden te vinden, zelfs in Amsterdam. Maar dan zijn ze ook zoo
exotisch en zo anders, dat een zogenaamde Jood zich niet thuis bij hen voelt.

Actrice
Maar geen politiek op ons terrasje. Zo juist heb ik het over een filmactrice gehad.
Hoewel ze nog geen wereldfaam heeft, is zij het middelpunt van afgunstig en dus
voorbarig geroddel. Zie haar daar zitten, met het figuur van een naaktdanseres en
het gezicht van een schoolmeisje. De ene zegt dat ze een komediante is, de andere,
dat zij daar niet eens talent voor heeft. Men zegt, dat zij mannen verslijt gelijk de
toekomstige wereldoorlog dat niet erger zal kunnen. Maar de paar mensen, die haar
kennen, zeggen, dat zij een heel normaal, lief, talentvol kind is.

Werk. Jaargang 1

32

Mysterieuse Godin
Naast haar zit een oudere jonge dame. Zij heeft het gelaat van een Romeinse godin.
Het schijnt uit marmer gehouwen zo strak en klassiek is iedere trek. Maar toch heeft
het gezicht een expressie van weemoed. Het licht uit het grijsgroen der wonderlijke
ogen, het is zilverachtig geweven in het overigens donkere haar. Vanwaar deze
weemoed? Een verloren minnaar? Moedersmart? Het leed der wereld? Wie zal het
zeggen? Misschien treurt zij om haar verloren slankheid. Misschien ook smaakt het
gebakje haar niet. Wat weten wij van de mens?

Partijlid
Aan het tafeltje in de hoek zitten twee jonge mannen. De een is keurig gekleed. Het
is een van die typen, waar niet veel anders van te vertellen valt, dan dat ze partijlid
zijn.

Een dichter
Maar de jongeling naast hem is een dichter. Dat is te zien aan zijn slanke handen en
gekke ogen. Nooit spreekt hij je tegen. En als hij het wel doet is het zo tactvol, dat
je het niet eens merkt. Vrouwen vinden hem een beetje griezelig, omdat ze denken,
dat hij ze werkelijk begrijpt. En een vrouw, die dat in haar hart aangenaam vindt,
moet nog geboren worden. Het geheim is nog steeds het hoogste wat de mens bezit.
En vooral de vrouw is er verzot op ergens het geheim van te bezitten. Schone illusie
van anders-zijn en dan natuurlijk van uitzonderlijk-zijn.

Ontwikkeling
Maar nu wordt mijn aandacht van de hoge kunst afgeleid door een jonkvrouw. Hat
die sich aber gemacht! Wie had ooit kunnen denken, dat zij nog eens op het terrasje
zou kunnen zitten om daar ongeneerd een diner van veertig cent te verteren. Vijf jaar
geleden is zij een van mijn elfhonderd collega's geweest. Ze was veertien jaar, erg
lang, erg spichtig, erg kinderachtig en erg lelijk. En nu is het een vlot, aardig meisje,
smakelijk gekleed, en niet
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eens groot. Niet meer dan twee hoofden groter dan ik. Ach, ze doet me denken aan
deze elfhonderd collega's, die zestig uur van de week geen daglicht zien. Ik heb de
veertienjarige leerlingetjes als onbevlekte kinderen zien binnenkomen, die liever
verstoppertje speelden achter de kisten, dan deze uit te pakken. En een jaar later?
Mijn eigen ogen hebben het gezien. En daarom verheugt het me, dat ze zo netjes
terecht gekomen is. De een verslonsde, de andere trouwde, de derde werd zelf waar,
de vierde hypochondrisch, de vijfde kunstenares, maar zij is een prettig kantoormeisje
geworden.

Zelfmoord...
Wat ken ik toch ontzaggelijk veel vrouwen. Daar is er al weer een. Een Egyptische
schoonheid: voorhoofd en neus in een lijn, zwarte ogen en nog zwarter haar. Ik ben
twee dagen zwaar verliefd op haar geweest. Totdat ik op haar polsen diepe littekens
ontdekte. Iemand, die zelfmoord probeert te plegen, vind ik griezelig, vooral wanneer
het niet lukt. Het lijkt dan altijd een beetje op het straffen van de omgeving. En nu
zit ze op het terrasje en drinkt koffie alsof ze van deze wereld was. En wat is ze
anders dan een geest. Een kwade geest. Een huiveringwekkende vrouw, die zich
koestert in de zon, die ze ontvlieden wou, die omspoeld wordt door de wind, die ze
ontlopen wou, die zit temidden van mensen, die ze niet langer wilde zien, die dood
is en toch leeft, die vier onvergankelijke litteekens draagt op haar lichaam en toch
onze koffie drinkt.

Over lippen
Wat is het toch merkwaardig. Al deze mensen, die schijnbaar zielloos achter hun
Chinese muren zitten, leven. Hun voeten, die het chroom van de tafel stoten, hun
handen, die doelloos op de tafel liggen, hun lippen, die de rand van het kopje
omsluiten, maken deel uit van hun ziel. Vooral deze lippen, die op komische wijze
bij het eten en spreken bewegen, die de merkwaardigste en soms meest angstwekkende
vormen hebben, die van de verte uit gezien als kleurloze lijnen in de ruimte kronkelen,
zijn accenten van de ziel. Ik houd van lippen, die
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groot krachtig en bias zijn of van lippen, die als fijne rode lijnen in het gezicht gezet
zijn. Er zijn lippen, die ik zou willen kussen, lippen, die ik uit het gezicht zou willen
snijden om steeds bij me te hebben, lippen die ik zou willen vernielen, verbranden,
verdrinken, omdat zij niets anders zijn dan een eeuwige vloek. Het is niet bepaald
origineel zoveel enthousiasme aan de dag te leggen voor lippen. Hoeveel fijner is
het niet de vorm van het oor te beschrijven, de welving der jukbeenderen, de snit der
nagels. Maar ik kan er nu eenmaal niets aan doen. Lippen zijn mijn blikvangers, naar
lippen kan ik uren staren zonder door andere trekken afgeleid te worden. Vroeger
keek ik naar ogen. Maar een keer heb ik mij zo in iemands ogen verloren, dat ik het
hart dacht te zien. Sindsdien ben ik bevreesd voor ogen, kijk ik er alleen naar wanneer
ik voel, dat ze mij onverschillig laten.

Nirwana en Panopticum
Feitelijk is zulk een terrasje een illusie. De illusie van eenzaamheid voor den stedeling.
Op het terrasje kan hij rustig sterven. Hij zit achter zijn tafel en staart schijnbaar
geïnteresseerd naar de mensen en het verkeer. Maar achter de tafels zitten alleen
beklede lichamen, geperfectioneerde Robots, mensen in cataleptische toestand. Zoals
Boeddha in het midden der wildernis zich onbezorgd concentreerde en ziel- en
gedachteloos het Nirwana binnentrok, zo zitten deze mensen in het midden van de
wildernis der moderne stad en zijn alle gestorven.
En daar zit ik dan, te barbaars en primitief om een dergelijke hypnose te kunnen
ondergaan, en struikel over al deze Chinese muren de forten en kamers binnen, me
gedragend als een inbreker, die niet alleen het huis leegsteelt, maar ook de vrouw
des huizes kust. Welk recht heb ik, als een modern staatsman, het vertrouwen te
schenden, dat zij allen in de onaantastbaarheid van hun plekje op het terras stellen?
Welk recht heb ik over al deze mensen te denken, die ik vluchtig ken, en waaraan ik
zo nauw verbonden ben door de gemeenschappelijke liefde tot het terras? Want ik
weet toch al te goed, dat het hier geen verzamelplaats is van mensen, maar van om-
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hulsel. Het is hier een fantastisch panopticum, waar alles door een wazige sluier
onwezenlijker wordt dan toch al het geval is.

Woordjes
Maar onverwacht gaan de mensen drinken, eten, praten en dan is het wezenloze weg,
dan is alles weer menselijk. Bij sommige verlangt men terug naar hun
panopticum-houding. Er zijn mensen, die uitsluitend roerloos wat betekenen. Zolang
ze strak zitten, lijken ze kunstwerken, waar de Heer tevreden mee kan zijn. Maar
iedere beweging, die zij plegen, is een scheldpartij. Andere daarentegen, die, wanneer
zij in diep gepeinzen verdwaald zijn, op Gothische gnomen lijken, veranderen, zodra
het leven in hen vloeit, tot wezens van een verfrissende kuisheid. Al deze mensen
hier zijn grote problemen, ook al zijn ze nog zo onbelangrijk. En dan zijn er nog
lieden, die de mens denken te vangen onder een gaasje van woorden. Het is
ongetwijfeld een leuk gezelschapspelletje mensen te karakteriseren met een paar
termen. Maar wie zou het in ernst wagen. Wie zou de voortdurende ontwikkelingsgang
van een ziel willen klemmen tussen een paar armzalige woorden?

Ik, het genie en het zelfportret
En terwijl ik dit alles dan in een ontembare scheppingsdrang neergeschreven heb,
overvalt me een moedeloosheid. De mensen zullen me niet geloven. Ze zullen mijn
grootse gedachten, mijn fijne humor, mijn alles omverwerpende satyre, mijn techniek
van woorden-mixen niet kunnen waarderen, omdat ze me niet kennen. Ze zullen niet
geloven, dat ik dit alles meegemaakt heb en doorvoeld, dat ik inderdaad op dit terrasje
zit. Maar terwijl ik mij aan de ene kant bij voorbaat heerlijk, bijna wellustig, miskend
voel, ontraast tegelijkertijd aan me de overtuiging, dat ik een genie ben. En bij een
genie behoort een zelfportret.
Schilders hebben het makkelijk; die kunnen altijd zeggen, dat ze zichzelf
vereeuwigen uit studie overwegingen. Het model, dat steeds bij de hand is. Dat hun
zelf-
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portretten zo bezield zijn, is echter merkwaardig. Deze bezieling ligt niet alleen
plichtsgetrouw in de ogen, maar in de kleine rimpels van hun gezicht, in ieder plooitje
en vlekje. Een onsympathiek zelfportret heb ik zelden gezien. En daarom twijfel ik
er wel eens aan of zij hun eigen aard geschilderd hebben. Maar wat moet een schrijver
doen? Kan hij zichzelf beschrijven? Ik bedank er voor de goêgemeen te openbaren
hoe edel, zielig of gevoelig ik ben. Maar ik heb een hond en aan zijn beschrijving
zal ik de liefde verspillen, die ik mezelf niet geven mag, vanwege de mensen en wat
ze er wel van zullen zeggen.

Sandyman
Mijn hond dan heet Sandyman of Kandahar en is van het zuiverste ras. Maar niemand
ziet hem dat aan. Wie heeft er ooit van een borderterrier gehoord? Sandy is een
allemansvriend. En dat is prachtig. Bezoekers vinden het heerlijk, wanneer een
vreemde hond blij tegen hen opspringt. En ik zeg dan altijd hartelijk: hij voelt dat U
van dieren houdt. Mensen vinden zichzelf erg goed, wanneer ze dierenvrienden zijn,
en denken, dat een ander ze dan ook goed zal vinden.
Sandy is een kleine, plompe, bruine hond, met een witte buik. De mensen vinden
deze witte streep prachtig. Maar de kynologen hebben dat als een fout genoteerd.
Hij heeft de ogen van een hysterische vrouw, wanneer hij stil voor zich uitkijkt. Maar
wanneer hij op muizenjacht is, lijken ze op die van Rockefeller (†). Het is natuurlijk
vreselijk primitief van me, maar ik vind het heerlijk, wanneer Sandy vecht. Dan is
de kleine en ietwat slome hond een onoverwinnelijk strijder, voor wien de Heraclessen
der straat aan de haal gaan. Op Sandy ben ik trots. Zeer strategisch begin ik toe te
geven, dat Sandy lelijk is. Dan vertel ik, dat hij indertijd honderdtachtig gulden gekost
heeft, dat hij verscheiden malen internationaal kampioen geweest is. Ja, ja, dat lelijke
hondje. En den luisteraar stijgt het schaamrood naar de kaken, omdat hij zulk een
flater geslagen heeft.
Sandy mijn hond, ik moet nog steeds belasting voor je betalen. Maar ik heb het
voor je over. Want je hebt iets
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menselijks. Je lijdt aan toevallen. Soms wek je ons 's ochtends met een erbarmelijk
geween. En als we dan schuchter komen kijken, zien we onzen kleinen
honden-profeet, roerloos in de hall liggen. En al weet ik dan, dat deze toevallen van
zuiver anatomische aard zijn, toch krijg je daardoor een bezieling, een vleug van
menselijkheid. Je wordt hierdoor het symbool van de beginnende beschaving. Wanneer
je zo erbarmelijk schreit, of je hoofd wanhopig tegen de grond slaat, dan houd je op
dier te zijn. Dan ontvlied je de duisternis van de hondengeest en verdool je in de
even grote duisternis van de mensenziel. Eens heb ik een epileptica zich zien winden
en haar gelaat ging verscholen onder een huif van ontzetting en afgrijzen. Maar op
jouw vale kop ligt dan de wazige hand van berusting en overgave. En ik vraag me
af welke vizioenen je doen schokken.
En dan je buien van moedeloosheid. Urenlang kun je roerloos op dezelfde plek
blijven staan, je hoofd gebogen. Met zeldzame souvereiniteit veracht je de omgeving.
Achter je geloken oogleden gaan je geschminkte ogen schuil. Je energiek staartje
sluit als een wanhopig vraagteken je bruine romp. Je bent een erg nerveus wezentje.
Zo nerveus, dat ik je overdag niet los op straat kan laten, uit vrees, dat je onder auto's,
karren of fietsen komt. Maar na middernacht mag je lopen. Dan ren je als razend
zigzag over de verlaten wegen. Als een revolutionnaire mars tikken je nagels over
de tegels en je korte lijf is één verrukte siddering.
Je hebt iets. Je hebt diepte mijn hondje. Eerst lijk je zielig, een genadenbrood
kauwende werkloze. Maar je blijkt een zelfbewuste man te zijn, te zelfbewust om
zich uiterlijk het air van superioriteit te geven. Je weet dat je iedere hond op de vlucht
kunt jagen, dat je sneller dan ratten en muizen bent, dat je sterke kaken hebt en Sirius helpe mij - verstand.

Dierlijke mensen
En zoals dan mijn hond iets diep menselijks heeft, zo zijn er op het terrasje mensen,
die iets uitgesproken dierlijks hebben. Bij mannen is dat zo erg niet. Maar bij vrou-

Werk. Jaargang 1

38
wen hindert het ongelooflijk. Een vrouw, die iets dierlijks heeft in haar uiterlijk,
roept instincten wakker, die in de kerker, zelfs van mijn gesublimeerd zieleleven,
onrustig woelen. Iedere keer, wanneer ik hier 's ochtends zit, loopt langs het terras
een vrouw, die het figuur van een schoonheidskoningin heeft en het gezicht van een
afgrijselijke aap. Een dergelijke combinatie vindt men veel. En feitelijk is het een
der meest tragische dingen, die een vrouw te doorstaan heeft. Meestal zijn het deze
wezens, die door degenerees rijk onderhouden worden. Maar ik zou er een lustmoord
op willen begaan. Andere vrouwen daarentegen, die oppervlakkig beschouwd op
heiligen gelijken, maar wier lippen en ogen wegwijzers zijn naar het infernale, zou
ik steeds bij me willen hebben om af te ranselen.

Weer vrouwen
Vaak zit op het terrasje een jonge vrouw. Zij is een gedicht vol van het edelste
sentiment. Ik zou naar haar toe willen gaan, zwijgend mijn hoofd in haar schoot
leggen en een meesterwerk schrijven. Maar dat kan niet, want behalve mijn hond zit
ook mijn vrouw trouw op het terras. Ook is er een meisje, dat ik op mijn schoot zou
willen nemen om met vaderlijke stem sprookjes te vertellen. Maar een vriend, die
haar goed kent, beweerde, dat zij tien jaar geleden al medewerkte aan pornografische
bladen.
Ja vrouwen zijn raadselachtig. Vooral wanneer je ze beoordeelt van uit de verte.
Maar dat zij gecompliceerder zijn dan mannen weiger ik te geloven. Zelfs een vrouw
is een mens. Alleen is de vrouw over het algemeen minder stug, dan de man. En juist
de stugge mens is zo makkelijk te beoordelen, omdat hij zich niet zo handig weet te
verbergen achter barricaden van woorden en torens van gebaren. De zogenaamd
openhartigen, de alles van zichzelf verklikkenden laten ons verdwalen. En aangezien
de vrouw vaak openhartig lijkt, loopt de onnozele man er in. Hij dwaalt langs de
woorden, langs de verleidelijke gebaren, langs het niet-verzwegen verzwegene en
beroemt zich er op alles doorgrond te hebben.
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Maar het zijn juist de kleine gebaren en de aarzelende lettergrepen, die de bakens
vormen in de zielenzee. In de manier, waarop hij zijn hand terugtrekt, wanneer hij
een bedelaar een zwevende gulden geeft, verraadt de weldoener zich. In het tactvol
grapje, dat hij maakt, wanneer hij je wat laat verdienen. Ons terrasje is het speelterrein
der kleinigheden. Misschien ook, dat ik er daarom zo graag zit.

Weer een dichter
Plotseling fluistert mijn vrouw: ‘Groet dan’. Haastig zet ik mijn kopje neer en knik
hartelijk. Het fluwelen doek der mijmering, dat weldadig om mijn ogen ligt, belet
me nog te zien, wien ik groeten moet. ‘Wie was dat?’ En wanneer ik het antwoord
krijg, kan ik weer zien en horen. Ik bespeur, dat ik midden in de stad zit, dat er mensen
spreken, lepeltjes rinkelen, gelachen wordt. En dat hij daar aan het tafeltje zit,
temidden van twee lelijke meisjes.
Hij is een dichter en een gelukkig mens. Hij mist alles wat in staat stelt om te
twijfelen. Hij is de gelukkigste mens der wereld. Maar hij weet dit niet, want hij
worstelt met complexen, die hij uit de Freudiaanse literatuur heeft opgediept. Wie
hem zo ziet zitten, stralend en gezond, beseft niet, dat hier iemand koffie slurpt, die
diep en diep ongelukkig is. Juist deze gezondheid zit hem dwars. Wat hij ook
geprobeerd heeft: ziek is hij nooit kunnen worden. En daar dit toch behoort bij het
kunstenaarschap, grieft het hem oneindig. Wanneer vrienden hem om zijn stevige
constitutie benijden, bloost hij van kwaadheid en merkt op, dat hij zo vreselijk nerveus
is, zonder daarbij te bedenken, dat ook dieren nerveus zijn en dat pas de zenuwziekte
volmaakt menselijk is. Een tweede grief is, dat hij niet arm is, dat hij integendeel
zeer behoorlijk verdient. Zijn gepolijste verzen, die door hun onbegrijpelijkheid
diepzinnigheid suggereren, worden geregeld geplaatst. En al verdient hij hier nagenoeg
niets mee, het aureool van miskend zijn is in duigen geslagen. Maar met journalistiek
en reclamewerk is hij zo overladen, dat hij met de beste wil van de wereld niet
noodlijdend kan
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zijn. Het ergste van alles is, dat hij zijn geld en zijn gezondheid niet wil missen. Maar
toch kan hij er niet onderuit, dat alle beroemde dichters arm, miskend en pervers
waren. Zelfs zijn pogingen tot perversiteit zijn tot mislukking gedoemd. Voor
paederastie mist hij iedere aanleg, voor prostitués is hij bang, masochistische en
sadistische tendenzen kan hij ook al niet forceren. Nu zoekt hij zijn heil bij lelijke
en domme vrouwen en vertelt, dat zijn noodlot is, dat knappe en verstandige meisjes
hem niet willen hebben. Een keer is hij hiervoor bij een psychoanalyticus geweest.
Toen de arts na een onderzoek moest constateren, dat er werkelijk niets abnormaals
aan de hand was, kreeg de dichter zulk een aanval van woede, dat de psychiater zijn
diagnose moest herzien. Nu is het ongeluk van den dichter volmaakt.

Weer woordjes
En wanneer ik naar hem kijk, moet ik er aan denken, wat hij nu zegt en wat alle
mensen op het terrasje vertellen. Want al is het terrasje hier bij tijd en wijle een
zielloos panopticum, er wordt gepraat en bij voorkeur ontzaggelijk diepzinnig. Dat
wil zeggen: met diepzinnige woorden. Het woord is geloof ik de afgrijselijkste
uitvinding van de mensheid. Want dat er achter woorden ook begrippen schuilen is
de meeste sprekende wezens onbekend. Wanneer iemand spreekt over politiek of
godsdienst of kunst, dan wordt bewonderend uitgeroepen, dat de spreker zoveel
diepte heeft, terwijl hij hoogstens veel weet. En als iemand het over armoede en
ellende heeft, spreekt men over gevoeligheid, terwijl de betreffende persoon niets
anders dan sentimenteel is. Men bewondert iemand, die eerlijk is, maar vergeet, dat
eerlijkheid van minder belang is dan zuiverheid. Men zegt, dat iemand energiek is,
terwijl hij slechts een koppige kerel is. Men zegt dat juffrouw X hysterisch is, terwijl
ze slechts overvloeit van liefde. Men zegt - Men zegt - woorden waarvan de begrippen
verloren, verward, gemixt, geïdiotiseerd zijn. En dat alles met zulk diep-ernstige
gezichten, dat meelij en afgrijzen den luisteraar bevangen.
Neen, de taal is een onvolmaakt instrument, zo
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onvolmaakt dat het vaak een gevaarlijk instrument is. Vooral, wanneer het de
rechtspraak betreft.
Mijn oog glijdt langs de mensen. Dat is een voortreffelijke beeldspraak, want het
doet pijn op die manier naar mensen te kijken. En in gedachte vervang ik mijn oog
door mijn oor en luister naar wat er gezegd wordt of gezegd had kunnen worden.
Neen, het is niet veel wat de mensen te zeggen hebben. Vandaar misschien de
gelukzalige blik van doofstommen. Maar in ieder geval zijn deze sprekers onschuldig,
want hun woorden overhuiven niet de Chinese muren. Wee ons echter, wanneer ze
losgelaten worden op massa's. Woorden in de mond en nijlpaardenzweepjes in de
hand. Wee ons, wanneer zij uitverkoop houden van frazen ten aanhore van duizenden
lieden, die gevoed worden met kranten en korte verhalen. Wee ons, wenend aan de
oevers der mensheid. Wee ons, wetend dat de zin van een zin anders kan zijn dan de
gewone zin.

Leeftijden
Soms voel ik me oud, zo oud als een jongeling met vrouw en hond zich maar voelen
kan. Soms echter dringt het tot me door, dat ik nog vreselijk jong ben en wel wanneer
ik in de loop van een gesprek het heb over ‘jaren geleden’. Zo lang we nog niet
zeggen: ‘Ik herinner me precies, het was in 1902...’ zijn we jong. En bovendien
bedenk ik altijd, dat onze jonge Nederlandse dichters boven de veertig zijn en ik
volgens die graduering nog niet eens verwekt ben.
Ik wou maar zeggen, dat kennissen mij ‘jaren geleden’ een natuurmens vonden,
terwijl ik tegenwoordig een modern mens genoemd word. Nu vraag ik me af: zit ik
op het terrasje omdat ik geen natuurmens meer ben of omdat ik wel een modern mens
ben. Trouwens ik maak toch nog steeds natuurpoëzie. Bijvoorbeeld over honden:
Garbo - Shirley - Rin-tin-tin,
Goud huppelt de kassa in.
1... 2... 3... 4... 5... 6... 8...
Hondje speelt, producer lacht.
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De natuur
En ik houd nog steeds van de natuur. Dat is geloof ik een sentimentaliteit, die ik
nooit zal afleren. Niet omdat ik geloof, dat ‘buiten’ alles goed is, dat je er rein wordt
als een geanalyseerde moordenaar, dat je er tot inkeer kunt geraken, maar uitsluitend
en alleen omdat de natuur zo heerlijk natuurlijk is. Nooit behoef je je af te vragen:
kromt die tak zich om interessant te lijken; is dat voortdurende gezang van de
leeuwerik een pose; flirt dat schichtige hertje met me; is die rots hard of is dat uiterlijk
vertoon? Je behoeft over al die dingen niet na te denken en kunt ze nemen zo als ze
zijn.

Modern
Wat een modern mens is, begrijp ik niet.
Ik vind mezelf erg conservatief. Ik heb een hekel aan tandems, aan juffrouwen op
de duo van een motor, aan gifgassen, aan het fascisme en aan andere dingen, die in
trek zijn. Ik houd daarentegen van stalen meubelen, van surrealisme, van linoleum,
van verdraagzaamheid, van psychoanalyse en van andere dingen, die allang uit de
mode zijn.

Collectieve eenzaamheid
Neen, dat terrasje-zitten heeft een veel diepere betekenis. Het is een der
verwordingssymptomen van onze tijd. In massa's trekken we op om het kapitalisme
te kelen, in massa's trekken wij er op uit om de eenzaamheid te vinden. Wij liggen
heus niet slechts te luchten op het terras: wij begaan de collectieve eenzaamheid. Dit
is de grote tragedie van onze tijd, dat we niet meer alleen eenzaam kunnen zijn, doch
slechts ‘en masse’.

Volmaakte eenzaamheid
Het besef, dat wij slechts onderdelen vormen van een machinerie overweldigt ons
hoe langer hoe meer. Alleen voelen wij ons zielloos, gelijk aan steen en ijzer. Doch
de mens wil niet zielloos zijn, omdat hij sedert zestig eeuwen gehoord heeft, dat hij
bezield is. Noblesse oblige. Slechts temidden van duizenden anderen overvalt hem
de roes
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van kunnen - doen - zijn. Eén ziel heeft een klankbodem van duizenden andere zielen
nodig om zichzelf te horen. Maar gelijk de dronkaard slapen moet om zich opnieuw
te kunnen bedrinken, zo heeft de mens de eenzaamheid nodig om zich te kunnen
sterken.
Er bestaat geen weg in het leven, die twee mensen samen begaan kunnen. Lang
kunnen zij gezamelijk optrekken, maar onverwacht doemt het punt op, waarop de
verwijdering komt en de eenzaamheid begint. Een volslagen eenzaamheid, die
wonderlijker is dan de ochtendschemering in een woud. Schoorvoetend trekt de mens
door deze verlatenheid. In het begin schreeuwt, roept, zingt, dicht hij, maar spoedig
genoeg bespeurt hij, dat zijn stem opgeslorpt wordt door de donzen deken van de
schemering. En dan huivert hij, draait zich om en rent terug. Hij botst tegen andere
rennenden, tientallen, honderden, duizenden, honderdduizenden. Gekneld tussen de
sidderende lijven, voelt hij zich sterk worden. Voelt ieder zich sterk worden. En zo
staat de mensheid, neergepoot als een star en zielloos blok in het heelal.
Enkelen zijn er, die zich niet laten afschrikken, die de weg van eenzaamheid slechts
verlaten, wanneer het onoplosbaar mysterie van de dood optreedt. Dit zijn de
staatslieden, niet de politici: de kunstenaars, niet de schrijvers; de wijsgeren, niet de
theologen. Zij zijn de adem van de wereld; zij zijn het leven van deze wereld. Zij
zijn de wereld.

Noodlot
Maar wij eenheidsprijzenstervelingen, teruggesneld van de benauwende weg,
ondervinden, dat we zonder eenzaamheid het niet stellen kunnen. We moeten niet
alleen onze lichamen laten luchten, maar ook onze ziel. Wel kunnen we op gezette
tijden ons huis en ons lichaam wassen, maar onze ziel houdt zich niet met dergelijke
burgerlijke dingen op. Die heeft geniale allures. Plotseling overvalt ons de behoefte
eenzaam te zijn. Midden onder een verpletterende kus van Garbo, een stomp van
van Klaveren of een intiem avondje met dertig gasten. En dan wreekt zich ons
geestelijk onvermogen, dat de eeuwige
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eenzaamheid achterstelde bij de eeuwige collectiviteit. Wij worden stil.
En doen we niet aan kunst, dan blijven er nog slechts twee dingen over: een
lustmoord plegen of naar het terrasje gaan. Daar een moord tien jaar kost en het
terrasje elf cent, belanden dus de kapitaalkrachtige lieden bij de koffie, terwijl de
aards minder goed bedeelden weer de dupe worden en op indirecte wijze de eeuwige
eenzaamheid leren kennen.
Twee kopjes koffie lang geven wij ons over aan de orgie der collectieve
eenzaamheid. Daarna staan we op, gelouterd, verjongd, vernieuwd. Wandelen
veerkrachtig door de straten, flirten of doen zaken, voelen ons goed, kiplekker.
Wij arme Chaplins.
En hiermee heb ik dus op ontstellend scherpzinnige wijze het mysterie van het terrasje
ontdekt en verklaard.

Mijn taak
Nu rest mij nog één taak. Een taak, die veel weg heeft van een grootse missie. Ik wil
Uw zieleherder zijn. Verschillende vakken heb ik beoefend, maar mijn diepste en
innigste wens was steeds psychiater te worden. Daar ik echter geen hoofd voor wis-,
schei- en natuurkunde heb is dat onmogelijk. Langs deze weg echter, geacht publiek,
wil ik mijn roeping vervullen.
Ik maak geen reclame voor dit terrasje: U weet niet waar het ligt. Van het
Boerenverdriet heeft U nooit gehoord. Overal kunt U koffie krijgen met tien procent
service. Nogmaals bezweer ik U: ik maak geen reclame.
Maar ik heb het beste voor met Uw ziel. En voor Uw ziel is ieder terras even goed,
hoe ook de consumptieprijzen mogen zijn. Het betreft niet dit terras, het betreft de
terrassen.

Weldadigheid
Ik wil een goede daad plegen. Ik wil er U toe dwingen een weldaad te ondergaan.
En wanneer U een greintje menselijk gevoel bezit, dan zult U zich nooit aan
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weldaden onttrekken. U zult voelen, dat deze tijd een heerlijke tijd is. Zo lang ge
niet rijk zijt en niet geslaagd, maar arm als een woestijn en onbelangrijk als een edel
gevoel, vervult ge een onmetelijk belangrijke positie in het sociale bestel. De mensen
kunnen goed aan U doen! Hoe meer ze tegen U opzien des te meer sloven zij zich
uit, in het bewustzijn van hun eigen goedheid en onbaatzuchtigheid. Zij verdrinken
bijna in hun medelijden en stikken bijna in de beklemming van hun eigen
beminnelijkheid.

De lezer en ik
En ik zie tegen den lezer op, omdat van hem mijn geld en roem moeten komen. IJdel
en arm als een aan lager wal geraakt aristocraat, hunker ik naar des lezers gunst en
in de hoop hem door weldaden voor me te winnen sloof ik me voor hem uit.
Al mijn relaties met de levenservaringen loop ik voor hem af en donderend roep
ik hem toe: zoekt de eenzaamheid. Overdag praat U, 's nachts woelt U, doch er moet
minstens één uur per dag eenzaamheid in Uw ziel heersen. Dit is de levensmedicijn,
die ik U toedoen van de kansel mijner wijsheid. En wanneer ik U smeek één uur per
dag te sterven, dan is dit geen verwensing maar een zegen. Na deze dood verrijst gij
weelderiger en sterker dan een maagd na het grote gebeuren. Gij beleeft een
renaissance per dag. En het kost zo weinig. Ieder kan zich de weelde permiteren der
eenzaamheid. Ieder moet eenzaam zijn. Voor een paar minuten.
En deze eenzaamheid vindt U niet in het woud, waar de adem van het oneindige
leven U bedwelmt, evenmin vindt U haar in Uw huis, waar in het stof de herinneringen
hurken aan mensen en dingen. Die eenzaamheid vindt U op een terras, dat
Niemandsland der wereld, waar het raffinement der moderne cultuur een onzichtbare
isolatie wrocht tegen alles wat U beletten kan eenzaam te zijn.
H. SCHAKOWSKY

Werk. Jaargang 1

46

[Gedichten]
De taak
Als kind reeds wist ik dat er dagen komen zouden
van woeling, wereld-wijd en dat ik die zou zien
en in hun midden staan, vervuld van hun tumult
en dat dàn pas mijn stem zijn klank zou vinden.
Ik wist toen niet, wanneer het zou beginnen
en pijnigend vervulde mij de leegheid mijner dagen zo werd ik jongeling en liefde kerfde door mijn hart
maar in de uren zelfs van 't diepst en donkerste versagen
grepen mijn lege handen soms plots smekend in de lucht
dan wist ik ook, sekondenlang, dat ééns
die greep gevuld en dat dan ook de stem die thans
dreef op de lage klank der onvervulde liefde
zeer luid en hoog zou zijn, zich fel
en wetende verheffend tegend iets
dat ik niet kende, maar waarvan
ik duister voelde dat het komen moest.
Is het gekomen nu? Het nadert snel
ik zal er niet aan sterven, want léven is mijn taak
voorloopig nog, de dood zal weldra waren
rondom ons heen, een hongrig huilend dier
dat in de nacht en in het zonnelicht der dagen
de mens bespringt, uitéénscheurt en verzwelgt.
Is dan de taak van mij en van mijn allernaasten
die vorm en beeldingskracht meedragen in hun ziel
niet tot het allerlaatst, tot uit de diepste nood
te zingen van het heilig levensrecht der mensen
te zingen van de zon, wanneer het duister is
te zingen van de ploeg, wanneer wij zwaarden wetten der vrijheid gloed te zien, als wij geketend zijn?
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De ziener
De ballast van een liefdeleven
duister en zwanger van verraad
is hem als erfenis gebleven
uit tijden, op wier graf hij staat.
Volop gevoed en zonder zorgen
bracht hij zijn dagen veilig door
begroette lui de nieuwe morgen
en immer meer gingen teloor
de in zijn geest gerijpte daden
waarvoor hij nooit zijn handen hief
en moeiteloos bleef hij versmaden
wat hem kon scheiden van zijn lief.
O dreigend wolkendek daarboven
ontlaadt uw lasten op dit hoofd
dat hen die hunkerend geloven
redding en schoonheid had beloofd.
Verplettert nu met zware vlagen
en rukt uitéén de loden last
waardoor hij niet omhoog kon dragen
zijn geest, in laagheid toen verbrast.
Alom staan sidderend de volken
en wachten op het aanvalssein
dat hen in wervelende kolken
zal werpen, die hun einde zijn.
Gekromd, gekerkerd en verraden
met een onteigende kultuur
zeeg deze mensheid neer langs paden
beschenen door het verre vuur
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dat aan de horizon kwam branden
waar reeds de bliksem nederschoot de nederlagen zijn op handen
rondom het leven waart de dood
maar gij, die jarenlang vermoedde
wat gij nù vlammend zeker weet
staat op, de volken te gaan hoeden
en slingert nu omhoog uw kreet
die allen uit hun slaap zal rukken
en storten in het vagevuur
dat slechts wie vecht kan onderdrukken blust, met het bloed van uw kultuur!

Fata morgana?
Eens, op een avond, zal dit alles barsten
en vloeien over 't rode offerblok van ons bestaan.
Ik zwijg nu graag en wacht, tot dat de wilde tijden komen
die komen zùllen, zelfs als ik vergat
het oogenblik, waarin ik hen herkende
van verre, ziende met ontzette blik.

L.P.J. BRAAT
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[Gedichten]
Rekenschap
Een vaderland, vol loos alarm en godvergeten speculanten
verraad, van vroeg tot laat, een weerzinwekkend leuren
met leed, een uitverkoop aan snotterige klanten
gegrabbel in een ziel, waaraan de prille geuren
van lente en van licht, en van de eerste bloei
der liefde reeds té lang door zweet en zilte tranen
ontnomen werden - dit, ten bate van zijn groei.
En ik?
Verblindend is de zon, en wit de barre wanen
vervloekte dwinglandij, ik zwerf maar zit gebonden
aan deze stoel vanwaar ik intercommunaal
kan spreken met elkeen wiens nummer ik gevonden
en ja ik heb verstaan, in mij bekende taal ik werp het masker àf, men zal mij naakt hervinden
en gillende van haat zal ik te woord hèn staan
die mij hebben gewond, die mij zo dom beminden
die in hun vraatzucht zelfs te lijf mij wilden gaan
omdat ik schoonheid droeg en weldoorvoed naar 't scheen,
van idealen vol, mijn prille jeugd uittrad.
Toch blijf ik vreemd en ver van het vermoeid geween
van wie ontgoocheld zijn - ik zoek een ànder pad
en leer de deernis aan naarmate ik mijzelve
ontwen in 't troebel diep van 't oude zeer te delven.
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Kringloop
Toen werd het stil in hem
de oude slagen waren al zó lang verloren
en op geen slagveld bleekte meer gebeent' de tijd werd helderder sindsdien en reinigde met zorg
wat vuil en van geen nut meer was.
Neen, reden en tot klagen
die vond hij niet, maar toch
wanneer de avond kwam en hij
zijn handen strekte, leeg
in lege ruimte dan trok iets door zijn ziel
scheurend omhóóg, een vuurstraal of
eer een komeet, met in zijn vonkenbaan
het duizendvoudig woord, wègspattend in de nacht
wààrheen?
Zo sterft de grijsaard aan zijn jeugd
en gaat geen korrel graan verloren
van hoop, van wanhoop en verlangen.

L.P.J. BRAAT
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De toneelspeler
Over mijn jeugd, heren rechters, behoef ik niet veel te zeggen. Daar mijn ouders
vroegtijdig stierven, werd ik door mijn grootvader in huis genomen. Hij was een
pedant uit de jaren van Frederik II, las Voltaire en liet het Duitse Von der Mark varen.
Ieder zijn meug.
Ik genoot met een aantal andere kinderen van de haute bourgeoisie onderricht van
een Fransen gouverneur. Van het ogenblik af, dat wij ‘Zaïre’ opvoerden op
geïmproviseerd toneel, en mijn Orosmane het gesprek van de dag werd in ons
residentiestadje, trok mij het theater. Op mijn zeventiende jaar liep ik weg met een
Italiaanse troep. Toen ik een en twintig was, keerde ik als talentvol acteur naar mijn
grootvader terug. Mijn roem ging me vooruit. De oude heer was zoo trots op den
verloren zoon, dat hij onmiddellijk het testament liet herroepen, waarbij hij mij na
mijn vlucht ten gunste van een verren neef had onterfd. Ik hoefde op die erfenis
gelukkig niet lang te wachten; drie weken na mijn komst stierf hij. Zijn bezittingen
in baar geld werden mij door den notaris prompt uitbetaald; de rest werd in latere
jaren achtereenvolgens te gelde gemaakt. Het halve jaar van vrolijk vertier, dat ik in
het hertogdom van mijn geboorte doorbracht, bezorgde me een gevaarlijke roep en
een lastige kwaal en ik verdween dan ook een tijdje uit Duitsland met de ruïnes van
mijn wereldlijk en lijfelijk kapitaal.
Ouder en wijzer geworden in dit halve jaar, begon ik het leven nog eens. Ik
recruteerde uit rondreizende gezelschappen een aantal acteurs en actrices, die ik zelf
had gezien of wier renommé tot me doorgedrongen was, en vormde een eigen troep,
die ongetwijfeld de beste van alle trekkende komedianten was, en waarmee mijn ster
naar nieuwe hoogten klom. Totdat de vrouw toetrad, voor wier dood ik hier terecht
sta.
Het was omstreeks 1827, dat zich een onbekend persoon bij me vervoegde; we
waren toen in Straatsburg en logeerden in het beste hotel ter stede. Het was al
schemeravond, toen de onbekende, die zich voorstelde als
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Jacques Deslormes, mijn kamer betrad. Over een uur zou onze enige voorsteling
beginnen; de muzikanten maakten reeds een tour door de straten, om zich daarna
voor de schouwburg te verzamelen. Ik verzocht den man, van wien ik niet meer dan
bedelarij verwachtte, om kort te zijn, of, indien hij kwam voor een zaak van gewicht,
de volgende morgen terug te keren. Terwijl hij scheen te overleggen, nam ik hem
even aandachtig op. Hij was een jaar of zestig; de haren aan de slapen waren dun en
grijs; zijn gestalte licht gebogen, de schouders moe. Toen hij zijn gezicht een oogwenk
naar de kaarsvlammen keerde, zag ik een scherpe magere physiognomie, doorkorven
met rimpels en groeven, de onmiskenbare sporen van alle vormen der menselijke
hartstocht, die me dadelijk den acteur in hem deden herkennen. Ik herinner me, dat
ik een onbehaaglijk gevoel over me kreeg; misschien niet zozeer, omdat dit door
mimiek misvord gezicht zo genadeloos bewees, wat mijn eigen nog jeugdig en
ongerept gezicht stond te wachten, maar omdat reeds in deze eerste ontmoeting een
waarschuwing school voor de toekomst, die ik later zou begrijpen. Hoe dit zij, ik
negeerde de sombere indruk, ik was nieuwsgierig geworden, en deed den man het
voorstel, zijn bezoek te herhalen.
Hij verraste me de volgende morgen niet weinig door te verschijnen in gezelschap
van een jong meisje, dat hij me voorstelde als zijn dochter Renée.
Nu had ik als toneelspeler het aandeel liefde, dat voor me weggelegd was,
ruimschoots genoten; ons beroep brengt nu eenmaal een zekere vergemakkelijking
van zeden mee. Vrouwen beschouw ik als wezens, die voor den man weliswaar
onmisbaar, maar verder onbelangrijk zijn. Zeker, ik heb nukkige en zachte naturen
gekend; ik heb gewillige en ook zogenaamd ongenaakbare karakters leren kennen;
maar, wat zal ik zeggen, als doortastend en welgemaakt minnaar had ik nimmer veel
tegenslag ondervonden, en tot mijn grote voldoening waren ook de verhoudingen,
die ik voor en na had, nooit van lange duur geweest, en verbroken juist voor de tijd,
dat de verveling gaat dreigen, en men nog zonder wrok en berouw van elkaar kan
gaan. Ik herhaal derhalve, dat ik in de vrouw
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niet meer kon zien dan een genotsvoorwerp, waarmee men evenals met een geladen
pistool min of meer voorzichtig om moet springen, doch dat verder als werktuig
ondergeschikt blijft. In deze geestesgesteldheid maakte ik kennis met Renée
Deslormes.
Eerst bij het tweede onderhoud maakte Jacques Deslormes zich en zijn dochter
als toneelspelers bekend. Zonder veel omwegen vertelde hij me, dat ze door de
ontbinding van een Elzasser troep, waar ze bij hadden gehoord, brodeloos waren
geworden, en nu, zwervend en terend op hun laatste thalers, een nieuw engagement
zochten. Bij het vernemen van het gerucht, dat de troep van monsieur de la Marque
zich in het Straatsburgse bevond, hadden ze zich gehaast, mij op te zoeken. De oude
liet me een aantal lofwaardige getuigenissen omtrent hun beider gaven zien, die hij
met trots op de tafel voor me uitbreidde.
Ik had maar met een half oor naar zijn uiteenzettingen geluisterd, en meer acht
geslagen op het jonge meisje. Ze was een jaar of twintig en bizonder mooi. Maar wonderlijk genoeg - het enige, wat me tegenover haar bezielde was een sterke mate
van nieuwsgierigheid, gemengd met een onbewuste angst, een ondergrondse onrust,
en niets van ontwakende begeerte. Renée was groot, slank en donkerblond; ze zei
geen woord, en zat onbewogen tussen haar vader en mij in. Alleen haar sterke grijze
ogen gingen af en toe van den oude naar mij. Ik verbaasde me over deze geringe
levendigheid, en dat nog wel bij een actrice, die een engagement komt zoeken, en
daarbij volkomen vertrouwt op de overredingskracht van een ouden man en een paar
getuigschriften. Geen enkel uitdagend of charmerend gebaar, geen snelle blik
veroorloofde ze zich; integendeel, er sprak bijna stugge vijandelijkheid uit haar
houding, die me verbaasde en verwarde, en tegelijk somber aantrok.
Het stilzwijgen, dat plotseling ontstond, toen Deslormes had uitgesproken, bracht
me in een moment van pijnlijke verlegenheid, zoals ik dat niet eerder gekend had.
Ik wist geen uitweg in mijn verwarring, dan door botweg op te staan, en met de rug
naar de bezoekers gekeerd te ontkomen aan de koude spottende blik, waarmee
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het meisje mijn gebrek aan zelfbeheersing beantwoordde. Toen ik mezelf opnieuw
in de macht had, verklaarde ik, dat ik niet in staat was om voetstoots te beslissen. Ik
vroeg den oude derhalve beraad tot de volgende dag, en de requestranten verlieten
mij, Deslormes met een toneelmatige buiging. Renée met een kleine reverence,
waarin een blijvende mate van spot me niet ontsnapte.
Ik was die dag en de daarop volgende nacht onrustig, at en sliep slecht. Ik weet
niet hoe het was, maar ik verlangde naar de volgende ontmoeting. Toen vader en
dochter eindelijk weer verschenen, nam ik ze onmiddellijk aan; de contracten werden
getekend, de voorschotten uitgekeerd, en de zakelijke kwesties besproken, waarbij
ik Renée weer op kon nemen. Mijn geprikkelde nieuwsgierigheid omtrent het stille
en terughoudende van haar gedrag nam gaandeweg toe. Toen ik haar naderhand aan
de overigen van het gezelschap voorstelde, merkte ik bij de vrouwen duidelijke
gekrenktheid op; maar ik besloot bij voorbaat, me niet te storen aan de jaloezie en
de beledigde gevoelens van mijn actrices, en de volle verantwoordelijkheid op me
te nemen voor al wat er volgen zou.
Had ik toen geweten - mon Dieu!
Spoedig genoeg bleken de nieuwelingen werkelijke winsten te zijn voor ons
gezelschap. Hun getuigenissen hadden niet gelogen; onze successen bewezen het.
Tot mijn voldoening zag ik, dat de toneelspeelsters hun klaarblijkelijke naijver jegens
Renée hadden laten varen, toen ze bemerkten, dat er tusschen haar en mij niet de
gevreesde intimiteit bestond. Over belangrijke rollen twistten ze vrijwel nooit; die
discipline had ik hun vroegtijdig geleerd, en daar mijn honoraria goed waren, beperkte
zich hun onderlinge wedijver er toe om elkaar in de keuze van sieraden, opschik en
bewonderaars te overtreffen, wat me nogal beuzelachtig en derhalve de schone sexe
volkomen waardig scheen, maar waartegen ik niet het minste had in te brengen,
omdat het hen althans bezig hield.
Tussen mij en den ouden Deslormes ontstond geen diepgaande vriendschap, noch
de vertrouwelijke sfeer, waarin de ene man tegenover den anderen spreekt van zijn
verleden en omstandigheden. In den beginne had ik
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dit niettemin verwacht; in 't bizonder was ik gebrand op een verklaring over de vroege
aanleg van Renée, haar kille deugdzaamheid en het raadselig waas, dat haar omgaf.
Maar het uitzonderlijk voorval in haar leven, dat mijn nieuwsgierige verbeelding
zich steeds wilde denken, bestond blijkbaar niet; en zo begreep ik ten slotte ook, dat
er niets buitengewoons was te verhalen; en wanneer ik Renée gadesloeg, moest ik
mezelf bekennen, dat het bizar en geheimzinnig fluïde, dat me in het begin getroffen
had, niet veel meer was dan een voor een actrice onalledaagsche kuisheid. Alleen
ten tonele scheen ze hartstocht en beweging te bezitten; in het leven zelf was ze
terughoudend en preuts als een burgerjuffertje, hetgeen de leden van ons gezelschap
nogal vermakelijk voorkwam. Ja, het was spoedig zo ver, dat ik een zekere
teleurstelling over het aanwerven van vader en dochter niet kon onderdrukken; alleen
de beroepsbewondering bleef over; en zo ging het ook de andere mannen van de
troep.
De zomer van 1828 trokken we ons terug naar een Beiers dorpje, om daar in stilte
en rustieke levenswandel de koortsen, het klatergoud en de beslommeringen van het
verstreken speeljaar te vergeten en nieuwe krachten op te doen. Deslormes kreeg
echter twee maal achtereen een bloedspuwing; hij lag een paar weken ziek, maar
kwam toch op krachten en meende, dat hij ongestoord weer zou kunnen optreden.
Bij onze eerste herfstvoorstelling in Wenen stierf hij op het toneel. Het was een
geruchtmakende gebeurtenis, welker opzien ik gaarne gedenk. Gebaard op oude
décors, tussen requisieten en maskers, omgeven door de geschminkte mannen en
weeklagende halfnaakte vrouwen, met een verwrongen onder grime en gom verstard
gezicht, waarvan de groeven en krassen nog scherper leken in het schelle voetlicht,
was hij een dankbaar voorwerp voor het medelijden en de sensatiezucht van de beau
monde, die zich nog lang in onze kleedkamers verdrong. De volle huizen, die volgden,
herinner ik me met onvermengd genoegen.
***
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Op een avond in November, een week of vijf na de begrafenis, verscheen Renée in
de kamer van mijn logement te Salzburg. Ze had zich in fiere zelfbeheersching weten
te houden in de afgelopen dagen, maar nu was ze bleek. Het was een ongewoon
schouwspel, dat me bijna aangreep. Het koele, onbeduidende en afwerende waren
geheel verdwenen. Iets sibillijns en ontzagwekkends lag er in de wijze, waarop ze
naar me toekwam; haar anders strenggrijze ogen waren wijd-open en helderbauw,
zoals ze het ook in de grote scène's konden zijn. Ik voelde een diepe bevreemde
belangstelling door me gaan, die echter weer verdwenen was, toen ze zacht en
weifelend begon te spreken:
- Monsieur le directeur, ik vermoed, dat dit niet een gelegen tijd voor U is; maar
ik heb iets dringends op het hart, en daarom wil ik U spreken.
Ik schokte ongeduldig de schouders. Ik stond immers op het punt, om aan die vrije
avond - we speelden vier maal per week - met enkele oude vrienden in de stad van
Mozart een kaartnacht te verbinden, en ik wilde niet worden opgehouden.
- Mademoiselle, zei ik, het spijt me, dat Uw vermoeden juist is. Is het werkelijk
zó spoedeisend, wat U me hebt te zeggen? Is het morgen te laat?
Ze knikte met het hoofd, langzaam en ernstig.
- Ja, monsieur. Er gaat namelijk over een half uur een postkoets.
Ik wierp hoed en rotting verbaasd op tafel.
- Een postkoets? Wilt U dan, wég?
- Ja monsieur.
Ik deed een pas naar haar toe. Ze keek me aan. Haar mond was week en onbekend.
Ik bewoog me niet, opnieuw doorbeefd van de vreemde belangstelling. Weg - weg,
waarom wilde ze weg? Ik voelde eensklaps, dat ik machtig gelukkig was over het
vooruitzicht, dat ze zou gaan, en machtig rampzalig tegelijk. Ik nam haar op, verward
en pijnlijk verwonderd over de duistere kracht, die van haar uitging. Haar ogen
werden rond onder mijn blik, donkerblauw; een zacht rood vloog naar haar hals en
wangen; haar gewaad ritselde. Mijn blikken omvingen de

Werk. Jaargang 1

57
hele gestalte. Ze leek groter, haar haren glansden rijk en rossig, een lichte geur steeg
er uit. En het lichaam, dat anders zo koel, vijandig ver leek, en het mijne onverschillig
had gelaten, was in dat ogenblik verlokkend nabij, vleselijk warm schouders en
borsten, vleselijk de mond. En terwijl ze op haar beurt naderde, sprongen haar
gedachten vooruit, had ik het doel van deze komst al begrepen. Ze wilde niet weg,
ze verlangde naar mijn liefde, ze kwam als minnares.
Ik had verstaan, en terwijl ik mezelf nog rekenschap gaf van deze ommekeer,
grepen onze handen elkaar - een man en een vrouw. Maar het wonderlijke,
ontstellende, hierbij was, dat ze me niet zoals alle andere vrouwen onmiddellijk het
strelend zelfbewustzijn gaf van minnaar en veroveraar. Met het zinnelijkste verlangen
steeg er een wrede redeloze wrok in me op; en in plaats van de beheerste en tedere
hoffelijkheid, waarmee ik elke andere spelend tot het moment van de overgave breng,
trok ik haar ruw naar me toe:
- Aha, mademoiselle... een liefdesverklaring?
Even kromp schrik door haar heen. Haar adem ging sneller; de ogen verwijdden
zich met vochtige pupillen; de lippen trilden. Was ze gekwetst, zou ze schreien? Eén
ogenblik stonden we zo.
Toen lag ze aan mijn borst.
Ik schaam me niet te bekennen, dat ik nooit een vrouw met meer angst heb ontkleed.
In mijn gevoel wisselden lust, woede, weerzin en nieuwe verrukking elkaar af. Mijn
God, een duivelse nacht! Alles had me moeten waarschuwen! Ofschoon ik haar
maagd bevond, was er geen sprank van trots in me; en zodra het genot voorbij was,
greep me een neerslachtigheid, die me inwendig leeg en koud maakte. Ik stond op,
toen Renée in slaap was gevallen, en drukte mijn voorhoofd tegen de wandspiegel.
Ik was niet langer mezelf; iets in mij was aangetast, mijn hooghartig en tot dusver
onverwrikbaar zelfvertrouwen wankelde. Het leek me, alsof ik degene was, die men
in bezit genomen had. Nu weet ik, dat het zo was; bezeten was ik, en niet het meisje,
dat overweldigd door de eerste aanraking van de liefde, op mijn kussen sliep. Ik trok
snel
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mijn kleren aan en wierp me in het duister van de nacht, waar ik na uren van doelloos
wandelen iets van het oude zelfgevoel terugkreeg, ja, me dwong tot een zorgeloos
lachen om het hele voorval.
Wij volgen ons noodlot blind. Ik hield Renée bij me, en ze hechtte zich in de
komende maanden aan me met een roerende hardnekkigheid, grenzeloos gelukkig
over de ontdekking van haar gevoel. De andere vrouwen schenen ditmaal Renée
niets te misgunnen, wat me inwendig verbaasde en verheugde. Waarschijnlijk dachten
ze - zoals ik - dat de verhouding zichzelf spoedig zou overleven, evenals de andere
die zij en ik gekend hadden. Maar scherts, bedekte en open toespeling ontbraken
niet; Renée echter, vervoerd door het ontluiken van een geluk, dat ze niet had gekend,
aanvaardde alles met een blos en glimlachend, en ging er bij tijden maar al te zeer
op in.
Wanneer ik de wijdlopigheid en onvermoeibaarheid zag, die vrouwen gewoon
zijn te maken voor dergelijke kinderachtigheden, kon ik wrevelig worden, en moest
ik me somtijds geweld aandoen, om niet driftig en geringschattend tegen hen uit te
varen; het was, of het hier een temend burgerhuwelijk betrof, waarbij ondeugende
tantes en manzieke vriendinnen het jonge vrouwtje overstelpen met
dubbelzinnigheden, vol onderdrukt gegiechel en verholen jalouzie. Het ergerde me
onuitsprekelijk, zo vaak ik het bij moest wonen; maar bij onze gemeenschappelijke
maaltijden was het nu eenkeer onvermijdelijk, en niet graag zou ik mijn acteurs
hebben beledigd door voor Renée en mij op de kamers te laten serveren. Wel wees
ik Renée er meermalen op, dat ze, zo dikwijls de door mij verfoeide scherts dreigde,
van zich af moest bijten. Maar dan sloeg ze de armen om mijn hals en met het gezicht
aan mijn schouder bekende ze me, dat het haar gelukkig maakte, zo te worden benijd.
Dan ergerde ik me opnieuw; haar lichaam echter had nog de volle bekoring voor me,
en daar ik wist, dat ze haar eerste hartstocht beleefde, gunde ik haar met een zucht
dit twijfelachtig geluk.
***
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In het voorbijgaan van de maanden verminderde zowel de belangstelling van de
anderen voor de verhouding, als de mijne voor Renée. Dikwijls dacht ik terug aan
onze sombere bruidsnacht. Dan vroeg ik me met verbazing af, hoe ik haar toen in
zulk een grootse en ontstellende gedaante had kunnen zien; en ik beschouwde haar
lang en argwanend,zoals ze in onze kamers bezig was: rollen overlas, costuums
bewerkte, of zich aan het reisclavecymbel zette en een paar liedjes zong bij de schriele
muziek. Niets was er, dat in deze alledaagse, charmante vrouw herinnerde aan de
geheimzinnige onbekende van weleer, niets aan de sibillijnse en ontroerde bruid, die
later mijn kamer was binnen gekomen, om me haar liefde te bekennen. Nooit had ze
meer over heengaan gesproken; alles als natuurlijk aanvaard. In die ogenblikken van
borende achterdocht voelde ik mijn wrevel groeien. Ik hield niet meer van haar. En
haar liefde voor mij stuitte me tegen de borst.
Andere vrouwen trokken meer en meer mijn aandacht, en ik waagde enkele
voorbijgaande avonturen, in de hoop, spoediger in een nieuwe liefde te worden
betrokken. Het enige, waarop ik wachtte, om me voor een nieuwe verhouding te
kunnen bevrijden, was verkoeling van Renée's gevoelens. Maar deze bleef uit; het
was zelfs, of mijn onverschilligheid haar aanhankelijkheid verinnigde. Ze was bitter
en naijverig, als ik ook maar een zweem van toenadering tot anderen vertoonde, en
lag verwijtend lange uren naast me in de hotelbedden te schreien, als ik me - steeds
vaker - onbetuigd liet tegenover haar verlangens. Ik moest een eind maken aan de
geschiedenis. Ik bracht jonge lieden mee naar onze vertrekken, van wier
veroveraarstalent fabelen werden verteld; en werkelijk zag ik, hoe de een na de ander,
ontvlamd voor de slanke rosse vrouw, haar op overtuigende wijze het hof maakte,
smeekte, verzen en bloemen stuurde. Maar de pogingen waren vergeefs. Renée
verzocht me steeds weer, gebiedend, om haar te ontslaan van de lastige elementen.
Ik was wanhopig, dat haar liefde voor mij zo onuitroeibaar bleek. Ze duldde alles
van mij, toen ik met opzet liederlijke vermaken na ging jagen, bedron-
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ken bij haar kwam en haar geld bij het omberen verloor. Ze liet me niet, toen ik de
andere vrouwen opstookte, haar verdacht te maken. Ik begreep dat ze had gekozen,
en dat ze buiten mij geen man wilde toebehoren en erkennen. Voor het eerst in mijn
leven had ik kennis gemaakt met het soort vrouw, die onbeperkt trouw is, maar
daarvoor ook het onbeperkt bezit terug eist. Mijn ondergang moest volgen.
***
Eens, op het toneel - het was in Iphigenie - werd Renée duizelig en kreeg een flauwte.
Ze herstelde zich onmiddellijk, het stuk werd met applaus uitgeleid, en niemand
dacht aan het voorval. Niemand behalve ik.
Toen ik naderhand scherp ondervroeg, bleek mijn vrees gegrond. Ze lachte en hief
het hoofd, trots en moederlijk. Ze was zwanger.
Uren lang raasde en tierde ik. Ik beval haar, dat ze zich zou laten behandelen in
een naburige stad, waar ik een vrouw kende, die me in een dergelijk geval eens
geholpen had. Ze weigerde. Toen sloeg ik haar, voor het eerst. Ze onderging het
zwijgend, maar gaf niet toe. En ik bemerkte, dat met de verwachting van het kind
haar gebondenheid aan mij op angstige wijze toenam.
Ik antwoordde met openlijke haat. Stonden we samen op het podium, en speelden
we de grote liefde-scène, dan wrong ik in mijn greep haar armen in woedende
wraakzucht. Iedere andere zou hebben geschreeuwd; maar zij werd enkel bleek, en
verdroeg de kwelling met gesloten ogen en weke mond, als een liefkozing. Waren
we weer alleen, dan stompte ik haar van me weg; ze omvatte mijn knieën en kuste
mijn voeten - een zwijgende slavin.
Toen keerde de vrees terug, de vrees, die ze me ook bij de eerste ontmoeting, in
de eerste nacht, had ingegeven; een naamloos tergende angst, de geschoktheid over
iets, dat ze in mij vernield had. Ik dorst haar eensklaps niet meer te slaan; niet uit
angst voor het ongeboren kind; als ik dat door mijn wreedheid had kunnen doden,
zou het me wel zijn geweest. Het was angst voor de onmen-
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schelijke liefde van deze vrouw, voor de vochtige grote blik van haar ogen, voor de
tederheid van die mond, voor het meedogend zachte gebaar, waarmee zij 's morgens
mijn ontwaken begroette, voor de zwijgende zorg, waarmee ze in al mijn doen en
laten kon volgen. Ik dorst haar nauwelijks meer aankijken, niet meer aanraken; en
wanneer onze rollen ons er toch toe dwongen, sloeg ik de ogen neer en mijn handen
sidderden als van een zieke. Ik was redeloos bevreesd voor de liefde van Renée. Ik
verloor alle zekerheid; ik verloor ieder overwicht; ik verloor elk gevoel van
eigenwaarde. En terwijl zij, stralend en recht naast me voor de voetlichten stond, en
de toeschouwers in verrukking bracht, voelde ik me geslagen en minderwaardig; in
de grote momenten stamelde ik, vergiste ik me, mijn gebaren werden zwak en zonder
overtuigingskracht. Ik verdroeg de nabijheid van Renée niet meer; ze ontroofde me
moed, kracht, alles. Wat een marteling, te bemerken, dat men fluisterde in de zalen,
waar het vroeger doodstil was, dat men lachte en floot op de galerijen, en siste, waar
men vroeger applaudisseerde! Wat een jeune premier naast een blonde priesterlijke
gestalte; een bevende, stotterende man, die hapert in zijn rollen! Wat een smaad!
Haar liefde, haar grote liefde, heeft mij mijn grootheid ontnomen! Ik, de gevierde,
de gejubelde minnaar was oud en machteloos geworden. Haar goedheid had me
vernietigd, me de gunst geroofd van mijn publiek, het enige en alles, wat een man
van mijn beroep nodig heeft om te leven en te spelen. Het was een diefstal, waarvoor
geen vergiffenis bestond, waarvoor geen straf te zwaar zou zijn.
We trokken verder - stad na stad - overal opgetogen ontvangen, en met
schouderophalen en gelach nagekeken. Mijn beste acteurs verlieten me. De recettes
verminderden met de dag. Renée, die misschien door haar spel de ondergang had
kunnen weren, kon met het vorderen van haar zwangerschap niet meer optreden; en
ik dorst de onmogelijke schande van weer te worden uitgefloten, niet meer onder de
ogen zien. Mindere krachten
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vervulden onze plaats. In een half jaar tijds waren we van koninklijk gebrevetteerde
troep gezonken tot tienderangs provinciegezelschap.
Het einde moest op de een of andere wijze volgen.
Nooit was de gedachte eerder met zoveel koene klaarheid in me opgekomen; maar
eens, toen ik op een avond Renée zag liggen slapen en haar beschouwde, het zware
geruisvol ademende lichaam, de volle moederlijkheid van haar boezem, de handen,
die als om te ontvangen geopend neerhingen, bleef mijn blik dralen op haar hals. Hij
was niet bedekt, zacht gemarmerd, vlekkeloos en slank. Lange tijd staarde ik er naar;
en onderwijl verlieten mij alle gedachten, tot alleen een blinde overmachtige haat in
me achterbleef.
Hier was de uitweg.
Het liep naar half acht. Mijn confraters maakten zich gereed naar het
achterbuurtschouwburgje te gaan, waar we Kotzebue zouden geven. Het vrolijk
rumoer, waarmee ze vroeger de trappen afdaalden, en de gangen vulden, maakten
ze sinds lang niet meer. Bedrukt en kortaf sprekend schuifelden ze langs mijn deur;
een enkele hoestte. Ik luisterde en wachtte, tot ze allen voorbij waren. Toen sloot ik
de deur en boog me over de zwangere vrouw.
Spoedig stierf het vreeswekkend gereutel. Ze gleed van de sofa; het hoofd viel op
zij. In het wit van de hals stonden de grote afdrukken van mijn vingers. Het gelaat
was als een opgezwollen paarse bloem. Ik wierp er een doek over heen.
Ik verliet de kamer. Het had niet lang geduurd.
***
Vóór me op het plein liepen de laatsten van de confraters. Ik versnelde mijn pas en
haalde hen in. Het regende zacht uit een parelgrijze lucht. Men zag me verbaasd aan.
Ik voelde, dat mijn gezicht ontspannen was, jong en stralend. Ik hief het op in de
avond. Geuren stroomden uit de bottende lentebomen; ik opende mijn mond; ik dronk
de heerlijkheid van de lente. Ik voelde mijn zelfbewustzijn groeien. Ik werd sterk.
Ik maakte een scherts,
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ik lachte. Voor we de schouwburg betraden, trok ik mijn metgezellen mee in de
Ratskeller. Hun verbazing vermaakte me. Ik voelde me hersteld van een duivelse
kwaal; ik was nieuw, ik was vrij! - Leven! roem! - Bijna zegenend overzag ik de
schamele mensentroep, die zich voor de verveloze kassa verdrong. Terugkennen zou
men mij!
De geur van de kleedkamers riep alle verdoofde instincten in me wakker. Ik
grimeerde me, ik kleedde me aan, zei de verzen van de hoofdrol met herleefd brio.
Den verwonderden hoofdrolspeler zond ik terug naar het logement. Schouderophalend
en argwanend namen de anderen kennis van mijn terugkeer.
Nooit heb ik zo het toneel betreden. Het applaus was zwak en stierf al weg bij
mijn opkomst. Maar in mijn hoofd zong het: vrij! vrij! En toen ik daar weer stond,
waar ik steeds als veroveraar had gestaan en me herinnerde, hoe het was voor de
verderflijke vrouw in mijn bestaan kwam, toen zwol iets in me, en de oude onstuimige
lust in het spel was onverminkt in me aanwezig. Ik dacht niet aan wat me te wachten
stond. Ik wist alleen, dat ik een weerstand moest overwinnen: het cynisch afwachten
van het publiek en het gebrom van mijn bentgenoten. Revanche! Inwendig jubelend
wist ik, dat geen verfoeide tederheid meer zou wachten, geen kwellende liefde mijn
zelfbewustheid ondermijnen. Ik kon mezelf herwinnen. En ik speelde, uitdagend
zorgeloos bijna, zó zeker was ik van de uitslag; zorgeloos, gewaagd, met een
demonische zwier! En ik voelde, hoe de oude glans en de oude veerkracht van minuut
tot minuut toenamen in dit spel; dat mijn woorden al meeslepender klonken, mijn
mimiek won aan ongekende magie. Ik zweepte mijn heldin op, en onder de lichte
furie van mijn spel werd ook het hare groter, dan ze ooit bij machte geweest zou zijn,
het zelf te scheppen. Langzaam, langzaam zweeg het vijandig gesis en geritsel van
de zaal; en eindelijk, bij de grote scène, was het ademloos geworden in de holle
ruimte met witte gezichten.
Toen het scherm viel, zond een razende bijval van handen en stampende voeten
zijn echo's langs de gepleis-
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terde gewelven. Men riep ons terug, vier, vijf, zes maal! Men wierp al wat er aan
bloemen en groen in de zaal te grijpen was, aan onze voeten, men bejubelde ons!
Mijn God, die grootheid, die trots, die stralende vermoeidheid! Nooit had ik mezelf
zo groot en volmaakt gekend, nooit zo de almacht van mijn kunst ondervonden! Ik
rende naar mijn kleedkamer. Opgetogen volgden de confraters om me geluk te
wensen. Ik dreef hen terug. Ik grendelde de deur. Ik wierp me op de knieën; en zo,
tussen pruiken, poeders, gewaden en geschilferde spiegels, dankte ik de
Voorzienigheid voor de dood van de vrouw, die het einde van mijn leven betekend
had.
In het logement heerste in de zelfde tijd opschudding en schrik. Gendarmes
wachtten me op: ik werd verdacht van moord op een zwangere vrouw.
Gewillig liet ik me arresteren. Gewillig ging ik mee. Thans, gewillig, heb ik alles
bekend. Wat heb ik nog te verliezen na het onmetelijk geluk, dat ik terug heb
gewonnen?
Theun de VRIES
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[Nummer 8]
Mist
PERSONEN: Yolan; Wilts; Wouterson; Karels, een student.
TIJD: winter 1938.
PLAATS: een Hollandsche universiteitsstad.

Eerste deel
Eerste tafereel
(Een zaal in het laboratorium van het Instituut voor Kankeronderzoek in een Hollandsche
universiteitsstad.
Nacht.
Een breede, ondiepe ruimte, waarin weinig te beleven valt: wit, zakelijk en zindelijk. Het
vertrek wordt beheerscht door een reusachtig raam in den achterwand, dat reikt van den vloer
tot de zoldering, en dat bestaat uit matglazen ruiten. Vóór dit raam, over de geheele breedte
van het tooneel, een lage werktafel, smal, waarop, keurig in het gelid, een tiental microscopen
met metalen krukken ervoor. De miscroscopen zijn thans afgedekt door zeildoeken hoezen.
Op het tweede plan, in het midden van het tooneel, evenwijdig aan het voetlicht, een marmeren
sectietafel met ustensiliën, waarboven een felle operatielamp brandt. De ondiepe linkerwand
wordt in beslag genomen door een deur, waarboven een brandlichtje; de rechterwand door
een ingebouwde waschtafel met twee bakken, waarboven eveneens een rood brandlichtje
brandt. De hoeken van het vertrek zijn rond, om het schoonmaken te bemakkelijken, nergens
zijn stofnesten of onbereikbare plaatsen; het is wit, staal en matglas, de nuchterheid en de
onaandoenlijkheid zelf. Maar achter het venster ligt, blauw en zwaarmoedig, de winternacht.
Wanneer het doek opgaat staan Wilts en Karels, in witte jassen en met rubber handschoenen
aan, achter de sectietafel. Wilts, een lange, blonde man met verbeten trekken en slordig haar,
is doende met het ontleden van een object, dat door de apparatuur op de tafel, aan de voorzijde
staande, voor de toeschouwers verborgen is. Karels, een student zooals er zoo velen zijn, staat
naast hem, aan zijn rechterhand, en reikt hem de instrumenten waarom hij bij tijd en wijle
met een kort woord verzocht wordt. Wilts werkt,
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wanneer het tafereel geopend is, enkele oogenblikken in stilte door, met soms een zacht
gemompel van concentratie. Karels volgt de bewegingen van zijn handen met aandacht.)

WILTS:

Ja... Ik geloof dat ik hier...
(strekt de hand uit zonder op te kijken)

Pincet.
KARELS:
(reikt hem het instrument).

WILTS:
(na stilte)

Jaja... En nu dit... Ziet er veelbelovend uit, wat?
KARELS:
(bevestigend)

H'm h'm.
WILTS:
(na stilte, waarin hij verder werkt)

Sonde.
KARELS:

Deze?
WILTS:

Nee, nee... De sleufsonde.
KARELS:
(reikt hem het gevraagde).

WILTS:

Mooi...
(werkt)

Ik eh... wacht, zóó... ik had vanmiddag niet gedacht, dat...
(Het gerinkel van een telefoon onderbreekt hem.)
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WILTS:

Hee! Wat kan dat zijn?... Er is toch niemand in het gebouw?
KARELS:

Alleen de nachtportier. Ze zullen uit het ziekenhuis om u gevraagd hebben, misschien.
WILTS:
(terwijl de telefoon opnieuw rinkelt)

Ik zou niet weten waarom...
KARELS:

Die patiënt van eergisteren stond slecht, vanmiddag.
WILTS:

Nee, nee. Dat kan het niet zijn. Ik verwacht de exitus niet eerder dan morgen...
(Weer rinkelt de telefoon, dringend.)

WILTS:

Luister jij 's even, ik kan hier niet weg.
KARELS:
(trekt de rechterhandschoen uit, gaat naar deur links, welke hij opent).

WILTS:

Wanneer het over die X-foto's gaat, zeg dan dat ze Wouterson opbellen!
KARELS:
(in het portaaltje achter de deur)

Jawel, dokter.
(zijn stem wordt gehoord, terwijl hij in de telefoon spreekt)

Hallo, sectiekamer... Nee, met Karels... Wat?... Dokter Wilts is bezet; kun je het mij
niet zeggen?... Wàt?!... Je bent gek!... Móói is dat! Dus we moeten de boel hier in
het donker zetten?... Maar hoe kom je erbij om dat nù pas... Wat?... O, juist. Nou,
enfin... 't Zal wel moeten, hè? Nàh... Vooruit maar. Jajaja. Dag eh... portier...
(terug in het vertrek, sluit de deur achter zich)

De nachtportier. We moeten over een kwartier uitscheiden.
WILTS:

Uitscheiden?... Wat bedoel je?
KARELS:

Over een kwartier begint de verduisteringsoefening van de luchtverdediging, en dan
worden wij vriendelijk verzocht om in het donker te gaan zitten.
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WILTS:

Maar waaroom, in 's hemelsnaam? Er zijn toch rolluiken voor de ramen?
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KARELS:

Dat is het hem juist. De rolluiken zijn vanmorgen afgenomen om geschilderd te
worden, zegt hij.
WILTS:

En daar komt hij noù pas mee?
KARELS:

Christiaans had een briefje achtergelaten, zei hij, maar dat had hij nù pas gevonden,
omdat het op de grond gewaaid was. Door de tocht.
WILTS:

Fràài is dat... Enfin, we zullen ons er maar bij neerleggen. Hoe lang duurt dat grapje?
KARELS:

Wat bedoelt u?
WILTS:

Die verduistering?
KARELS:

Een uur of zoo, meen ik.
(kijkt op zijn horloge)

We zullen tegen elven wel weer kunnen beginnen, denk ik. Als u, eh... als u dan nog
werken wilt...
WILTS:

Mooi. Laten we in ieder geval dit zaakje hier even afmaken, hè?
KARELS:

Afmaken?... U wilt toch niet...
WILTS:

Alleen even fixeeren. Ben je klaar?
KARELS:

Ik kom
(trekt de handschoen weer aan, neemt zijn plaats naast Wilts weer in).

WILTS:

Geef me 's even de formaline...
KARELS:
(reikt hem een bak. Terwijl Wilts verder gaat met werken kijkt hij om naar het venster).

WILTS:
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Jij zorgt er wel voor dat die seriecoupes in orde komen, wat?
(wanneer Karels niet reageert)

Hee! Luister!
KARELS:

O, pardon, eh... ik was even absent. Wat had u gevraagd?
WILTS:

Die seriecoupes; daar zorg jij voor. Denk je er om?
KARELS:

Zeker, dokter.
WILTS:
(na enkele oogenblikken, het object is in de formaline gedeponeerd)

Nou... we zullen het voor vanavond hier maar bij laten.
(stroopt de handschoenen af, werpt die op tafel. Terwijl hij naar de waschtafel gaat)

Zet jij ze even in 't sublimaat, wil je?
KARELS:
(die reeds begonnen is de instrumenten in de kookbak te ruimen) Jawel, dokter.

WILTS:
(knipt een licht aan boven de waschtafels)

Nou, we zijn tenminste opgeschoten, hè?
KARELS:

Ja... 't Is jammer.
WILTS:

Och, een uurtje rust kan geen kwaad. Ik voel m'n beenen nu ook, merk ik.
(borstelt de handen, spoelt ze af; kijkt om bij het afdrogen)

Och, jongen, gooi de boel er zoo maar in. Laten we een beetje opschieten, anders
krijgen we er nog last mee... Hoe zoo'n idioot er bij komt, om nù pas, op 't laatste
nippertje... Enfin.
KARELS:

Zoo, ik ben klaar.
(naar de waschtafels)

U kunt het groote licht wel vast uitdoen, als u wilt.
WILTS:
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Mooi
(naar de deurpost, dooft daar de lamp. Haalt een sigarettenkoker te voorschijn).
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KARELS:
(wanneer het licht gedoofd is)

Nou, dat scheelt! Met dat kanjer van een raam zouden we als een leelijke baken
kunnen dienen.
WILTS:

‘Baken...’ Niet slecht. Sigaret? O, je bent nog bezig.
KARELS:

Aanstonds, graag.
(droogt zich de handen af)

Dit licht maar vast uitdoen?
WILTS:

Wat mij betreft, ga je gang.
(de brandlichtjes bedoelend)

Maar dié dingen zullen toch wel aan moeten blijven, denk ik...
KARELS:

't Lijkt me van wel. Die zullen uit zoo'n groote hoogte ook niet te zien zijn, misschien.
WILTS:

Nou... ze vliegen lààg, tegenwoordig. Ik heb vaak genoeg m'n microscoop zien trillen,
wanneer ze overkwamen.... Als je een sigaret wilt, pak maar,
(hij heeft ze op de tafel neergelegd).

KARELS:

Dank u, graag.
(bedient zich).

WILTS:
(geeuwt)

Hèè-hè!... Ben moe.
KARELS:

Geen wonder; u slaapt allemachtig weinig.
WILTS:

Wat weet jij daarvan?

Werk. Jaargang 1

KARELS:

Nou... Ik kom hier nogal 's zoo'n enkele keer langs, 's avonds. En dan brandt er altijd
licht. Soms nog om een uur of vier.
WILTS:

Daarmee is nog niet gezegd dat ik er zit!
KARELS:

Ik zou niet weten wie ànders. U en professor Wouterson staan er om bekend, trouwens.
WILTS:

Zoozoo... Nou, 't is prettig dat we tenminste nog ergens om bekend staan.
KARELS:

H'm. U stelt misschien bijzonder hooge eischen aan het begrip ‘bekendheid’.
WILTS:

Laten we elkaar niets wijsmaken, jongeman. Ik zit nou bijna dertien jaar in dit bedrijf,
en Wouterson ruim veertig. Maar ik zou de heeren, die ons kennen, buiten de
Hollandsche universiteiten, natuurlijk, met gemak de kost kunnen geven zonder
failliet te gaan. En over je toekomstige salaris hoef je je geen overdreven
voorstellingen te maken.
KARELS:

Maar u bent toch niet langer dan zes jaar specialist...
WILTS:

Wouterson is acht en dertig jaar lang specialist. En wie weet van z'n bestaan? Zelfs
hier, in de universiteit, de heeren van de andere faculteiten: ‘O, die ouwe professor
met dat sikje’. Verder? Weten ze véél... Ja, en waarom? Als hij, door een stom toeval,
de oplossing had gevonden, dan zouden de kranten vól gestaan hebben. ‘Deze
vredesheld bevrijdde de menschheid van de geesel van de kanker!...’ Maar dat kan
iedere idioot overkomen. Laten we dus maar tevreden zijn.
(een stilte)

Wat doe jij eigenlijk 's avonds zoo laat nog op straat?
KARELS:

Pardon?...
WILTS:

Hoe kom jij hier licht te zien; soms nog om vier uur 's nachts? Je woont toch een
eind uit de buurt?
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KARELS:
(lacht)

De hond uitlaten.
WILTS:

Dat lieg je, natuurlijk. Maar, je hebt gelijk. 't Zijn mijn zaken niet.
KARELS:

Och, ik zie niet in waarom ik 't u niet zou vertellen. Ik wandel de laatste tijd nog al
eens laat met mijn meisje. En dan komen we hier dikwijls langs.
WILTS:

Zoozoo... Studente?
KARELS:

Ja.
WILTS:

Medicijnen?
KARELS:

Nee, Engelsch. Tweede jaars.
WILTS:

H'm. Aardig?
KARELS:
(lacht).

Volgens mij wel, ja.
WILTS:

Natuurlijk, natuurlijk... H'm... Goed gezond?
KARELS:

Pardon?...
WILTS:

Is ze goed gezond, je meisje?
KARELS:

Voor zoover ik weet, zeker... 't Interesseert u nogal, schijnt 't.
WILTS:

Och... ik interesseer me voor jou, dus...
KARELS:

Mij dunkt, dat dat twee volstrekt gescheiden zaken zijn.
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WILTS:

Zoo. Dacht je dat.
(een stilte)

Ze heeft toch zeker wel eenige invloed op jou als, eh... medisch student, nietwaar?
KARELS:

Op mijn werk, bedoelt u? Zeker. Maar alleen ten goede.
WILTS:

En als die invloed eens ten kwade worden zou?
KARELS:

Dat lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk.
WILTS:

Zoo.
KARELS:

Zij heeft een, eh... een groote bewondering voor mijn werk en helpt me over heel
veel moeilijkheden heen, door haar genegenheid en haar, eh... haar vertrouwen in de
‘heilige taak van de wetenschap’.
WILTS:

Zoozoo. Ja, dat is goed, natuurlijk. Dat is goed. Dat vertrouwen bezit jij tenminste
niet meer.
KARELS:

Hoe meent u?
WILTS:

Je weet verduiveld goed hoe ik dat ‘meen’. Ik heb mijn oogen niet in mijn zak zitten.
KARELS:

Ik ben mij er niet van bewust, de laatste tijd aanleiding te hebben gegeven tot klachten!
WILTS:

Klachten? Klets. Je doet je werk behoorlijk.
KARELS:

Dan begrijp ik niet wat u met uw opmerking bedoelde.
WILTS:

Ik bedoelde dat vertrouwen. In die ‘heilige taak’.
KARELS:

Ah... Dat bedoelde ik schertsend, natuurlijk.
WILTS:

Schertsend? Och kom.
KARELS:
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Ja, u zult me 't niet kwalijk nemen... maar u zult het toch met me eens zijn, dat je op
een gegeven moment ons werk niet meer zoo kunt idealiseeren als... als een
buitenstaander!
WILTS:

Zooals zij, bijvoorbeeld.
KARELS:

Inderdaad. Zooals zij... Wij, eh... wij worden wel erg vertrouwelijk, vindt u niet?
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WILTS:

Och... dat is de situatie. De schemering brengt vertrouwelijkheid.
KARELS:

Ja, dat is waar. En daar hebt u het geheim van mijn nachtwandelingen.
WILTS:

Dat is duidelijk. Ik, eh... ik ben blij voor je.
KARELS:

Het verrast me, dat u de waarde van, eh... van zooiets kunt apprecieeren...
WILTS:

Waarom? Ik ben toch ook maar een mensch?
KARELS:

Zeker...
WILTS:

Aha. Je betwijfelde of het wetenschappelijk instrument ook nog een hart bezat, niet?
KARELS:

Als u het zoo wilt formuleeren... In de vijf jaar, dat ik nu onder uw leiding als medicus
sta, kan ik me niet herinneren veel van de... de ‘mensch’ in u bemerkt te hebben.
(Een sirene begint in de verte te huilen.)

WILTS:

Zoozoo... En nu is dan het oogenblik gekomen, dat je aan mijn leiding als medicus
niet meer voldoende hebt.
KARELS:

Pardon... Ik, eh... ik ben volmaakt bevredigd met uw leiding als medicus. En die
apprecieer ik ten zeerste.
(Meerdere sirene's, naderbij, volgen in het koor.)

WILTS:

Ik heb de laatste tijd de behoefte gevoeld je een raad te geven, als mensch. Ik meen
bemerkt te hebben, dat je die noodig hebt.
(Het gehuil zwelt aan.)

KARELS:

Een raad?... In welk verband?...
WILTS:
(wijst naar de nacht)
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In dit verband.
(Een stilte tusschen beiden, waarin de sirene's, nu voltallig, loeien.)

KARELS:

Zouden we, eh... Zouden we dat licht niet uitdoen? De verduistering gaat beginnen...
WILTS:

Ga je gang.
KARELS:
(weifelt, gaat dan naar de waschtafel en dooft daar het licht. Het tooneel wordt donker).

DE STEM VAN KARELS:
(na een stilte, waarin het gehuil lijkt afgedreven)

We, eh... we hebben nog ruim een uur... Zouden we in dien tijd niet ergens naar
toegaan?
DE STEM VAN WILTS:

Ik zou niet weten waar naartoe.
KARELS:

Een biertje koopen, of zoo... Of naar een cinéac...
WILTS:

Een cinéac? Dank je. Dat gejank buiten is me genoeg; ook nog de bijbehoorende
redevoeringen te moeten aanhooren zou me te veel van 't goede worden.
KARELS:

Maar u wilt toch niet al dien tijd hier in 't donker blijven zitten?!
WILTS:

Waarom niet? Een gelegenheid om eens rustig te praten, die ons niet vaak geboden
wordt. Sigaret?
KARELS:

Eh... graag, alsublieft.
(Zij steken sigaretten op, de lucifervlam belicht even het ge-
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zicht van Karels, dan dat van Wilts. Dan dooft het vlammetje; alleen de vonkjes van de
sigaretten bewegen in het duister.)

WILTS:

Heb ik goed geraden, toen ik vermoedde wat je dwarszat?
KARELS:

Wat?...
WILTS:

Dat, waar deze duisternis een repetitie van is. De oorlog.
KARELS:

Misschien... Maar liever sprak ik daar niet over.
WILTS:

God weet is 't de generale repetitie...
KARELS:

Hou toch uw mond!... Neem, eh... neem me niet kwalijk. Ik liet me gaan.
WILTS:

Je loopt met plannen rond om weg te gaan, nietwaar?
KARELS:

Hoe dat zoo?...
WILTS:

Ik dacht 't. Ik meende je toestand te herkennen, de laatste tijd.
KARELS:

Mijn ‘toestand’!... U hebt makkelijk praten...
WILTS:

Hoe lang maakt de gedachte aan de mogelijkheid van een oorlog je al onrustig?
KARELS:

U moet me niet kwalijk nemen, maar ik begrijp niet waar u zich mee bemoeit...
WILTS:

Dacht je, dat ik het vroeg uit onsmakelijke nieuwsgierigheid?
KARELS:

Ik zie geen andere reden.
WILTS:

Ik wil je mijn raad geven. Als medicus en als mensch. Dàt is de reden.
KARELS:

Waarom mij?! Ik heb u er niet om gevraagd!
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WILTS:

Joù, omdat je mijn assistent bent, met wien ik samenwerk en die eens het werk uit
mijn handen zal moeten overnemen.
KARELS:

Dat laatste kunt u zich rustig uit het hoofd zetten... Ik verdwijn, met... met een paar
maanden.
WILTS:

Juist. Als wat verdwijn je?
KARELS:

Ik, eh... Ik weet nog niet. Als scheepsarts, misschien.
WILTS:

Waarom ben je niet al eerder verdwenen?
KARELS:

Omdat, eh... omdat ik nog niet klaar was met mijn studie.
WILTS:

Dat ben je over een paar maanden óók niet.
KARELS:

Ach, wat doet het er toe?! Ik verdwijn! Ik laat de boel hier barsten en ga de ruimte
zoeken!... Ik heb het u nu gezegd, en ik wil er liever niet verder over spreken.
(stilte)

U, eh... u hebt een recht het te weten, wat er gebeuren gaat. Daarom heb ik het u
gezegd... Het eenige, wat me nog een beetje moeite kost, is eh... is zij. Begrijpt u?
De rest kan ik makkelijk loslaten, daar is me niets aan gelegen. M'n ouders, m'n huis,
m'n vrienden... Alleen zij kost me een beetje moeite...
WILTS:

Allicht.
(een stilte)

Ik had dus toch gelijk, toen ik zei, dat je 't vertrouwen in de taak van de wetenschap
kwijt was.
KARELS:

Ja! Ja! Dat bèn ik!... En wie dat nièt is, in deze tijd, is een dwaas!
WILTS:

Och...
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KARELS:

Ik kan in het zwoegen, het monnikenwerk, de... de zelfkwelling, die u zich oplegt,
door in deze tijd naar de genezing van de kanker te zoeken, in een wereld die rààst
van moordzucht en bloeddorst, niet anders dan dwaasheid zien. Don Quichotterie;
een waan, die weggevaagd zal worden door de eerste voltreffer!... Dat, eh... dat zult
u natuurlijk niet met me eens zijn...
WILTS:

Nee.
KARELS:

Dat spreekt vanzelf.
WILTS:

Dacht je?
KARELS:

Uw generatie kent dat conflict niet.
WILTS:

Hoe oud denk je eigenlijk dat ik ben?
KARELS:

Wat doet het er toe!... Een jaar of veertig, misschien.
WILTS:

Drie en dertig. En jij?
KARELS:

Zes en twintig...
WILTS:

Zeven jaar verschil. Niet veel, wat?
KARELS:

Het verschil van een eeuw, wanneer het op onze conflicten aankomt.
WILTS:

Je vergist je. Wanneer het op onze conflicten aankomt: géén verschil.
KARELS:

Dan begrijp ik niet, dat u hier nog zit!
WILTS:

Ja... Dat, eh... dat is een lange geschiedenis. Als ik je dat allemaal zou willen
vertellen....
KARELS:

We hebben de tijd... De nacht is nog lang...
WILTS:
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De nacht is nog lang... de hemel wordt al lichter... Wat, eh... Wat zei ik?...
KARELS:

U zei: ‘de hemel wordt al lichter’!
WILTS:

Ja, dat, eh... hoort bij de geschiedenis...
(een stilte)

Het was op het dek van een nachtboot, over de Zuiderzee, moet je weten... Op het
dek van een nachtboot, in, eh... in negentienzes-en-dertig, dat ik... dat ik 't vonkje
van een sigaret ontdekte in het donker, zooals ik het jouwe nu zie...
(In de verte klaagt de stoomfluit van een schip, met lange, treurige toon. Vage geluiden van
water, het stampen van een machine, dan wordt het raamvak langzaam licht, met het
onwezenlijke, nevelige schijnsel van een maannacht in het najaar, Rond het gloeien van een
sigarettenvonkje in het duister teekenen zich de contouren langzaam af van het

Tweede tafereel
(Het dek van een nachtboot, laat-avond. Over de geheele breedte van het tooneel het hekwerk
van een reeling op het eerste plan. Tweede plan: links de doode ramen van een kajuit, rechts
de boeg van een sloep onder dekzeil. Derde plan: links de opgang van een trapje, dat uitmondt
op het sloependek; rechts een luchtkoker.
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Wanneer het doek opgaat zit YOLAN op de bank, die langs de kajuitwand loopt, tweede plan.
Zij rookt een sigaret, het vonkje gloeit bij geregelde poozen op in de blauwige duisternis.
WILTS komt op van links, het trapje af. Hij kijkt rond, drentelt naar de reeling eerste plan,
waarbij hij Yolan's sigaret ziet gloeien en een onverstaanbare groet mompelt. Hij tast in de
zakken naar zijn koker met rookmateriaal, steekt een sigaret in den mond, zoekt vergeefs naar
lucifers, kijkt weer in de richting van het vonkje op Yolan's sigaret, gaat dan naar haar toe.)

WILTS:

Pardon... Zou ik misschien een beetje vuur van u mogen hebben?
YOLAN:

Zeker
(reikt hem haar sigaret).

WILTS:
(verrast)

Oh... Neemt u mij niet kwalijk, ik wist niet...
YOLAN:

Schrikt u maar niet. Ik ben alleen.
WILTS:
(lacht)

Dat bedoel ik niet. Ik dacht, dat u een matroos was, of iemand anders van de
bemanning...
YOLAN:

Dus in ieder geval: een man. Ja, ik kan me voorstellen dat u ervan geschrokken bent.
Maar zoudt u niet eens opsteken?
WILTS:
(buigt zich over haar)

Dank u.
(steekt sigaret op. Na stilte)

Prachtige nacht, vindt u niet?
YOLAN:

Heel mooi, ja. Ik zit er al uren naar te kijken... Het zal me spijten wanneer het weer
dag wordt, en de boot de haven binnenvaart.
WILTS:
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Ik heb deze reis altijd heel graag gemaakt. Wanneer het maar eenigszins kon ging
ik met dit bootje inplaats van met de trein; al schiet je dan ook je nachtrust erbij in.
YOLAN:

Van slapen komt niet veel, hè?
WILTS:
(lacht)

Nee. Beneden in de kajuit kun je de rook wel snijden; en de heeren medepassagiers
schijnen niet te kunnen kaarten zonder te schreeuwen.
YOLAN:

Ja, benéden... Maar ik bedoel: wanneer je hier zoo moederziel alleen aan dek zit, en
je ziet die ongelooflijke pracht van de najaarsnacht, dan lijkt de gedachte aan slapen
alleen al een profanatie.
WILTS:
(na stilte).

Ik heb het te laat ontdekt. Jammer van de verloren uren, beneden.
YOLAN:

U is een echte man.
WILTS:

Ik?... Waarom?
YOLAN:

Zoodra u iets moois te zien krijgt is uw eerste gedachte: jammer, dat ik er niet eerder
bij geweest ben.
WILTS:

Vindt u dat zoo typisch mannelijk?
YOLAN:

Een vrouw zou gezegd hebben: wat heerlijk, dat ik er nog zoo lang van genieten kan.
WILTS:

Misschien...
(na korte stilte)

Het is een vreemde ervaring, om op het dek van een nachtboot over de Zuiderzee,
waarvan je dacht dat ze alleen handelsreizigers en polderjongens ver-
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voerde, aan iemand, die je niet zien kunt, om vuur te vragen en in een psychologisch
gesprek gewikkeld te worden vóór de sigaret op is...
YOLAN:

U vergeet het belangrijkste: met een vrouw!
WILTS:
(lacht)

Inderdaad. Maar, om u de waarheid te zeggen: dat had ik al weer vergeten.
YOLAN:

Gelukkig.
WILTS:

Vindt u dat zoo plezierig?
YOLAN:

Ik vind het plezierig, dat u tenminste niet op àlle punten een echte man blijkt te zijn.
WILTS:

Moet ik daarop ingaan?
YOLAN:

Dank u.
(Zij gaat naar de reeling, werpt haar sigaret overboord, Wilts volgt haar, na eenige aarzeling,
en gaat naast haar over de reeling geleund staan. Zij turen een oogenblik de nacht in.)

WILTS:

Ik hoop dat ik u niet in uw bewondering stoor, maar...
YOLAN:

U hebt iets gemist. Er is een ster gevallen.
WILTS:

Aha! Dan mogen we dus een wensch doen.
YOLAN:

Ik mag een wensch doen, u niet. U hebt de ster niet gezien; u had het te druk met uw
avances...
WILTS:

En wat is belangrijker?
YOLAN:

De ster, zonder twijfel.
WILTS:

De wensch, wilt u zeggen. Mag ik weten wat u gewenscht hebt?
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YOLAN:

Ten eerste is dat een onbescheiden vraag, en ten tweede zal de wensch niet verhoord
worden, als ik hem u vertel.
WILTS:

Hangt de vervulling van de wensch dan van mij af?
YOLAN:

Nee, echte man. Het bijgeloof zegt, dat een gedéélde wensch niet verhoord wordt
door de ster, die gevallen is. Het moet een geheim blijven tusschen één mensch en
het heelal.
WILTS:

Dan zal ik u in uw samenspreking met het heelal niet verder storen,
(na stilte, mijmerend)

Als kind geloofde ik er aan, dat een wensch vervuld zou worden, die gedaan werd
bij het vallen van een ster. Ik had één groote wensch, die... Oh, neemt u me niet
kwalijk. Ik stoor tóch.
YOLAN:

Heelemaal niet. Gaat u door.
WILTS:

Het zal u niet interesseeren, wat ik als kind gewenscht heb, en als jongen...
YOLAN:

Als kind wél, als jongen niet.
WILTS:

Waarom als jongen niet?...
YOLAN:

Omdat alle jongens hetzelfde wenschen.
WILTS:

Zoozoo... En dat is?
YOLAN:

‘Liefde’.
WILTS:

Ja... dat is waar. En ze hebben er meestal spijt van, wanneer die wensch eenmaal
verhoord is.
YOLAN:

Hebt u er spijt van gehad?....
WILTS:

Dat is een onbescheiden vraag, als ik uw woorden mag herhalen!
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YOLAN:

U hebt gelijk. Wat geeft het... het is voorbij.
WILTS:

Hoe weet u, dat het voorbij is?
YOLAN:

Omdat u anders allang begonnen zou zijn met het mij te vertellen.
WILTS:

U vergist zich. Het is niet voorbij; het is nooit geweest.
YOLAN:

Ach.
WILTS:
(na stilte)

En als jongen heb ik ook niet lang ‘liefde’ gewenscht.
YOLAN:

Wat dan wèl?
WILTS:

U zult me uitlachen wanneer ik het u vertel. Ik wenschte ‘onsterfelijkheid’.
YOLAN:

Ja... Als het daglicht geweest was zou ik misschien gelachen hebben.
WILTS:

En toch was het heel ernstig gemeend.
YOLAN:

Dat zal zeker wel. Jongens hebben zelden gevoel voor humor.
WILTS:

En wat erger is: ik wensch het nóg.
YOLAN:
(na korte stilte)

Dan heb ik u misschien gekwetst zonder het te willen. U moet me vergeven.
WILTS:

Waarom zegt u dat zoo opeens?...
YOLAN:

Omdat ik opeens voelde, dat ik heel dom aan het praten geweest ben. Zooals u
vergeten had dat ik een vrouw was, zoo had ik vergeten dat u een man bent. Er bestaat
geen man op aarde, die in een situatie als deze dingen zou kunnen zeggen, die niet
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diep-ernstig gemeend zijn... Of waarvan hij tenminste op dat oogenblik denkt dat hij
ze diep-ernstig meent.
WILTS:

U schijnt de mannen héél goed te kennen...
YOLAN:

Och... ik ken ze in zooverre, dat ik, wanneer ik weten wil wat een man voelt, het
tegenovergesteld zoek van wat ik voel...
WILTS:

Dat komt dan vannacht niet uit. Ik kan tenminste niet gelooven dat u, nu, het
tegenovergestelde voelen zou van wat ik voel...
YOLAN:

Ik voel, dat we op een heel gevaarlijke manier aan het praten zijn. Wanneer we niet
héél gauw uitscheiden, dan zullen we in de verleiding komen om elkander dingen te
zeggen, waarvan het ons morgen spijten zou, dat we ons zóó tegenover een vreemde
hadden laten gaan.
WILTS:

Vindt u dan dat wij nog vreemden zijn?...
YOLAN:

Morgen zullen wij wéér vreemden zijn.
WILTS:

Ik geloof, dat ik begrijp.
(na stilte)

U is een wijze, oude vrouw.
YOLAN:

Ik ben geen van beiden! Het eerste jammer genoeg niet méér, en het tweede gelukkig
nog niet... Zullen we een sigaret opsteken?...
WILTS:
(reikt haar zijn koker)

Hier... neemt u er een van mij.
YOLAN:

Dank u.
(Haar aansteker flakkert aan; zij laat hem zijn sigaret opsteken,
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houdt daarna het vlammetje bij de hare, langer dan noodig is. Haar gezicht is een seconde
lang vluchtig belicht; daarna knipt de aansteker dicht en het is weer donker.)

YOLAN:

Zoo. Nu hebt u mijn gezicht gezien.
WILTS:

Het heeft me verrast.
YOLAN:

Dus u dacht werkelijk dat ik een oude vrouw was?!
WILTS:
(lacht)

Nee, dat niet. Het verraste mij, omdat ik opeens het gevoel had het al heel lang te
kennen.
YOLAN:

Dat is dan alleen maar een ‘gevoel’. Ik heb u nooit eerder gezien dan vanavond, op
de loopplank.
WILTS:

Dus u wist dat ik aan boord was?....
YOLAN:

Ja. Wat zou dat? Ik ken u toch niet?
WILTS:
(na stilte)

Gelooft u aan de reïncarnatie?
YOLAN:

Ik geloof aan de machteloosheid van het menschelijke verstand tegenover de
overrompeling door een nacht... als deze.
WILTS:

Ik meen het oprecht... Uw gezicht is in harmonie met uw wezen, zooals ik dat
aangevoeld heb, als een herkenning.
YOLAN:

Dat pukkeltje op mijn neus is dan zeker in harmonie met mijn stekeligheid?...
WILTS:

Het spijt mij, maar ik heb het niet gezien.
YOLAN:

Werk. Jaargang 1

Wacht u maar eens tot de zon opgaat, dan zult u eens zien hoe ik u tegenval. U is
veel te veel een romanticus, om niet de terugslag van de extase te ondervinden op
de psychisch daarvoor vastgestelde tijd.
WILTS:

U zult me hoop ik geen imitator vinden, wanneer ik u zeg dat u een echte vrouw
bent!
YOLAN:

Wij zijn op een gevaarlijk spoor, weest u voorzichtig!
WILTS:

Ach! ‘gevaarlijk’! Wat spreekt u toch van ‘gevaar’? Ik kan geen gevaar zien...
YOLAN:

U vergeet de terugslag, die onvermijdelijk is, wanneer u doorgaat met uzelf te
vergeten. En die terugslag zal u niet meevallen, dat voorspel ik u.
WILTS:

Het kan me werkelijk niet schelen wie u bent, en hoe uw verleden er uit ziet...
YOLAN:

In welke film heb ik dat méér gehoord?...
WILTS:
(lacht)

U hebt gelijk. Vermoedelijk in meer dan één.
(na stilte)

Maar gesteld dat ik de zekerheid zou hebben u nooit van mijn leven meer te
ontmoeten... Wat dan? Dan is dat gevaar toch wel geweken, niet?
YOLAN:

Die zekerheid zal voor u niet bestaan, al reist u naar het andere eind van de aarde.
Tenminste: u zult zich nooit heelemaal gerust voelen.
WILTS:

Misschien... Niettegenstaande uw pessimisme geloof ik nog steeds dat u een wijze
vrouw bent.
YOLAN:

U bent dommer dan ik; dat wil nog niet zeggen dat ik wijs ben!
WILTS:

Objectief misschien niet; subjectief zéker.
YOLAN:

Als wij alleen op de wereld waren...
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WILTS:

Dat zijn we. De nacht is nog lang.
YOLAN:

De hemel wordt al lichter...
WILTS:

Wij ook. Steeds lichter.
YOLAN:
(na stilte)

Hoor!... Was dat een vogel?...
WILTS:

Waar reist u naar toe?
YOLAN:

Niet vragen...
WILTS:

Ik wilde, dat wij heel lang samen zouden kunnen praten, voor dat ik wegga.
YOLAN:

Ver weg?...
WILTS:

Zoo ver als ik kan.
YOLAN:

Geen doel?
WILTS:

Nee. Een vlucht.
YOLAN:

Een vlucht?... Waarvoor?...
WILTS:

Dat is niet met één woord te zeggen... Voor deze tijd, voor het nieuwe heldendom,
de waanzin, de vernietiging... Voor de dood, misschien, als je het zoo'noemen wilt.
YOLAN:

U gelooft toch niet, dat je voor de dood vluchten kunt?
WILTS:

Wanneer er een pest-epidemie in het land was, dan zou u het toch ook verlaten?...
Dat is een vlucht voor de dood.
YOLAN:
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De tijd van pest-epidemiën is voorbij...
WILTS:

Maar er zijn andere in haar plaats gekomen, die met het lichaam niet hebben uit te
staan.
YOLAN:

U bedoelt... de epidemieën van de verbeelding?
WILTS:

Ja. En die zijn de ergste.
YOLAN:

Omdat je er niet voor vluchten kunt. Je kunt aan je eigen verbeelding niet ontkomen,
waar je ook heengaat.
WILTS:

Maar je kunt ontkomen aan de gevolgen van de verbeelding van ànderen.
YOLAN:

Van ànderen?... Ik begrijp u niet.
WILTS:

Kent u het woord ‘psychose’?
YOLAN:

Zeker.
WILTS:

Europa is op het oogenblik bezeten door twee psychotische epidemieën: een massale
grootheidswaanzin en een massale vervolgingswaanzin. De prognose van deze beide
epidemieën is een massale zelf-vernietiging. Oorlog. Begrijpt u het nu?
YOLAN:

Het klinkt allemaal bijzonder geleerd...
WILTS:

Ik heb toch heusch getracht het u zoo eenvoudig mogelijk voor te stellen.
YOLAN:

En u wilde beweren dat u voor deze epidemieën vlucht?...
WILTS:

Juist.
YOLAN:

Het lijkt me anders, dat u óók al tot de geïnfecteerden behoort.
WILTS:

Hoezoo?...
YOLAN:

Uw klakkeloos aanvaarden van de onvermijdelijkheid van een oorlog lijkt me een
verdacht symptoom.
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WILTS:

Pardon, dan hebt u me verkeerd begrepen. Ik accepteer de oorlog niet als
onvermijdelijk verschijnsel, ik stel alleen
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mijn diagnose van het lijden van dezen tijd en daaruit volgt, met een wiskundige
zekerheid, de prognose van de zelfvernietiging.
YOLAN:

Mag ik u iets vragen?... Bent u een dokter?
WILTS:

Hoe komt u daar zoo opeens bij?!
YOLAN:

Is het zoo?...
WILTS:

Inderdaad, ja. Maar ik begrijp niet wat dat ertoe doet...
YOLAN:

Ik was er al bang voor.
WILTS:

Waarvoor? Dat ik een medicus was?
YOLAN:

Ja. Uw eh... uw woordkeus bracht me op de gedachte.
WILTS:

Zoozoo... En is deze ontdekking u niet aangenaam?
YOLAN:

Laten we daar niet verder over praten, ja?
WILTS:

H'm. Soms óók al behept met een van die modekwaaltjes van tegenwoordig?... Een
kleine phobie, hé? ‘Plein-angst’, ‘trein-angst’, ‘water-angst’... ‘doktoren-angst’! Zou
het u helpen wanneer ik zeg dat ik op een laboratorium werk? Dus niet zoo'n gewone,
nare dokter, die altijd naar lysol ruikt en bij een vrouw de gordelroos interessanter
vindt dan haar knappe gezicht en haar slanke beenen?
YOLAN:

Waarom doet u opeens zoo grof?...
WILTS:

Omdat ik een echte man ben, en geen echte dokter.
YOLAN:

U is driftig geworden omdat uw toenadering zoo plotseling gestuit is?
WILTS:

Ziezoo, nu zijn we quitte. De eene grofheid is de andere waard,
(na stilte)

Neem me niet kwalijk. Het ontsnapte me.
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YOLAN:

O, u hoeft zich niet te verontschuldigen. Ik voel het net zoo als u.
WILTS:

Wat?
YOLAN:

Wij hebben ons, voor het laatst, nog eens trachten te verweren tegen de hunkering,
die ons tot elkander drijft. Het is de nacht, die de schuld heeft.
WILTS:

Misschien... Ik dreigde inderdaad de laatste schroom te overwinnen, die me ervan
weerhield u alles te vertellen, wat ik nog nooit aan een levend wezen bekend heb...
Uw opmerking over dat ‘dokter’ deed de deur dicht, die vanzelf open dreigde te gaan.
YOLAN:

Ik heb nooit geweten dat ik sentimenteel was... Maar ik voel mijn oogen warm
worden... of ik zal gaan huilen.
WILTS:

Dan zijn wij tot onze meest primitieve staat teruggebracht. Wanneer de man
overrompeld dreigt te worden door een gevoel, dat hem weerloos maakt, wordt hij
driftig. En een vrouw weet niet anders te doen dan te huilen.
YOLAN:

Wanneer iemand, die nog ‘nuchter’ was, ons zóó eens zou hooren... Dan ben ik toch
benieuwd wat hij zeggen zou...
WILTS:

Hij zou zeggen: die zijn verliefd op elkaar, maar ze hebben het zelf nog niet in de
gaten.
YOLAN:

Dan zou hij ongelijk hebben!
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WILTS:

Nù zou hij het zéker zeggen.
YOLAN:

U is zeer spitsvondig.
WILTS:

Ik heb een analytische geest, die me, hoe graag ik ook zou willen, geen seconde met
rust laat.
YOLAN:

Ik vind uw geest op het oogenblik eerder triviaal dan analytisch.
WILTS:

Kunnen we nog stééds de laatste stroohalm niet loslaten, die ons met de werkelijheid
verbindt?...
YOLAN:

Het schijnt zoo. Het is ook een héél ding...
WILTS:

U moet niet bang zijn, maar blij. Ik geloof dat oogenblikken, zooals wij die nog niet
durven te beleven, heel zeldzaam zijn in een menschenleven.
YOLAN:

Ons gesprek moet wel romantisch zijn om te hooren...
WILTS:

Ook die laatste redding moet ik u ontnemen: er is niemand die ons hoort, behalve
wij zelf. U kunt zich dus aan niemand vastklampen, om overeind te blijven, behalve
aan mij. En ik aan u.
YOLAN:

Hoe... hoe bedoelt u?....
WILTS:

U weet heel goed, hoe ik dat bedoel. (legt de hand op haar arm) Kom, vertel het me
maar.
YOLAN:

Wat?...
WILTS:

Dat je ongelukkig bent.
YOLAN:

Een vrouw is altijd bij de geringste provocatie bereid om te bekennen dat zij
ongelukkig is, ook al is het heelemaal niet waar.
WILTS:

En is het niet heerlijk, om dat eens te mogen zeggen? Want het is altijd waar.
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YOLAN:

U denkt misschien héél analytisch te zijn, en de vrouw heel goed te kennen...
WILTS:

Ik ken de vrouw heelemaal niet. Ik voel op het oogenblik alleen maar een groot
verlangen naar een alles-begrijpende, gedachtelooze innigheid... Naar een geestelijke
omhelzing.
YOLAN:

Geestelijke omhelzingen zijn gevaarlijk. Ze worden vleesch vóór je er op bedacht
bent...
WILTS:

Het geheim van deze nacht is juist, dat ze ons ertoe brengen wil om nergens meer
‘bedacht’ op te zijn. Ze wil ons, al is het maar voor één keer, bevrijden van ons zelf.
Van onze wanhoop, onze vertwijfeling, onze eenzaamheid...
YOLAN:

Kent u professor de Groot?
WILTS:
(na stilte, met een zucht)

Ja.
YOLAN:

Hij is de groote man van het gele-koortsonderzoek, is het niet?
WILTS:

Inderdaad. De groote man van het gele-koortsonderzoek. Zeer juist.
YOLAN:

Een kennis van mij kende hem van zeer nabij. Ze zei eens tegen me: ik ken geen
grooter geleerde en geen grooter geest dan hij; je wordt koud van ontzag wanneer je
zijn oogen ziet, die kijken heelemaal door je heen. Maar wanneer je hem
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ooit van je leven eens als mènsch leert kennen, dan sta je er verwonderd over, dat
onder het hoofd en de hersens van zulk een genie het hart en de mentaliteit van een
schooljongen schuilgaan. Hij heeft zooveel tijd en energie aan zijn werk besteed, zei
ze, dat zijn menschelijke ontwikkeling meer dan dertig jaar achter zijn gebleven.
(een stilte)

Is dat met alle bacteriologen zoo?...
WILTS:

Het schijnt zoo. Zij hebben althans een zóó kinderlijke eerbied voor de vrouw, dat
zij een onbeschaamde flirt niet de oorvijg durven geven die haar toekomt.
YOLAN:

Het is inderdaad zéér schooljongensachtig om een ‘flirt’ een oorvijg te geven.
WILTS:

U hebt hem toch niet gekregen, wel?
YOLAN:

In uw terminologie zou ik moeten antwoorden: pardon, het was een gééstelijke
oorvijg. En ik moet u eerlijk bekennen, dat ik minder behoefte had aan een geestelijke
oorvijg, dan u aan een geestelijke omhelzing.
WILTS:

In ùw terminologie zou ik moeten antwoorden: geestelijke oorvijgen zijn gevaarlijk;
zij worden vleesch voor je er op bedacht bent!
YOLAN:
(legt haar hand op zijn arm)

Vergeef me. Ik heb er spijt van.
WILTS:

Zóó plotseling?...
YOLAN:

Mijn vriendin had gelijk: ook ù bent een kind. Ik had gedacht van niet, anders zou
ik het niet gezegd hebben.
WILTS:

Ach! Waarom moeten wij elkander langer martelen? Ja! Ja! ik bèn een kind!... Langer
dan tien jaar heb ik gewerkt, gewerkt, niets anders gedaan dan gewerkt, en nù pas,
nù, nu ik eindelijk zal gaan beginnen met werkelijk iets te doén, en niet alleen maar
te leeren en anderen in te halen... nu kom ik pas tot de ontdekking wat voor een arme,
onnoozele stakker ik ben geweest! Tien jaar lang heb ik gedacht: ik heb een groote
taak te vervullen gekregen, ik zal de menschheid bevrijden van de geesel van de
kanker, ik zal een groot veldheer van de geest zijn... u kent die mooie praatjes wel,
die ezelsbruggetjes, waarmee wij, medici, onszelf door het monnikenwerk heen
helpen... Mijn ouders zijn, allebei, aan kanker gestorven, op heel jonge leeftijd. Ik
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heb ze nauwelijks gekend, alleen maar gemist. Ik heb een ellendige jeugd gehad bij
pleegouders, in het begin heb ik zooveel om mijn moeder gehuild, dat ze me sloegen
om er een eind aan te maken. Toen heeft het plan zich in me vastgezet om wraak te
nemen. Wrààk op de walgelijke ziekte, die mij beroofd had van twee menschen, die
ik niet missen kon. Ik ben medicijnen gaan studeeren, heb me gespecialiseerd als
patholoog anatoom, en nu, eindelijk, na tién jaar, ben ik zoo ver dat ik professor
Wouterson van het kanker-instituut assisteer als zijn rechterhand. Ik heb, van groentje
af, óp gezien tegen die man als

Werk. Jaargang 1

17
tegen een god, en nu heb ik hem ingehaald. Nu weet ik bijna even veel als hij, nu
werken we samen, zij aan zij, dag in, dag uit, nacht in, nacht uit, aan dezelfde tafel.
We vechten samen tegen de kanker, alleen, als kameraden, als vrienden, als... gelijken.
Hij en ik! Ik en hij! U... u kunt zich niet voorstellen wat dat voor me beteekent...
YOLAN:

Dat kan ik. Ik weet wie Wouterson is.
WILTS:

Dan is u een uitzondering. Niemand kent hem. Dempsey en Shirley Temple kent
iedereen; Wouterson, die méér voor de menschheid heeft gedaan dan... dan wie dan
ook, kent niemand. Toen hij zestig werd: in de krant... zóó'n portretje, van twaalf
jaar geleden bovendien, op een bladzij die niemand inkijkt... Maar dat doet er niet
toe, we weten nu eenmaal dat er geen kans op populariteit bestaat zonder een populair
succes, en we zouden het niet eens ambieeren ook. Er is in ieder geval geen medische
faculteit ter wereld of ze kennen de naam Wouterson even goed als die van Schüffner
of van Weve. En nu... nu ik eindelijk zoo ver gekomen ben, dat de lange baan, het
léven, voor me ligt... Wat denkt u dat er nu gebeurt?
YOLAN:

Ik... ik weet het niet...
WILTS:

Nu gaan mijn ooren open. Wanneer ik over mijn miscroscoop gebogen zit, hoor ik
voor het eerst de vliegtuigen, die over de stad ronken. Ik hoor het luchtdoel geschut,
in de kazerne naast het lab, repeteeren. Ik hoor de mitrailleurs knetteren en de
geweerschoten blaffen, voor de generale repetitie... Nu gaan ook mijn oogen open.
Ik frommel het buitenblad van de krant, waarin mijn middagbrood verpakt zit, niet
meer in elkaar als was het niet meer dan een stuk papier. Ik ga hem lézen. En terwijl
ik langzaam zit te kauwen, lees ik: ‘Bloed en eer. Het krijgsbedrijf is voor den man,
wat de zwangerschap is voor de vrouw. Wij moeten onze eer verdedigen. Vijfduizend
dooden in Abessinië. Luchtraids boven Addis Abbeba. Einstein verbannen. Geen
medicijnen meer, die door Joden zijn uitgevonden. Zestienhonderd dooden bij
bombardement. Massaparade bij het Heldendenkmal. Twee minuten zwijgen bij de
Cenotaaf. De eeuwige vlam onder de Arc de Triomphe. Volksgasmaskers
noodzakelijker dan brood. Hoogconjunctuur bij de staalfabricage. Rood front, zwart
front, geen front, volksfront, communisme is moord, leve de oorlog, fascisme is
kanker... kanker. Fascisme is kanker, communisme is kanker, pacifisme is kanker...
En daar zit ik, als assistent van den man, die langer dan dertig jaar getracht heeft te
weten te komen wat kanker is, en die het nóg niet weet!... En als ik dan in de
operatiezaal sta, en ik zie één klein, naakt menschenkind bewusteloos liggen, met
die smartelijke glimlach om de lippen, die alle genarcotiseerden dragen, dan vraagt
een stem in mijn gedachten: waarom? Waarom
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die arme donder helpen, waarom hem de kans te geven nog een paar jaar te leven;
wat is het anders dan hem sparen voor het massagraf?! Wat is het leven voor een
duivelsche klucht, dat wij dag en nacht zwoegen en langzaam uit elkander rotten met
een heilige glimlach, om één kleine, onooglijke overwinning op de dood, terwijl zij
in één jaar tijd een heel werelddeel zóó krankzinnig weten te maken, dat als resultaat
millioenen vermoord worden, waarvan wij, ten koste van ons leven, onze ziel, onze
zaligheid, misschien duizend aan de dood hebben ontrukt?... Ik... ik heb Schönberg
zien sterven, de man van de leprabestrijding. Hij had geen handen meer, zijn voeten
waren afgerot, zijn gezicht was afgrijselijk om te zien, en zijn laatste woorden waren:
‘hoe is de temperatuur van patiënt zes en veertig vandaag?’. Toen hij begraven werd
stonden vijftien mannen om zijn kuil, en één las iets voor van een papiertje, onder
een parapluie. Ik heb óók de begrafenis van een oorlogsvlieger gezien, die in een
woestijn een paar honderd weerlooze inboorlingen had afgeslacht en toen zelf gevallen
was door een verdwaalde kogel... Het was een cinéac, op de film. Ik was er heen
gegaan om te bekomen van een zware operatie, die vier uur had geduurd... Ach, ik
weet wel dat ik sta te bazelen... Ik... ik heb er eens met Wouterson over gepraat, in
het laboratorium. Ik hield het niet langer uit; ik heb tegen hem staan schreeuwen,
wel een half uur lang. Hij schoof zijn stoel achteruit en ging naar me zitten luisteren,
met over elkander geslagen beenen en een aandachtig gezicht. Toen ik niet verder
kon, van woede, van wanhoop, van radeloos verdriet, klopte hij mij op mijn schouder
en zei: ‘Nu zie je eens, hoe gevaarlijk het voor een medicus kan zijn wanneer hij
zich met sociologie gaat bemoeien’. Ik was zóó gegriefd dat ik niet anders kon dan
roepen: ‘Kàffer! Sociologie!...’. Hij ging weer zitten voor zijn microscoop en zei:
‘Je hebt gelijk. Eigenlijk is het meer crimineele psychologie’. Later ging ik naar hem
toe en ik bood hem mijn excuses aan voor het woord ‘kaffer’. Hij keek verwonderd
op en zei: ‘Maar beste jongen, je had groot gelijk! Ik acht de medische wetenschap
een ingewikkelde zaak, ik stem blanco bij de verkiezingen, en ik geloof in het bestaan
van God. Voor zoover ik weet is dit alleen nog maar bij de kaffers het geval,
tegenwoordig. Ik kan dus niet anders zeggen dan dat je mij correct gedetermineerd
hebt...’. Jaja, dat is Wouterson. En ik wilde dat ik zoo kon zijn.
YOLAN:

U geeft dus toe, dat u zich daarstraks vergiste, toen u zei dat u hem ingehaald had?...
WILTS:

Dat is het hem juist... Heb ik hem ingehaald, of ben ik hem voorbij? Een dergelijke
houding is misschien mooi en groot, maar is zij te verantwoorden?...
YOLAN:

Heeft u hem al eens gevraagd zich te verantwoorden?
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WILTS:

Nee. Ik weet wel wat hij antwoorden zou...
YOLAN:

En?... Wat zou hij antwoorden?
WILTS:

Hij zou zeggen: ‘Ik dien het leven, de andere heeren dienen de dood. Ik kan me helaas
niet in hun onderzoek mengen, zij zijn van een andere faculteit’.
YOLAN:

Ik vermoed dat hij wel iets anders geantwoord zou hebben!
WILTS:

Hoezoo? Kent u hem dan?
YOLAN:

Alleen van naam. Maar na uw beschrijving had ik iets anders verwacht.
WILTS:

Ik dacht nog wel dat ik heelemaal in zijn lijn gesproken had! Ik was er zelfs een
beetje trotsch op, om u de waarheid te zeggen.
YOLAN:

U zou het hem wèrkelijk eens moeten vragen. Dat lijkt me het beste.
WILTS:
(na stilte).

Nee. Mij ziet hij niet weer terug.
YOLAN:

Zoo?...
WILTS:

Mijn besluit is genomen. Ik ben niet van plan om langer aan die waanzin mee te
werken. Ik verkies niet, zooals hij, dertig jaar en langer alle verrukkingen van het
leven aan me voorbij te laten gaan, alleen maar om de resultaten van al die
zelfopoffering vandaag of morgen ongedaan te laten maken door één bom van twaalf
kilo.
YOLAN:

U gaat dus naar een andere universiteit? Amerika, misschien?
WILTS:

Dank u. ‘Amerika wenscht de vrede, doch zou zich alleen voor de zaak van de
democratie in een oorlog kunnen begeven!’. En dàt van een land, dat vijftig procent
van alle wapenleveranties in handen heeft, die aan de anti-democratische landen niet
uitgezonderd, is me een weinig té hypocritisch.
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YOLAN:

U is wel zeer goed op de hoogte van de geheime politiek.
WILTS:

Ik lees toch heusch niet langer dan vijf maanden de krant. En dan nog maar alleen
het buitenblad, dat om mijn boterhammen gewikkeld zit.
YOLAN:

Dan is uw levensroeping toch niet veel waard geweest, wanneer u haar naar aanleiding
van een aantal boterhammenpapiertjes kunt laten varen!
WILTS:

Dat blijkt.
YOLAN:

U denkt heelemaal niet meer aan uw ouders, die aan de kanker gestorven zijn, en
wier dood u anderen wilde besparen?...
WILTS:

Wanneer ze waren blijven leven, dan had ik ze vandaag of morgen, na een
luchtbombardement, als nameloos gehakt van de muur kunnen krabben. En dié dood
zou ik óók graag aan anderen besparen; maar dan toch in de eerste plaats aan mezelf.
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YOLAN:

Dus u denkt niet meer aan anderen, van nu af aan?
WILTS:

Nee. Ik heb langer dan tien jaar alleen maar aan anderen gedacht; nu ken ik me het
recht toe mij eens een tijdje alleen maar om mijzèlf te bekommeren.
YOLAN:

Het lijkt me niet waarschijnlijk, dat u die tien jaar lang ooit aan iets anders gedacht
hebt dan aan uzelf. De eer, de vooruitgang, het succes.... U wenschte toch
‘onsterfelijkheid?’.
WILTS:

Mag ik u iets vragen? Is u soms theologisch studente?
YOLAN:

Ik? Nee... Waarom?
WILTS:

Ik dacht het. Alleen de luiaard kan met oprechte overtuiging de spreuk ‘arbeid adelt’
verdedigen.
YOLAN:

Ik begrijp u niet, vrees ik.
WILTS:

Ik vrees, dat die traagheid van begrip bij u niet geheel inopportuun is.
(na stilte)

Moet ik met alle geweld ronduit zeggen wat ik denk?
YOLAN:

Graag.
WILTS:

Ik denk: de jongedame, die daar aan mijn zijde lummelt, en die zoo dweperig zei,
dat het héél stout van me was om niet meer aan anderen te denken... die jongedame
moet wel een begenadigde egoïste zijn, om zóó'n enormiteit te durven verkondigen...
Geven is zaliger dan nemen, niet? Hebt uw naaste meer lief dan uzelven, hè? Hangen
die spreuken soms óók boven uw bed, terwijl honderden werkeloozen niet eens een
droge portiek kunnen vinden om in te pitten? Of op een bordje van Delftsch porcelein
in de gang achter de voordeur, waar een briefje op geprikt is: ‘aan de deur wordt niet
gekocht; voorzien van stofzuiger en radio; telefonisch verbonden met de politie’?
Of is u soms lid van die roeivereeniging, die een wherry bezit met den naam ‘Heinrich
Heine’, en die naast de ingang van haar clubgebouw een bordje draagt: ‘Joden worden
geweerd’?
YOLAN:
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De contrasten, die u daar oproept, zijn door het lange gebruik wel een beetje tot
gemeenplaatsen geworden.
WILTS:

Het is mogelijk. Maar voor mij zijn ze nieuw. Ik heb ze pas ontdekt, nadat ik tien
jaar lang over een microscoop gebogen had gezeten, de etterlucht in hospitalen had
ingeademd, en iederen avond als een blok op m'n nest was gevallen met de gedachte:
‘benieuwd, of ik gezond weer wakker word!’
YOLAN:

O, u is een held. Daar twijfel ik niet aan.
WILTS:

En ù is op uw teenen getrapt, daar twijfel ik niet aan!
YOLAN:

Is dit uw idee van een ‘geestelijke omhelzing’?...
WILTS:

U is wreed, zooals alleen maar een vrouw wreed kan zijn, wier gevoel van
eigenwaarde beleedigd is.
YOLAN:

U, met uw analytische geest, had uit mijn reactie kunnen opmaken, dat uw schoten
doel getroffen hebben.
WILTS:

Dat heb ik inderdaad.
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YOLAN:

En schenkt u dat geen bevrediging?
WILTS:

Nee. Het geeft me alleen het overbekende gevoel weerom van een troostelooze,
ellendige eenzaamheid.
YOLAN:
(na stilte)

Ik begrijp niet, dat u mij zoo wreed vindt... Wèrkelijk niet. Ik heb op uw genadelooze
ranseling toch heusch maar érg zwakjes geantwoord. Of heeft u van uzelf de indruk,
dat u het mededoogen in eigen persoon geweest bent?
WILTS:

Ik ben eerlijk geweest, voor het eerst van mijn leven héélemaal eerlijk. Ik heb mij
belachelijk staan maken en naakt uitgekleed. Ik heb de smadelijke ruïne van mijn
leven zonder terughouding voor u blootgelegd. Ik heb u mijn hart in de hand gegeven,
trillend, schreiend en hulpeloos klein. En wat is het antwoord?... ‘Is dàt uw idee van
een geestelijke omhelzing!...’
(een stilte)

Och... ‘wreed’ was misschien het woord niet. U zult wel niet wreed uit hartstocht
zijn; u is alleen maar dom. Olie-dom; één van die fraaie, menschelijke teefjes, die
met gevulde kuiten en een volslagen leeg hoofd rondtrippelen onder het
alles-vergevend oog van den Allerhoogste...
YOLAN:

Mag ik mij, voor u verder gaat, misschien eerst even voorstellen?
(reikt hem de hand)

Yolan Mandes, doctor in de analytische meetkunde.
WILTS:
(neemt de hoed af; onzeker)

O, eh... neemt u mij niet kwalijk... Wilts, is mijn naam, Wilts, eh... doctor in de
medicijnen.
YOLAN:
(na stilte)

Prachtig, die maan op het water, vindt u niet, collega?...
WILTS:
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(grijpt haar bij de schouders)

Vergeef me.
YOLAN:

Ja...
(weert hem af)

Maar alleen geestelijk! Van een lichamelijke beleediging is nog geen... Oh!
(Zij grijpt zijn hand, die schertsend uitgeslagen was om haar een oorvijg te geven.)

YOLAN:

Niet doen... niet...
WILTS:

Het was niet om een lichamelijke vergiffenis uit te lokken, collega. Het was alleen
maar om je iets te geven, dat je ruimschoots verdiend heb... Weet je, dat je een zeer
venijnige jongedame bent?
YOLAN:

Geen... geen wijze, oude vrouw meer?...
WILTS:

Nee. Een zeer venijnige jongedame, en een zeer lieve vrouw. Niet lachen! Ik méén
het. Alleen een zeer lieve vrouw kon verdragen, wat jij te verdragen hebt gekregen,
vannacht.
YOLAN:

Niet sentimenteel worden, collega. Wij zouden er spijt van hebben.
WILTS:

Je hebt me genezen, weet je dat?
YOLAN:

Genezen?...
WILTS:

Ja. Van mijn hondsdolheid.
YOLAN:
(tracht haar polsen te bevrijden, die hij nog steeds omgrepen houdt)

In ieder geval niét van je hardhandigheid...
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WILTS:
(lacht, laat haar los)

Hoe kom jij eigenlijk hier, op dit onwereldsche schip?
YOLAN:

Vermoedelijk om dezelfde reden als jij...
WILTS:

Isolatiezucht? Gelegenheid om tot jezelf te komen?...
YOLAN:
(knikt)

H'm h'm.
WILTS:

Ik ook. Ik was vast van plan om weg te gaan... Ben 't nog, trouwens. Ik maakte deze
reis, heen en terug, om te overleggen waarhéén.
YOLAN:

Ik dacht ook al... Voor iemand, die Europa wil verlaten, is een nachtboot over de
Zuiderzee een bescheiden begin.
WILTS:

En jij? Wat was jouw reden voor deze geestelijke quarantaine?...
YOLAN:

Och... niets. ‘Teefjes’-problemen...
WILTS:

Zoozoo. De liefde?
YOLAN:

Nee, zóó erg is het gelukkig nog niet.
WILTS:

Toch niet getrouwd?
YOLAN:

Je bent wèl achterdochtig!
WILTS:

Verloofd, dan?
YOLAN:

Neen, edelachtbare.
WILTS:

Vertel 't me.
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YOLAN:

't Zou je niet interesseeren.
WILTS:

Misschien niet, nee.
YOLAN:

Heerlijk, hè, om zoo 's écht eerlijk te zijn!
WILTS:

't Zou joù helpen.
YOLAN:

Hoe kom je daar bij?
WILTS:

't Heeft mij ook geholpen. Ik voel me vrij. Vrijer en ruimer en rustiger, dan ik me al
die maanden gevoeld heb.
YOLAN:

De grondslag van de psycho-analyse, hè? ‘Laat patiënt zichzelf uitspreken, dokter
heeft niet anders te doen dan te luisteren en de rekening te schrijven, patiënt na afloop
geheel genezen.’
WILTS:

Al weet je, hoe een medicijn is samengesteld, daarom kan ze je nog wel helpen!
YOLAN:

Ongetwijfeld. Maar deze medicijn heeft op mijn kwaaltje geen uitwerking.
WILTS:

Ik wil je niet dwingen. Ik ben je alleen maar dankbaar.
YOLAN:

Niet meer?...
WILTS:
(na stilte)

Of je bent zoo onnoozel als een weeskind; of je bent een geraffineerde flirt.
YOLAN:

Het woord ‘flirt’ moet je niet meer gebruiken. Het klinkt heusch een beetje
schooljongensachtig, geloof me.
WILTS:

Maar de beteekenis is volkomen duidelijk.
YOLAN:
(na stilte)

Ik... ik weet zelf niet hoe het komt, maar...
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WILTS:

Maar?...
YOLAN:

Ik... Mag ik je wat vragen?
WILTS:

Ja.
YOLAN:

Wanneer... wanneer jij... 't Klinkt heel vreemd, wat ik je vragen ga... Je moet het
goed begrijpen...
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WILTS:

Ik wacht.
YOLAN:

Wanneer jij... Als je nu eens... Gunst! Ik wist niet dat sommige dingen zóó moeilijk
te formuleeren waren!...
WILTS:

Je moet wel voortmaken, wanneer je niet wilt dat ik het al van te voren begrijp.
YOLAN:

Dat is het hem juist! Wanneer je het van te voren al begrijpt, dan begrijp je het
verkeerd, want het is niet zoo.
WILTS:

H'm.
YOLAN:

Ben je... ben je vàst van plan om weg te gaan?
WILTS:

Hoezoo?
YOLAN:

Wat ga je dan doen... Als je weg bent, meen ik?...
WILTS:

Ik weet het nog niet. Ik had me gedacht zooiets als scheepsarts, of zendelingendokter.
Wèg, in ieder geval. Leven. Het leven genieten, gewetenloos en zonder gedachten
aan de toekomst, zoolang er nog tijd is.
YOLAN:

Weet je, dat je dan op den duur heel ongelukkig worden zou?
WILTS:

‘Op den duur’ bestaat voor mij niet meer.
YOLAN:

Ben je zóó zeker van een oorlog?...
WILTS:

Ik zei het je al: mathematisch zeker.
YOLAN:

Maar je overtuiging is op zulke zwakke grondvesten gebouwd... Alleen maar op een
‘psychose’.
WILTS:

Inderdaad. Je had gelijk, toen je zei: ‘Je behoort zelf tot de geïnfecteerden’. Dat
behoor ik, inderdaad. Ik ben óók al aangevreten door die psychose... Zoo zie je: het
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oude liedje. Pasteur stond zijn leven lang bloot aan de meest doodelijke infecties, en
hij stierf aan een beroerte.
YOLAN:

En kun je die psychose niet genezen?...
WILTS:

Nee. Want de werkelijkheid geeft haar nieuw voedsel, iederen dag weer opnieuw.
De eenige oplossingen zijn: weggaan, zooals ik, of een soort heilige worden, zooals
Wouterson.
YOLAN:

En dat kun je niet?
WILTS:

Ik?... Nee, kind. Daar ben ik een veel te gezonde boerenpummel voor.
YOLAN:

En Wouterson dan? Die is toch ook jong geweest?
WILTS:

Je zou zeggen van wel, hè? Maar ik kan hem mij niet anders voorstellen, dan dat hij
in de wieg al een oud mannetje was.
YOLAN:

Ik begin hoe langer hoe meer tot de conclusie te komen, dat je hem toch wel héél
slecht kent. In ieder geval veel slechter dan je denkt.
YOLAN:

Ik heb je al gezegd: ik ken hem alleen maar van naam. Als jong meisje heb ik wel
eens over hem gelezen, en ik heb altijd gedacht: met zóó'n man zou ik getrouwd
willen zijn.
WILTS:

Ja, dàn neem ik aan dat je hem nooit ontmoet hebt.
YOLAN:

Ik spreek in ernst. Aan zijn levenswerk zou ik mee hebben willen werken, als vrouw.
Als zijn vrouw.
WILTS:

En aan mijn levenswerk?...
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YOLAN:

Dat van een scheepsdokter? Nee.
WILTS:
(vat haar bij de schouders, kijkt haar aan)

Hoor 's, kleine... Is dit een ultimatum? Zooiets van: ‘ga door met je werk, en ik blijf
bij je?...’
YOLAN:

Ik sprak in het algemeen... Ik heb je al gezegd, dat je het verkeerd zou begrijpen...
WILTS:

Dan moet je me toch 's vertellen, welke àndere uitleg jij van je woorden geven kunt.
Ik zie er maar één... aangenomen dat je in ernst spreekt.
YOLAN:

Ik spreek in ernst. Gesteld dat je me goed begrepen zou hebben, en ik zou zeggen:
‘je kunt me krijgen, als kameraad en als vrouw, wanneer je dóórgaat met je werk en
niet vlucht, nu er gevaren dreigen en het er op aankomt om te toonen van welk formaat
je wèrkelijk bent...’
WILTS:

Nou, wat dan?
YOLAN:

Wat... wat zou je dan antwoorden?
WILTS:
(neemt de handen van haar schouders, gaat weer naast haar over de reeling leunen. Na stilte)

Ja... wàt zou ik antwoorden?... Liefde, en kankerbestrijding in den jare onzes Heeren
neg en tien-zes-en-dertig, zijn alle twee even redelooze zaken...
YOLAN:

Dat is geen antwoord.
WILTS:

En de vlucht voor de dag des oordeels is tenslotte óók een redelooze zaak...
YOLAN:

En welke van al deze redelooze zaken zou de doorslag geven?...
WILTS:

Tja... Dat is een gewetensvraag. In het hypothetische geval, dat jij gesteld hebt, en
waarin ik verondersteld word van een plotselinge liefde voor jou bezeten te zijn, zou
de liefde het moeten winnen, vermoed ik. Tenminste, dat heb ik altijd in de boeken
gelezen.
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YOLAN:

En... en hoe is het in de werkelijkheid?...
WILTS:

Welke werkelijkheid? Die van de kanker en het gifgas, of die van vannacht?
YOLAN:

De eerste. Die van het daglicht.
WILTS:

Bij dag ben ik een zeer droog en nuchter man.
YOLAN:

Dat geloof ik niet.
WILTS:

H'm. Schijn bedriegt, misschien. Bij dag lijk ik een zeer droog en nuchter man, laten
we het dan zóó zeggen.
YOLAN:

Je ontwijkt mijn vraag...
WILTS:

Beste kind, ik weet het niet. Wanneer ik werkelijk van je hield dan zou het moeten,
zeg ik al. Maar hoe moet ik weten of ik werkelijk van je houd?... Na één nacht, na
een wild gesprek, waarin we ons beiden op ons aller-intiemst hebben vertoond... Ik
weet het niet. Ik kèn de liefde niet. Je zult het misschien niet gelooven, maar ik ken
de liefde inderdaad niet. Ik heb nog nooit van een vrouw zóó gehouden, dat ik een
rat of een cavia met een experimenteel kankergezwel voor haar
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zou hebben laten loopen. Ik ken die liefde alleen uit de films, de verhandelingen van
Freud en uit de schuine moppen van de sectie-kamer. Mijn eigen ervaringen hebben
met deze drie verschillende interpretaties in ieder geval niets uit te staan. Dus... je
ziet. Een antwoord in de éérste werkelijkheid kan ik je niet geven.
YOLAN:
(na stilte)

Het zal niet lang meer duren, of de zon gaat op.
(Hij staart een oogenblik voor zich uit, kijkt dan naar haar.)

WILTS:

Nu je dat zegt, merk ik, dat ik nog heelemaal niet aan het eind van de reis gedacht
heb...
YOLAN:

Ik wel. Steeds...
WILTS:

Ik merk nu ook, dat ik er heelemaal niet over gedacht heb, dat wij dan ieder weer
onze eigen weg zullen gaan...
YOLAN:

Toch is het zoo.
WILTS:

Tenzij... Hee.
(kijkt naar haar)

Ik hou van je. Waarachtig.
YOLAN:
(kijkt om, verbaasd).

WILTS:

Já. Ik hoù van je. Wanneer ik me indenk, dat jij aanstonds weg zult gaan, dan... dan
voel ik alle twijfel en alle wanhoop van gisteren weer terugkomen. En wanneer ik
me indenk dat je doodeenvoudig nièt weg zult gaan, dan... dan geloof ik dat ik er
misschien immuun voor zou zijn geworden...
(een stilte)

Is dat nu de liefde?
YOLAN:

Ik... ik weet het niet...
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WILTS:

Als het zoo is, dan valt ze me tegen. Ik had het me heel anders voorgesteld... iets
geheimzinnigs, iets groots, iets raars... Niet dit, nee... niet dit. Dit is zoo gewoon,
zoo... Ik vertrouw het niet!
(een stilte)

En jij? Wat denk jij nu eigenlijk? Nu, op dit oogenblik?... Zal ik je eerlijk bekennen
wat ik denk? ‘Ik krijg slaap’. Krankzinnig. Maar wanneer je zeggen zou: morgen zie
je me niet weer, nooit weer... Dan zou ik wakker worden. Klààr wakker. Ik zou het
in ieder geval niet goedvinden. Ik zou je... Ja, wàt zou ik je?... Ik weet het niet. Zeg
's wat.
YOLAN:

Ik moet je iets bekennen...
WILTS:

Wat?!
YOLAN:

Ik ben geen dokter in de analytische meetkunde...
WILTS:

Natuurlijk niet. Is dat alles?
YOLAN:

Je... je wist dus al?...
WILTS:

Dat je me voor de mal hield? Wat dacht je! Dadelijk toen je het zei. Doctor in de
analytische meetkunde bestaat niet.
YOLAN:

Ik... ik schaamde me zoo... Ik voelde opeens, dat je me op de grond geduwd had,
met mijn knieën... Het was er uit, voor ik het wist... Het... het was lamlendig...
WILTS:

Wat? Die leugen om bestwil? Welnee. Ik was blij dat je die er opeens tusschengooide.
Je weet niet, wat voor een
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opluchting het voor me was, om te merken dat de brillante causeuse naast me in de
grond van de zaak toch maar een dood-eenvoudig, klein vrouwtje was. Ik... ik geloof
zelfs, dat dàt het oogenblik was, waarop ik voor het eerst... ‘van je ging houden’.
H'm. Je kunt je niet voorstellen hoe rààr dat klinkt, uit je eigen mond... Ik vertrouw
het niet. Werkelijk niet. 't Is een teleurstelling... aan de eene kant. En aan de andere
kant zoo gewoon, zoo., ja, zoo gewoon. Ik weet geen woord, dat gewoner is dan
‘gewoon’...
(stilte. Kijkt haar aan)

Laat jij je eigenlijk zoo maar verkwanselen?... Hou jij van mij, eigenlijk?
YOLAN:

Ik... ik weet het ook niet. Ik... ik ben net zoo als jij, geloof ik...
WILTS:

Net zoo als ik. H'm.
YOLAN:

Ja, ik... ik ken de liefde ook niet, bij ervaring...
WILTS:

Hoe oud ben je?
YOLAN:

Zes en twintig...
WILTS:

En hoeveel is daarvan gelogen?
YOLAN:
(na weifeling)

Twee jaar...
WILTS:

Naar boven of naar beneden?
YOLAN:

Naar boven.
WILTS:

Dus je bent vier en twintig?
YOLAN:
(knikt)

Het spijt me...
WILTS:
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Waarom? Het maakt voor mij geen verschil. Ik ben negen en twintig, als dat je
troosten kan.
YOLAN:

Negen en twintig pas?
WILTS:
(knikt)

Ja... Het spijt me nu óók!...
YOLAN:
(lacht).

WILTS:

Hee.. Schijnt er bij te hooren. Wist ik niet.
YOLAN:
(biedt hem een sigaret aan).

WILTS:

Nee, dank je.
YOLAN:
(steekt haar sigaret op; hij kijkt daarbij naar haar. Na stilte)

Gesteld... gesteld dat ik bij je blijven zou. Zou je dan niet bang zijn me te verliezen?
WILTS:

Door die oorlog, bedoel je? Och... die komt tóch wel, of wij nu van elkaar houden
of niet... Het eenige verschil is, dat ik er niet meer aan zal denken, vermoedelijk;
onder de drang van het oogenblik.
YOLAN:

Het oogenblik... Ja. Dat is iets waar ik ook zoo'naar verlangd heb: het oogenblik...
Het oogenblik, zonder verleden en zonder toekomst. Ken je de ‘Witte Nachten’, van
Dostojewski?
WILTS:

Nee. Mooi?
YOLAN:

Daar staat het in, aan het slot. ‘Want is één oogenblik van geluk niet genoeg voor
een heel leven?...’ Sentimenteel, hè?
WILTS:

Je bent geloof ik erg bang om sentimenteel gevonden te worden, is het niet?
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YOLAN:

Ja... Ja, dat is zoo... Misschien juist, omdat ik er zoo'n behoefte aan heb.
WILTS:

Waaraan? Aan sentimentaliteit?
YOLAN:

Ja...
WILTS:

Hee. Tja, ik heb niet veel gelezen, dus ik weet eigenlijk niet eens wat dat woord
precies bedoelt.
YOLAN:

Ik wil graag tegen een man opzien, als tegen iets heel groots; en tot dusver heb ik
alleen nog maar kleintjes ontmoet. Ik wil ook graag zóó gelukkig zijn, dat ik bloemen
ga schikken en schoteltjes bakken, zonder te denken aan wat ik daar vroeger van
gezegd zou hebben...
WILTS:

Dat kan allemaal. Ik woon bij Wouterson in huis, we zijn overgeleverd aan de zorgen
van een huishoudster en houden toch, in ons hart, erg van lekker eten. En bloemen...
Wacht 's... Zijn er bloemen in huis?... Ja. Er zijn bloemen; van die gedroogde, weet
je wel? In de gang, op het hoektafeltje. En voor de spiegel de woonkamer een vaasje
met pauwenveeren.
YOLAN:

En dan wil ik erg graag... vergeten.
WILTS:

Vergeten? Wat vergeten?...
TYOLAN:

Alles. Alleen maar het oogenblik.
WILTS:

Zonderlinge gedachten voor een jong meisje...
YOLAN:

Ja... ik heb je ook... Ik heb je nog niet àlles verteld...
WILTS:

Zoozoo... Dus tóch verliefd, of verloofd, of zoo?...
YOLAN:

Nee... Tuberculeus. Op weg naar Zwitserland.
(Een korte, roerlooze stilte.)

YOLAN:
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Zie je wel... ik... ik had wel gezegd, dat... dat het erg sentimenteel worden zou...
WILTS:

Mond dicht.
(neemt de sigaret uit haar hand, gooit die overboord, slaat de kraag van haar mantel op, doet
die dicht voor haar mond, neemt haar bij den arm en wit haar wegleiden, naar het trapje).

YOLAN:
(smeekend)

Laat me!... Laat me... alsjeblieft...
WILTS:

Mond dicht!... Ik dénk er niet over. Wanneer ik dàt geweten had, toen ik aan dek
kwam, had ik je direct al in de kajuit gebracht... Je bent een gèk, weet je dat?!... Een
volslagen gek!
YOLAN:

Toe!... Toe... Laat me, nog één oogenblik!... Nog even! Ik... ik vond het zoo heerlijk...
de nacht, het water, jouw stem naast me, die stilte... Ik... ik genoot zoo, van het
oogenblik!... Maak het niet kapot!... Maak het niet dood... Het was maar zoo kort,
zoo gauw voorbij... Toe... ik smeek je... Nog éven...
WILTS:

H'm... Je hebt de heele nacht hier gestaan... Vooruit maar. Die eene seconde zal niet
baten...
(na stilte)

Welk stadium?
YOLAN:

Wat?...
WILTS:

Die T.B.?
YOLAN:

Weet niet... De dokter zei dat ik naar Zwitserland moest... Ik ben van klein meisje
af al niet goed... naar Holland
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gekomen in de oorlog, met andere Hongaarsche kinderen. Mijn pleegouders waren
erg bezorgd... hebben me altijd mijn zin gegeven, met alles, om me te sparen...
WILTS:

Bloed opgegeven?
YOLAN:

Soms, ja...
WILTS:

Laatste tijd erger?
YOLAN:

Een beetje...
WILTS:

Wie is je dokter?
YOLAN:

Van Dam, in Groningen... Kan je nu begrijpen dat ik schrok, toen ik merkte dat je
een dokter was?...
WILTS:

En hoe!... Net als ik. Daarstraks dacht ik: je denkt de liefde te pakken te hebben en,
verdomme! 't is een patiënt... Wees maar niet bang, het was maar een gedachte.
Voorbij. Foetsch!... Maar je bent een patiënt. Was je op weg naar Zwitserland, zei
je?
YOLAN:

Ja...
WILTS:

Niet direct de kortste route, wel? En dan nog wel aan dek, in de nachtlucht, met
sigaretten!... Toe maar. Je moest links en rechts om je ooren hebben, weet je dat?
YOLAN:

Ik... ik vond het zoo vreemd, om weg te gaan... Net een afscheid, weet je. Ik had al
die tijd, dat ik geleefd heb, gehoopt op... op ‘iets’. Op ‘het’. Ik wist niet wat het was,
maar ik wist dat het bestond, en dat het op me wachtte... En nu moest ik weggaan
en, wie weet, misschien nooit meer terugkomen, zonder dat het gekomen was... Toen
wou ik, uit een soort woede en ook uit een soort heimwee voor het laatst eens
heelemaal zondigen, op alle punten...
WILTS:

Dat heb je dan ook wel rigoureus gedaan, jonge dame! Morgen zal ik je dadelijk eens
duchtig onderzoeken, X-en, sputum bekijken, en zoo... En dan zien we verder.
YOLAN:

Je... je stuurt me toch niet naar Zwitserland?!
WILTS:
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Wat dacht je? Wou je soms hier blijven?
YOLAN:

Nee! Nee! Het is heusch zoo erg niet! Ik bezweer het je, het was alleen maar een
voorzorgsmaatregel, zei de dokter! Ik...
WILTS:

Stil. We gaan nu gezellig naar beneden, en daar ga jij tegen me aan zitten slapen.
Morgen zien we verder, heb ik gezegd.
YOLAN:

Niet naar Zwitserland!... Niet naar Zwitserland...
WILTS:

Nou ja... Zwitserland is misschien niet direct noodig. Rust en zoo... Je zult het wel
hooren, kom!
YOLAN:

Je... je zult me toch niet laten gaan?! Ik... ik wil het niet, ik... want ik... ik heb het nù
gevonden...
WILTS:

Wat?...
YOLAN:

‘Het...’ Op het allerlaatste oogenblik... Je zult me niet laten gaan, is 't niet? Ik mag
bij je blijven, al is het nóg maar zoo kort... Is 't niet?... Is 't niet?
WILTS:
(kust haar op het voorhoofd).
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YOLAN:

Pas op! Dat... dat mag je niet!... dat... dat is gevaarlijk...
WILTS:

Ben je mal. Ik spring niet te water van zoo'n onnoozel zoentje.
YOLAN:

Oh, jij... jij hebt...
WILTS:

Ik heb slaap en ik heb honger. Naar beneden, vooruit! Daar gaan we 's gezellig een
broodje met spiegeleieren eten, om van al die liefde te bekomen, en we gaan een
mokje koffie drinken, eigenhandig gezet door de hoofdmachinist, en we...
(Hij verdwijnt pratend met haar achter de sloep. Het vage stampen van de machine, een geluid
van water, dat overgaat in het naderend geronk van een vliegtuig. Terwijl het geronk toeneemt
in kracht wordt het tooneel donker. Het geronk drijft over.)

DE STEM VAN WILTS:

Dat is het escadrille toch nog niet?... Ik wist niet dat het al zoo laat was...
DE STEM VAN KARELS:

Nee, nee... Dat was er maar één; een contrôle-vliegtuig, dat moet zien of alles goed
verduisterd is...
(een stilte)

En toen? Wat gebeurde er toen, met u beiden?...
WILTS:

Ja... wat gebeurde er... Misschien waren we verstandig geweest, wanneer we dien
morgen afscheid van elkaar genomen hadden, toen de nachtboot aan de steiger meerde.
Ships that pass in the night... het was misschien het beste geweest. Maar we deden
het niét. Zij bleef, zij...
(een korte stilte)

Sigaret?
(Een lucifervlam belicht weer even hun gebogen gezichten; dan valt het doek voor het einde
van het eerste deel.)
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Tweede deel
Derde tafereel
(Wanneer het doek opgaat, is het tooneel geheel donker. Alleen bewegen de vonkjes op de
sigaretten van Wils en Karels strepig in de duisternis.)

DE STEM VAN WILTS:
(na stilte)

Jaja... mijn therapie was verkeerd geweest, evenals mijn prognose. Ik dacht, dat ik
door hààr, die al mijn doen en laten en al mijn gedachten een nieuw aspect had
gegeven, mezelf zou kunnen isoleeren van die dreigende ondergang, van de gedachte
aan de dwaasheid van het werk, waartoe ik terugkeerde. Het hielp, inderdaad. Het
hielp... voor een maand of vier. Toen kon ik de werkelijkheid, die steeds dreigender
en onheilspellender werd, niet langer negeeren. Er was een oorlog uitgebroken in
Spanje, het gistte aan alle kanten, geen krant kon je meer openen of je kreeg een
schok, van afgrijzen, van verontwaardiging, maar ook van angst... Ik had me vergist.
Zij, van wie ik de verlossing verwacht had uit de nachtmerrie van de toekomst, maakte
het moeilijker voor me in plaats van gemakkelijker, toen ik mijn gedachten niet
langer de baas kon blijven. Ik begreep toen dat ik verkeerd had gekozen: ik dacht
dat ik genezen was, maar in werkelijkheid was ik alleen maar ‘afgeleid’...
DE STEM VAN KARELS:

Ja, dat kan ik begrijpen... Met mij is 't hetzelfde.
WILTS:

Ik kwam in dezelfde positie waarin jij nu bent. Door haar, door de vrouw, die... Ik
kon haar niet meer loslaten. Wouterson, die haar opgenomen had in het huis zonder
een woord van verwijt, of... of waarschuwing; Wouterson wist wat er in me gebeurde.
Hij zei niets. Hij wachtte. Zij leefde in een droom, een roes van geluk. Ik vrat mezelf
iedere dag vaster in de vertwijfeling. Het... het kón niet zoo blijven... er moèst een
uitbarsting komen..
(In de verte, treurig en eentonig, begint een draaiorgel een houterig wijsje te jengelen. Het
licht van een vale morgen bloemt langzaam open in het vak van het groote venster, over het
décor van het derde tafereel.

Een hoog gezolderde, ouderwetsche stadskamer, avondlicht. Rechterwand: eerste plan een
boekenkast, open. Tweede plan: een schoorsteenmantel van zwart marmer met haard, welke
gedoofd is; op de mantel een manshooge spiegel in vergulde lijst, met papiertjes in de lijst
gestoken, een vaas met pauwenveeren en een pendule met pendants in den vorm van zware
bronzen bekers op marmeren voetstukken er vóór. Aan de voorzijde, naast de kast, een telefoon
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met automatische nummerschijf; een telefoongids hangt aan een haakje onder het mantelblad.
Derde plan, naast de schoorsteen, een buffet met opstand en een litho in zwarte lijst daarboven.
Achterwand: rechts een krantenhanger met muziekstander er onder; midden een deur met
bovenlicht; links een piano, voorzien van stoffige portretten in familielijsten, een leeslampje,
een hoed, een stapeltje boeken en een opgerold loopertje. Linkerwand: eerste plan een hoog
venster met zware gordijnen, welke opengeschoven zijn en een grijzen hemel lijsten; daarnaast,
over het tweede en derde plan, een boekenkast van gelijk model als die op het eerste plan
rechts, zes planken hoog, waarvan de onderste drie met schuifdeurtjes zijn afgesloten, De kast
is gevuld met onregelmatige deelen en heeft een slordig aanzien; er op staan drie bustes van
gips, naar Grieksch model, Tusschen deze bustes liggen stapeltjes boeken. Voor het venster
een canapé met een rugverhooging rechts en links zonder leuning, overtrokken met bruin trijp.
Een bijzettafeltje staat erbij, rommelig, met kranten en een opengeslagen boek op het bovenblad
en op het onderblad een pijpenrek met aschbak en tabakspot. Voor de canapé, als
vloerbedekking, een versleten Perzisch kleed, In het midden van het vertrek, onder een
hooghangende lamp, een ronde tafel met drie stoelen. Het tafelkleed is groen, er staat een
vaasje op met levende bloemen op een spiegeltje. Voor den haard, rechts, een schapenvacht
en een leeren clubfauteuil, verkleurd door lang gebruik. Het geheel heeft een zekere distinctie,
maar toont het langdurig gemis aan een vrouwelijke zorg. De meubelstukken op zichzelf, met
uitzondering van de muziekstander en het bijzettafeltje, zijn van degelijke kwaliteit en voornaam
uiterlijk, anno 1900; maar zij zijn slecht onderhouden en smakeloos gegroepeerd. De kleur
van het behang is donkerbruin, met een zwak slingerpatroon, imitatie goudleer, dat door de
jaren bijna zwart geworden is. De overheerschende tint in de kamer is bruin, het licht gedempt.
Wanneer het doek opgaat staat Wouterson voor het raam en houdt een Röntgen-opname
omhoog naar het licht. Hij bekijkt de opname gedurende meerdere seconden, dan laat hij het
negatief langzaam zakken, staat een oogenblik in gedachten en gaat vervolgens langzaam
naar de schoorsteenmantel, waar hij de opname neerlegt naast de telefoon. Hij staat enkele
oogenblikken rug zaal, in twijfel of hij telefoneeren zal, dan neemt hij de handen op den rug
en gaat heen en weer loopen, van de kast naar het raam. Hij is een lange, oude man met een
smal, wit gezicht en slordig haar boven een hoog voorhoofd. Zijn kleeding is slodderig, de
broek te lang, hij loopt gebogen. Wanneer hij, na twee wandelingen, weer bij de telefoon staat,
neemt hij, na enkele oogenblikken van afwezige bewegingloosheid, een deel uit de kast, als
om de verleiding te trotseeren, slaat het open en kijkt het in. Dan luistert hij plotseling met
het gezicht naar de deur, als had hij, beneden, de voordeur hooren slaan. Hij wacht enkele
oogenblikken, slaat dan het boek dicht, doet het weer in de kast, gaat naar de telefoon en slaat
een
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nummer aan. Hij wacht op het antwoord, het gezicht naar de deur, neemt zelfs een oogenblik
de hoorn van het oor om te luisteren, doch wordt teruggeroepen door een stem, die zich
blijkbaar gemeld heeft.)

WOUTERSON:
(in de telefoon)

Hallo... Ben jij 't Christiaans?... Is dokter Wilts nog binnengekomen?... Juist... En
ook niet in de sectiekamer, misschien?... Dank je. Christiaans...
(Hij legt de hoorn weer terug en begint te loopen, aanvankelijk sneller, waarbij hij van tijd
tot tijd het hoofd schudt en iets mompelt. Na enkele loopen gaat hij, langs het tafeltje, waar
hij even een krant opneemt om haar onmiddellijk weer neer te leggen, naar de piano, slaat
die open, neemt een muziekboek van de stapel die op het instrument ligt, opent dat op goed
geluk, neemt een bril uit zijn borstzak, zet die op en speelt een paar maten. Dan stopt hij
plotseling, neemt een horloge uit den zak en slaat de piano weer dicht. De bril schuift hij op
het voorhoofd en hij gaat weer naar de telefoon. Daar slaat hij een nummer aan, wacht.)

WOUTERSON:
(in de telefoon)

Hallo, zuster, u spreekt met professor Wouterson... Kunt u mij ook zeggen, zuster:
is dokter Wilts misschien in het gebouw?... Pardon?... Ah, juist; eh... en ook niet in
de operatie-zaal, bijgeval?... Graag, als u dat doen wilt... Nee, nee, dank u; ik wacht
wel even... Jaja, ik blijf aan het toestel... Alstublieft...
(Hij wacht, de hoorn aan het oor. Verschuift het toestel, neemt de bril af en doet die weer in
de borstzak. Dan wordt de deur hortend geopend en Yolan komt op, in een kleurig Amerikaansch
schort, een dienbak in de handen. De verandering, die met haar plaatsgegrepen heeft sinds
het eerste bedrijf is bedrieglijk: zij ziet er vroolijk en gezond uit, met een vurig blosje en
glinsterende oogen, maar haar schoonheid is doorzichtig en uiterst fragiel.)

YOLAN:
(fluisterend)

Mag ik?...
WOUTERSON:

Zeker, zeker... ga je gang...
(hij wacht nog een oogenblik, terwijl Yolan de dienbak naar het buffet draagt en daar neerzet;
dan, in de telefoon)

Hallo!... hallo, zuster!... Is u daar?... Hallo, hallo!...
(als hij geen antwoord krijgt, legt hij de hoorn in de haak en gaat weer loopen).

Werk. Jaargang 1

YOLAN:

Mag ik de tafel vast dekken, patroon? Of heeft u liever dat ik nog even wacht?
WOUTERSON:

Hè?... Welnee, kind; welnee. Ga gerust je gang. Het eh... het wordt zoo langzamerhand
de tijd, hè?
YOLAN:

Ja, 't is kwart voor zeven. Job zal wel dadelijk komen.
(Zij gaat de tafel af ruimen en dekken onder de volgende tekst, een avondbestek voor drie
personen, dat zij uit het buffet tevoorschijn haalt.)

YOLAN:
(na stilte, op de hurken voor de kast)

's Kijken... dat...
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dàt... en dàt... Zoo. (tot Wouterson) Jullie krijgen iets lèkkers vandaag!... Hmmm.
Iets nieuws.
WOUTERSON:

Zoo?... Zoo...
YOLAN:

Ja. Het is een uitvinding van mij. Juffrouw Hagtingius wou er eerst niet aan, die zei:
‘als het niet in het kookboek staat, dan is het schadelijk voor de gezondheid...’ Ik
begin hoe langer hoe meer medelijden met jullie te krijgen, om wat je al die jaren
met die brave ziel hebt uitgestaan!
WOUTERSON:

Ja... ja. Zij eh... zij is wel een beetje ouderwetsch, hè?... Ja.
YOLAN:

‘Ouderwetsch’ is wél beleefd!... O, ik zeg niets van haar, hoor. Ze is wel grappig.
Maar ze heeft zoo echt dat dictatoriale, dat... ik weet het niet. Ik voel me altijd als
een kind, dat onder toezicht van een oude, snibbige nurse keukentje mag spelen.
Moet u weten, gisteren zei ze...
(De telefoon onderbreekt haar.)

WOUTERSON:

Een oogenblik...
(naar het toestel, neemt de hoorn van de haak)

Hallo, hier Wouterson... Pardon?... Ah! Dank u, zuster... Niets aan te doen... Pardon?...
Nee, dat is niet noodig, dank u. Het eh... het is al in orde... Jaja, zeker... Zuster...
(legt hoorn terug)

YOLAN:
(na stilte)

Veel nieuwe patiënten, vanmorgen?...
WOUTERSON:

Hè?... Nee, nee... Niet de moeite waard. Geen ernstige gevallen, althans.
YOLAN:

Jaja... Ik vrees, dat de patiënten zèlf 't wèl ernstig zullen vinden...
WOUTERSON:

Hoezoo?
YOLAN:
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Het... het is zoo'n vreeselijke ziekte. De eerste symptomen zijn al dadelijk een...
doodsoordeel.
WOUTERSON:

Nou, nou... Dat is overdreven.
YOLAN:

U hebt het zèlf gezegd. Eergisteren, aan tafel.
WOUTERSON:

H'm. Dan eh... dan heb je me vermoedelijk verkeerd begrepen. Op die manier is de
geboorte ook al een doodsoordeel.
YOLAN:

Ik begrijp u niet....
WOUTERSON:

Iedere geboorte heeft als onvermijdelijk gevolg: de dood, nietwaar? En dat de
incubatie-periode in de meeste gevallen ongeveer zestig jaar bedraagt, is van secundair
belang.
YOLAN:

Maar genezen hebt u er toch nog niet één! Echt genezen, bedoel ik; niet alleen maar
uitstel van executie verleend...
WOUTERSON:

Wie heeft jou al die medische wijsheid in je hoofd gepraat?
YOLAN:

Ik ben hier niet voor niets zes maanden in huis!
WOUTERSON:

H'm.
YOLAN:
(na stilte)

U is er toch niet boos om, dat ik het zei?
WOUTERSON:

Wat eh... wat bedoel je?
YOLAN:

Dat van die patiënten... Dat u er nog nooit een hebt weten te genezen... Daar is u niet
boos om, hè?
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WOUTERSON:

Boos? Waarom zou ik?
YOLAN:

Ik bedacht opeens dat het wel een beetje ontmoedigend klonk.
WOUTERSON:

O... Nee hoor. Stel je gerust. Ik wist het al iets eerder.
YOLAN:

Maar ik weet zeker, dat u ééns de oplossing vinden zult!
WOUTERSON:

Welke oplossing?
YOLAN:

Het virus, dat de ziekte veroorzaakt. Daar zoekt u toch naar?
WOUTERSON:

H'm. Iets dergelijks, jaja.
YOLAN:

En als ù het niet meer is, dan is het Job. Of een ander... Ik hóóp zoo, dat het Job zal
zijn...
WOUTERSON:

Zoozoo?...
YOLAN:

Job heeft het zoo verdiend, hij... Oh! Neemt u me niet kwalijk... Het was dom van
me, om dat te zeggen.
WOUTERSON:

Tegenover mij, bedoel je? Allerminst... Dat jij hoopt, dat Job het zijn zal, is heelemaal
niet dom; dat is volmaakt natuurlijk... Maar dat... eh... H'm.
YOLAN:

Maar dat... wàt?
WOUTERSON:

Niets... niets.
YOLAN:

Ik heb toch wel een beetje het recht iets te weten, wanneer het op Job betrekking
heeft!
WOUTERSON:

En hoe weet jij, dat het op Job betrekking heeft, wat ik zeggen wilde?
YOLAN:

Is het niet zoo?
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WOUTERSON:

H'm. Jaja. Inderdaad, ja.
YOLAN:

Ik geloof zelfs dat ik het wéét, wat u zeggen wilde. U wilde zeggen: voor mij is het
niet dom, om te hopen dat Job het zijn zal, die onsterfelijk wordt door de ontdekking
van het virus... maar voor Job zèlf is het wèl dom.
WOUTERSON:

Wat: dom?
YOLAN:

Om dat te hopen. Hij mag daar niet aan denken, hij moet alleen maar werken, en niet
in de eerste plaats voor zichzelf.
WOUTERSON:

Zoozoo... En ben jij dat, eh... Vind jij dat juist?
YOLAN:

Nee. Maar ik weet, dat u er zoo over denkt.
WOUTERSON:

H'm.
YOLAN:
(na stilte)

Maar het is toch volmaakt natuurlijk, dat Job dat hoopt?
WOUTERSON:

Inderdaad, ja... Jaja. Volmaakt natuurlijk.
YOLAN:

Dat hoopt u toch ook?
WOUTERSON:

Voor wie?
YOLAN:

Voor... voor uzelf?
WOUTERSON:

Nee, kind. God zij dank niet meer.
YOLAN:

Is dat... is dat wààr, patroon?
WOUTERSON:

Dacht je, dat ik anders nog één dag langer door zou kunnen gaan met dit werk?
YOLAN:

Waarom niet?
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WOUTERSON:

Dat zal Job je wel duidelijk gemaakt hebben.
YOLAN:

U bedoelt: de oorlog?
WOUTERSON:

Bijvoorbeeld. Er zijn honderden mogelijkheheden... Ongeluk, brand en zoo. Kan
vandaag zijn, kan morgen zijn. In één dag kan al het werk van een aantal jaren... voor
niets zijn geweest. Maar eh... maar dat noodlot heeft de laatste jaren wel een zeer
bepaalde vorm aangenomen, dat is waar.
YOLAN:

Dus... dus u denkt er net zoo over als Job?
WOUTERSON:

Over de toekomstmogelijkheden, voor ons? Ja. Wel ongeveer, ja.
YOLAN:

Maar waarom heeft u hem dat nooit gezegd?! Dan zou alles ineens weer goed zijn,
tusschen jullie!
WOUTERSON:

Je vergist je. Het verschil steekt niet in de diagnose, het steekt in de reactie. Zijn
reactie op... op de mogelijkheid van een oorlog is: wegloopen. Uitscheiden. En dat
is de mijne niet.
YOLAN:

U vergist u! Job zàl niet wegloopen! Nu niet meer!
WOUTERSON:

H'm. Zoozoo. En hoe weet jij dat?
YOLAN:

Dat voél ik; met al het gevoel dat in me is.
WOUTERSON:

En dat is héél wat.
YOLAN:

Niet meer dan bij iedere andere vrouw, die vertrouwen heeft in de man, van... van
wie ze houdt.
WOUTERSON:

H'm... Jaja... Misschien...
(loopt)

YOLAN:
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(na stilte)

Heb ik iets gezegd dat u pijn heeft gedaan?...
WOUTERSON:

Welnee, kind; welnee. Hoe kom je erbij...
YOLAN:

Maar er is iets! U verbergt iets, ik voel het!
WOUTERSON:

H'm, eh... Weet je... Weet je dat hij vandaag niet op het laboratorium was?
YOLAN:

Niet?... Dan... dan zal hij in het ziekenhuis geweest zijn.
WOUTERSON:

Daar was hij ook niet.
YOLAN:

Maar... maar waar was hij dàn?!
WOUTERSON:
(haalt de schouders op).

YOLAN:
(na stilte)

Als... als hem maar niets overkomen is!...
WOUTERSON:

Overkomen? Nonsens.
YOLAN:

Maar... maar hij is vanmorgen toch gewoon de deur uitgegaan. Ik... ik heb zijn brood
nog in zijn tasch gedaan... hem uitgelaten... Hij was heel gewoon, zooals altijd!
WOUTERSON:

Ik weet het niet. Ik was vanmorgen in het ziekenhuis, bij een exitus. Daar had hij
behooren te zijn.
YOLAN:

Wist hij dat?
WOUTERSON:

Hij wist dat het vandaag afloopen zou. De patiënt was erg aan hem gehecht, vroeg
naar hem. Ik eh... ik liet het lab opbellen, hij was er niet. Ik heb nog op verschillende
andere plaatsen getracht hem te bereiken... Hij was nergens.
YOLAN:

Wie... wie was het?
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WOUTERSON:

Wie?
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YOLAN:

Die... die gestorven is?
WOUTERSON:

Och... een vrouwtje. Je kent haar niet.
YOLAN:

Dat vrouwtje met die borst-amputatie?...
WOUTERSON:

Jaja. Eh... Die was het, ja... Heeft hij wel eens over haar gesproken?
YOLAN:

Ja, o ja... Hij had zoo'n medelijden met haar... Ze was niet heelemaal goed bij het
hoofd, ook... O, ik ben zoo bang! Zoo verschrikkelijk bàng...
WOUTERSON:

Ach wat! Nonsens.
YOLAN:

Er moét hem iets overkomen zijn! Het kan niet anders! Er is iets gebeurd! Ik weet
het!...
WOUTERSON:

Kom, kom... Er is niets anders gebeurd, dan dat... dan dat hij weggeloopen is.
YOLAN:

Nee! Nee! U kent hem niet! Jullie... jullie kennen elkaar geen van beiden!... Hij...
hij... Oh!...
(verbergt het gezicht in de handen).

WOUTERSON:
(na weifeling achter haar, legt de hand op haar schouders)

Kom... kom, kom... Flink zijn!... Er is niets gebeurd...
YOLAN:

Ik... ik weet zeker... ik weet zeker dat hij niet weggeloopen is! Hij... hij heeft het mij
beloofd! Ik weet het! Ik weet het! En... en dat vrouwtje... dat zou hij nooit alleen...
alléén!
(snikt)

.
WOUTERSON:

Kom, kom kom... kom kom... Het... het is heel natuurlijk... Ik eh... dat hebben we
allemaal gedaan, toen we... toen we pas begonnen. Ik net zoo goed. Ik ben ook wel
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's weggeloopen, omdat het me te veel werd... Ik, eh... Kom... Kom kom... je moet je
niet zoo opwinden; het gaat voorbij... voorbij... Hij eh... ik had 't je niet moeten
zeggen. 't Was onnoozel van me, om het te zeggen. Ik had hem noodig, vandaag...
Ik was er zelf een beetje driftig over... Kom kom... Kalm aan... Kalm, kalm... Er is
niets gebeurd. Heusch... er is niets gebeurd... Niets, geloof me. Hij komt terug.
YOLAN:

Ik wil niet dat hij terugkomt! Ik... O, Job!... Job...
(Wouterson loopt, nerveus, kast-raam; raam-kast. Beneden slaat een deur. Stilte. Beiden
luisteren.)

WOUTERSON:

Daar is hij!... Kom, veeg je... je gezicht af! Laat hij niets merken, eh... Kom! Kom,
niets laten merken!
YOLAN:

Is... is hij het?...
WOUTERSON:

Ja, ja! Natuurlijk is hij het!... Kom, wees kalm! Laat niets merken... Hij moet 't zèlf...
Begrijp je? Zèlf.
YOLAN:

Ja... Ja, ik begrijp 't, patroon. Ik ben kinderachtig geweest.
WOUTERSON:

Welnee, welnee... Natuurlijk, volmaakt natuurlijk. Maar je moet nu flink zijn.
YOLAN:

Weest u gerust. Ik ben heel kalm, nu. Vergeef me, dat ik... dat ik me aangesteld heb.
WOUTERSON:
(klopt haar op den schouder)

Sterkte.

Werk. Jaargang 1

37

YOLAN:

U ook... Sterkte.
WOUTERSON:

Dank je.
(Hij gaat naar de kast rechts, neemt een boek, gaat in de fauteuil voor de haard zitten. Yolan
naar de spiegel, bekijkt haar gezicht, poedert zich; dan terug naar de tafel, verschikt het een
en ander.
Wilts op. Hij ziet er magerder en verbeten uit, er zijn kringen onder zijn oogen. Zijn gedrag
is rustig en beheerscht; de dialoog die zich tusschen hem en Wouterson ontwikkelen gaat
voltrekt zich zonder uitbarstingen, op een bijna onverschilligen toon.)

WILTS:

Goedenavond.
WOUTERSON:

Goedenavond.
WILTS:
(tikt Yolan tegen den wang)

Dag kind.
YOLAN:
(moeilijk)

Dag...
WILTS:

Hoe gaat 't ermee, hè?
YOLAN:

Best...
WILTS:

Gerust, vanmiddag?
YOLAN:
(knikt)

H'm h'm...
WILTS:

Mooi
(naar tafeltje links, stopt een pijp)

Ben ik te laat voor het eten?
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YOLAN:

Nee... Het is net klaar. Kan ik opdoen?
WILTS:

Wat mij betreft, graag.
WOUTERSON:

Zou je juffrouw Hagtingius niet liever met die bak laten sjouwen?
YOLAN:

Nee... welnee. Dat doe ik zelf...
WILTS:

Stom; maar enfin.
YOLAN:

Ik vind het veel te leuk...
(af)

WILTS:
(steekt zijn pijp op; na stilte)

Hééft ze gerust, vanmiddag?
WOUTERSON:

Ik zou het je niet kunnen kunnen zeggen. Ik was op het laboratorium.
(Een stilte.)

YOLAN:
(buiten)

Doe 's open!...
WILTS:
(opent de deur voor haar).

YOLAN:
(op met een soepterrine en een schoteltje brood op de dienbak)

Dank je.
(Zij gaat over naar de tafel; schept de borden vol.)

YOLAN:

Nu... We kunnen eten.
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WILTS:

Mooi
(gaat zitten, links van de tafel).

YOLAN:
(na achter de tafel te zijn gaan zitten)

Patroon! De soep wordt koud.
WOUTERSON:

Ah... Dank je, dank je.
(legt het boek weg, gaat zitten, rechts van de tafel. Tot Yolan)

Nou... dat ziet er heerlijk uit! Mahlzeit.
YOLAN:

Mahlzeit.
(na stilte, tot Wouterson)

Brood?
WOUTERSON:

Dank je, ga je gang.
YOLAN:
(neemt).

WOUTERSON:
(neemt)

Dank je.
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YOLAN:

Job?
WILTS:
(neemt)

Merci.
(Zij eten.)

WOUTERSON:
(na stilte, tot Wilts)

Waar heb jij gezeten, vandaag?
WILTS:

O, hier en daar... Gewandeld, langs de rivier.
WOUTERSON:

Zoozoo. Mooi?
WILTS:

Ik ben er van opgeknapt, ja.
WOUTERSON:

H'm. Dat doet me plezier.
(tot Yolan)

Beste soep. Geheel eigenhandig gebrouwen?
YOLAN:
(knikt)

Hm h'm.
WOUTERSON:

Mijn compliment. Smaakt uitstekend.
WILTS:
(na stilte, tot Wouterson)

Hebt u de krant gelezen, vanmorgen?
WOUTERSON:

De krant? Nee. Iets bijzonders?
WILTS:

Werk. Jaargang 1

Och, bijzónder niet. Gisteren achthonderd dooden bij bombardement in Spanje.
Vijfhonderd vrouwen en kinderen.
WOUTERSON:

Tjaja...
WILTS:

En het avondblad? Ook niet gelezen?
WOUTERSON:

Nog niet, nee.
WILTS:

Vanmorgen kwamen er driehonderd bij.
(een stilte)

Wat hebt u daartegenover te stellen, heelmeester?
WOUTERSON:

Vanmorgen stierf in het gasthuis één patiënt, die om dokter Wilts vroeg. En dokter
Wilts was er niet.
WILTS:

Vanmorgen schreeuwden driehonderd onschuldigen om God, en God was er óók
niet.
WOUTERSON:

Er is een verschil tusschen God en dokter Wilts, dat niemand ontgaan kan. Zelfs
dokter Wilts niet.
YOLAN:
(na stilte)

Patroon?... Nog soep?...
WOUTERSON:

Nou... graag, ja. 't Is werkelijk bijzonder lekker.
YOLAN:
(schept hem op).

WOUTERSON:

Hola! Hola... Zoo is het voldoende, dank je.
YOLAN:

Job?...
WILTS:

Ik heb vanmorgen een berekening gemaakt. Van het geld, dat deze maand in Europa
alléén aan bewapening besteed is, zouden alle kankerlaboratoria over de heele wereld
gedurende tien jaar op volle kracht kunnen werken.
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WOUTERSON:

Zoozoo... En zou jij het toejuichen, wanneer dat gebeurde?
WILTS:

Men zou zeggen van wel, niet?
WOUTERSON:

Och... Het zou natuurlijk de kans, onsterfelijk te worden door een toevallige
ontdekking, voor jou persoonlijk sterk verkleinen.
WILTS:

Dat is zéér onvriendelijk... om beleefd te blijven.
WOUTERSON:

Het is te waar om vriendelijk te zijn.
YOLAN:
(na stilte, tot Wouterson)

U... nog?...
WOUTERSON:

Neenee, dank je, kind. Het smaakte voortreffelijk; maar ik ben me al te buiten gegaan.
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YOLAN:
(terwijl zij de borden bij elkander ruimt, tot Wilts)

Wil je niet opeten?...
WILTS:

Dank je. Ik eh... Het was heel lekker, maar ik heb geen trek.
YOLAN:
(ruimt af; gaat naar buiten met de borden op de dienbak).

WILTS:
(na stilte, waarin Wouterson de krant inkijkt)

Hoe eh... hoe ging het, vanmorgen? Heeft ze het slecht gehad?
WOUTERSON:

Dat vrouwtje, meen je? Och...
WILTS:

Rustig?
WOUTERSON:

Had rustiger kunnen zijn. Vrij krampachtig; convulsies en zoo...
WILTS:

Heeft ze... eh... Heeft ze inderdaad om mij gevraagd?
WOUTERSON:

Inderdaad, ja. Het was vrij pijnlijk haar teleur te moeten stellen. Haar weerstand werd
natuurlijk heviger.
WILTS:

Het is hinderlijk, zooals sommige patiënten aan je gaan hechten.
WOUTERSON:

Och... Hinderlijk... Ik voor mij heb het altijd een soort troostprijs gevonden, wanneer
ik, als mensch, rust kon geven bij een sterfbed, dat ik als medicus niet had weten te
voorkomen.
WILTS:

Ik voel geen behoefte aan een troostprijs.
WOUTERSON:

Ik spraak alleen voor mezelf. Niet voor de patiënt.
WILTS:
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(na stilte)

Is haar X-foto al binnengekomen?
WOUTERSON:
(weifelend)

Ja... die is, eh...
YOLAN:
(onderbreekt hem, op met dienblad, schalen)

O! Het spijt me zoo... Het schoteltje is mislukt!
WOUTERSON:

Wat?! Die uitvinding, die je me in het vooruitzicht had gesteld?
YOLAN:

Ja... Volkomen verbrand! Ik begrijp niet hoe het heeft kunnen gebeuren... Ik heb nu
maar gauw een blikje opengemaakt. Is het erg?
WOUTERSON:

Lieve kind, wij leven van onze desillusies. Wat heb je nù voor ons weggelegd?...
YOLAN:

Kersen!...
WOUTERSON:

H'm. Het is in ieder geval eens iets anders.
YOLAN:

Er was niets anders in huis... Het spijt me heel erg, werkelijk!
WOUTERSON:

Och, daar zou ik nog maar even mee wachten. De voorteekenen laten zich gunstig
aanzien.
YOLAN:

U is een optimist, vrees ik.... Job, kom je zitten?
WILTS:

Hè?... O, ja... Ja.
YOLAN:
(tot Wouterson)

Mag ik u maar wat geven?
WOUTERSON:

Heel graag.
YOLAN:
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(schept hem op).

WOUTERSON:

Hm. 't Ziet er heel smakelijk uit.
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YOLAN:

Die kersen had ik eigenlijk voor de toespijs willen bewaren, daar zullen we het nu
zónder moeten doen. Erg?
WOUTERSON:

Volstrekt niet.
YOLAN:

Dan nemen we aanstonds maar een vrucht na.
WOUTERSON:

Bedankt! Bedankt... Zoo is het voorloopig voldoende.
YOLAN:
(tot Wilts)

Job?...
WILTS:

Alsjeblieft.
YOLAN:
(bedient hem)

Hè?... 't Zal heusch wel meevallen, geloof ik.
WOUTERSON:
(die geproefd heeft)

Het is délicieus. H'm. Iets aparts.
YOLAN:

Gelukkig! Maar u moet het niet zeggen om mij... Oh! Gunst, wat zónde!...
WOUTERSON:

Wat is er gebeurd?
YOLAN:

Niets... Niets!...
(doopt haar servet in haar waterglas, stopt het onder het tafellaken)

Kijk nou toch 's!... Op het nieuwe tafellaken... Ai, ai!
WOUTERSON:

O... H'm... Dat zal wel zoo erg niet zijn als het lijkt.
YOLAN:

Het lijkt verschrikkelijk erg, hè?
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WOUTERSON:

Och... Alles is betrekkelijk.
WILTS:

't Is je reinste bloedplas. Daar zwaait wat voor je, kleine!
YOLAN:

Zou ze erg boos zijn?... Ik hoop dat het er uittrekt... Dat smerige kersenwater! Kijk
nou toch 's... 't Wordt steeds grooter!
WILTS:

Ik zou er maar afblijven, als ik jou was.
WOUTERSON:

Het eh... het lijkt mij ook misschien beter...
YOLAN:

Wat een miserabele ongeluksdag vandaag! Alles loopt mis, alles... eh... in de keuken...
WOUTERSON:

Ik zou me nu maar niet langer laten weerhouden van het genot van je eigen kunst.
YOLAN:

U is lief om dat te zeggen.
WOUTERSON:

Ik verzeker je, dat ik het volkomen objectief bedoeld heb.
YOLAN:

Nou... vooruit dan maar. Ik... ik zal er wat vóór zetten... Zoo. Zoo lijkt het tenminste
niet zoo griezelig meer.
WILTS:
(tot Wouterson)

Is er al sectie verricht, op dat lichaam vanmorgen?
WOUTERSON:

Nee. Nog niet.
WILTS:

Jammer. Iedere minuuut is er één.
WOUTERSON:

Inderdaad,
(na stilte)

Ik achtte mij niet competent het materiaal geheel alleen te verwerken.
WILTS:

Ik sta morgen tot uw beschikking. Vannacht nog, als het moet.
WOUTERSON:
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Dat kon ik vanmorgen niet weten.
WILTS:

Het eh... Gaat u ermee accoord het vanavond nog te doen?
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WOUTERSON:
(kijkt op zijn horloge)

Goed ja. Reserveer maar voor tien uur.
WILTS:

Allright.
(staat op, naar de telefoon, ziet de Röntgenopname, gaat ermee naar het venster).

WOUTERSON:
(ziet hem passeeren, snel)

O ja!... Dat eh... Dat is vanmiddag binnengekomen. Van een eh... een nieuwe patiënt.
WILTS:
(kijkt, schrikt)

Godallemachtig!...
WOUTERSON:

Ik zou het op prijs stellen wanneer je mij eerst om advies vroeg, vóór je tot eh... tot
maatregelen overgaat!
WILTS:
(om, kijkt hem aan)

Groote God... Ik wist niet...
WOUTERSON:

Ik stà er op dat je niets onderneemt zonder mijn advies!
YOLAN:
(na stilte, onzeker)

Is er... is er iets akeligs?
WOUTERSON:

Nee, kind. Een patiënt, waarover tusschen hem en mij een eh... een verschil van
meening bestaat. Niets bijzonders.
YOLAN:
(na stilte)

Eten jullie niet meer?...
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WOUTERSON:

Dank je. Ik eh... Ik zal het hierbij laten. Werkelijk.
YOLAN:

Job... Job heeft haast niets gehad...
WOUTERSON:

Laat hem maar, kind... Ik eh... Ik heb heusch heerlijk gegeten...
YOLAN:
(staat een oogenblik, neemt dan zeer snel de tafel af, met een strak, uitdrukkingsloos gezicht,
waarin alleen de oogen grooter zijn geworden. Zij zet de borden en schalen werktuigelijk in
de bak, kijkt dan, een oogenblik maar, naar de foto, die Wilts nu in de hand houdt welke hij
naast zijn lichaam heeft laten zakken. Dan snel, bijna struikelend af, de deur niet sluitend.)

WOUTERSON:
(naar de deur, sluit die).

WILTS:
(om; kijkt hem aan. Een stilte).

WOUTERSON:

Het eh... het spijt me... Ik had hem daar niet moeten laten liggen, ik...
WILTS:
(strekt de foto uit)

Wat... wat zegt ù hiervan...
WOUTERSON:

Ik eh... ik zou, zoo zonder meer...
WILTS:

Maar... maar als ik dat gewéten had!!
WOUTERSON:

Ik heb je gewaarschuwd, jongen.
WILTS:

Maar die eerste foto... die was toch niet... niet zóó!...
WOUTERSON:

In eh... in dit stadium kan het verloop zeer snel zijn...
WILTS:

Ze moet weg! Onmiddellijk! Geen seconde langer!... God nog aan toe... hoe heb ik
het kùnnen doen!... Hoe heb ik... Maar ù hebt het geweten!... Spreek op! U hebt het
geweten! Direct, dadelijk al! U hebt gewéten dat het móórd was, om haar hier te
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laten blijven, zoo... in huis! Zóó! Zóó!... Antwoordt! Antwoordt me!... U hebt het
geweten!... Is dat waar?! Is dat wààr?!
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WOUTERSON:

Ik eh... ik heb je mijn advies gegeven, toen je haar hier bracht...
WILTS:

Ja Ja! Dat wéét ik! Natuurlijk! ‘Toen ik haar hier bracht!...’ Maar toén?! Toen de
eerste foto kwam?! Wat hebt u toén gezegd?! Hè?!
Niets

hebt u gezegd!
Niets

, geen woord!... Spreek op! Is dat waar?!
WOUTERSON:

Ik achtte je volkomen competent om voor jezelf te oordeelen. Je hebt me mijn advies
niet gevraagd.
WILTS:

U... u hebt het mij niet gegéven! Dat was een misdaad!
WOUTERSON:

Is het een misdaad, iemand een advies te onthouden dat hij zichzelf had kunnen
geven?! Ik ben hier niets deskundiger dan jij! Ik weet van de therapie van de
tuberculose niet meer dan jij!
WILTS:

Het was een misdaad, om te zwijgen voor eigen voordeel!
WOUTERSON:

Voordeel?! Ik?!...
WILTS:

Ja! Ja!... Door te zwijgen hield u, mét haar, mij... Uw assistent!
WOUTERSON:
(na stilte)

Die eh... die zal ik dus nu verliezen?...
WILTS:

Hà!... Voorgoéd.
(Een stilte.)

WILTS:
(bekijkt nogmaals de foto)
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Ik vraag uw meening als medicus. Hoe lang geeft u haar?
WOUTERSON:

Als ze hier blijft... vier maanden.
WILTS:

En in de hooge lucht?
WOUTERSON:
(haalt de schouders op, hij ziet het niet).

WILTS:

En... en in de... de hooge lucht?...
WOUTERSON:
(met een gebaar van machteloosheid)

Een kans...
WILTS:

Nee! Nee!! Je liegt!... Je wilt haar hier houden! Mij...
mij!

WOUTERSON:

Bedaar... bedaar! Zij...
WILTS:

Nee, nee! Mij vang je niet! Ik weet wat jij...
WOUTERSON:

Stil!...
YOLAN:
(is verschrikt opgekomen)

Wat is er?!... Wat is er gebeurd?!
WOUTERSON:
(wil haar buiten houden)

Niets, kind, niets... Laat ons even alleen...
YOLAN:

Wat was dat voor geschreeuw?! Wat is er gebeurd?!... Ik wil weten wat er gebeurd
is!... Job!
WOUTERSON:

Het is niets, kind, niets, niets, geloof me... Hij is overspannen, hij...
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YOLAN:

Nee, patroon. Mij houdt u niet voor de mal.
WOUTERSON:

Maar kind, ik...
YOLAN:
(onderbreekt hem)

Sst...
(Zij gaat naar Wilts, die met de handen voor het gezicht voor het venster staat, de rug naar
hen toe.)

YOLAN:

Job... Job, wat is er?... Wat is er?... Job... ik ben het... ik ben hier, bij je!... Yolan...
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WILTS:

Yolan!... Nee... neenee, neenee... niet... eh... niets, er is... ik ben... er is niets...
YOLAN:

Zeg het me maar, Job... Je kunt het mij gerust zeggen... Is er... is er iets... met mij?
WILTS:

Nee! Nee... niet waar!... Het... het is... het is heusch niet waar, Yolan... je vergist je...
je... werkelijk, ik...
YOLAN:

Jok niet, Johannes.
(Wouterson onopgemerkt af.)

WILTS:

Kind, kind! Ik bezweer je... je... je... Het is niet waar! Niet wààr! Ik... ik heb woorden
gehad, met hèm, ik heb hem gezegd dat ik weg wilde gaan, morgen, vannacht, zoo
gauw mogelijk, ik wilde... Ik had het vandaag besloten, ik ben de heele dag niet op
het lab geweest om het te kunnen besluiten, ik... We gaan weg, samen, morgen, jij
en ik... Samen gaan we weg, naar Zwitserland, om... om... Hoor! Hoor 's hier, hoor
's... Je moet naar me luisteren... Wij gaan morgen samen weg, hè? Samen, naar
Zwitserland Daar ga jij heerlijk uitrusten, en gezond worden, heelemaal gezond, en
dik, en beter, heelemaal beter. Hè? Is dat niet heerlijk? Hè? Is dat niet fijn? Samen.
Samen gaan we weg. En wanneer je heelemaal beter bent, wanneer je nergens meer
bang voor hoeft te zijn, dan komen we terug, samen, hier. Bij hem. Dan gaan we
samen hier in huis wonen, nadat we getrouwd zijn. Dat wil je toch wel, hè? Dan gaan
we samen trouwen, en dan komen we hier in huis wonen, en dan kan jij alles nog
veel beter doen dan je het nu doet, en dan kun je me iedere morgen wegbrengen,
naar het lab, zooals je dat altijd zoo graag hebt gewild. Is dat niet heerlijk, om daar
aan te denken? Hè? Toe, zeg dat je het ook heerlijk vindt... dat je... dat je... Yolan...
we... we gààn, hè? Morgen, samen... Hè? Morgen...
YOLAN:

Domme, domme jongen...
WILTS:

Yolan... ik... ik... je moet me... je gelooft me toch, hè? Heusch, ik... ik zou je toch
niet bedriegen, ik... Ik wil toch niet... ik wil je toch niet...
(grijpt haar bij de schouder, schudt haar)

Morgen! Hè?... Hè!... Morgen!... Goed? Ja?... Morgen... morgen...
(haastig af).

(Een stilte. Yolan strijkt met de hand over het voorhoofd. Kijkt om zich heen zonder iets te
zien. Dan gaat zij langzaam naar de foto, die voor het venster op de grond ligt. Zij neemt het
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negatief; houdt het tegen het licht, eerst ondersteboven. Dan kijkt zij, verwonderd. Wouterson
op.)

WOUTERSON:

Oh... eh... ik dacht... Job...
YOLAN:

Waaraan kunt u dat nou zien?
WOUTERSON:

Wat... zien?...
YOLAN:

Wat er gebeuren gaat... op dit ding?
WOUTERSON:

Maar kind, ik... je moet toch niet...
YOLAN:

Patroon, patroon... Het lijkt wel of ik de eerste patiënt ben, die u voorbereiden moet.
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WOUTERSON:

Het eh... Het is noodzakelijk dat je eh... dat je naar Zwitserland gaat. Je mag het nu
niet langer uitstellen...
YOLAN:
(na stilte)

Ik heb zoo'n ontzaglijk medelijden, met jullie...
WOUTERSON:

Met... met óns?...
YOLAN:

Dacht u met mezelf? Nee, patroon. Voor mij is het geen nieuws.
WOUTERSON:

Maar kind, eh... waar... waar spreek je over?...
YOLAN:

Over mijn ‘exitus’. Zoo heet het toch, niet?
WOUTERSON:

Maar kind... kind...
YOLAN:

Dacht u, dat ik niet geweten heb dat het niet lang meer duren zou? Dat wist ik, toen
ik hier kwam, in huis. Dat wist ik al eerder, al veel eerder, eigenlijk. U moet niet
denken dat ik er bang van ben... O nee, heelemaal niet. Ik weet precies hoe het zijn
zal... ik heb het eens gedroomd... Het was heel duidelijk, op zonnige helling lag ik,
een duin misschien. De lucht was blauw en heel helder en ik dacht nergens aan, ik
was alleen maar blij. En toen... brak er iets, in me, en ik voelde, in een snelle, lichte
duizeling, het leven wegvloeien uit me en ik wist dat ik doodging. Ik geloof dat ik
verbaasd was, en een beetje droevig; ik dacht aan mijn moeder. Maar het was niet
vreeselijk, het was grootsch, en zóó licht, dat ik mijn oogen wel moest sluiten... Vóór
die nacht, op de boot, had ik er spijt van, dat die droom werkelijkheid zou worden
zonder... zonder dat ik iets had kunnen doen, in de korte tijd dat ik bestond. Dat was
het eenige, dat me ongelukkig maakte. Ik ben nu niet ongelukkig meer, alleen hoop
ik, dat... dat het verdriet, dat ik Job nu doen moet, hem... hem net zoo louteren zal
als... als het ù gedaan heeft...
WOUTERSON:

Mij?...
YOLAN:

U heeft toch niet altijd alleen in dit huis gewoond?
WOUTERSON:

Nee... niet altijd...
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YOLAN:

En... en zij heeft u toch ook de kracht gegeven, die u nu heeft?...
WOUTERSON:

Ja... dat... dat heeft ze, kind...
YOLAN:

Dat wist ik. Dat was de gedachte, die ik altijd had, wanneer ik uw... uw kracht
bewonderde. De gedachte, dat u alléén zoo geworden kon zijn door de hulp van een
vrouw... en, misschien, alleen door haar offer. Heb ik gelijk gehad?
WOUTERSON:

Ik... ik eh... ik geloof, dat wij eh... dat wij elkaar begrijpen. Maar... liever niet praten.
YOLAN:

Eén ding wilde ik u vragen, en dan niet meer. Dat is de eenige vraag, waarop ik het
antwoord niet... niet durf te gelooven, al... al wéét ik, dat het waar moet zijn.
Daarvóór... was u net als Job, is 't niet?
WOUTERSON:

Hoe... hoe bedoel je?
YOLAN:

Voor dat u alleen was, hoopte u toen ook niet, dat... dat ù het zou zijn, die onsterfelijk
worden zou door die ‘toevallige ontdekking’?... En was u toen ook niet bang voor
het
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verlies? Voor de... de oorlog, of wat het dan ook was... voor de dood?
WOUTERSON:

Ja, kind...
YOLAN:
(reikt hem de hand).

WOUTERSON:
(grijpt die, na weifeling)

Maar... maar beste kind, nu moet je gehoorzaam zijn. Nu moet je met hem meegaan,
en...
YOLAN:

Sst... Niet dom zijn. Ik blijf.
WOUTERSON:

Dat... dat màg ik niet toestaan, kind. Dat kàn ik niet.
YOLAN:

U zegt dat niet, omdat u gelooft dat ik beter zal worden.
WOUTERSON:

Je vergist je. Er bestaat alle mogelijkheid...
YOLAN:

Het is niet waar, patroon. U zegt dat, omdat u de schijn niet durft te dragen van
medeplichtigheid.
WOUTERSON:

Maar ik verzéker je!...
YOLAN:

Wanneer Job weggaat, met of zonder mij, is er niemand meer voor u, en voor het
werk. Dan is het allemaal wérkelijk voor niets geweest, dat weet ik. Langer dan tien
jaar hebt u noodig gehad om van Job te maken wat hij nu is, u zou het niet voor een
tweede keer kunnen, met een ander. Wanneer ik wegga, gaat Job weg; maar wanneer
ik blijf, blijft hij. Dat weet u, en dat durft u niet te aanvaarden.
WOUTERSON:

Dat màg ik niet.
YOLAN:

Mag u een patiënt niet bij u houden tot haar dood, wanneer zij blijft uit eigen
verkiezing?... Waarom dacht u, dat ik met Job meegekomen was, toen, die morgen,
als het niet was omdat ik van hem hield, omdat ik wist dat hij op het punt stond
zichzelf en u en tallooze anderen ongelukkig te maken door te vluchten van een werk,
dat... dat... En ik wéét het toch, patroon, ik wéét dat ik niet lang meer te leven heb.
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Is dat nu zoo erg? Hoeveel vrouwen hebben de kans gekregen om zóóveel met hun
leven te doen, als ik met mijn dood? En dat wilt u mij ontnemen, daar wilt u...
WOUTERSON:

Ik mag geen middel ongebruikt laten, om een zelfmoord te voorkomen!
YOLAN:

Zelfmoord, patroon?... En ù hebt een kruisbeeld boven uw werktafel hangen?
WILTS:
(na stilte, op)

Eh... Yolan! Laat ons eens even alleen, wil je?
YOLAN:

Ja, Job
(af).

WILTS:

U heeft haar toch niet?...
WOUTERSON:

Zij wist het. Ik... ik kon er niets tegen inbrengen.
WILTS:

Ik eh... ik kan u op het oogenblik niet zeggen, wat ik... wat ik voel en denk. Het is
ook beter zóó. Morgen gaat zij weg. Kunt u mij missen op het lab?
WOUTERSON:

Ik zal het wel moeten.
WILTS:

Ik eh... ik heb u zeer veel te verwijten, misschien onre-
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delijk. Daarom zal ik niets zeggen. Ik wil u alleen zeggen, dat ik geen wroeging voel
over mijn besluit.
WOUTERSON:

Dat is goed, jongen... Ik hoop, dat ik het ook niet hebben zal.
WILTS:

Dus ù hebt ook een besluit genomen?
WOUTERSON:

Ja. Dat heb ik.
WILTS:

En dat is?
WOUTERSON:

Een persoonlijk besluit, waarover ik niet zal discussieeren.
WILTS:

Heeft het betrekking op hààr?
WOUTERSON:

Ja.
WILTS:

Dan heb ik het recht het te weten.
WOUTERSON:
(na stilte)

Ik heb besloten haar eigen beslissing te eerbiedigen.
WILTS:

Haar eigen beslissing?! Zij heeft niet te beslissen. Dat heb ik alleen... Heeft zij u
soms het voornemen te kennen gegeven om te blijven?
WOUTERSON:

Ja, dat heeft ze.
WILTS:

Dan verzoek ik u haar het verblijf in uw huis te ontzeggen.
WOUTERSON:

Ik heb je mijn besluit meegedeeld. Ik heb er niets aan toe te voegen.
WILTS:

Dus u zult haar toestaan te blijven, indien ze dat wenscht?
WOUTERSON:

Ja. Ik heb niet het recht hier tusschenbeide te komen.
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WILTS:

U heeft niet het recht een hysterica gelegenheid te geven zelfmoord te plegen! Dat
stelt u bloot aan rechtsvervolging!
WOUTERSON:

Ik ben bereid de consequenties te dragen, indien die zich mochten voordoen in de
lijn, die jij suggereert... Ik ben zelfs bereid de consequenties te dragen, die zich voor
zullen doen op een ànder plan.
WILTS:

Ik zie hier maar één plan: dat van baatzucht en gewetenloosheid. Ik sta met beide
beenen in de werkelijkheid, en er is niemand in de wereld, die mij in de weg zal
kunnen treden! Ik waarschuw u bij dezen.
WOUTERSON:

Ik aanvaard je waarschuwing als zoodanig, maar ik... ik hoop, jongen, dat je de kracht
zult hebben om... om een àndere werkelijkheid te aanvaarden, dan die, waarin jij met
je beenen staat.
WILTS:

Ik zal zoo vrij zijn mij voorloopig te houden aan de werkelijkheid, waarin ik leef en
gedoemd ben te blijven leven, ook al stort alles, wat ik tot dusver als onverwoestbaar
heb beschouwd, in elkander om me heen!
(een stilte)

Ik verlang een categorisch antwoord: is u bereid zich in dezen aan mijn wil te
onderwerpen?
WOUTERSON:

Niet aan de jouwe. Wilts.
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WILTS:

Aan de hare?! Maar ik zeg u: zij is een hysterica!!
WOUTERSON:

Noch aan hare. Aan die van een Ander, die niet komt wanneer achthonderd
onschuldigen in Spanje om Hem roepen, maar die komt wanneer de tijd rijp is.
WILTS:

Aha! De godsdienst heeft méér als verontschuldiging gediend voor een moord! Maar
dit keer grijpt onze lieve heer er naast!
WOUTERSON:

Hij hééft gegrepen.
WILTS:

Hààr, zeker?!
WOUTERSON:

Joù.
(Het tooneel verduistert in een groote stilte, die langzaam vertroebeld wordt door het naderend
dreunen van vele vliegt tuigen. Een zwijgen, waarin het gedaver van de motoren nader komt.)

DE STEM VAN KARELS:

Hoor!... Daar is het escadrille...
(Het geraas drijft over, sterft weg.)

KARELS:

Ik... ik begrijp niet, dat u goedgevonden hebt, dat zij bleef...
DE STEM VAN WILTS:

Dat begreep ik toen ook niet, en nu... nu begrijp ik het misschien nóg niet. Maar ik
dééd het; ik liet alles zooals het was. Ik gaf me gewonnen, en bleef. Ik werkte door
op het lab, zooals altijd; wij gingen verder, of er niets gebeurd was. Maar er gebeurde
iets; ik zou het oogenblik niet kunnen noemen, de dag evenmin; maar ik veranderde.
Toen ik mij had neergelegd bij het onvermijdelijke, veranderde er iets in me; de
opstandigheid werd latent, de energie, die ik in mijn gedachten verspild had aan
plannen, plannen, nog eens plannen, werd geconcentreerd op het werk, met
verdubbelde kracht, omdat ik het... het hopelooze had ingezien. Het was de tweede
fase: de romantische, opstandige jongeling had afgedaan, en in zijn plaats was iemand
gekomen, die zichzelf smalend ‘een man’ noemde; iemand, die het geloof in het
geluk, in de zin van het leven, had verloren, en die werkte als een bezetene om de
smeekende stem van de herinnering, die diep in hem bleef klagen, het zwijgen op te
leggen. Maar ook zij veranderde. Zij ging achteruit, sneller dan ik gevreesd had. Zij
werd zóó zwak, dat ze moest gaan liggen en wij een zuster in huis namen om haar
te verzorgen. Het was een marteling, een vagevuur voor mij; maar mijn weerstand
was gebroken, ik verschool mij in het werk. Toen... toen kwam de dag, waarop
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Wouterson en ik, opeens, zonder er op bedacht te zijn, de oplossing van het
kankerraadsel zóó dicht nabij kwamen, als we nog nooit geweest waren. Het leek,
met één slag, of we onze hand maar uit te strekken hadden om de onsterfelijkheid te
veroveren, die we, in ons hart...
(Uit de verte nadert het rinkelen van een telefoon, dat sterker wordt. Het licht kleurt weer het
venster, en brengt het vierde tafereel.)
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Vierde tafereel
(De kamer uit het vorige bedrijf; laat-avond. Op de tafel brandt het leeslampje, aan de
rechterrand geplaatst, zoodat het licht valt op de fauteuil, die front zaal voor den haard staat,
welke brandt met roode gloed achter de ruitjes. In de fauteuil ligt een opengeslagen boek,
naast de lamp staat een half-geleegd glas melk. De rest van het vertrek is in schemer; het
gordijn voor het raam is gesloten, de deur staat donker open naar de gang.
Wanneer het licht ogaat rinkelt reeds de telefoon op de schoorsteenmantel, dringend en
aanhoudend. Na meerdere oogenblikken, waarin het gerinkel, eentonig en schril, aanhoudt,
snelle stappen achter en Wouterson komt op, in kamermantel, zonder de deur te sluiten. Hij
snelt naar de telefoon, struikelend over de vacht voor de haard.)

WOUTERSON:
(in de telefoon, hijgend)

Ja? Ja? Wouterson... Wat?!... O... anders niet?... Welnee, welnee; dat is goed... Ja,
dat is goed, ja... Dus nog geen reactie? Wat?... H'm... En nummer achttien, hoe staat
het daar mee?!... O... juist... Goed, goed... Kom dan maar... Maar... Hallo! Hoor 's
even!... Hoor's; is het niet beter dat we iemand de wacht van jou laten overnemen,
zoo lang je weg bent?... Wat?... Ja, natuurlijk, dat weet ik wel! Maar in tien minuten
kan van alles gebeuren, en ik vind het niet prettig dat er niemand in het lab is, nù, al
is het maar tien minuten... Wat?... Ja, het kan mij niet schelen, zeg jij het maar... Hè?
Best. Ik vind het best... Jaja, ik vind Karels ook het beste... Wat?... Neenee, ben je
mal. Laat mij het maar doen, ik zal hem wel even bellen... Wat?... Nee, daarom niet.
Maar ik vind het niet goed, dat jij zoo lang aan de telefoon hangt... Best, bèst, zeg...
Goed, afgesproken. Hij woont vlak bij, hij kan in een kwartier bij je zijn, als ik hem
nu direct bel... Jaja, ik zal het dadelijk doen, zoodra ik van je af ben... Wat?... Neenee,
alles gaat goed, hier. Uitstekend. Ik, eh... ik ben daarstraks even bij haar geweest,
omdat ze riep... Wat?... Nee, niets bijzonders, maak je maar niet bezorgd. Ze wou
hier komen liggen, op de... Hè?... Hiér, in de kamer, op de sofa... Nee, natuurlijk
niet!... Nee, die is weg... Ja, beste jongen! Ik kan het niet helpen! Ze zei dat ze
vanavond geen zuster om zich heen kon velen, en toen heb ik het mensch maar vrijaf
gegeven. Er is toch altijd iemand in huis, één van ons tweeën, niet?... Goed, goed.
Maak nou maar gauw dat je wegkomt, dan zal ik Karels opbellen en dan kan jij des
te eerder hier zijn, om het zèlf te zien... Best... Uitstekend... Goed, goed... Tot straks.
(Hij legt de telefoon in de haak, weifelt of hij naar buiten zal gaan of niet, neemt dan de
telefoongids van het haakje onder
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den mantel en bladert er in bij het licht van de lamp, waarbij hij een paar maal mompelt. Dan
heeft hij het nummer gevonden, herhaalt het binnensmonds terwijl hij naar de telefoon gaat
en het aanslaat.)

WOUTERSON:
(in de telefoon)

Hallo? Met Karels?... O, pardon, mevrouw. Ik eh... u spreekt met professor
Wouterson... het is wel een heel ongelegen tijd om u op te bellen, maar... Pardon?...
Inderdaad, mevrouw, het is vrij dringend. Zou ik meneer uw zoon misschien even
aan het toestel mogen hebben?... Graag, als het kan, ja. Heel graag, wanneer u zoo
goed wilt zijn... Zeker, mevrouw, zeker. Ik wacht...
(In de stilte, die volgt, komt Yolan langzaam op uit den achtergrond. Zij is in een wit nachthemd
gekleed, haar gezicht heeft bijna dezelfde kleur. Zij is sterk vermagerd en zeer zwak, kan bijna
niet loopen, steunt zich bij het binnenkomen aan de deurpost, de piano, op weg naar de canapé.
Zij draagt een kussen en een deken onder den arm. Wanneer zij, op de teenen wankelgaand,
zonder het gezicht van den niets vermoedenden Wouterson af te wenden, langs de piano schuift,
drukt haar tastende hand een valsch accoord neer, dat helder doorzingt in de stilte.)

YOLAN:
(verschrikt)

Oh!...
WOUTERSON:
(om, ziet haar, schrikt)

Wat?! Hoe dùrf je... ben je krankzinnig geworden? Vooruit! Ga terug! Ga... ga...
(wijst naar de deur)

Hallo, eh... ben jij het, Karels?... Eh...
(wijst op den divan; Yolan gaat erheen)

Ja, ja... het is eh... het is prettig dat ik je thuistref...
(hij wijst)

Hoor 's, eh... Karels... Ben je vrij, vanavond?... Mooi. En nog niet naar bed, eh...
uitgekleed, meen ik?... Mooi, mooi, eh... Luister, Karels. Dan moet je nu direct naar
het lab gaan, naar de isolatiekamer. Daar houdt dokter Wilts de wacht bij een paar
ratten, die we hebben geïnjecteerd met dat nieuwe extract... Jaja, juist, jaja... We
verwachten vannacht een ontknooping, in de één of andere richting, en we mogen
het proces geen seconde uit het oog verliezen... Inderdaad, belangrijk. Zoo niet zéér
belangrijk... Bedaard, bedaard nu eens even... Dokter Wilts en ik hebben joù daarvoor
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uitgekozen, omdat eh... omdat wij beiden van meening zijn dat jij in staat bent de
zaak gedurende onze afwezigheid naar behooren te behartigen... Dat zal ongeveer
tien minuten, een kwartier zijn. De tijd, die dokter Wilts noodig heeft om naar huis
te komen en die ik noodig heb om van hier naar het lab te gaan, zoodra hij
aangekomen is... Jaja, dokter Wilts zal je instrueeren. Je hebt niets anders te doen
dan het proces nauwlettend te volgen, notities te maken van de musculaire reacties
en zoodra je een bijzondere fase ziet intreden, van welken aard dan ook, onmiddellijk
mijn huis opbellen... Het is niet waarschijnlijk, maar de mogelijkheid bestaat, je hebt
dus een zeer groote verantwoordelijkheid. Ben je bereid, die... Mooi, mooi. Maak
nu maar gauw dat je er
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bent, de nachtportier zal je binnenlaten, hij weet ervan... Mooi. En eh... Karels... Je
weet, nietwaar? Voorzorgsmaatregelen niet veronachtzamen, wat? Eén punctie kan
fataal zijn... Juist, juist. En vooral: bedaard. Mooi. Karels, het beste.
(legt de hoorn terug, onmiddellijk om, tot Yolan, die op de canapé is gaan liggen)

Hoe... hoe kóm je erbij?!
YOLAN:
(zeer zacht).

Sst, patroon... Ik wilde zoo graag.
WOUTERSON:

Maar het is dóódgevaarlijk, wat je hebt gedaan! In... in dié kleeding, door de koude
gang, en... en je wéét: je màg niet opstaan! Je màg niet! Dat kan... dat is...
YOLAN:

Ik wéét het, ik weet het... Maar alles is toch goed gegaan? Nu mag ik toch hier blijven?
WOUTERSON:

Als hij hóórt!...
YOLAN:

Hij zal het zién. Hij komt toch gauw, nu?
WOUTERSON:

Geen sprake van! Ik... ik zal je terugbrengen. Je mag geen seconde langer hier blijven.
Kom... ik draag je.
YOLAN:

Nee!... Nee. alstublieft, alstubliéft... Ik wil het zoo, patroon. Ik wil hier zijn... nù.
WOUTERSON:

Geen praatjes! Jij gaat terug naar je bed, en dirèct!
YOLAN:
(schudt het hoofd)

Nee... Ik wacht. Ik wil hier zijn, bij u of bij hem, wanneer het gebeurt.
WOUTERSON:

Wanneer wàt gebeurt?
YOLAN:

Het gróóte.
WOUTERSON:
(voelt haar pols, haar hals).
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YOLAN:

U verwacht het toch, vannacht?
WOUTERSON:

De ontknooping, bedoel je?
YOLAN:
(knikt)

Hm h'm.
WOUTERSON:

Die kan ieder oogenblik komen. De incubatie-periode is voorbij. Wij kunnen nu niets
anders meer doen dan wachten op het resultaat... Hetzij positief of negatief.
YOLAN:

Ik hóóp zoo, dat het positief zal zijn.
WOUTERSON:

Dat hopen wij ook, kind.
YOLAN:

Ik ben vol vertrouwen.
WOUTERSON:
(klopt haar zacht op den schouder)

En nu... rustig gaan liggen...
(schikt haar kussen recht)

Zoo. Lig je zoo gemakkelijk?
YOLAN:

Ja... dank u. Heerlijk.
WOUTERSON:

Zoo... En nu de deken... Geen hinder van?
YOLAN:

Heelemaal niet.
WOUTERSON:

En... niet praten, hè? Rustig zijn. Slapen, als het kan.
YOLAN:

Kóm, patroon... U denkt toch niet dat ik zal slapen, nù?
WOTERSON:

Je moet het in ieder geval probeeren.
YOLAN:

Ik zal heel stil zijn. Alleen maar liggen denken.
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WOUTERSON:

Mooi. En nu je oogen dicht...
YOLAN:

Mag ik ze niet openhouden, om een beetje rond te kijken?
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WOUTERSON:

Maar het licht hindert je...
YOLAN:

O, nee.
WOUTERSON:

Weet je, dat ik eigenlijk héél boos op je moet zijn?
YOLAN:

Toe patroon... Niet weer beginnen met brommen.
WOUTERSON:

Als ik geweten had, wat je van plan was toen je me vroeg om de zuster weg te sturen...
YOLAN:

Sst... Nu moet u gaan zitten, en uitrusten. Net als ik.
WOUTERSON:

Zal ik naast je komen zitten?
YOLAN:

Nee. U moet in uw stoel gaan zitten, u vindt de kachel zoo prettig.
WOUTERSON:

Heb... heb jij het niet koud?
YOLAN:

Heusch niet. Ik voel me heelemaal goed. Ik wil nu niets anders doen dan stilliggen,
en uitrusten, voor... voor straks.
WOUTERSON:

Het is veel te opwindend voor je, kind, om hier te zijn... Geloof me, het is niet zoo
belangrijk, wat er gebeuren gaat...
YOLAN:

Sst... Zitten gaan.
WOUTERSON:
(na weifeling naar zijn stoel, neemt het boek op, kijkt nog eens naar haar, schuift dan de lamp
zoo ver mogelijk naar de rand van de tafel en gaat zitten. Hij legt het boek open op de schoot,
neemt zijn bril uit de borstzak, poetst de glazen, zet hem op, leest een paar regels, neemt dan
de bril weer af, drukt met de vingers in de oogen, legt de bril op het boek en wrijft met de
handen het gezicht. Dan leunt hij achterover, sluit de oogen enkele seconden, tuurt daarna in
gedachten in het donker vóór hem.)

YOLAN:

Moet die arme jongen nu alleen maar om mij de wacht van Job overnemen?
WOUTERSON:
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Stil. Je moet niet praten, anders ga ik weg.
YOLAN:

Stoor ik u?
WOUTERSON:

Nee, dat niet... Maar je weet dat het slecht voor je is.
YOLAN:

Ik vind het zoo prettig om af en toe eens iets te zeggen en uw stem te hooren... Het
vermoeit me heelemaal niet. Echt niet.
WOUTERSON:

H'm. Eh... wat vroeg je?
YOLAN:

Wie die jongen is, die u opgebeld hebt.
WOUTERSON:

O, een student. Een jongen Karels.
YOLAN:

En moet die nu alleen om mij naar het lab?
WOUTERSON:

Nee, nee... Eh... hij neemt deel aan het onderzoek. Hij werkt overdag ook met ons.
YOLAN:

Weet u, dat u heel slecht jokken kan?
WOUTERSON:

Hm... Eh... dan moet je mij ook niet in de verleiding brengen, hè?
YOLAN:

Maar het is toch heelemaal niet noodig om te jokken? Ik begrijp best dat u het prettig
vindt, dat er iemand in huis
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is nu de zuster er niet is... Ik vond het alleen vervelend voor de jongen. Hij heeft
misschien een meisje, waarmee hij uit wilde gaan.
WOUTERSON:

Wat dat betreft zou ik me maar niet bezorgd maken. Hij was heel blij aan de telefoon...
En bovendien is het wel een beetje laat, om nu nog met een meisje uit te gaan.
YOLAN:

Hoe laat is het dan?
WOUTERSON:

Een uur of twaalf.
YOLAN:

O... dat wist ik niet. (na stilte) Is het een aardige jongen?
WOUTERSON:

Zeker, zeker. Een heel aardige jongen. Eén van de studenten waar ik het meeste in
zie. Knap, rustig, ambitieus zonder roekeloos te zijn... Kan in de toekomst een goede
assistent voor Job worden, lijkt me.
YOLAN:

Krijgt Job dan ook een assistent?
WOUTERSON:

Wanneer hij eenmaal professor is geworden, zeker.
YOLAN:

O, maar dat duurt nog heel lang.
WOUTERSON:

Och... Wat zijn bekwaamheid betreft zou hij het nu al kunnen zijn. Alleen sta ik hem
nog in den weg... Nog zeven jaar, in het eh... in het aannemelijke geval.
YOLAN:

Nog zeven jaar... Dan wordt u gepensioeneerd, is het niet?
WOUTERSON:

Jaja... Zeventig jaar is dan ook een leeftijd, waarop de handen beven.
YOLAN:

Wat gaat u doen als u gepensioeneerd bent?
WOUTERSON:

Dan eh... dan zal ik vermoedelijk kindsch worden.
YOLAN:

Oho!... Wat zal dat grappig zijn!
WOUTERSON:

H'm. Eh... denk je?
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YOLAN:

U zult een echt enfant terrible zijn. Denkt u ook niet?
WOUTERSON:

Draag ik de symptomen soms al waarneembaar?
YOLAN:

Soms.
WOUTERSON:

Dan bestaat daarop inderdaad alle kans.
(Een stilte.)

YOLAN:

Hè... U weet niét hoeveel ik van deze kamer houd. Méér dan van welke andere dan
ook.
WOUTERSON:

Zoo?... Het is wel een gezellige kamer, ja...
YOLAN:

Uw... uw vrouw was er zeker ook heel graag?
WOUTERSON:

Ja... Zij, eh... zij zat hier dikwijls.
YOLAN:

Dan kan ik me zóó begrijpen... Deze kamer past bij u; en bij Job, ook. Bij jullie
allebei... Ik... ik vind het zoo jammer, dat ik het lab nooit heb gezien...
WOUTERSON:

Och... dat zou je tegenvallen. Erg nuchter; heelemaal wit, en zoo. Matglas, een paar
instrumenten...
YOLAN:

Ik geloof, dat als ik daar ooit binnengekomen zou zijn, ik mijn schoenen zou hebben
uitgetrokken.
WOUTERSON:

Je schoenen uitgetrokken?...
YOLAN:

Ja... Dat doen de Mohammedanen ook, en de Japanners,
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als ze een tempel binnengaan. Ik vind dat het mooiste bewijs van eerbied dat ik ken.
WOUTERSON:

Die eerbied zou dààr wel een beetje misplaatst zijn, vind je niet?
YOLAN:

Nee, o nee... In een kerk zou ik het niet doen, maar dààr wel. Het... het is iets heel
groots, wat daar gebeurt. Ik weet niet hoe ik zeggen moet, wat ik het vind. Het... het
is een heiligdom, bijna.
WOUTERSON:

Je idealiseert het op een onverantwoordelijke manier. Het is een plaats van
mislukkingen, van hulpeloos geploeter met iets, dat ver boven onze macht gaat...
YOLAN:

Nee, patroon... Het... het is een bergtop van menschelijke waardigheid in de
misdadigheid en de moordzucht van nu. Het is een voorpost, van een nieuwe tijd.
WOUTERSON:

Kind, kind... je gaat te ver. Je kent het niet, je weet niet hoeveel haat en nijd... hoeveel
klein-menschelijke tragedies zich afspelen tusschen die muren. De mensch blijft wat
hij is, waar hij ook zij: een mensch.
YOLAN:

Haat en nijd zullen er altijd zijn, dat is waar. Maar er zal een tijd komen dat ze
beklaagd worden, en niet verheerlijkt, zooals nu.
WOUTERSON:

Ik weet niet of die tijd ooit komen zal, kind. Ik ben er bang voor.
YOLAN:

Honderd jaar geleden waren de pest, de gele koorts en de melaatschheid ongeneeslijk,
nu niet meer. Eens zal de kanker het óók niet meer zijn, misschien vannacht al...
Waarom dan de haat en de moordzucht niet?
WOUTERSON:

De pest en de lepra zijn ziekten, die de mensch machteloos maken, kind, en hem
doen smeken om genezing. De haat en de moordzucht maken de mensch niet
machteloos. Integendeel. Hij sterft, zonder het besef dat hij ziek was.
YOLAN:

De haat en de moordzucht maken de mensch wanhopiger in het besef van zijn
machteloosheid dan de ziekten van het lichaam. Want wanneer alles is platgebrand
en uitgemoord, en de overwinnaar kijkt naar de hemel, dan schijnt daar nog steeds
de zon, zooals zij altijd gedaan heeft, en het leven op aarde gaat door alsof er niets
gebeurd was. Is er een vreeselijker besef van machteloosheid denkbaar, dan dat?
WOUTERSON:

Maar het onheil is gesticht.
YOLAN:
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Het onheil is zoo groot niet, patroon. Alleen de menschen, die het zelf uitgelokt
hebben, zullen denken dat de wereld vergaat... En zij hebben gelijk. Hùn wereld
vergaat. Maar dat is geen onheil.
WOUTERSON:

Je... je moet nu werkelijk niet meer praten. Het is gevaarlijk, wat je doet.
YOLAN:

Gevaarlijk? Nee, patroon. U durft er niet verder op door te gaan, dat is het. U bent
een struisvogel, u steekt de kop in het zand.
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WOUTERSON:

Je... je zult me moeten toegeven, kind, dat de consequenties, van alles wat je zegt,
moeilijk onder de oogen te zien zijn.
YOLAN:

U bedoelt, dat u meegesleept zult worden, wanneer die wereld vergaat?
WOUTERSON:

Niet ik, dat raakt me niet meer. Ik ben een oud man, het wordt mij tijd. En of nu een
granaatscherf of een paralyse mijn hart stopzet, dat is niet belangrijk. Maar mijn
wèrk... Het... het resultaat van een léven... dat vernietigd zal worden, voor niets...
YOLAN:

Wanneer uw werk vernietigd zal worden zal er niets verloren gaan, dat ànderen, na
u, niet net zoo goed zullen kunnen vinden, al wordt het wat later. Het eenige, dat
vernietigd zal worden, is de hoop op onsterfelijkheid voor professor Wouterson.
WOUTERSON:

Ja... je hebt gelijk. Ik dàcht dat ik de hoop op onsterfelijkheid te boven was, maar
nu... nu ik opeens, door een toeval, zóó dicht bij de overwinning ben gekomen als
ik nog nooit geweest ben... Nù moet ik ontdekken, dat ik de hoop op onsterfelijkheid
niet te bóven was. Ik... ik had haar opgegeven.
(Een stilte.)

YOLAN:

Ik ben blij, dat u zoo eerlijk durft te zijn, al heb ik mij in u vergist. U is niet verder
dan Job nu gekomen is: een stoïcijnsch heldendom naar de buitenkant, met een groote
bitterheid van binnen. Jaja... ik weet het van Job. Naar buiten toe lijkt hij een man,
die alle klein-menschelijke machteloosheid te boven is. Maar inwendig nog altijd
die eene, martelende vraag: Waarom? Waarom? Waarom?
WOUTERSON:

Het... het is niet iedereen gegeven, het antwoord op die vraag innerlijk te beleven,
kind.
YOLAN:

Wéét u het antwoord dan?
WOUTERSON:

Ik weet het. Ik heb zelfs, jaren lang, in de waan verkeerd dat ik het beleefde. Maar...
maar wanneer ik het antwoord nù in mijn mond zou nemen, dan zou het een leugen
zijn. Het... het is te veel geweest. Sinds die luchtbeschermingsoefening, waarbij ik
een experiment, dat de redding voor duizenden en nog duizenden had kunnen brengen,
moest onderbreken, omdat het licht in de sectiekamer gedoofd moest worden... Sinds
die nacht... weet ik het niet meer. Een collega van mij, jaren geleden, pleegde
zelfmoord omdat hij, in de inflatietijd, voor een waschmand vol marken nog niet
eens een haring koopen kon. Ik dacht: ‘Tjonge, ik heb me tóch in hem vergist’.
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Weiszmann, van het Berlijnsche kankerinstituut, ontmoette ik in het station, toen hij
op doorreis was naar... ik weet niet waarheen, en ik geloof dat hij het zelf ook niet
wist. Hij moest uitwijken, omdat hij Jood was, hij mocht niet eens meer opereeren.
Hij was een van de grootste mannen in dit werk, hij... Ik gaf hem de hand en hij zei:
‘wij hebben
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gedacht dat we de mensch genezen konden van alle ziekten, na meer dan drieduizend
jaar. Maar... maar tegen deze verschrikking is de wetenschap niet opgewassen. Dit
is het eind’... Ik... ik had een zoo groot medelijden met hem, dat ik niet wist wat te
zeggen, en hem alleen maar toeknikken kon, toen de trein hem wegnam uit het gezicht.
Maar ik had niet meer dan medelijden... Nu... nu mag ik medelijden met mezèlf
hebben. Ik ben... ik ben nu niet meer dan alleen maar: een mensch.
(Een stilte.)

YOLAN:

Er... er is opeens iets tusschen ons veranderd... Vroeger voelde ik mij verwant met
u, ik... voelde mij uw gelijke, zonder daar trots op te zijn. Nù voel ik opeens weer
een groote bewondering voor... voor de menschelijke kracht, die u hebben moet om
dit alles te kunnen dragen.
WOUTERSON:

Ik heb geen kracht. Alleen maar uithoudingsvermogen. Maar ik benijd je de jouwe...
YOLAN:

Ik heb ook geen kracht. Alleen maar blijheid.
WOUTERSON:

Ja, kind... Dat is een zaak van genade.
(Een stilte.)

YOLAN:

Wat een wonderlijk gesprek... Ik geloof opeens dat we erg sentimenteel zijn...
WOUTERSON:

Je bent moe. We zullen nu niet verder praten.
YOLAN:

Dat... dat hoeft nu ook niet meer.
WOUTERSON:

Zoo is het...
(staat op, gaat naar haar toe)

Lig je goed, zoo?
YOLAN:

Ja... dank u.
WOUTERSON:

Zal je probeeren te slapen?
YOLAN:

Job komt dadelijk, en dan word ik tóch weer wakker...
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WOUTERSON:

Daar zou ik nu maar niet aan denken. Wanneer hij komt is het vroeg genoeg.
YOLAN:

Goed. Ik zal niets meer zeggen.
WOUTERSON:

Braaf.
YOLAN:

Maar u mag niet weggaan, stilletjes!...
WOUTERSON:

Nee, nee... wees maar niet bang. Ik blijf bij je, totdat hij komt.
(Hij gaat terug naar zijn stoel, gaat weer zitten, neemt het boek op en de bril. Hij leest. Lange
stilte.)

YOLAN:

Patroon...
WOUTERSON:

Wat is dat nu?... Je breekt je belofte!
YOLAN:

Ik wou u nog iets vragen... Heel eventjes maar...
WOUTERSON:

Je bent onverbeterlijk.
YOLAN:

Heeft u gemerkt, dat juffrouw Hagtingius die soep heeft nagemaakt, die ik uitgevonden
heb?
WOUTERSON:

Soep?... O, dié... Jaja, ja zeker...
YOLAN:

En toen ik hem voor het eerst maakte, zei ze dat het vergif was!
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WOUTERSON:

Dan heeft ze haar ongelijk bekend, blijkbaar.
YOLAN:

Zou ze er zelf van gegeten hebben?
WOUTERSON:

Dat lijkt me toch wèl, niet? Ik kan mij althans niet herinneren, haar aanleiding te
hebben gegeven ons uit den weg te ruimen.
YOLAN:

Ik zie haar al zitten, in de keuken... Het kan best zijn dat ze er borden vol van gegeten
heeft, stiekem... Dat is een leuke gedachte. Daar ga ik over liggen denken.
WOUTERSON:

Je moet maar denken dat zij hier zit. Als je haar wilt bespieden, mag je niet verraden
dat je er bent.
YOLAN:

H'm hm!...
(Lange stilte, hij leest weer, maar kan het niet.)

YOLAN:

Patroon...
WOUTERSON:
(antwoordt niet).

YOLAN:

Patroon?... Hebt u kinderen gehad?
WOUTERSON:

Waarom vraag je dat?...
YOLAN:

Ik weet het niet. Zoo maar... Niet, hè?
WOUTERSON:

Nee... nee... Niet.
YOLAN:

Ik zou me ook heelemaal geen kinderen kunnen voorstellen in deze kamer. Ze zouden
dadelijk ondeugend worden... Was dat de deur?!
WOUTERSON:

De deur?... Ik heb niets gehoord.
YOLAN:
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Ik voelde het opeens. Net of ik heen en weer ging.
WOUTERSON:

Er is misschien een auto voorbijgereden, op straat.
YOLAN:
(na stilte)

Als kind heb ik vaak in een dogkarretje gereden, met de buurman mee... die was
veearts... Toen werd ik óók al zoo slaperig van dat schommelen... Ik zie het nog voor
me... een paadje en het paard... en aan allebei de kanten koren, zoo ver je zien kon...
net een zee... zóó groot... zoo groot...
(Na lange stilte Wilts behoedzaam op. Wouterson kijkt om.)

WOUTERSON:
(wijst op Yolan)

Ssst!...
WILTS:

Hè?!
(vragend, bezorgd gebaar met het hoofd).

WOUTERSON:
(haalt de schouders op, wenkt hem).

WILTS:
(naar de canapé, buigt zich even over haar, dan op de teenen naar de stoel. Fluisterend)

Hoe komt ze hier?...
WOUTERSON:

Uit zichzelf... Kon er niets aan doen... Telefoneerde; ze was er opeens...
WILTS:

Gelóópen?...
WOUTERSON:

Ja... Heb haar maar hier gelaten, leek me het beste...
WILTS:

Slaapt ze al lang?...
WOUTERSON:

Nèt... nog geen drie minuten... Ssst...
WILTS:

Werk. Jaargang 1

(knikt)

Gaat u nu maar weg... Ik blijf hier wel bij haar zitten...
WOUTERSON:

Hoe was het?....
WILTS:

Nog geen verandering... Heb Karels instructies gegeven... Hij zou opbellen wanneer
er iets aan de hand was...
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WOUTERSON:

En nummer achttien?...
WILTS:
(gebaar)

Hetzelfde...
WOUTERSON:

Goed... goed... Ik ga nu...
WILTS:

Bel me op zoodra er iets is!...
WOUTERSON:

Natuurlijk... natuurlijk... Tot straks...
WILTS:
(gebaar).

(Wouterson op de teenen af, sluit de deur uiterst voorzichtig. Wilts naar de canapé, buigt zich
nog eens over haar, verschikt de deken, legt even zijn handrug tegen haar arm, die op het dek
ligt. Dan trekt hij zijn jasje uit, spreidt het behoedzaam over haar heen. Daarna naar de kachel,
hij pookt voorzichtig. Verschikt de lamp een weinig, gaat dan zitten. Kijkt even het boek in,
dat Wouterson open heeft laten liggen, sluit het dan, zonder de vinger er uit te doen, leest de
titel op de omslag en trekt de wenkbrauwen op.)

YOLAN:

Oh!... Dat was de deur! Daar is hij!...
(richt zich op)

Job...
WILTS:
(op, het boek in de hand)

Ssst!
(naar haar toe)

Liggen blijven, liggen blijven!...
YOLAN:

Hoe... wanneer ben je gekomen?!
WILTS:

Daarstraks, daarstraks... Je moet blijven slapen...
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YOLAN:

Ik heb er niets van gemerkt!... Hèb ik geslapen?
WILTS:

Ja, ja... en je mag niet wakker worden. Kom... Lig je lekker?
YOLAN:

Is de patroon al weg?
WILTS:

Ja...
YOLAN:

En hij heeft me niet eens goedendag gezegd!...
WILTS:

Natuurlijk niet... Hij is morgenochtend weer terug... Vooruit!... Liggen. Zoet zijn.
YOLAN:

Wat heb je daar voor een boek?
WILTS:

Niets voor kleine meisjes. Kom!...
(stopt haar in)

.
YOLAN:

Nee! Nee.. Dat jasje moet je aandoen. Je hebt het veel te koud, zoo.
WILTS:

Malligheid. 't Is hier smoorheet.
YOLAN:

Maar ik vind het niet prettig. Haal dan liever nog een deken.
WILTS:

Als ik er dan op rékenen kan dat je rustig gaat slapen!
YOLAN:

Ja, heusch. Ik beloof het je.
WILTS:
(bij de deur, om)

Waar is de zuster eigenlijk?
YOLAN:

Die heb ik weggestuurd...
WILTS:

Jij?!... Wel alle!...
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YOLAN:

Niet boos worden! Niet boos worden... Ik wou 't zoo graag dat ze wegging... Iedere
keer als ze zich over me buigt komt er zoo'n schaduw over me heen... Ik wilde
vanavond zoo graag heelemaal vrij zijn, van àlles...
WILTS:

Och, och!... 't Is treurig met jou... En wist de patroon dat?
YOLAN:

Ja... hij heeft het goedgevonden.
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WILTS:

Móói is dat!
YOLAN:

Je mag niet boos op hem zijn! 't Is mijn schuld...
WILTS:

Noù!... De man die tegen joù iets beginnen kan, moet nog geboren worden...
YOLAN:

Dan moet hij het gaùw doen!...
WILTS:

Nou, nou...
(wil de deur openen).

YOLAN:

Nee. nee!... Tóch niet...
WILTS:

Wat nù weer?...
YOLAN:

Ik heb toch liever géén deken. Ik vind het jasje veel prettiger.
WILTS:

Maar waarom, in 's hemelsnaam?!
YOLAN:

Iets van joù over me heen. Dat vind ik heerlijk, het geeft me zoo'n veilig gevoel.
WILTS:

Kleine, kleine... Je bent onverbeterlijk.
YOLAN:

Dat zei de patroon ook. Ik vind het zoo leuk, dat jullie dat allebei vinden!
WILTS:

Als je nu nog één woord zegt, ga ik naar mijn kamer en doe het licht uit!
YOLAN:

O, o! Dat zei hij óók!
WILTS:

Maar ik méén het! Vooruit!
YOLAN:
(na korte stilte, waarin Wilts de deur sluit en naar haar toegaat)
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Ah! Je hebt gejokt!
WILTS:

Wat?...
YOLAN:

't Zijn de sprookjes van Andersen!
WILTS:

Nou?... Heb ik gezegd dat 't iets anders was?
YOLAN:

Je hebt gezegd: niets voor kleine meisjes! Hoe kom je daar aan?
WILTS:

't Lag in de stoel. Daar heeft hij in zitten lezen, blijkbaar.
YOLAN:

Oh...
(Een stilte. Wilts naar de stoel, gaat zitten, legt de sprookjes neer op de tafel, weifelt een
oogenblik, neemt ze dan op en opent ze.)

YOLAN:

Ik... ik heb opeens zoo'n medelijden met hem... Zóó erg...
WILTS:

Met mij, omdat ik zoo'n onhandelbare patiënt heb?
YOLAN:

Ik ben je patiënt niet!... Ik ben je vroùw.
WILTS:

Ik... ik zei het uit de grap, kind. Met... met wie heb je medelijden?
YOLAN:

Met de patroon...
WILTS:

Hee...
YOLAN:

Omdat... omdat hij die sprookjes zat te lezen... Ik moet er bijna van huilen...
WILTS:

H'm. Ik begrijp er niets van.
YOLAN:

Nee... Daar moet je misschien een vrouw voor zijn... om dat te begrijpen...
WILTS:

Die dienst kan ik je helaas niet bewijzen!
YOLAN:
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Haha! Gelukkig niet!
WILTS:
(moeilijk)

Ja... dat... dat is gelukkig.
YOLAN:

Hoe was het in het lab?
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WILTS:

Ach, nog... nog onbeslist...
YOLAN:

En nummer achttien?...
WILTS:

Nog steeds springlevend.
YOLAN:

O, o... wat heerlijk... Ik hóóp zoo... Ik weet het zeker. Héél zeker. Weet je dat?
WILTS:

Zoo?...
YOLAN:

Ja. Ik weet het zóó zeker... Opeens. Nu... nu ik weet, dat... Was die jongen Karels
erg blij?
WILTS:

Karels?... Hoe weet jij...
YOLAN:

Ik was er bij, toen de patroon hem opbelde.
WILTS:

Aha... Ja, hij was op de rand van een collaps. Ik schrok me dood toen hij binnenkwam.
YOLAN:

Waarom?!
WILTS:

Nou... zùlke groote oogen, en zoo. En hij gaf me een hand, dat de knokkels bijna
door m'n handschoen staken.
YOLAN:

Als hij nu maar niets verkeerd doet...
WILTS:

Nee, daar ben ik geen oogenblik bang voor. 't Is een jongen, die je wel 't een en ander
kunt overlaten. Alleen, eh... érg onder de indruk, natuurlijk. Net als ik, toen Wouterson
mij voor het eerst een blijk van vertrouwen gaf...
YOLAN:

Wanneer was dat, Job?... Toe, vertel er eens wat van...
WILTS:

Ach, lieve kind, dat is al zoo lang geleden... en je moet slapen.
YOLAN:
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Hè toe! Hè toe!... Ik wil het zoo verschrikkelijk graag weten! Ik wil àlles weten, hoe
je als jongen was...
WILTS:

Nou... Ik was, eh... ik was een knaap, hè? Net als hij. En op een goeie dag komt de
patroon naar me toe... Je moet weten, dat hij vóór die tijd nog nauwelijks een woord
tegen mij persoonlijk gezegd had, en toen...
(De telefoon onderbreekt hem,)

WILTS:
(op, na roerlooze stilte, naar telefoon).

YOLAN:
(op de knieën)

God... God... Laat het goed zijn! Laat het goed zijn! Laat het... laat het...
WILTS:
(in de telefoon)

Hallo... Ik ben het, ja...
(luistert).

YOLAN:
(smeekend, de handen gevouwen)

God... God... Je zal het goed laten zijn, hè? Je zal het goed laten zijn, hè? Het is goed,
hè? Alles... alles is goed, hè? Het is... het is toch niet voor niets geweest, hè? Geef
hem dit! Geef hem dit... Dan... dan is alles goed... Dan... is alles... goed...
WILTS:
(in de telefoon, na stilte, waarin hij geluisterd heeft en even naar haar omgekeken)

Mooi. Mooi... Nee, het is in orde. Ik eh... ik kom straks wel even, ja? Als de zuster
terug is... Mooi, mooi. Hou je... hou je taai, patroon. Alles zal rech kom... Hè? Best.
Tot straks. Sterkte.
(legt de hoorn terug).

YOLAN:

Wat... wat...
WILTS:

Nou... er... er is een kans, hè... Dat eh... dat alles in orde komt, eh... Nummer eh...
nummer achttien is eh... is wel een
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beetje, eh... een beetje beduusd, maar eh... Maar het kan bèst dat alles op eh... op een
succes uitloopt. Dat was het.
YOLAN:

Maar... maar wie belde dan op?...
WILTS:

De patroon...
YOLAN:

Oh...
WILTS:
(naar haar toe)

Maar jij... jij mag niet zoo uit je dekens komen... Er in... Kom... Ik... ik zal je
instoppen... Wat kijk je nou? Ben je niet blij? Hè? Je moet toch blij zijn?... Waarom...
waarom huil je nou?... Hè?... waarom huil je nou, idioot?! Kom, vooruit! Niet... niet
huilen, ben je mal?!... Kom!... kom....
YOLAN:

Niet... niet boos zijn, niet... Het is alleen.... alleen maar, omdat ik zoo blij ben...
WILTS:

Mooi. Kijk aan. Dat is prachtig... Maar nou niet meer... hè? Niet meer... Nou... nou
is 't mooi geweest. Kom... Kom!... Nou is 't genoeg, hè?
YOLAN:

Ja... ja... ik... ik huil al niet meer... Zie je wel... 't Was alleen maar... maar éventjes.
Zoo... Zie je wel?... Is 't nu niet goed?...
WILTS:

Best. En nu ga je slapen.
YOLAN:

Job...
WILTS:

Ja... wat is er?...
YOLAN:

Je... je gaat nu niet meer weg, hè?... Je blijft nu toch waar... waar ik je gebracht heb,
hè?... Voor altijd?...
WILTS:

Ja, kind.
YOLAN:

Je moet doorgaan, doorgaan... en niet vragen... altijd...
WILTS:

Werk. Jaargang 1

Sst... sst... Ik gà door, kleine... Je kunt gerust zijn. Je... je hebt je werk goéd gedaan.
Ik dank je.
YOLAN:
(snikkend)

O, Job! Job!
WILTS:

Kom... kom... je moet rustig zijn!... Nu moet je rustig zijn en niet meer denken...
Héél kalm... héél rustig... slapen. Alleen maar: slapen.
YOLAN:

Job... Job...
WILTS:

Je bent héél moe, héél veilig, en ik zit bij je en... en ik zal je wat voorlezen... Is dat
goed?
YOLAN:

Ja... Ja...
WILTS:

Je moet nu héél stil zijn... en héél gelukkig... want je hebt àlle legers, en àlle oorlogen
heelemaal alleen overwonnen... En is dat niet prachtig, voor zóó'n klein meisje...
YOLAN:

Ja... Ja...
WILTS:

En wie weet... wie weet hoeveel menschen jou nog eens dankbaar zullen zijn, om
wat je voor ze gedaan hebt... Een heeleboel menschen, die nu niet weten wat ze
doen...
YOLAN:

Ja... Ja...
WILTS:

Slapen, hè?... Slapen... en héél gelukkig zijn...
(staat op, legt even de hand op haar voorhoofd)

Kleine...
YOLAN:

Ja... Ja...
WILTS:
(gaat naar zijn stoel, neemt het boek op de schoot, verbergt dan het gezicht in de handen).
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YOLAN:

Lezen... Lezen...
WILTS:

Ja... ja...
(slaat het boek open, zoekt een begin, leest)

‘Er was eens een stad, aan een breede rivier, en daarin woonden zoo veel menschen,
dat haast alle ruimte door groote en kleine huizen was ingenomen en er bijna geen
plekje was overgebleven, waar de menschen een tuintje konden aanleggen...’
(Terwijl hij leest, wordt het tooneel langzaam donker; zijn woorden worden begeleid en sterven
weg in het zwellend gejank van sirene's op den achtergrond.)

DE STEM VAN WILTS:

Drie maanden later stierf zij. Het... het was de mooiste dood, die ik ooit gezien heb.
Zij... zij sloot de oogen met een glimlach, die ik nooit vergeten zal, en haar laatste
woorden... Ik lag op mijn knieën naast haar bed, ik had haar hand gegrepen en voelde
hoe die langzaam kouder werd. Ik... alles scheurde in mijn lijf kapot, ik kon niet
anders... niet anders dan schreeuwen: waarom, waarom, waarom heb je jezelf
vermoord voor mij?!... En toen zei ze: ‘Niet voor jou... niet voor jou... voor allen...’
En dat was het eind.
(De sirene's huilen.)

DE STEM VAN KARELS:

Nee! Nee! Ik kàn niet anders zien dan dat de vrouw, die voor u de... de blijheid, de
goedheid, de... de belofte van het léven beteekende, in uw armen is gestorven voor
een waanidee!
(Het gehuil van de sirene's zwelt aan.)

WILTS:

Zij heeft haar leven gegeven om mij voor een vlucht te bewaren, haar dood was
haar... haar prachtig offer voor de bevrijding van de menschheid... De bevrijding...
en niet van de kanker alléén...
KARELS:

Haar dood was een zelfmoord! Voor een fictie!
WILTS:

Duizenden mannen en vrouwen zijn, de eeuwen door, gestorven zooals zij, voor
hetzelfde doel. Zij hebben het lichaam van de mensch van zijn lijden verlost, ten
koste van hun eigen lichaam; zij wijzen de geest van de menschheid de weg door de
nacht met het licht van hun stralend voorbeeld!
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KARELS:

En die menschheid?! Wat heeft die menschheid geleerd van hun offer, hun
voorbeeld?!... Dààr is het antwoord!
(Het gejank van de sirene's huilt wild in de nacht; dan ebt het af en sterft weg, langzaam en
klagend.)

WILTS:

Steek het licht maar op. De verduistering is voorbij.
KARELS:
(steekt het licht op boven de operatietafel, komt dan weer naar het midden, waar Wilts nog
steeds in gedachten tegen de tafel leunt).

KARELS:

En... wat is ùw antwoord?
WILTS:
(na stilte)

Kom. Wij gaan verder.
(En terwijl zij verder gaan valt het doek voor het einde van het tweede en laatste deel.)
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De scheur in 't huis
Als lente-vogelen hun nesten bouwen
had hij op 't erf, dat vader liet,
zijn droomen ingemetseld, zoo sterk
dat winden er hun tanden braken.
Wanneer de echo in het stille huis
het schreien van zijn zoon weerkaatste
stond 't vast vertrouwen in zijn blik:
de druiven zouden plukkers vinden.
Toen kwam de oorlog in het land,
toen trokken grauwe benden op den weg,
toen greep de bijl de jonge boomen naar
het hart, toen stierven oude torens.
Bij 't nad'ren van 't gevecht bleef hij
alleen bij 't erf op wacht. Elk uur
vermagerde zijn hoop. Maar bij het
vijand-vluchten zwollen nog de druiven.
Een morgen bracht zijn vrouw, zijn zoon
terug. De zonne tooide 't erf. De moeder
zag zijn trots, de zoon bekeek alleen
het cirk'len van een vliegmachien.
Toen weigerde de vader ruw een sigaret.
Hij borg 't portret der vad'ren weg,
hij velde bij de watering den ouden beuk
en liet de scheure barsten in den gevel.

B. DE CRAENE
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Herinnering aan de Leie
Geen dag heeft mij als deze ooit verrukt;
geen heeft mijn heimwee ooit zoo kunnen binden:
de diepe wellust om den geur der winden,
uw bloemenzee heeft mijn weemoed gesust.
De Leie rust; de natte bladeren drijven;
een hand glijdt koel tusschen het gladde lisch,
wit en geluidloos als een snelle visch
die eenzaam in de schemering moet blijven.
Ons hart wordt opgenomen in uw stroomen,
uw groene glanzen en uw zachte licht.
Niets is mij liever dan het weerloos droomen
in uwe spiegel, van mijn aangezicht.
O Leie, lieve, zachte, die vervloeit
met boomen en met wolken, in het duister;
ik ben gelukkig om het zoet gefluister
van uwen naam die aan mijn lip' ontbloeit...

Frans BUYLE
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[Mededeling]
Na inzending van het gedicht ‘De Nederlaag’, in de vorige aflevering van ‘Werk’
opgenomen, kwam ik tot het inzicht, dat publicatie een ‘faux pas’ zou zijn. Mijn
verzoek tot intrekking bereikte de uitgeefster te laat, hetgeen ik betreur.
ED. HOORNIK
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[Nummer 9]
[Gedichten]
Moederschap
Voor Ed. Hoornik
Haar zoon vertrok. Het huis werd kil en groot,
de dagen krompen tot een vaag gebaren
van moede vogels in een kinderschoot.
De scheemring wilde tot geen licht meer klaren.
Voorbij de plaats vanwaar hij ‘moeder’ riep
voor 't laatst, ziet zij de grijze schepen zeilen.
Het gat is duizend steenen treden diep
en op zijn bodem smoort een duidlijk ijlen.
Soms hoort zij hem weer kloppen aan de deur
en telkens is iets uit haar hand gegleden.
Langs zwarte spleten stijgt een klamme geur
van kruitdamp, doodsangst, en van het verleden.
Wanneer het slaapuur door de straten slaat,
begint de stilte menschlijk te acteeren:
zij ziet, terwijl zij voor het venster staat,
met schrik gedaanten die een slag pareeren.

Weerzien
Terwijl haar zilvervos mijn wang
bestreek, zoek ik van de planeten
den schaduwloozen cirkelgang.
Maar langzaam van haar geur bezeten,
ontwaak ik uit mijn ballingschap
en vraag: waarom zijn toch je borsten
beschadigd aan de wenteltrap?
- Ik sta in dienst van wreede vorsten.
de trap is steil, de toren hoog,
ik heb het evenwicht verloren
toen ik mij voor hen nederboog;
het loodzwaar kind is pas geboren. -
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Zij zwijgt en kijkt mij aan en wacht.
De blauwe tulpen in haar oogen
staan in het water van een gracht;
in 't zwart staat mijn planeet gebogen.

Tropenwee
Zoover het oog reikt, niets dan groen
en hier en daar wat dorre bruinen
en bergen als een blauw festoen.
De wind hangt loom in hooge kruinen,
de wegen zijn een gele vlam,
zelfs koeien loopen er op schoenen.
De zeelucht maakt ons eeuwig klam,
bezweete, opgeprikte poenen.
Geen zon bedrijft zoo infernaal
en naakt zijn daaglijksch minnekoozen,
geen meisje blijft lang virginaal:
zij zien te vroeg naar de matrozen.
Het donker valt er als de dood
zoo plotseling, zonder overgangen.
Jenever, bier en avondbrood,
een krant en een verstild verlangen
en verder slechts het lauwe bed
met het gezoem van de muskieten.
De gam'lan wekt een wee verzet
en het gevoel van parasieten.
Bij regen is er minder stof,
de hitte blijft en het wordt zwoeler,
maar altijd is er ijs, godlof,
en in den oostmoesson is 't koeler.
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Het riekt er altoos naar pensioen,
want heviger is er het bloeien
van bloemen en van het visioen.
Er zijn er, die voorgoed verschroeien.
En toch, het hart hijgt desperaat
als het dat land eens heeft verlaten,
want nergens vindt het meer een straat
waar het zoo met zichzelf kan praten.

De clown
Toen hij ten derde male viel (zooals het moest),
voorover op zijn heet gezicht,
was 't over, en zijn roode hoest
beet in het zand en sloeg een gat in 't licht.
De directeur heeft hem gelukgewenscht
en lang heeft het applaus hem nageklonken.
Zijn lach naar het publiek leek onbegrensd
als het moeras waarin hij is verdronken.
De oude clown is een fameus succes:
de wilde dieren en de kleuters gieren.
Hij is geen held en spéélt maar met het mes...
De maan staat grijs in zwarte anjelieren.
Hij drinkt en in zijn oogen springt een spin;
zoo stijgt hij zonder weerstand in de nachten.
De ladder op komt straks zijn negerin
hem na met haar begeerten en verachten.
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Spiegelbeeld
O zwierig zwevend dierbaar lijk,
dat zinkt naar eenzame spelonken,
terug naar het onmeetlijk rijk.
Ben ik het, die daar is verdronken?
Verzoeking die ik niet ontwijk,
gij zinkt, maar 'k zie U weer verrijzen.
Door 't kroosgat komt wat smerig slijk.
Het schijnt, geen kan den weg hem wijzen.
Hij wil, maar kàn me niet ontvluchten.
Het rimp'lend water flitst een lach
aan zijn gezicht. Ik hoor hem zuchten,
zie mijn gezicht van alledag.
Een visch springt van mijn schrale schouder
verachtelijk terug in 't graf.
Terwijl ik op de brug verouder,
zie ik, mij spiegelend, de straf:
het ongediert neemt mij de maat,
het stond reeds lang naar mij te gluren.
Ik zoek een deur die open staat.
Geen torenklok slaat meer de uren.
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De halfblinde
Hij wendt het hoofd op 't schuren der scharnieren:
valt nu de stalen deur voorgoed in 't slot?
Zijn leven tast voorzichtig naar de kieren
waaraan het licht nog hangt met hoogen spot,
en nooit vertrouwd wordt hem het zegevieren
van het onzeker en beklemmend lot.
Hij ziet de vrouwen niet die langs hem zwieren,
al vindt hij in haar geur een veeg genot.
De ronde ruimte krimpt in vaste maat,
zijn handen raken reeds aan haar gelaat;
het dier besnuffelt hem aan alle zijden.
Men weet niet dat het hem met zweepen slaat
tot in het schemerlicht dat ondergaat,
wanneer men tot hem spreekt vol medelijden.

Nachtelijke idylle
Je bent den nacht weer ingegaan
zooals je kwam. De glazen uren
zijn enkel sneller opgestaan
in dit stil huis met blinde muren.
Geen schaduw zal mij ooit ontslaan
uit deze hooplooze allure.
Verliefd ziet mij de huisspin aan,
zij watertandt om mijn kwetsuren.
Je hebt je in den weg vergist,
hier eindigt reeds de kromme stad.
Dit avontuur moet je vergeten:
het duister en de roode mist
van een verdwaald papaverblad,
de dichter en zijn slecht geweten.
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Afscheid
Te laat moet ik dit wonderkind ontdekken:
bij avond zijn haar kleine borsten brood
wanneer zij zich aan 't koopren licht onttrekken;
er bloeien blauwe bloemen in haar schoot.
Om tien uur zal de zwarte boot vertrekken.
Het bronzen meisje dat mijn rust vermoordt,
zal zoo meteen naar Buenos Aires varen,
waarachter (in een onuitspreekbaar oord)
haar vader woont en koffiedrinkt met klare,
gemaklijk levend op zijn eerewoord.
De maan klimt in de huizen langs de kade
en schiet helgroene glanzen in haar oog:
zij zal mij ginds met een Senor verraden,
zoo één die reeds zijn vijfde vrouw bedroog,
maar geld heeft, een monocle en pomade.
Nog even, op de loopplank, kust zij mij,
en zegt: de rest is ook voor jou, maar later.
Ik voel, reeds komt de Señor naderbij.
De maan lacht in het vuile havenwater,
de ruige sater gromt en wringt zich vrij;
er kruipen gele pythons uit zijn buik
en één bespringt er mij. Wat blijft er over?
Juanita's geur, die ik nog flauwtjes ruik!
De straatlantarens buigen zich voorover,
een zijden zakdoek wuift nog uit een luik.

Begrafenis
Men riep: daar is een gat gegraven.
Maar reeds ontspant de looden boog
van hen die mijn gezicht begraven.
Voorbij het vensterkruis vliegt hoog
en rij van waterzware raven.

NES TERGAST
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Rendez-vous
I
Op een Zondag in den zomer, nu reeds enkele jaren geleden, kreeg ik bezoek van
een sanatoriumvriend en zijn meisje. Wij hadden elkaar in een langen tijd niet gezien.
Ik haalde hen van den trein. Het was zacht weer, maar den heelen morgen regende
het. Hij was zonder jas gekomen, misschien had hij er geen of had hij er een hekel
aan. In elk geval was het moeilijk om zonder doornat te regenen, slechts beschut
door de damesparapluie van zijn meisje, die beurtelings op mij en haar lekte, onder
het druipende geboomte te wandelen. Hij was ouder en magerder geworden, hij leek
mij verstrooid, telkens vertrok hij zenuwachtig zijn gezicht en zijn oogen achter den
hoornen bril. Nu herinnerde ik mij, dat hij er ook in het sanatorium last van had. Ik
had, reeds twee jaren thuis, wanneer ik aan hem dacht hem geheel van deze
eigenaardigheden ontdaan. Terwijl wij onder een dakgoot tegen een winkeltje
aangedrukt stonden te schuilen voor den regen, die als uit genoegen in eens weer
harder was begonnen te vallen, trok hij een boekje uit zijn zak en gaf het mij. Hij
had het voor mij gekocht en schonk het mij als een aandenken aan hun bezoek.
's Middags ging het beter; het weer was helder geworden, wij wandelden naar 't
gemeentepark. Ik moest hen fotografeeren, zij gingen van den weg tusschen struiken
staan, juist nog in de zon en hielden elkaar vast. Zij wilden, dat ik hen voor de tweede
maal nam en gingen weer in dezelfde houding staan, maar ik troonde hen mee en
fotografeerde hen voor den vijver. Wanneer ik die fotografie bekijk, mis ik van onzen
middag slechts één ding: 't trompetten van de kalkoenen. Wij spraken over den
sanatoriumtijd. Aan den kanaaldijk, toen zijn meisje achter bleef om boterbloemen
te plukken, die daar in den zomer volop groeien, zei hij mij weer, dat het de mooiste
tijd uit zijn leven was geweest. Hij was er, na een overwerkt reizigersbestaan, voor
het eerst vrij geweest en tot
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zichzelf gekomen. Op de wandelingen bleven wij altijd bij den broeder en de
wandelploeg achter en spraken, uitkijkend over het golvende landschap onder de 's
winters meestal grijze bewolking, over zijn liefde, over Rilke en Nietzsche, die wij
lazen, en over ons zelf. Hij herinnerde zich bij voorkeur een zandigen driesprong in
het stille bosch. Wij lieten op onze middagwandeling nu en dan rechts een smal pad
liggen, dat naar een open plek leidde. Ervoor stond een kale, onvolgroeide spar, die,
wanneer de zon er een enkelen keer gloeiend onderging, onze blikken tot zich trok.
Wij bleven er wel stilstaan en keken er lang naar als naar een spijkerschrift. Was het
de zon, was het de driesprong, de spar of het heele duisternis voorvoelende landschap,
dat voor hem al het goede, de rust en de vreedzaamheid van een nauwelijks gevaarlijk
leven vertegenwoordigde? Hij zag er toen uitstekend uit. Ik keek altijd met plezier
naar hem wanneer hij zich waschte en zijn bovenlichaam van nature zachtbruin,
ontblootte. Hij legde dan den bril af en lachte in mijn richting, zijn gezicht vol zeep.
Hij was een der weinigen die, zonder gehaat te worden, zich de overbodigen van het
lijf wist te houden.
's Avonds toen ik hen naar den trein bracht, vertelde zijn meisje, dat in het
sanatorium werkte, mij tusschen ander nieuws, dat zuster Franken ziek was geworden.
Zij had rood opgegeven en kuurde nu in het zusterhuis. Het ontroerde mij sterk: ik
had mij met haar in het sanatorium en ook nog toen ik thuis was veel bezig gehouden.
Zij was mij om vele redenen sympathiek, ook was ik in het sanatorium bij vlagen,
maar toch steeds sluimerend verliefd op haar geweest. Ik kreeg het op de tochtige
treinhalte koud, ik had haar, zoover van haar af, op dat oogenblik iets warms willen
doen. Ik liet haar vooral groeten.
Dien zelfden nacht droomde ik van haar. Ik bevond mij aan den zoom van een
groot bosch, boven aan een helling van mul zand, die naar het dorp leidde. De huizen
lagen om de kerk heen geschaard, ik zag de straten, de stegen, de heele mechaniek
van het dorpsleven, die nu doodstil lag. Achter het dorp drukte op den horizon een
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zwaar, naderend onweer. Hoe zwaar het moet zijn, merkte ik op tegen iemand, die
onzichtbaar bleef, blijkt wel hieruit, dat het weerlicht zichtbaar is, terwijl er nog geen
geluid tot ons doordringt. Van een handbreedte boven den einder viel een
bliksemstraal naar beneden. Om een schuilplaats in het dorp te zoeken, liep ik hard
de zandhelling af en bevond mij spoedig aan den achterkant van de huizen, op een
pad tusschen tuintjes, die van elkaar door hekken met houten spijlen waren gescheiden.
Ik liep een tuinhek door en wist, dat in dit huis zuster Franken woonde. Ik kwam in
een soort bijkeuken, geen keuken en geen schuur, met houten, niet geheel sluitende
wanden, waarin haar bed stond. Voor den ingang waren kinderen zonder het minste
geluid te maken aan het spelen. Het was alsof ik de stilte voor mij uit schoof. Om
mij een houding te geven en mijn opwinding te overwinnen, streelde ik een kleinen
jongen over het hoofd. Hij had blond, verschoten en stug haar, dat mijn hand nat
maakte. In het optrekje lag zuster Franken, half in kussens, onrustig, mager, maar
zeer fijn. In een vrouw met een werkschort en opgestroopte mouwen, herkende ik
onmiddellijk haar moeder. Ik ging naar zuster Franken toe en nam haar hand. Zij
greep mijn beide handen. Hoe is dat zoo gekomen? vroeg ik haar. Zij viel voorover,
de tranen sprongen haar in de oogen. Ach Adriaan..., zei ze. Ik gaf haar moeder den
raad het ledikant, dat midden in het vertrek stond tegen den wand te plaatsen,
tegenover den ingang. Zij kon dan meer zien en het zou veiliger zijn, wanneer zij
met haar hand den muur kon aanraken.
Den volgenden middag schreef ik haar. Ik vond het zoo jammer, dat zij ziek
geworden was. Ik had altijd veel genegenheid voor haar gehad, ik vroeg haar of zij
zich mij nog herinnerde en of zij het op prijs stelde wanneer ik haar nu en dan schreef.
Reeds gauw kreeg ik haar antwoord. Met potlood, want het was verboden om, in bed
liggend, met inkt te schrijven. Ik was erg blij met haar brief, meer nog met het papier,
dat zij had aangeraakt en het handschrift, dat, klein noch groot, door zijn gewoonheid
mij aantrekkelijk leek, dan met wat zij schreef. Zij gebruikte papier uit een blocnote,
een enveloppe, zoo-
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als men er tien of honderd bij den boekhandelaar koopt. Geen parfum, hoe scherp ik
rook, slechts de geur van het gewoonste papier. Zij verzocht mij haar niet ‘zuster’
te noemen maar ‘Lies’, zooals haar naam was. Zij zou het fijn vinden wanneer ik nu
en dan schreef. Mijn brief had haar ‘ondersteboven’ gegooid, in het rustuur had zij
niet kunnen slapen en had aan mij gedacht, zich mij probeeren te herinneren. Het
stond haar bij, dat ik eens voor mijn kast, waarin een groote rommel heerschte, had
gestaan, terwijl ik van een touwtje met dassen één uitzocht. Het leek mij toe, dat het
niet heelemaal klopte. Had ik in het sanatorium zooveel dassen, dat de keuze mij
verlegen maakte? Hoeveel meer herinnerde ik mij dan van haar, na zoo 'n langen tijd
nog, van haar uiterlijk, haar woorden zelfs. Zooveel in elk geval, dat het ruimschoots
voldoende was om haar een langen brief te schrijven, vol herinneringen aan dien
verleden tijd, een novelle bijna, waarin mijn vroegere verliefdheid opvlamde. Het
‘liefste Lies’, dat ik nu resoluut boven den brief plaatste, bezorgde mij een lichte
opwinding. Was het jammer, dat ik toen niet van tevoren besefte, dat lange brieven
en eindelooze vertrouwelijkheden niets vergoeden, wanneer men met een vrouw,
zonder veel te spreken, maar ook zonder hardheid naar bed wil gaan? Nu ontstond
er een briefwisseling, een papieren omgangstechniek, die wel mijn verbeelding
prikkelde, maar mijn temperament, mijn behoefte aan streelingen tekort deed. Hoezeer
ik haar ziekzijn betreurde, ik schreef aan het meisje, dat ik in het sanatorium gezien
had.
Ik had over haar, kort na mijn ontslag uit het sanatorium, enkele aanteekeningen
geschreven, waaruit ik veel in mijn brief ontleende. Wat ik haar verzweeg, was een
uitvoerige beschrijving van haar uiterlijk, een beschrijving, waarin ik nu en dan
veranderde en die ik ook telkens opnieuw begon. Er was iets in mijn verliefdheid,
dat ik ‘schilderkunstig’ zou willen noemen. Vandaar ook mijn verlangen haar te
fotografeeren in de houdingen, waarin ik haar het liefst zag. Reeds toen droomde ik,
dat ik een volle rol kiekjes van haar zou kunnen maken en haar in die zes of acht
opnamen dan ook volledig zou
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bezitten, zoo volledig als geen omhelzing mij haar zou kunnen geven. Het is, ook
voor den visueelen kant van dit verslag, niet ondienstig om uit die beschrijving het
een en ander aan te halen.
‘Zij was groot noch klein en bezat in haar gebaren een speelsche vrouwelijkheid,
die mij sterk tot haar aantrok. Haar gezicht was ovaal, blank en had iets opens hetgeen
versterkt werd door het madonna-achtige kapsel dat zij droeg. Zij had het haar
namelijk volmaakt glad, in het midden streng gescheiden, als een kapje om haar
hoofd geknipt. Zij leek daardoor iets op Betty Compton, de vrouw van den vroegeren
New-Yorkschen burgemeester Walker; ook op de madonna's van sommige
middeleeuwsche schilders. Wanneer zij liep was er altijd aan weerszijden bij haar
slapen of achter haar oor, een strengetje van het bruine, glanzende haar los, dat
meedanste op de regelmaat van haar looppas? Haar jukbeenderen kwamen even uit
en gaven aan het gelaat, vooral wanneer zij onder het licht van een lamp stond, een
peinzende vroomheid, de glans en schaduw van prilheid alsof het been er zeer dun
was, de fijne wenkbrauwbogen sloten het zwart van de wimpers volkomen harmonisch
binnen hun lijn. Een keer toen zij de oogleden neerhad, speelde er onder de
oogschelpen een lichte beweging, de verzwakte trilling van een slagader of misschien
het inwendig knipperen van den blik. Onder haar oogen waren paarse kringen, die
soms verzakkingen vormden en aan haar gezicht een uitdrukking van onzekerheid
gaven, als van verwelking of ontucht. Haar mond was klein en kinderlijk, haar tanden
klein en in de hoeken een weinig aangetast door bederf. Wanneer men het geheele
gezicht overzag en vooral, wanneer men er in herinnering aan dacht, had het die
gemengde uitdrukking van jeugd en verval, van een bedrieglijke maagdelijkheid,
iets jongs, dat gedoemd is vroeg te sterven.’
Wanneer ik dit herlees, kan ik een glimlach niet onderdrukken, vooral niet nu ik
weet wat zij later zoo duidelijk ook was. Ik gevoel een ironische bewondering voor
mijn styleering van indrukken. Toch is er in mijn woorden een voorgevoel van haar
ziekte, iets waars dus,
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dat in een dichterlijke aankleeding, in andere opmerkingen nu en dan eveneens te
voorschijn komt. Zoo in het volgende.
‘In het begin merkte ik haar nauwelijks op, zij deed stil haar werk en had wanneer
men slechts oppervlakkig op haar lette, iets dofs. Wanneer men haar iets vroeg, was
zij steeds behulpzaam. Zij weigerde moeilijk, vroeg zelden naar reden of doel en
lachte om de flauwste grappen even hulpvaardig, goedmoedig en verlegen als wanneer
men een dienst van haar verlangde. Nooit heb ik haar boos gezien, nooit een hard
woord van haar gehoord. Op beleedigingen van patiënten, op dubbelzinnige taal ging
zij niet in. Zij bloosde gauw en had voor vreemden een schuchterheid, die een sterk
bewogen gevoelsleven en een zinnelijke natuur verried. 's Avonds, wanneer het
donker werd, was er in haar uiterlijk iets van een geduldig bedwongen koorts. Haar
gezicht was witpaars, op haar wangen kwamen roode vlekken, in haar oogen blonk
een uitdrukking van verbazing en onwetendheid. Het witte schort, de gesteven
manchetten en de harde, matblinkende boord deden de lijnen van lichaam en schouders
vervagen. Zij werd in de schemering een geheimzinnige vlek, een hartstochtelijke
eenzaamheid. Wanneer de dag warm was geweest, kwam er in het sanatorium een
stemming van vrees voor de duisternis. De nacht overviel ons als een ontrouw der
elementen. Groepjes patiënten liepen in de warmte bijna geheel ontkleed, zaal in,
zaal uit, elkaar “goeden nacht” wenschend. De broeder sloot de gangramen en de
vensters der waschlokalen, waar enkele achterblijvers hun voeten borstelden.
Gewoonlijk liep ik met Bark - van den Heuvel was reeds enkele maanden thuis - den
langen gang der twee afdeelingen op en neer, nu en dan enkele woorden wisselend.
Ook hij, de prater en spotter, was stil, zijn gewone opstandigheid verdween. Hij leek
weerloos zooals hij langzaam loopend zijn voetstappen in de regelmaat der mijne
paste, een saamhoorigheid en bescherming zoekend, waarvoor zijn trots nooit zou
zijn uitgekomen. Soms gingen wij den nauwen doorgang in, die naar de lighallen
leidde. Wij zagen voor ons, achter de houten
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huisjes, het dennenbosch oprijzen met het piasachtige bewegen van de boomtoppen
in den bijna geheel donker geworden hemel. Ver weg, waar de weilanden waren,
klonk het schetteren der koeien, een geluid, dat de ruimte voor ons open maakte. Ik
legde mijn hand op de steenen van den muur: zij waren nog warm. Het gebouw leek
nu een reusachtig dier, waarvan ik een kleine, willekeurige plek streelde. Ik tastte
langs een verroesten spijker, mijn voet zocht de paar treden van de stoep. Wij keken
elkaar aan, ik zag in het donker het wit van zijn oogen vaag blinken, de uitdrukking
van zijn gezicht ontging mij. Naast ons op de nieuwe afdeeling liepen menschen
heen en weer op de waranda; twee waren er aan het dammen, door verschillende
glazen deuren heen zag men hun aandacht en bewegingen kort en bondig blijven in
den lichtkring van de lamp boven het bord met de schijven. Een zuster liep in en uit,
het wit van de kussens, lakens en spreien was koel en vreedzaam. In de eerste kamer
lag Rozen in zijn hoek. Alle licht was uit, op een door een kap van bruin doek geheel
omspannen ballonnetje na, dat tot vlak boven zijn kussens was getrokken. Hij zat
hoog, het hoofd voorover, het zwarte, sluike haar woest boven zijn mager
jodengezicht. W^ij zagen het belkoord over het laken, om de kussens heen en langs
den muur, zich bij de deur in het stopcontact pakken. Hij scheen te sluimeren, zijn
ademhaling ging kort en vlug en maakte het skeletachtige van zijn borstkas gevaarlijk.
Toen hij zonder op te kijken naar den sputumpot greep en er handig in spuwde, zei
Bark: Laten wij Chris wel te rusten zeggen. De deur, die Bark voorzichtig opende
en sloot, dempte dadelijk alle geluid; in de kamer hing een benauwde, vochtige
warmte, ik ademde er voorzichtig en met tegenzin. Toen wij binnen kwamen had
Rozen ons een oogenblik herkennend aangeloenscht. Hij zei niets, zijn ademhaling
ging hoorbaar, hij had het zeer benauwd, zijn magere handen met de lange, zachte
nagels als van een doode, waren gevouwen, onwillig alsof een vreemde het had
gedaan. Hoe langer de stilte duurde, des te pijnlijker werd het haar te verbreken. Bark
staarde voor zich uit, de oogleden neer alsof hij staande sliep. Blok, de vriend
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van Rozen, die hem uit vriendschap en medegevoel bijna geheel verzorgde, nachten
wakker lag om de drie of vier woorden, die Rozen in zijn slapeloosheid sprak, te
kunnen beantwoorden, was bij ons komen staan. Hij was er zelf trouwens ook slecht
aan toe, de magerste mensch uit het sanatorium - voordat Nijenrode kwam, dien men
prof. Piccard noemde - volkomen uitgeteerd door een koorts die reeds langer dan
een jaar duurde en die hij zelf aan de malaria weet. Hij kauwde op zijn tabakspruim;
dat had hij niet kunnen afleeren. Hoewel het verboden was en alle verpleegsters het
wisten, viel men hem er nooit lastig om. Hij ledigde zijn sputumflesch, die van het
roodbruine tabakssap droop, altijd zelf. Het zou, zei hij, niet zoo slecht met hem
gaan, wanneer de koorts wegbleef en het hoesten en opgeven, dat hem uitputte en
een barstende hoofdpijn bezorgde, ophield. Toch kwam hij telkens uit bed om bij
zijn vrienden, die op andere zalen lagen, tegenbezoeken te brengen. Alleen wanneer
de koorts boven 39 graden steeg, bleef hij liggen, moe, met uitpuilende oogen, een
rood, aangestoken gezicht, nat van zweet.
Zuster Franken kwam binnen, zij liep op rubberzolen, haar schort kraakte fijn en
scherp, de kamer werd erdoor veranderd, de sfeer dubbelzinnig. Ik keek nu alleen
naar haar, naar haar handen, toen zij de kussens van Rozen, die niet de minste aandacht
voor haar had, voorzichtig schudde, en gulzig naar haar hals en gezicht. Ook zij sprak
niet, zij ging den urinaal ledigen, bracht water, waarvan Rozen onmiddellijk dronk,
verschikte het een en ander aan de overige bedden, en terwijl ik haar met den blik
volgde, keek zij mij niet eerder aan dan toen zij naar de deur liep om weg te gaan:
een rechte, in het gezicht als vastgezetten oogopslag, die mij te denken gaf.’
Van een werkelijken omgang met haar was weinig sprake. Zij had een vriendschap
met een der patiënten, een langen bleeken jongen, die zich met zoo goed als niemand
bemoeide. Hij behoorde, toen ik mijn intrede deed, tot de oudere patiënten, die zich
door hun ervaring veel vrijheden kunnen veroorloven. Hij werkte in de rietvlechterij.
Er werd weinig gunstigs van hem verteld; zoo zei mij een zuster, met wie ik intiem
was, dat hij eens had
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geprobeerd haar aan te raken. Zij, die het volmaakte type van een boerenmeid was,
had hem een slag in zijn gezicht gegeven. Zij vertelde het met zichtbaar welgevallen
en met een vooringenomenheid, die ik van haar haatte, omdat zij mij wel toestond
haar te kussen, mij op een nacht zelfs wakker had gezoend. Deze jongen ging zoo
voorzichtig met Lies Franken om, dat het aan weinigen bekend was. Men zag hen
zelden of nooit samen. Eens, toen ik het bij geruchte vernomen had, trof ik hen beiden
in het waschlokaal. Zij liep heen en weer met opgestroopte mouwen, de jongen stond
bij zijn bak en waschte zorgvuldig zijn handen op de bekende manier van iemand,
die zich gereed houdt om desnoods met het schuim aan zijn vingers toe te tasten.
Mijn hart bonsde, toch liet ik hen bijna met genoegen alleen. Later hoorde ik, dat
Lies Franken hem wanneer zij in den nachtdienst was, in zijn kamer bezocht. Er
lagen daar vier zieken. Zijn vriend, die er een van was en nachten lang geen oog
dicht deed, vertelde het mij, toen de ander reeds naar huis was vertrokken. Zij kwam
dan binnen en keek eerst of ieder sliep. Ook hij hield zijn oogen gesloten en ademde
met de onbekrompenheid van den slapende. Daarna ging zij schrijlings op het bed
van haar minnaar zitten en ‘speelde’ met hem, vertelde de ooggetuige. Hij had hun
innigheid dikwijls gehoord, zijn slapeloosheid was er natuurlijk niet minder op
geworden. Zijn vriend had de zoenen van Lies Franken zeer geroemd. Misschien
dagteekende van dien tijd mijn nieuwsgierigheid.
Een anderen keer vertelde hij mij: Mijn vriend was een vreemde jongen. Een nacht
toen Lies weer bij hem was gekomen, was hij met haar in zijn armen uit het bed
gestapt en met groote moeite, want de doorgang was in de kamer waarin de vier
bedden en de tafel juist pasten, erg moeilijk, naar de open balkondeuren geloopen
en vandaar weer terug naar zijn bed. Hij had het meisje zacht hooren lachen, zij hield
haar armen om zijn schouders geslagen en voelde zich volmaakt op haar plaats. De
jongen had niets gezegd en slechts gehijgd, hoewel zij toch verre van zwaar was.
Het was in het donker een fantastisch gezicht, tegelijk potsierlijk en plechtig: een
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bruidegom die zijn bruid over den drempel draagt. Den volgenden morgen had hij
hem gevraagd, met welk doel deze nachtelijke vertooning in elkaar was gezet. De
ander had geantwoord, dat hij vroeger, toen hij thuis en gezond was, zijn
vriendinnetjes bij voorkeur droeg. Zij waren nooit werkelijk van hem geweest, voordat
hij haar had gedragen. De diepste zoenen, de volledigste omhelzing konden dat niet
vergoeden. Lang had hij er van gedroomd Lies Franken te dragen, telkens had het
hem onmogelijk geleken, totdat het opeens, dien nacht, als vanzelf was gebeurd. Het
was het mooiste oogenblik geweest, zijn oogenblik. Hij had in elk geval iets om aan
te denken, toen hij kort na zijn thuiskomst opnieuw en ernstiger dan ooit ziek was
geworden. Lies Franken zocht hem in zijn ziekte nog enkele malen op. Haar familie
was er op tegen, dat zij met hem omging, zij had het toch doorgedreven en kwam nu
niet meer thuis. Een keer, toen wij 's morgens in alle vroegte een vriend uitgeleide
deden, kwam zij in burgerkleeding aanwandelen. Zij ging met vacantie. Nu zij haar
zusterkleeren niet aan had was zij een geheel andere. Zij droeg een kanariegelen
regenmantel en een lichtbruin hoedje. Haar gezicht was bleek, zonder uitdrukking,
de oogen leken nog te slapen, tuurden doelloos naar den lichten, geurenden
zomerregen. De auto van het sanatorium reed voor, zij en de afgekuurde stapten in,
de auto greep onmiddellijk vaart, wij zagen haar veertien dagen niet. Toen zij terug
kwam, had zij een verbrand gezicht, want bruin worden deed zij niet. Wanneer zij
nu met haar verbrande gezicht, waarin de oogen nog nadrukkelijker stonden, lachte,
leek zij mij begeerlijker dan vroeger. Tegelijk verteederde mij deze lach. Ik had haar
op mijn knie willen nemen, als een kind streelen, haar iets willen geven.
In andere aanteekeningen uit dien tijd wordt zij telkens ingevoerd. Meestal wordt
er alleen van haar vermeld, dat zij de ziekenzaal binnenkomt, dat zij langs de open
deur loopt, dat zij een patiënt voor doktersonderzoek roept. Geen uitvoerige
ontmoeting, geen omstandig gesprek heb ik kunnen vinden. Het is alsof het beknopte
reeds voldoende was om voor mij alles van haar aan-
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wezig te doen zijn; tevens was er een fijn genoegen in om haar niet in het middelpunt
van de voorstelling te plaatsen, maar terzijde, alleen zichtbaar voor den
belangstellende, den ingewijde. Iets dergelijks vindt men soms ook op schilderijen
en fotografiëen... Ik herinner mij zoo de foto van een kroningsfeest, een reusachtige
plaat, waarop mijn aandacht tot in een afgelegen hoek dwaalde. Een kale, oude man
in uniform fluistert een jonge, zeer donker en droevig uitziende vrouw iets toe, dat
zij niet schijnt te hooren. Die vrouw boeide mij: het was alsof ik veel van haar wist,
maar nog meer van haar zou willen weten.
Ik heb in het sanatorium Lies Franken nooit aangeraakt. Schroom weerhield mij
om met haar te doen als met sommige andere zusters. De patiënten gingen met de
meisjes, die meestal nog erg jong waren, vaak vriendschappelijk om. Ik herinner mij,
dat zuster van der Veen dikwijls bij mijn bed kwam staan, mijn kussen schudde, mij
toedekte. Zij was een Groningsche en noemde mij ‘groote kind’. Zij had een mooi
figuur en heel mooie bruine armen. Als zij mij een afwassching gaf of wanneer zij
mijn brood op mijn tafeltje zette, greep ik wel haar hand en naar gelang haar stemming
was, drukte zij de mijne of trok zich onwillig los. Bij Lies Franken durfde ik dat niet.
Soms nam ik mij voor om haar, wanneer ik haar alleen zou ontmoeten, staande te
houden. Ik bedacht alles van te voren tot zelfs de woorden, die ik zeggen zou, de
antwoorden, die zij zou kunnen geven. Eens vergiste ik mij, ik sprak haar aan, maar
inplaats van mij het wachtwoord te geven, dat ik haar had toebedacht, lachte zij en
liep door.
Ik droomde ook geregeld van haar. In een droom was zij tandartse en bracht ik
haar een visite, die in een gewoon beleefdheidsbezoek veranderde. Van een anderen,
zeer uitvoerigen droom herinner ik mij, dat wij samen naar een schouwburg of
bioscoop waren geweest. Thuis komend moesten wij een lange kronkelende,
monumentale trap bestijgen. Ineens ging zij aan de spijlen hangen en maakte
gymnastische oefeningen, het gezicht naar mij toegewend, lachend, als van een
jongen. Ook haar lichaam was veranderd, de armen en schouders gespierd,
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de okselholten donker van onvrouwelijk haar. Nog herinner ik mij mijn verwondering,
die zoo sterk was, dat zij voor den droom noodlottig werd.
Maar mijn belangrijkste sensaties uit dien tijd, waren die van het fotografeeren.
Reeds in den winter, toen het te donker was voor een momentopname, rekende ik
op den zomer om haar te fotografeeren. Toen mijn kuur verlengd werd, was er behalve
een kleine teleurstelling en een groote mate van berusting, die mij na zoo'n langen
tijd van ziekte bijna geen moeite meer kostte, ook het ondergrondsche plezier om de
foto's, die ik van plan was in den zomer te maken. Het fotografeeren was verboden.
Vroeger toen het toegestaan was, had men er misbruik van gemaakt. Oude patiënten
vertelden, dat de jongens elkaar in Adamscostuum hadden gekiekt, de banaalste,
hoewel toch niet onwaarschijnlijke reden. Ik had een eenvoudige camera, het type,
dat men desnoods zijn vijand naar het hoofd kan smijten, zonder dat het veel te lijden
heeft.
In den zomer toen Lies ochtenddienst had en de visite langs de bedden en de
ligstoelen moest begeleiden om de ziekenlijsten aan te geven, maakte ik alles voor
de onderneming gereed. Ik plaatste mijn toestel op het tafeltje naast mijn ligstoel,
geheel door krantenpapier bedekt, een kleine opening voor de lens, het oog dat alles
zou aanstaren en zijn herinnering voor mij bewaren. De sluiter was door middel van
een draad zwart garen in mijn bereik gesteld.
Ik herinner mij deze zomermorgens goed. Uit de eetzaal gingen wij naar de lighal,
waar het nog koel was. Even later kwam Lies Franken en ging achter het matglas
staan, dat onze blikken verhinderde naar de vrouwenafdeeling af te dwalen. Het wit
van haar zusterkleeding werd op het geribbelde glas tot een groote vlek
uiteengetrokken. Als die bewoog was er de verwachting, dat zij tevoorschijn zou
komen en in de zuivere, door de nog lage zon gestreken lucht voor de lighal zou gaan
staan. Het was het vredigste uur van den dag, want in het rustuur had ik, wanneer ik
sliep, oog en oor voor niets. De vogels hadden hun ochtendlied reeds gefloten, enkele
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lijsters speelden nog na en schudden hun klanken als regen uit de boomen. De
eekhoorns waren, nu alles stil was, want ook het spreken was tijdens de visite
verboden, uit het bosch gekomen en liepen over het gras, den neus op den grond. Ik
hield niet van hen, zelden heb ik dommer beesten gezien, hun uiterlijk, dat aan ratten
herinnert, vind ik leelijk, hun kop heeft iets misdadigs. In de boomen verandert dat
alles wel, het is dan alsof zelfs de hooge dennen ze met goedkeurende blikken bekijken
en graag langs hun stammen en over hun takken voelen gaan als groote, losgeraakte,
gepluimde denappels. Zij springen volmaakt en wanneer de afstand groot is, lijkt het
alsof zij zich met hun staart als visschen voortbewegen. Hun gekrijsch is daarentegen
leelijk. Soms wanneer de visite ze op haar pad vond, bleef zij staan. De directeur,
een oude man, bekeek ze glimlachend, met de lijsten in de hand. De dieren toonden
geen toenadering en sprongen weg, de dokters keerden tot hun taak terug en vroegen
naar onze gezondheid. Lies hield zich op den achtergond en reikte de lijsten over.
Ik was zeer opgewonden, mijn hart klopte mij in de keel. Terwijl de dokter mijn
naam noemde, trok ik aan het zwarte garen, ik hoorde den sluiter vallen en ging
rechtop zitten, wat tegen de gewoonte was. Inplaats van ‘goed dokter’ - dat het niet
goed is, weet ik wel, was zijn grapje - antwoordde ik ‘jawel dokter’. Hij lette er niet
eens op, de visite ging door en was in een oogenblik verdwenen, krakend over het
grintpad. De jasmijn, die voor de lighal bloeide, geurde als vanouds.
De vrienden lachten om mijn zenuwachtigheid, die duidelijk mijn verliefdheid
verried. Ik had er overigens nooit een geheim van gemaakt. Op deze foto heb ik haar
geheel vrij van de andere personen. Zij staat er bijna geheel op, alleen haar beenen
en voeten zijn onzichtbaar. De zon raakt haar van achteren en strijkt haar juist nog
langs de rechterzijde. De rechterzijkant van haar gezicht is belicht: duidelijk is de
kantelige lijn van het voorhoofd, den slaap, de magere wang met het jukbeen. Verder
is haar gezicht geheel beschaduwd en heeft die haar kenmerkende beslotenheid. Een
nadenkendheid, die niet uit
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nadenken bestaat, zooals ik tegen ieder die het weten wilde vertelde. Op een andere
foto, die ik op een der volgende dagen maakte, nu veel zekerder, zijn alleen haar
hoofd en hals te zien, dezen keer het profiel, zoodat een ideaal in vervulling ging.
Nog wanneer ik deze opname bekijk, ontroert mij de zuiverheid van haar gezicht.
Verschillende malen heb ik deze foto voor mijzelf beschreven. Het was mij niet
genoeg het beminde gezicht te zien, ik wilde het ook tot in onderdeelen in kaart
brengen, haar mogelijke stemming werd gewogen. Ik sprak over linkeroog, over den
neuswortel, enkele woorden werden gewijd aan de neusvleugels, den iets
vooruitstaanden mond. Mijn liefde maakte mijn oogen niet blind maar microscopisch.
Ik maakte van elk lichaamsdeel een beminde.
In het najaar liep mijn kuur teneinde. Met Lies Franken ging het niet al te best, er
waren nog steeds moeilijkheden thuis. De zuster, die mij verwende en vlak voordat
ik wegging den nachtdienst waarnam, vertelde mij, dat Lies op een morgen inplaats
van om zes, om vijf uur op de afdeeling was verschenen. Zij had zich een uur vergist
en was erg verlegen geweest, toen zij het ontdekte. Zij had gevraagd het vooral aan
niemand te vertellen. Toen ik op een morgen in October kort na zes uur vertrok, was
ook zij er om mij de hand te drukken. Ik dacht niet haar ooit weer te zien. De jongens
met wie ik op dezelfde zaal had gelegen, droegen mijn koffer. Voor in den gang en
in de vestibule wachtten wij op de auto, die mij naar het station zou brengen. Het
was koud, het had gevroren, de meesten zagen nog bleek van den slaap en gaapten;
een enkele maakte een grapje op onze ziekte, op wat ik in het burgerleven zou gaan
doen. Ikzelf was geheel gekleed, maar zonder vest en ook zonder overjas, ik was
nerveus, ik kon het oogenblik niet overzien. De auto kwam voor en brulde kort. Vlug
moest ik ieder de hand geven, ik had de jongens met wie ik zoo lang samen was
geweest en die nu achterbleven willen omarmen. De hand van Lies Franken was
koel, zij lachte mij vriendelijk toe en zei mij met haar bedeesde stem vaarwel. Allen
juichten, sommigen liepen een paar meter mee, maar het was een ongelijke strijd. Ik
danste in de
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kussens van de auto, de vertrouwde omgeving trok zich snel terug.

II
De briefwisseling, die wij zoo plotseling waren begonnen, duurde heel lang. Wij
schreven elkaar ongeregeld; in het begin schreef ik zeer uitvoerig, ik had die naïeve
neiging mij zoo'nauwkeurig mogelijk kenbaar te maken. Zij moet, wanneer zij mijn
brieven heeft bewaard, behalve mijn geheelen levensloop, ook mijn levensprogram
in haar bezit hebben. Er was iets sensationeels in om vertrouwelijk te zijn, om haar
zoo'niet met mijn vingers en mijn mond, dan toch met mijn schrift, mijn woorden
aan te raken. Toen ik haar mijn eersten brief schreef, had zij reeds enkele maanden
in bed gelegen. In Mei was er bij het hoesten bloed meegekomen, niet veel, maar
toch genoeg voor een gloeiende plek in haar zakdoek. Onmiddellijk was zij door den
directeur zelf onderzocht en waren Röntgenfoto's gemaakt. Het resultaat scheen niet
ongunstig te zijn, hoewel er uiteraard weinig over losgelaten werd. Men had
verschillende der bekende vlekjes op de foto geconstateerd. Het kuren was
onvermijdelijk. Het moeten voor haar angstige dagen zijn geweest: ik ken uit
ondervinding de stemming, waarin men de eerste uren doorbrengt, de avonden,
wanneer alles stil wordt en men naar het ruischen van den wind ligt te luisteren, het
ritselen van de boomen, de natuur om het huis tot vlak voor het open raam waarvan
men een menschelijk gebaar, een teeken van deelneming verwacht. Met open oogen
denkt men aan zichzelf als aan een ander: er is een wrange verwondering, dat men
uitverkoren is voor dit leed.
Zij schreef over die eerste weken zoo goed als niets, alleen, dat het in bed hoe
langer hoe warmer was geworden. Zij was ook te mager en moest aankomen. Ik was
een oogenblik bevreesd, dat zij te dik zou worden en haar uiterlijk geheel zou
veranderen. Juist haar tengerheid had mij ontroerd, maar voorloopig ging het
aankomen zoo langzaam, dat er weinig kans op vervetting bestond. Haar temperatuur
was goed, ook was het hoesten, dat haar
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in het voorjaar had overvallen geheel bedaard. Haar eetlust was over het algemeen
niet slecht, zij was nu gedwongen melk, waarvan zij altijd een afkeer had gehad, te
drinken. Dat en het eindelooze stil liggen waren het ergst. Na twee of drie maanden
begon echter reeds haar stoelkuur. Zij kuurde nu voortaan op de vrouwenafdeeling
van 't sanatorium, dat was gezelliger, zij had dan geregeld omgang en aanspraak,
terwijl zij in het zusterhuis, waarheen zij nu alleen 's avonds ging om te slapen,
afhankelijk was geweest van haar medezusters, die allen hun dienst hadden. Zij
schreef mij het een en ander over de meisjes met wie zij kuurde, het uitzicht, dat van
de vrouwenafdeeling toch weer anders is dan waar ik had gelegen. Ik was al den tijd,
dat ik thuis was, niet meer in H. geweest. De herinnering was wel niet vervaagd,
maar toch dacht ik er slechts zelden aan; wanneer ik geen moeite deed, stonden mij
het bosch, de donkere dennen, die het gejoel van het heele sanatorium opvingen en
weerkaatsten, het krassen der eksters, het blaffen van de groote radio-luidsprekers,
nog het duidelijkst voor den geest.
Spoedig mocht zij wandelen; de zomer liep al ten einde, het was tegen September
en de hei paars. Een keer stuurde zij mij twee trosjes hei op een beschreven blad
papier, droog van de zon. Op mijn lange brieven, mijn spitsvondigheden over den
omgang van man en vrouw, schreef zij weinig terug, vroeg om uitstel omdat zij moe
was, beloofde omstandig op mijn uiteenzettingen en vragen in te gaan. Met haar
ouders was zij weer goed; zij kwamen, omdat het dichtbij was, geregeld om de
veertien dagen, meestal des Zondags, wanneer het in het sanatorium druk is als op
de markt en de zalen kraken van gelach en gepraat, ritselen van de meegebrachte
geschenken. Er wordt dan veel door de vingers gezien. Men treft buiten het sanatorium
heele families aan, die door een zieken verwant in pyamajasje worden rondgeleid.
De glimlach van den een herhaalt zich op de gezichten der anderen. Alle
merkwaardigheden van het sanatoriumleven worden met trots verteld, alle wreedheden
uitgelachen of met hoofschudden ontvangen.
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Zij was, nu zij zooveel vrijen tijd had, met lezen begonnen. In den dienst kwam er
weinig van, de vrije uren werden meestal met wandelen, verstellen of eenvoudig met
nietsdoen doorgebracht. Zij las ‘De Moeder’ van Pearl Buck in het Engelsch. Het
deed haar plezier, dat het lezen der vreemde taal haar weinig moeite kostte. Ook had
zij gedichten in handen gekregen: ‘De Wilde Kim’ van A. Roland Holst. Ik schreef,
dat deze verzen mijn liefde hadden en welke zij vooral moest lezen, maar over haar
ervaringen, haar waardeering hoorde ik niets; het bleef bij het vermelden van den
titel. Dat speet mij, de sensatie van haar brieven werd kleiner. Nu het nieuwe der
correspondentie gewoon was geworden, het medeleven op verschillende manieren
gezegd en de vroegere verliefdheid niet eens bedekt geuit, werd het steeds moeilijker
stof te vinden. Het lokte mij niet aan mijn brieven met mededeelingen over de
gebeurtenissen van den dag te vullen, en eigenaardigheid waarvan vele meisjesbrieven
leven. Haar belangstelling was beperkt en eigenlijk, zooals van de meeste menschen,
vaag, niet in een bepaalde richting geleid. De toon van haar brieven was weinig
persoonlijk, zelden uitbundig, zelden verdrietig; over haar ziekte schreef zij allengs
geen woord. Ik kende deze houding, een groote onverschilligheid of beter
onvoorstelbaarheid, die de meeste longlijders tegen de wanhoop beschermt. Er is in
de regelmaat van het gloeien en verbleeken van het daglicht, in het brood, dat gegeten
wordt, den slaap die zich over hen buigt, een kracht die de wanhoop weerlegt, en
bewijst, dat ook de droefheid vergankelijk is. Bovendien verzet het zelfbewustzijn
zich tegen de gedachte, dat het leven in gevaar zou zijn; van een ander, van onzen
vriend kunnen wij het desnoods gelooven.
Het was najaar geworden, in den drassigen grond groeiden overvloedig de
paddestoelen, zij had een verzameling aangelegd. Wat zij daarover schreef, was
aardig; ik las het met een glimlach en antwoordde haar opgewekt. Ik verwachtte haar
brief binnen enkele dagen, maar de tijd verstreek, terwijl ik niets van haar hoorde.
Toen, na een maand schreef ik haar weer, bevreesd, dat
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zij ernstig ziek was geworden. In gedachten zag ik mij reeds in den trein zitten,
geroepen door een telegram om haar voor het sterven een laatste maal te zien. ‘Weer
verliepen enkele weken, onverwacht bracht de post een brief van haar. Zij vroeg
verontschuldiging voor haar stilzwijgen, er was iets gebeurd, dat het schrijven had
verhinderd, nu was alles weer achter den rug. Bijna twee maanden geleden had zij
een brief ontvangen van een vriend van haar broer. Hij was toen zij thuis woonde,
altijd vriendelijk voor haar geweest, misschien meer beleefd dan vriendelijk, maar
omdat zij reeds lang in de verpleging was, had zij hem zelden en dan nog vluchtig
ontmoet. Van een diepere belangstelling voor haar was haar nooit gebleken. Nu
schreef hij ineens, dat hij van haar ziekte had gehoord, het erg betreurde, met haar
meeleefde - enfin, vrijwel hetzelfde begin, dat ik had gemaakt. Alleen hij was
doortastender geweest, hij had meteen gevraagd of het goed was, dat hij haar den
volgenden Zondag kwam bezoeken. Het was goed en hij had haar bezocht, zij was
hem zelfs tegemoet geloopen, hij had een grooten bos chrysanten bij zich. Zij hadden
in het bosch gewandeld, het najaar had zijn vriendelijkste gezicht gezet, zij hadden
vroegere herinneringen opgehaald. Het bleek, dat er toch meer aanknoopingspunten
waren, dan zij en hij hadden gedacht. Daarna had hij haar geschreven, was een tweede
maal geweest, maar toen ineens, zonder verdere verklaring weggebleven. Geschreven
had hij ook niet meer, zij had er niets van begrepen en was er in het eerst erg door
teleurgesteld; gelukkig, dat de omgang zoo kort was gebleven en het leed niet
onherstelbaar. Deze storm was nu uitgewoed, schreef zij. Zij vroeg mij nog eens
vergeving en zij zou, als ik het goed vond, mij weer trouw schrijven. Ik was haar
eenige vriend, ik in IJ. was het liefste dat zij bezat. Ik voelde mij, zonder dat het mij
overigens erg smartte, toch bedrogen, niet zoozeer omdat zij mij niet geschreven
had, maar het meest om deze reden. Mijn ijdelheid was gekwetst en ook voelde ik
mij beleedigd in mijn brievenstijl. Ik smaalde op de vrouw, die niet kan combineeren
en ik beklaagde mij nu ook over de vlakheid van haar toon. Toch zette ik de
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correspondentie door, ik weet niet wat mij voor oogen stond, misschien dacht ik, dat
een vrouw geen subtiele brieven hoeft te schrijven, dat het goed is, wanneer zij zacht
is, dat zij met haar oogen, haar mond, haar schoot het teederst antwoorden kan. Of
misschien ook meende ik, dat alles vanzelf zou doodbloeden.
Haar toon werd nu wel warmer, ik werd erdoor bezield, ik schreef haar een paar
van die brieven, die men met een gloeiend hoofd samenstelt en weifelend in de bus
laat vallen. Zij schreef er mij zoo een terug. Ik herinner mij nog goed, welk een indruk
deze op mij maakte. Haar ziel krijgt vleugeltjes, dacht ik, niet zonder spot. Wij ruilden
nu ook foto's. Zij had alleen vroeger gemaakte kiekjes, die reeds begonnen te
verbleeken, honderden oogen hadden ze bekeken. Zij stond er nooit alleen op, daarom
beloofde ze mij eens een mooie foto te laten maken, expres voor mij. De kiekjes heb
ik later, omdat zij mij tegenstonden, verscheurd. Er was een merkwaardige bij: een
zestal zusters op een ladder, boven elkaar, in zomerkleeren. Van de onderste zag
men het geheele lichaam, van de anderen het hoofd, de beenen en bloote armen.
Allen lachten. Deze foto bleef als ‘Jacobs droom’ in mijn herinnering. Ik bekeek ze
eenmaal goed, met de loupe zelfs, om te zien of Lies' armen begeerlijk waren; daarna
verstopte ik ze diep onder mijn andere kiekjes. De algemeene vroolijkheid en de
kaleidoscoop van armen en beenen stonden mij tegen. Zelf stuurde ik haar een
opname, die van den Heuvels meisje bij hun bezoek in het park van ons tweeën had
gemaakt. Ik stond er erg voordeelig op, tenminste naar mijn smaak. Ik droeg mijn
grijze zomerpak, mijn krullend haar had juist de gewenschte lengte en tint, mijn
gezicht was zacht, tusschen dat van een jongen en een man in, uit mijn heele houding
spreekt de schroom, die mij bevangt, wanneer een lens naar mij kijkt. Blijkbaar was
ook zij er mee ingenomen. Zij vroeg mij wanneer ik wilde overkomen, een
persoonlijke ontmoeting zou ons de gelegenheid geven eens met elkaar te praten.
Ik legde dat praten op mijn manier uit en schreef haar een langen brief, waarin ik
nog eens mijn meening
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over de vriendschap van een jongen voor een meisje uiteenzette. Ik had toch goed
begrepen, dat ook zij naar mij verlangde? Komen kon ik niet, het was zoo ver weg,
ik had geen geld en bovendien, maar dat schreef ik niet, zou de treinreis mij volledig
uitputten, zoodat ik haar niets kon geven. Ook was de omgeving mij te bekend, het
zou mij hinderen in mijn vertrouwelijkheid. Wanneer ik rijk was had ik haar reeds
lang meegenomen naar de Middellandsche Zee. Misschien konden wij eens, als zij
beter was, enkele dagen in een stil hotel logeeren, ergens aan den rand der Veluwe.
Ik geloof, dat ik ook over ontkleeden schreef en dat ik het haar zou doen. Tenslotte
bezwoer ik haar, dat ik daarin als iedere jongen was: een bruut, hoewel een subtiele.
Dat laatste was zij niet met mij eens: zij vond mij een heel gewonen bruut, van
mijn fantastische plannen begreep zij niets, zij had niet gevraagd of ik met haar, wier
naaste doel haar herstel was, naar de Veluwe wilde gaan, maar eenvoudig of ik haar
als haar vriend wilde komen bezoeken.
Hoewel ik besefte, dat haar verweer voornamelijk ‘litterair’ was, ingegeven door
het gemak, waarmee mijn bruutschap te varieeren viel, was ik toch teleurgesteld,
gekwetst, verlamd; was zelfs het vleesch niet zwak? Ik schreef haar tamelijk geërgerd
terug. Een zeker soort preutschheid stelde ik geenszins op prijs: als zij gedacht had,
dat mijn belangstelling even onbaatzuchtig als onvruchtbaar was, dan had zij een
misrekening gemaakt, waartoe ik haar op haar leeftijd niet in staat had geacht. Ik
schaamde mij niets voor mijn eigenbelang, dat eigenbelang was de voorwaarde voor
iedere vriendschap. Dadelijk nam zij zoo goed als alles terug: zij was in het geheel
niet preutsch, als ik gekomen was zou zij mij goed ontvangen hebben, zoodat ik mij
over niets zou hebben te beklagen. Natuurlijk was een overkomst nu geheel
onmogelijk: sommige genoegens moeten niet worden toegestaan.
Kort daarna liep haar kuur af. De dokter ontraadde haar weer in de verpleging te
gaan, wel mocht zij de huishouding doen, niet in een gezin waar kinderen waren, het
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liefst bij oude menschen. Voorloopig ging zij, nu zonder betrekking, naar huis. Het
stond haar in 't geheel niet aan, zij kon met haar stiefmoeder niet overweg en vooral
het vooruitzicht door haar voorzichtig te worden behandeld, stootte haar af. Toch
zat er niets anders op. Het liep tegen Kerstmis toen zij uit het sanatorium vertrok en
het was nat, somber weer. Ik zond haar een gelukwensch met haar herstel, enkele
warme woorden, waaraan ik zelf wel het meest behoefte had.
Nu volgde een tijd, waarin wij elkaar weinig schreven, er verliepen soms vier, vijf
weken, voordat ik een brief ontving of verzond. Het voorjaar ging in drie, vier brieven
voorbij; wat wij schreven was wel niet volkomen koel, maar toch zonder de minste
fantasie, ik dacht er geen oogenblik aan, wie ik schreef. Ik zou mij hebben geschaamd,
wanneer ik haar op straat was tegengekomen, ik zou mij hebben afgewend. Ik had
geen gelukkig voorjaar, reeds zoo lang uit het sanatorium en nog voelde ik mij niet
gezond; ik hoestte nog, gaf nog op, huiverde in den regen, die dag-in, dag-uit viel
en als een enkel uur de zon scheen en de voorjaarswind door den hemel raasde, knipte
ik mijn oogen dicht. Ik voelde, dat mijn gezicht bleek was, dat ik slechts bij toeval
leefde.
In Mei moest ik enkele dagen in bed blijven, omdat ik verhooging had. Het begon
juist zomer te worden, in de straat ventte men de eerste aardbeien, de geur van het
jonge groen speelde met mijn gordijn, met mijn neusgaten, mijn hart. Ik hield het in
bed niet lang uit, ik bedwong mij en ging met mijn vriend naar buiten wandelen langs
het kanaal. Het was een zoele avond en het woei zoet door mij heen, de tranen kwamen
mij in de oogen, er was zoo weinig voor noodig den zonsondergang mooi te vinden.
Het water maakte in de sluizen een bezielend geluid, ik was dankbaar voor dezen
dag, maar vreesde den volgenden. Toen kreeg ik bericht van haar: ik moest mij niet
ongerust maken, zij lag weer in bed, weer had zij een weinig rood opgegeven, weer
was er sprake van het vervloekte plekje, het oude, dat schijnbaar niet geheel genezen
was. Voorloopig kuurde zij thuis in den tuin in een houten huisje, dat men uit de zon
kon
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draaien, omringd door de liefste bloemen. Haar moeder was goed voor haar, maar
zijzelf was er weinig tevreden mee, weer afhankelijk te moeten zijn, weer in bed te
moeten blijven nu het zomer begon te worden, weer melk te moeten drinken. Zij
voelde zich niet ziek, zij had slechts uit bed te stappen om de oude te zijn. Ik schreef
haar moedeloos, maar vol medelijden terug. Toen het thuis niet ging, verhuisde zij
naar een klein sanatorium even buiten de stad, waar alleen meisjes en kinderen werden
verpleegd. Het was er leuk, het lag aan den zoom van een bosch en men kon er uit
haar kamer juist op den weg zien, waarover weliswaar weinig verkeer ging, maar
van den enkelen mensch die er liep, kon men droomen, dat hij de barmhartige
Samaritaan was, met zalf en linnen voor ongeneeslijke wonden. Met de andere
patiënten had zij weinig omgang, zij werd ‘mademoiselle’ genoemd. Het liefst speelde
zij met Henk en Rietje, twee kinderen, die zij elken avond naar bed bracht; zij deden
dan ‘den grooten buiksprong’, ook moest zij sprookjes vertellen. Tot besluit zoende
zij hen een goeden nacht, zooals zij mij een goeden nacht zou willen kussen.
Aanvankelijk had ik geen slechten zomer, met de komst van de zon was het hoesten
weggebleven, ik was veel buiten en werd met den dag sterker. 's Morgens als ik
wakker werd, waschte ik rug en borst met koud water, ik maakte een begin met
lichaamsoefeningen. Ook fietste ik veel en ging nu later naar bed. Ik liet mijn hemd
aan den hals open, ik kreeg een verbranden nek, mijn haar verschoot. Toen kwam
er kermis in de stad. Op het warme, stoffige plein ontmoetten elkaar de jongens en
meisjes van de omgeving. Elken avond ging ik met den nachtwind naar huis, mijn
ooren dreunend van de draaiorgelmuziek, mijn mond gloeiend van de ontvangen
kussen. Ik had een blond meisje, van wie ik de oogen, groote, blauwe en de enkels
bewonderde. Zij was babbelziek en aanhankelijk. Een toen zij haar kammetje niet
bij zich had leende ik haar het mijne. Wij stonden stil onder een lantaarn, ik hield
het spiegeltje voor haar vast, zij kamde met opgeheven armen het blonde haar, een
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speld in den mond. Zij kende twee of drie woorden Engelsch; zij zei, ook tegen haar
vriendin: darling.
Op een Zaterdagavond, toen ik snel naar mijn kamer boven liep, hoestte ik bloed.
Het was in geen jaren gebeurd en verontrustte mij zeer, ik dacht onmiddellijk het
ergste. Meteen kroop ik in bed en liet kussens in mijn rug stapelen, ik hield mijn
blauwe overhemd, dat ik dien middag schoon had aangetrokken en waarvan het boord
zoo lekker kraakte, aan. Mijn moeder keek met spijt tegen mijn verbranden nek en
op mijn bruine handen, die het potje vasthielden, waarin ik zonder moeite mijn bloed
spuwde. De dokter werd gehaald, maar behalve wat van vroeger was gebleven, hoorde
hij niets. Hij zou later terug komen. Ik vertrouwde hem niet, ik dacht dat dit het einde
was, dat ik zou uitteren en dood zou gaan. Behalve voor mijzelf deed het mij leed
voor mijn ouders, ik schaamde mij, het leek alsof ik hen met mijn ziekte bestal, aan
hun eigen leven tekort deed. Ik hoorde hen naar hun slaapkamer gaan, met elkaar
praten. Mijn moeder had alles bij de hand gelegd: den stok, waarmee ik hen kon
roepen, het glas met water, dat ik binnen het half uur leegdronk; zij draalde, er was
niets meer dat zij voor mij doen kon, zij had voor mij willen ademen, bloed hoesten.
Ik luisterde naar het slaan van de klok, naar de menschen die door de straat gingen,
sommige stappen herkende ik, deuren hoorde ik dichtslaan. Ik was bang om dood te
gaan, niet om wat mij wachtte - ik wist daar niets van - maar om wat ik moest missen,
zou achterlaten. Ik was te jong om te sterven, het had geen motief, ik had geen hekel
aan het leven.
Toen het bloeden niet ophield, kreeg ik een groote kalkinspuiting, de dokter spoot
haar in mijn dijbeen. Je zult gaan zweeten en een warm gevoel in je buik krijgen, zei
hij. Hij hield mijn pols, het ging goed, het bloeden bleef weg. Omdat Lies jarig was,
schreef ik haar en vertelde, dat ik haar lot deelde. Ik dacht eraan, dat onze brieven
nu van bed tot bed gingen en qeen den ander kon benijden. Ik had alle reden om in
warme bewoordingen steun te zoeken, nog steeds vertrouwde ik mijn ziekte
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niet, elken nacht verwachtte ik wakker te worden en naar mijn potje te moeten grijpen.
Nu was het haar beurt om mij vol medegevoel terug te schrijven; voor het eerst maakt
zij een duidelijke toespeling op een innig samenzijn. Ik las den brief en hield hem
in mijn handen alsof hij meer dan papier en inkt was, ik hield hem in mijn bed en
wist niet wat ik er mee doen moest. Het was warm, het einde van Augustus, ik lag
onder een laken, de ramen stonden wijd open, alle geluid van de straat meldde zich
in mijn kamer. Ik had een wrok, die mij den heelen dag schrijnde, verlangend naar
den nacht, naar den slaap. Ik was de vijand van mijn lichaam.
Weer kreeg ik een brief van haar, geheel op rijm. Zij had gedroomd, dat zij bij mij
in de kamer was gekomen en mij had gekust. Het was als Amor en Psyche, het was
alsof wij honderd jaar vroeger leefden. Toch was ik er in mijn omstandigheden
ontvankelijk voor en haar rijmbrief bezielde mij tot een lang gedicht in strophen van
zes regels, waarvan ik mij alleen de eerste en de laatste herinner.
Het liefste liep ik met jou, ver van hier
een najaarsmiddag langs het eenzaam strand,
wij hielden voor elk ding een glimlach klaar:
een schelp, een doode vogel, 't knappend wier,
het onverwachte streelen van mijn hand,
de lange lijnen van ons voetspoorpaar.
En 's avonds door het donker naar de stad
te loopen op het krakend sintelpad,
moe, stil en rijk als na de verste reis...
dan, in de eerste straat, het eerste licht
zou ik de vriendschap zien van jouw gezicht
zachter dan vogeldons en edelweisz.

Ook in deze verzen schreef ik vriendschap inplaats van liefde, in al den tijd, dat wij
omgang hadden liet ik dat voorbehoud niet varen.
Het ging met mij snel den goeden kant uit: tenslotte moest ik mijn wantrouwen
opgeven. Binnen drie weken
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liep ik buiten en betastte voorzichtig, maar niet zonder trots, mijn borstkas. Door het
liggen in een ongewone houding waren mijn spieren stijf geworden, mijn ademhaling
deed nu en dan ineens pijn; maar het bloed bleef weg. Het was de prachtigste herfst,
dien men zich denken kan. Elken morgen wekte mij de zon. Al vroeg kwam mijn
vriend op bezoek, wij lachten samen en wandelden, wij prezen ons gelukkig, dat wij
zonder werk waren en in de zon konden zijn. 's Avonds wanneer de lucht koel werd
en de hemel vol sterren stond, kochten wij druiven uit den automaat. Wij luisterden
in het donker naar de stappen van ieder mooi meisje. Hij floot de muziek, die ons
dien dag het liefst was. Wij hadden geen haast en wandelden langzaam naar huis.
Ook met Lies ging het goed, zij was op, maar mocht nog niet naar huis. De
directrice van het sanatorium had vriendschap voor haar opgevat en noodigde haar
uit thee op haar kamer te komen drinken. Zij zaten bij het open raam en lieten den
avond donker en droomerig worden. Zij hoorde achter het bosch, als op den horizon,
den trein voorbij gaan in een langen boog.
Hoewel het tegen den winter liep, ging het met ons beiden steeds beter. Onze
brieven werden weer gewoon; als ik den hare 's morgens vond, liet ik hem soms tot
's middags liggen, voordat ik hem las. Wij schreven elkaar nu opnieuw minder druk,
ook toen zij uit het sanatorium werd ontslagen en weer op thuis aangewezen was.
Zij hielp haar moeder, maar zocht ondertusschen zonder onderbreking naar een
betrekking voor hulp in de huishouding. Telkens werd zij teleurgesteld, er waren
zoovele gegronde redenen, waarom men haar niet in aanmerking liet komen. Dat zij
in een sanatorium had gekuurd, verzweeg zij meestal: het was nooit een aanbeveling,
men heeft het niet graag, dat een meisje met zwakke longen over de melkkan hoest.
Weer kwam de winter, weer naderde het voorjaar. Toen in het begin van Maart,
schreef zij mij uit B., een stadje, een uur sporen bij mij vandaan. Zij was in huis bij
een oude dame, die heel lief voor haar was en haar veel vrijheid liet. Zij was blij nu
zoo dicht bij mij te zijn, zij noodigde mij uit een Zondag in B. door
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te brengen. Ik had daar weinig zin in, ik was dat voorjaar hokvast, met mijzelf bezig.
Ook had ik een aanval van griep en longontsteking achter den rug, waaraan ik zelfs
niet stierf. Ik moest mij in acht nemen, maar herstelde weer snel. Toen zij op een
ontmoeting bleef aandringen, maakte ik in het begin van April een afspraak. Wij
zouden elkaar op het station te S. ontmoeten, ik zou met den trein van half drie uit
IJ. vertrekken. Het was een half uur sporen. Zij zou uit Amsterdam komen en op het
station wachten. Nu het eenmaal zoover was, lokte het mij aan. Mijn brief, waarin
ik alles met haar afsprak, was teeder, vol nauwelijks verborgen beloften. Aan den
anderen kant schrok ik voor deze ontmoeting terug, maar mijn zorgeloosheid zette
zich er overheen. Ik vertrouwde op mijn zintuigen.

III
Den eersten indruk dien ik van haar kreeg, toen ik haar op het perron in S. zag staan,
eenigszins achteraf, verlegen, bescheiden of passief of dat alles tegelijk, was, dat zij
sterk verouderd was, dat de nuance van verwelking, waarover ik vroeger reeds
geschreven heb, die mij toen eigenaardig aantrok, duidelijker zich teekende op het
overigens zachte en welwillende gezicht. Ik gaf haar de hand, wij liepen naar de
controle en nadat zij haar spoorkaartje had laten halveeren, wat vele meisjes niet,
zooals de meeste jongens zelf doen, weifelde zij om verder te gaan, zoodat ik tenslotte
eerder het perron verliet. Reeds toen en aan het begin tevens van onze wandeling,
voelde ik voor haar, behalve sympathie, vooral een sterk medelijden en een groote
droefheid, waarvoor mij telkens de Fransche woorden douleur en douloureux invielen,
een schemerig gevoel, zoo zacht, zoo bang om verder te gaan en zich te stooten, als
ik zelden gehad heb: het bewustzijn van de eenzaamheid van een ander. Wij spraken
zeer weinig, ons geheel samenzijn kenmerkte zich door zwijgzaamheid. Ik kon mij
met haar niet in een gesprek begeven, dat oppervlakkig en luidruchtig, zich aan
woordspelingen en grensgevoelens verzadigt; of aan
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den anderen kant in een vertrouwelijkheid, waardoor ik haar mijn medelijden zou
toonen en haar eenzaamheid slechts des te grooter zou maken.
In het park, dat wij spoedig bereikten, voelde ik er iets vernederends in en iets
zeer onvolkomens, toevalligs om haar aan te raken, te streelen, te zoenen, wat ik
tenslotte toch niet vermeed. Het was er voor den tijd van het jaar en met een wind,
die in IJ. scherp uit het Oosten woei, zacht, maar nog bijna geheel kaal in het bosch,
dat grootendeels uit elken en geheel uit loofboomen bestond. Er hing in de boomen
en de lucht, die zich weldra grijs bewolkte en herfstachtigheid, die mij aan A. Roland
Holst herinnerde, ook door de droefgeestigheid, die men zich hier duidelijker bewust
werd. Wij gingen in het droge gras liggen geheel achter in het park, waar het
rasterwerk het van andere boschpartijen afsluit en aan ons samenzijn tegelijk iets
uithoekigs gaf, een gevoel, dat niet verder kon en zich onwillekeurig inhield en naar
achteren richtte. Mijn zwijgen trof mij, soms zag ik mijzelf liggen: stil, nadenkend
of gedachteloos, iemand, die zich niet geven durft en oogenschijnlijk een weinig
zoete, vervelende partner. In het eerst nam ik haar slechts scherp op en betreurde ik
voor haar haar veroudering en dien schijn van eenzaamheid, die mij uit alles wat zij
deed, haar stille bewegingen, haar schuwen oogopslag, haar glimlach tegemoet kwam.
Soms keek zij mij langer aan dan vluchtig, haar oogen waren grijsgroen, vriendelijk
en zooals in het sanatorium uitnoodigend. Ik nam haar hand en tenslotte zoende ik
haar, terwijl boven ons een kraai luid schreeuwend door het bosch vloog.
Ik had mijn fototoestel meegenomen; toen ik haar echter opnam en mij de foto's
herinnerde, die ik van haar bezat, dacht ik, dat zij slechts minder mooi zouden worden
en liet ik den tijd verloopen, zoodat het weldra te donker werd voor een
momentopname. Later toen zij in de schemerige serre van het koffiehuis tegenover
mij zat en mij op haar lichte en toch dringende manier aanzag, trof mij in het gezicht
onder den hoed, wat, zonder hoed en in het volle licht weinig verfijnd en zwak had
geleken:
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een tegenstelling tusschen het verwelkte onder de oogen, neus en mond en het jonge,
welwillende, zoodat het mij speet haar toch niet te hebben gefotografeerd.
Haar omhelzing was zoo'niet lijdzaam dan toch weinig geraffineerd. Wel had zij
in de handen, die klein waren en van het werk reeds eenigszins hard en vereelt,
waarvan ik den laatsten tijd overigens meer hield dan van de allerzachtste handen,
een speelschheid en vertrouwelijkheid, die echter later toen onze zoenen inniger
werden achterwege bleef. Haar oogen vielen dicht, haar gezicht kreeg een gesloten,
eenigszins bolle uitdrukking en als ik even stilhield en op haar neerzag, bleef de
mond in de makkelijkste houding, waarin hij na het zoenen was gekomen: rood en
puilend en aan het profiel ineens het zoete, snoetachtige gevend, dat op sommige
foto's duidelijk is te zien. Misschien kwam het door onze omhelzingen, dat mij haar
gezicht later en in den schemer bovendien, beter te fotografeeren leek dan aan het
begin van onzen middag. Wat eerst geordend, verscholen was gebleven, kon door
ons samenzijn aangeraakt, bezield, in contrast gebracht zijn. Haar kleur werd van
bleek rozig. Het haar zat verward, de mond was braamrood, de oogopslag fladderend.
In het koffiehuis, dat wij in het dorp vonden, aten wij brood met eieren. Het smaakte
goed en alles bleek later zeer goedkoop te zijn. Ook nu spraken wij weinig. Een
enkele vraag, een enkel antwoord. Onze zoenen hadden ons niet het minst tot elkaar
gebracht. Ik bleef tegenover haar zitten en was het langst met het brood bezig. Zij
zat half naar het raam gewend, dat in de dorpsstraat uitzag, waarin het verkeer steeds
trager werd. Een kind ging voorbij en keek even naar binnen. Ik was klaar met mijn
brood, klaar met mijn koffie en begon het koud te krijgen. Hier in de serre werd niet
gestookt daarvoor hadden wij in het café zelf moeten gaan, waar bij den kachel de
man de krant zat te lezen en de vrouw, die ons had bediend, breide. Een enkele klant
speelde met het biljart.
Heb je het niet koud, vroeg ik.
Een beetje wel.

Werk. Jaargang 1

35
Zij lachte en bewoog zich nu, trok haar mantel vaster om haar schouders. Ik ging
naast haar zitten en hield haar tegen mij aan. Ik voelde haar ademhaling en bedacht,
dat zij zooveel ouder was dan ik en hoe zij nu als een kind, of erger als een prooi
naast mij zat.
Zij vertelde mij van de oude dame, bij wie zij in huis was en die zoo hard stookte,
over haar stiefmoeder, met wie zij weer in onmin leefde, over haar grootmoeder in
Amsterdam, bij wie zij enkele dagen logeerde en die zoo afgeleefd was, dat zij haar
kamer, haar kleeren, haar lichaam liet vervuilen. Zij was dien nacht wakker geworden
door muizen, die op de tafel waren geklommen. Op de tafel, vroeg ik ongeloovig.
Het bleek nu ook, dat zij op het perron een half uur op mij had gewacht. Uit
voorzichtigheid was zij een trein eerder gegaan. Zij was hier nog nooit geweest.
Daarna was zij weer stil.
Ik voelde in mijn zak het fleschje met lavendel, dat ik voor haar had gekocht en
dat ik haar als een verrassing wilde geven. Het was mij onmogelijk het voor den dag
te halen en met enkele lieve woorden in haar hand te leggen. Ik draaide het om en
om in mijn zak.
Wat moesten wij den heelen avond, die voor ons lag, doen? In gedachten telde ik
mijn geld. Ik had niet genoeg om met haar naar de bioscoop te gaan. Wij zouden wat
wandelen. Misschien ging het nog of misschien vond ik een overgang, waardoor het
mogelijk zou zijn met haar te spreken, straks als het geheel donker was, om werkelijk
bij haar te zijn, haar te streelen en te verwennen misschien. Maar ik wist wel zeker,
dat het hopeloos zou zijn en ik betreurde, dat ik deze afspraak had gemaakt. Hoe kon
ik haar het zachtst verlaten? Als met gesloten oogen. Hoe kon ik ooit deze uren
vergeten, ooit de herinnering verliezen aan haar gedweeheid, aan het brood en de
koffie, die ik haar had laten eten en drinken.
Zullen wij gaan? Zij knikte. Ik hielp haar met haar mantel, zij droeg een aardigen
hoed. Maar het gezicht, dat ik nu zoo vlak bij mij had, het lichaam, dat zoo gewillig
was - hoe anders was het dan vroeger toen zij onbereikbaar leek.
Het was nu geheel donker geworden en bijna wind-
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stil. De lucht was weer onbewolkt en schitterde als steenkool. Ik was hier niet
onbekend, maar toch zou het mij moeite kosten om mij in den avond te oriënteeren.
Eerst zochten wij het station, dat gemakkelijk te vinden was. Wij zouden zooveel
mogelijk in de nabijheid blijven. Een tweede onaangenaamheid was, dat zij noch ik
een horloge bezat. Toen wij het café verlieten was het half zeven. Over weggaan of
over een uur, waarop zij thuis moest zijn sprak zij niet. Ik besloot om negen uur naar
huis te gaan, zoodat wij nog twee en half uur voor ons hadden.
Het dorp werd hoe langer hoe stiller. Een agent kwamen wij tegen, een groepje
kinderen, waarvan een meisje, een dik, doorvoed middenstandskind met stijve vlechten
ons nieuwsgierig aanzag. Het was in een laan: aan den eenen kant huizen, aan den
anderen een hoog, donker sparrenbosch. Na een minuut of vijf sloegen wij om niet
te ver af te dwalen rechtsom en onmiddellijk daarna weer rechtsom, zoodat wij binnen
het kwartier opnieuw op het stationsplein stonden. Ik had haar nog niet gezoend.
Nu gingen wij de tegenovergestelde richting uit. Ik keek naar de naambordjes der
straten, maar het was vrijwel overbodig: Dorpsstraat, Kerkplein, Binnenweg. Aan
den Binnenweg stonden lage huisjes, overal brandde licht, bij sommigen hing van
de zoldering een olielamp, overal stonden bloemen op de vensterbank. In een kamer
zat het heele gezin om de tafel, die gedekt en leeggegeten was. Allen hielden zich
stil, ik bemerkte, dat de vader uit een grooten, op de tafel opengeslagen bijbel las.
Het was fantastisch, ik hield een oogenblik in.
In een groentenwinkeltje kochten wij sinaasappels. Ik had geen mes, wij moesten
ze met de nagels schillen: haar nagels waren te stomp, zij had er moeite mee, zoodat
ik het voor haar overnam. Ik dacht aan de zwanen, die wij dien middag in den
parkvijver hadden gezien. Er waren vrouwen met kinderen, een invalide leunde tegen
de brugleuning en spiegelde zijn ontevreden gezicht. Toen dacht ik: hoe vreemd,
hoeveel brieven hebben wij elkaar geschreven, hoe warm was mijn uitnoodiging om
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in dit dorp te komen. En hoe snel was alles in één oogopslag gebluscht, het papieren
verlangen verbrand. Ik had haar reeds lang losgelaten, ik begon moe te worden.
Willen wij wat op dat hek gaan zitten? vroeg ik haar. Het was buiten het dorp, wij
hadden uitzicht op de spoorlijn, die een paar honderd meter verder over open land,
in een boog in bosch verdween. Maar waarom sprak zij niet?
Ineens begon zij weer. Zij deed mij de groeten van zuster Engelbert, die nu op een
school voor vroedvrouwen werkte. Zij was beklagenswaardig, zonder de minste
aantrekkelijkheid. Een schichtig veulen, dat dwaas door de gangen van het sanatorium
holde met een echt bleek veulengezicht. Haar glimlach, die om het minste haar
enorme tanden en het roode tandvleesch bloot maakte, zou ik nooit vergeten. Het
hinderde mij, dat Lies haar vriendin was, haar over mij had geschreven en nog schreef;
ik had het gevoel, dat ik de zoenen van vanmiddag, zelfs die armzalige, weer ongedaan
moest maken.
Langzaam ging de avond voorbij. Soms was ik met mijn gedachten ver van haar
weg, mijn lichaam verlangde naar huis, naar mijn bed. Een klok sloeg, maar het was
niet goed te volgen, schijnbaar sloeg zij elk kwartier. Lang voor den tijd gingen wij
naar het station en ook daar deden wij niets dan zwijgend wachten, eerst in de
wachtkamer, kijkend naar de reclameplaten der reisbureau's - stoombooten en treinen
in het heerlijkste landschap - daarna op het geheel verlaten perron. Wij liepen tot aan
het eind, waar de overkapping ophield en de goede, hooge hemel begon. Ik moest
noodig naar de waterplaats, maar ik durfde haar om die reden niet alleen laten.
Eindelijk gingen wij op een bank zitten uit den wind; daar vond ik den moed het
fleschje met lavendel te voorschijn te halen en het haar onhandig te geven. Zij was
er door ontroerd en nam mijn hoofd in haar handen, kuste mij tot dank. Ik durfde
nauwelijks naar haar kijken. Ik wilde mijzelf mijn liefde aanprijzen, maar het was
onmogelijk, een oogopslag overtuigde mij. Mijn trein kwam het eerst aan. Er stapten
enkele reizigers uit, er was een kleine drukte, waarin onze snelle zoenen een
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schijn van noodzaak, van verbondenheid vonden. Zij greep mijn hand en hield die
nog, terwijl ik reeds naar het portier liep, half afgewend zei ik haar nog een laatste
vaarwel.

IV
Na deze ontmoeting liet zij een tijdlang niets van zich hooren. Op een avond echter,
toen ik na een wandeling thuis kwam, lag er een brief van haar op den schoorsteen.
Zelfs op de enveloppe had zij een paar woorden, in Duitsch schrift, geschreven. De
huisgenooten zaten om de tafel en keken nieuwsgierig toe. Het was of ik aan den
brief kon voelen, dat zij hem in hun handen hadden gehad, omgedraaid en weer
neergelegd, verzwaard door hun onbescheidenheid. Ik stak hem onverschillig in mijn
zak. Mijn onverschilligheid was geen pose, ik stelde er werkelijk geen belang in te
weten welk appèl hij bevatte. Later, boven op mijn kamer, maakte ik hem open, er
viel een kabinetfoto uit. Nu herinnerde ik mij, dat zij mij die vroeger had beloofd.
Zij was in Amsterdam genomen, zij zat met haar mantel en handschoenen aan, een
hoed, dien ik niet van haar kende, onsierlijk en volkomen overbodig op het
Madonna-haar, voor een gordijn, naast een vaas met bloemen, die op een laag
blokachtig tafeltje stond. Ik dacht aan mijn fotografeerdrift uit het sanatorium, die
mij nu, met deze fotografie in mijn handen, bijna ziekelijk leek. Wat een misverstand,
dat deze voor mij bestemd was! Ik durfde bijna niet naar haar gezicht kijken, maar
mijn geboeidheid was grooter dan mijn schaamte en medelijden en, terwijl ik haar
bekeek, voelde ik hoe zij bij den fotograaf had gezeten, met gedachten aan mij,
verlegen en lijdzaam onder de technische blikken en met een gezicht, dat mij nu in
zijn fotografische onveranderlijkheid, nog ouder, nog zielloozer voorkwam dan bij
onze ontmoeting. In den brief repte zij met geen woord van onzen droevigen middag.
Wel vroeg zij mij haar gauw te schrijven. De oude dame was voor enkele dagen op
reis en zij bleef, als de werkster was vertrokken, alleen in het groote huis achter.
Dat laatste detail verteederde mij, ik schreef haar
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onmiddellijk terug, niet wellustig, niet koel, niet uitnoodigend, niet verbrekend, met
enkele zachte, troostende woorden. Ik kreeg den brief nog voor de nachtpost klaar.
Den volgenden avond had ik haar antwoord. Zij was zoo blij geweest mijn brief dien
morgen ‘op de mat’ te vinden en zij had mij meteen teruggeschreven. Zij vertelde
verder iets over nieuwe schoenen, die zij ging koopen. Zij zou dan tegelijk den brief
posten, zoodat ik niet lang behoefde te wachten.
Na die nieuwe schoenen schreef ik in geen weken. Eens kreeg ik een ansichtkaart
van haar met groeten. Nog schreef ik haar niet en weer gingen er weken voorbij,
zoodat het intusschen volop zomer was.
Op een Zondag, toen ik alleen thuis was en ik mij in de keuken bevond, waar ik
mij onder den kraan had gewasschen, werd er gebeld. Ik was juist klaar met scheren
en had het mes uit elkaar genomen om het af te drogen. Ik stond volgens gewoonte
met ontbloot bovenlichaam, nam mijn luchtbad, dat mij tegen de landerigheid en de
speciale gekleedheid van den Zondag eenigszins moest beschermen. Werktuigelijk,
zonder in het minst na te denken bij wat ik deed, liep ik door den gang en opende
ook zonder te kijken wie er was, de voordeur. Ik schrok toen ik Lies Franken zag.
Ik liet haar snel binnen en gaf haar met iets van gêne de hand. Ik verontschuldigde
mij, dat ik niet gekleed was en liet haar in de kamer. Later bedacht ik: alsof je voor
een geliefd wezen ooit ongekleed genoeg kunt zijn. Ik schroefde mijn mes in elkaar,
borstelde mijn tanden, kleedde mij op mijn kamer vlug aan. Ik keek in den spiegel,
mijn costuum beviel mij alleen niet meer. Ik had ook een ander gezicht willen hebben
om haar te laten zien. God, waarom was zij gekomen.
Waarom ben je gekomen? vroeg ik haar, toen ik beneden bij haar stond.
Ik wilde zien hoe je het maakte.
Hoe ik het maakte, herhaalde ik. Ik bekeek mijn vingers en nagels. Ik moest met
haar uit huis zijn voordat de anderen kwamen. Ik stelde haar voor te gaan wandelen.
Was mijn verliefdheid niet reeds uit zichzelf ge-

Werk. Jaargang 1

40
storven, zij zou door het eindelooze wandelen zijn bezweken. Ik nam een jas mee.
De lucht, zag ik nu voor 't eerst door het raam, stond naar regen. Ik had verwacht,
dat alle buren ons bij ons vertrek uit hun erkers zouden bespieden, maar niets
gebeurde. Er gingen enkele menschen heen en weer in Zondagsche kleeren; een
buurmeisje, voor wie ik mijn hoed afnam groette zelfs zonder verwondering, merkte
Lies niet eens op. Juist kwam de zon achter nevelwolken half door, het broeide
tusschen de huizen, toen werd het opnieuw donker. Het weer leek besluiteloos, er
hing in de atmosfeer een herinnering aan klokgelui en op het plein, waarover wij in
stilte gingen, werd gelachen.
Wij liepen straat in, straat uit. Ik had geen plan, ik dacht aan geen verwikkelingen
en nauwelijks aan het einde van ons samenzijn. Wat er ook mocht gebeuren, ik zou
voor het eten thuis zijn. Ik nam haar van terzijde op. Haar lichaam ging schuil in een
wolligen regenmantel, toch gaf zij geen spoor van warmte. Haar gezicht was droog,
onzomersch, bijna koel keek zij uit haar oogen. Ik zag haar wimpers bewegen en
voor het eerst leken zij mij werkelijk wimpers: haren aan de oogleden, die met de
wimpers van dichters niets uitstaande hadden. Ook haar oogen waren mij vreemd,
schenen onbezield, vóór in de kassen, zonder verbinding met wat zij dacht en voelde,
uitsluitend kijkorganen. En wij gingen naast elkaar als op verschillende plaatsen, in
verschillende tijden, alleen door een flauwe herinnering verbonden.
Wij wandelden door een buurt, waar ik 's Zondags omstreeks dezen tijd nooit
kwam. De omgeving kreeg in onze omstandigheden bijna iets nieuws voor mij: er
was een neiging in mij om mij te vermaken met de menschen, die wij tegenkwamen,
de interieurs, waarin ik tersluiks een blik wierp. Ik zag een man, die uit de grap, zijn
eenen mondhoek omhoog hield getrokken. Toen wij dichterbij kwamen, bleek dat
het ernst was: de mond was mismaakt, aan één kant verstijfd. Ook Lies had het
bemerkt.
Waarom ben je gekomen, vroeg ik nog eens om de stilte tusschen ons te breken.
Ik wilde je zien.
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Nu, je ziet me!
Zij glimlachte nauwelijks.
Ben je met den trein gekomen?
Nee, met de bus.
Waar ben je dan uitgestapt?
Op het Prins Hendrikplein.
Zoover van mij af? Hoe ben je dan bij mij gekomen?
Gevraagd natuurlijk. Ik heb tweemaal den weg gevraagd en toen vond ik het gauw.
Waarom heb je mij niet geschreven, dat je kwam. Dat is toch niet goed van je, zoo
onverwacht te komen. Zooiet hindert mij.
Zij zweeg. Het was, evenals in S., moeilijk voor mij om verder te gaan. Ik wilde
niet alles zeggen, ik was vaak koel, volkomen onverschillig, maar, althans in mijn
woorden, nooit hard, misschien wel alleen uit vrees mijzelf pijn te doen.
Waarom heb je mij niet geschreven, vroeg ik nog eens. Dat wilde zeggen: waarom
ben je niet weggebleven.
Ik heb je nu eenmaal niet geschreven, antwoordde zij, en als het je hindert, spijt
het mij, maar ik ben hier nu eenmaal.
Het meest drong nog het dubbele ‘nu eenmaal’ tot mij door.
Inmiddels waren wij in de nabijheid van het gemeentepark gekomen, misschien
niet geheel zonder opzet. Het was of ik wakker werd, een lichte opwinding maakte
zich van mij meester, maar toch bleven zoowel dit wakker worden als deze opwindinq
beperkt, alsof mijn dubbelganger voor mij uitliep en leiding gaf. Ik voelde mij slechts
gedeeltelijk aanwezig, een ander deel van mijn aandacht bleef sluimerend, hechtte
zich aan onbewust blijvende herinneringen. Het was begonnen licht te regenen, enkele
druppels, die het plaveisel deden ruiken, hetgeen mijn reuk en mijn verbeelding
prikkelde. Onder de boomen zou het wel geheel droog zijn.
Wij liepen over den overweg, de straat, die tot hier toe steeg, begon weer te dalen.
Een oogenblik keek ik neer op het bosch voor ons, op het genuanceerde groen, dat
onder den matglazen hemel veel van zijn zomersche
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frischheid verloren had. Enkele daken, een kerktorentje schemerden er door. Telkens
kwamen wij wandelaars tegen, meest ouders met hun kinderen, burgermenschen, de
mannen rookend, met open jassen en colberts, werkmansgezichten onder stijve
Zondagsche hoeden; de vrouwen langzamer, pratend, een enkele snoepend. De
kinderen liepen elkaar achterna, dat gaf het gejoel in de lucht.
De grond was droog onder de boomen. Wanneer het niet windstil was, zou het
scherp gestoven hebben. Wij gingen van den weg af achter eikenstruiken, waar het
nog donkerder werd. Het was alsof wij binnenshuis kwamen. Dat, mijn vermoeidheid
en een plotseling mechanisch opkomende lust om te omhelzen, deden mij een ligplaats
zoeken. De struiken zouden ons tegen nieuwsgierige blikken beschermen. Ineens
was ik ongeduldig geworden, vaag dacht ik: ik zie haar voor 't laatst. Ik liep voor
haar uit, slaafs volgde zij, alsof alles af gesproken was. Ik deed haar neerliggen op
het droge gras, zelf ging ik naast haar liggen, wij verschoven een paar keer voor
brandnetels, die met het eikenhout scherp geurden. Met tusschenpoozen tikte een
luie regen boven ons op de droge blaren. In de verte achter het gejoel van de kinderen,
rommelde een onweer, dat in mijn ziel een verre vrees weerkaatste.
Ik boog mij over haar heen, knoopte met koude vingers haar mantel los, voelde
haar jurk, haar heupen. Zij liet dat alles met zich doen. Ik zoende haar mond, die
gesloten bleef, terwijl mijn oogen in het gras en op den paarsen grond keken. Ik rook
haar haren, het beefde in mij. Ik maakte mijn kleeren los, terwijl ik haar, als in een
nadenken verzonken, bleef zoenen. Nu streelde ik haar lichaam, haar borsten, haar
beenen, ik ontkleedde haar. Toen begon zij zich te verweeren, drukte haar dijen tegen
elkaar, ik hing boven haar, het ging lastig, ook leidde de donder mij af. Ik steunde
moeilijk op den harden, ongelijken grond, mijn kleeren sleepten door het stof. Zooiets
moet je eigenlijk ontkleed doen, ging het door mij heen. Mijn hoed had ik afgezet,
die lag met den binnenkant naar boven naast haar taschje en handschoenen.
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Mag het, vroeg ik.
Zij schudde het hoofd.
Nog eens vroeg ik: Mag het? en weer schudde zij het hoofd.
Het begon te waaien, het bosch ruischte onregelmatig, het was niet goed uit te
maken of het onweer dichterbij kwam. Ik lette er alleen zijdelings op, ik lette
nauwelijks op Lies Franken. Als een onweer hing ik boven haar, door een
onverschilligen wind in haar richting gedreven, mijn aandacht was ineengekrompen,
hard. Ineens gaf zij een korten, drogen snik. Het verlamde mij volkomen en maakte
mij tegelijk menschelijk. Ik viel naast haar neer en wist niet wat te zeggen, wat te
doen. Ik was moe, ik wilde haar zelfs bewijzen, dat mijn vermoeidheid grooter was
dan haar leed.
Laten wij hier vandaan gaan, vroeg zij. Ik stond op, hielp haar zonder
voorkomendheid, uit louter sleur en medelijden. Ik ordende mijn kleeren, zij knipte
met haar taschje, kamde, zonder haar gezicht te zien, in een spiegeltje haar haren. Ik
zette omzichtig mijn hoed op, maar ik was eerder klaar dan zij en wist niet waarheen
mijn blik te richten. Het donderde nog altijd in de verte; de bui, die als een zwerm
verdwaalde bijen op den achtergrond tusschen de boomen hing, zou wel losraken en
afdrijven. Er viel geen regen meer, een stoomtrein ging achter het bosch voorbij, de
witte rook bleef lang tusschen de takken hangen. Een haan kraaide.
Ik wist niet waarheen zij zouden gaan, ik zou in de buurt van een bushalte blijven.
Waar zullen wij heen gaan? vroeg ik haar. Waar moet je vanmiddag blijven? Ik
kan je niet mee naar huis nemen. Ik moet je straks wel naar een bushalte brengen.
Het kan mij niet schelen waar wij heen gaan. Ik wil met je praten.
Laten wij dan praten. Waarover zullen wij praten?
Ik wil weten wat je van plan bent, begon zij. Toen zweeg zij weer.
Zoo was het telkens. Zij begon met een gezicht alsof een lange uiteenzetting zou
volgen, maar na enkele woorden zweeg zij uit onmacht of verlegenheid, zeker ver-
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wachtend, dat ik voor haar en mij tegelijk zou spreken of dat alles zonder woorden
gezegd kon worden. Wat dat laatste betreft: daartoe was ik maar al te graag bereid,
hoewel het resultaat haar zou teleurstellen. Een gesprek beginnen en leiden, kon ik
niet, ik was daarin zoo lijdzaam en onwillig als zij straks.
Waarom kunnen wij elkaar niet vaker ontmoeten, vroeg zij. Ik ben zoo alleen in
B.
Is het noodig, dat wij elkaar vaak ontmoeten, is het noodig, dat wij elkaar ooit
ontmoeten? Waarom wil je dat?
Zij antwoordde niet. Een straathond was bij ons komen loopen, bleef nu eens
achter, rende dan vooruit, wachtte ons op. Zij streelde zijn kop, hij liep, als had hij
daarmee een boodschap ontvangen, weg.
Waarom wil je dat? vroeg ik weer.
Ineens begon zij te huilen, haar gezicht vertrok geheel, ik wendde mij geschrokken
af. Zij bleef stilstaan, leunde tegen een muur en greep haar zakdoek: Omdat ik van
je hou...
De hond stond tusschen ons in, tuurde naar het einde van de straat. Een huis, dat
het uitzicht afsloot, ving van de zon, die daar begon te schijnen, alle licht.
Laten wij niet stilstaan, zei ik en greep haar bij den arm.
Zij rukte zich los en liep een paar passen een zijstraat in.
Waar ga je heen, wij moeten naar een bushalte. Ik keek om mij heen, ik kon niets
bedenken dan dat zij zich vergiste. Ik voelde mij noch bemind, noch gehaat. Toch
was ik door haar bekentenis, hoe droevig zij die uitte en in hoe groote ongelegenheid
zij mij bracht, op de banaalste wijze gestreeld. Later heb ik vaak, zoo'niet met
wroeging, dan toch met minachting en bijna met walging aan deze oogenblikken
teruggedacht. Ik probeerde mij te verontschuldigen door te denken, dat ik mijzelf
niet was. Maar een dergelijke verontschuldiging is behalve laf onjuist. Want wanneer
is men dan zichzelf? Ik, die in S. een zoo groot medelijden voor haar had, dat ik
nauwelijks tegen haar durfde spreken uit vrees haar pijn te doen,
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vond op een onbezorgden, roekeloozen toon, de gemakkelijkste woorden, ik werd
praatziek. Nog zie ik me loopen, als een vertegenwoordiger van mijzelf, meer bezorgd
voor mijn middagmaal dan om de tranen, die zij scheide. Ik sprak over mijn
gezondheid, mijn afhankelijkheid van mijn ouders, mijn zorg voor een levenswerk,
dat nauwelijks begonnen, mij sinds maanden onverschillig liet en geen argument
mocht zijn. Zelfs in die opsomming koesterde ik mij, ik maakte mij onbereikbaar
met motieven, die mij niet den minsten dwang zouden kunnen opleggen. Ik sprak
zelfs over een huwelijk, waarvan ik geen voorstelling had, over kinderen, die wij
zeker niet mochten hebben en zonder wie mij een bestaan hopeloos leek, alleen
gedoemd om in verwijten te verzuren.
Meende ik het? Zelfs al was er een schijn van waarachtigheid in wat ik zei, mijn
heele optreden sprak mij tegen. Ik was op dat oogenblik in de eerste en misschien
wel eenige plaats een jongeman, die, geschoren, op zijn Zondags gekleed, zijn grootste
aandacht over heeft voor de zon, die vol begon te schijnen en aan de straten en daken
diepte en aanzien had. Weer was het alsof zij niet naast mij liep, maar of ik slechts
aan haar dacht, haar in gedachten weerlegde. Alleen de hond verbond ons nog, liep
als een onderhandelaar tusschen ons in, liet zich door haar streelen, door mij op zijn
nek kloppen. Hij ging niet meer van ons weg, spitste slechts nu en dan zijn ooren,
welgemoed en aanhankelijk, in een belachelijk kort oogenblik trouw geworden aan
volslagen vreemden.
Wij hebben gezelschap, merkte ik tegen haar op. Zij glimlachte, ik werd bijna
vroolijk. De straat dampte. Ik dacht, dat ik haar had overtuigd, dat zij mij stilzwijgend
gelijk gaf, dat zij mij geen ploert vond.
In de nabijheid van mijn huis zette ik haar op de bus. Wij moesten een oogenblik
wachten, het was inmiddels laat geworden. Terwijl zij haar kaartje zocht, dat zij,
meen ik, in haar handschoen had gestopt, werd ik ongeduldig. De lucht betrok weer.
Toen kwam de bus. Ik gaf haar de hand en zei: Tot ziens. Zij stapte in en ging
zitten; ik liep reeds, zij keek niet om, ook wuifde zij niet voor het raam van de auto.
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wat ik met een bewonderenswaardige lichtzinnigheid verwachtte. Het was den laatsten
keer, dat ik haar zag. Nu bedacht ik: ook in 't sanatorium kon zij zoo kijken, zonder
uitdrukking op haar gezicht, waarvan ik mij de zonnigheid niet meer kon voorstellen,
meer verlamd dan somber. De hond liep, toen de bus nog stilstond en ronkte, er
omheen, speurend... Even was ik nieuwsgierig of hij mij zou volgen, nu Lies, tot wie
hij zich schijnbaar wel het meest had aangetrokken gevoeld, was verdwenen. Ja, een
oogenblik stond hij zich roerloos te bezinnen, toen, alsof hij het verdriet van het
afscheid van zich afschudde, sprong hij vroolijk voor mij uit. Hij liep zelfs mee tot
aan mijn huis, het kostte moeite om zonder hem binnen te glippen. Mijn vader, die
buiten was gekomen en telkens de straat inkeek alsof hij iemand verwachtte, hielp
mij daarmee. In den gang rook ik met welbehagen wat wij eten moesten. Wel hinderde
mij deze morgen als een scheur in mijn kleeren: ik was niet tevreden met mijzelf. Ik
besefte ook goed, dat iets nooit geheel verleden wordt, dat ik mij later herinneren
zou en van deze herinnering hinder zou hebben.

V
Dat zij zoo spoedig zou schrijven, had ik niet verwacht. Den volgenden middag, toen
ik bleek en slaperig naar beneden kwam, vond ik haar brief ‘op de mat’. Ik was erg
nieuwsgierig en brak hem onmiddellijk open.
Mijnheer,
Na de behandeling van hedenmiddag, wensch ik verder geen omgang met u te
hebben.
E.M. Franken.
De brief deed mij schrikken en amuseerde mij tegelijk. Ik kreeg wroeging en
medelijden, maar ook een afkeer en een hautaine minachting. Weer dacht ik: zij
vergist zich. Evenmin als haar foto was deze brief voor mij bestemd. Inplaats van
mij te verpletteren, stelde hij mij in het gelijk, zelfs mijn banale voorwendsels van
den vorigen dag. Ik had mij na de ontmoeting bijna geheel van mijn medelijden voor
haar vrij gemaakt; deze brief herin-
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nerde mij aan mijn medelijden, gaf er rechtvaardiging en nadruk aan. Maar zoo was
het gelukkig ook met de andere gevoelens: mijn onverschilligheid trad duidelijk aan
het licht. Wij zouden elkaar nooit bereiken, met den besten wil ter wereld niet, noch
met de hevigste zelfkwelling. En mijzelf kwellen wilde ik allerminst; haar brief bracht
mij tot mijzelf, maakte mij eenzaam... goed. Maar welk een eenzaamheid. Een
bevrijding leek mij, dat ik na dit einde haar onvindbaar kon maken, geen plaats hoefde
toe te staan in mijn gedachten, mijn hart.
Zoo was de laatste indruk inspireerend. Sneller dan wanneer zij niet geschreven
had, nam ik mijn beslissing, maakte ik schoon schip, verwierp ik alles wat mij
verwarde. Het speet mij nu, dat alles zoo sleepend was geworden, dat ik liefde niet
van genot had weten te scheiden, medelijden van genegenheid. Maar in dit oogenblik
met haar brief in mijn handen, voelde ik mij onaangeraakt, kuisch in een mannelijke,
harde beteekenis. Ik waschte mij onder den kraan, bleef niet langer thuis, fietste naar
het strand, ontkleedde mij snel op een stille plek en sprong in het water. Het was
prachtig zomerweer, de wind blies over de zee, het water bedekte mij, de golfslag
liefkoosde mij met een hardhandigheid, die mij beviel. Ver voor mij bewoog de
horizon.
Toen, als in een ingeving, deed ik ook mijn badpak uit en proefde mijn naaktheid,
die mij geheel en als gegoten omsloot.
Toch was dat het einde niet. Den volgenden morgen lag er weer een brief van haar.
Toen ik hem opraapte, leek het mij alsof ik hem had verwacht. Mijnheer was weer
lieveling geworden. Het leek mij na den vorigen brief een onbescheidenheid. Het
was een brief vol tranen en zelfvernedering. Zij had er zoo'n spijt van, dat zij mij
door haar komst had gehinderd en vooral, dat zij mij dien onaangenamen brief,
onmiddellijk na haar thuiskomst, toen zij niet wist wat zij deed, had geschreven. Zij
vroeg mij vergeving en stelde mij voor alles weer ‘goed’ te maken.
Die vergeving wilde ik haar graag schenken, omdat er van mijn kant niets te
vergeven viel, zij had mij niets
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aangedaan. Eerder moest ik haar vergeving vragen. Ik deed het in mijn brief, niet
omdat ik dien nu nog noodig had, maar omdat ik haar zacht wilde stemmen en,
misschien, omdat ik haar met deze tegemoetkoming, dit laatste woord, dat ik aan
haar overliet, gemakkelijker vaarwel kon zeggen. Want ‘goed’ kon het niet worden,
omdat het nooit goed was geweest. Zij had het met haar oogen dicht geschreven. Ik
had er geen belang bij mijn oogen te sluiten, ik had niets te vragen en ik wilde, dat
zij goed besefte, dat ik haar weinig te geven had. Dat weinige kon ik in één brief,
één snellen handdruk volkomen schenken.
Nog eens schreef zij terug: ik was haar ‘ideaal’, zij hield van mij, zij wist wat ik
noodig had, zij begreep mij. Ook nu wilde ik terug schrijven. Dat het niet een kwestie
van ‘begrijpen’, maar van ‘oogopslag’ was, van haargeur, van schoenveters. Maar
toen ik het schrijven reeds een maand had uitgesteld, leek het mij het beste het daarbij
te laten. Ik was beu van brievenschrijven, van papieren leugens. En vooral van
vertrouwelijkheid. De tijd verliep.
Enkele maanden daarna werd ik zeer goed bevriend met een meisje uit mijn
omgeving, dat gelijk met Lies Franken in het sanatorium had gekuurd. Zij had haar
goed gekend. Den eersten avond, dat ik haar ontmoette, liet zij mij reeds een foto
van Lies zien. Een zelfden afdruk had zij ook aan mij gestuurd. Zij stond er tot aan
het middel op in een gebloemde kamerjapon, die haar half van de schouders viel,
bloemen in een vensterbank begietend, het glimlachende, voorovergebogen gezicht
in de schaduw. Het vriendinnetje liet mij haar met duidelijk welgevallen zien. Wilde
zij mij verlegen maken?
Ik geloof, dat je mij verlegen wilt maken, zei ik. Zij lachte en ontkende het
natuurlijk.
Weer later, toen wij over haar spraken - het was in H., in het drukste stadsgewoel
- vertelde zij mij dat zij Lies Franken zeer goed had gekend. Zij had met haar in
eenzelfde lighal gekuurd. Zij wist, dat wij elkaar schreven en meer dan eens had zij
een brief op Lies' tafeltje

Werk. Jaargang 1

49
zien liggen met een poststempel uit IJ. Van dien tijd kende zij mij en had
belangstelling voor mij gehad. Ik was eerst verwonderd te hooren, dat zij
verontwaardigd was geweest, dat Lies haar brieven niet alleen samenstelde. Zij had
daarvoor de hulp noodig van een reeds bejaarde vrouw, door de meisjes algemeen
‘tante Jo’ genoemd, die dus ook mijn brieven had gelezen en die voor alle passages,
tegenover welke Lies zich hulpeloos had gevoeld, raad had verschaft. Het was zeker
pikant nieuws. Toch gaf het mij een kleinen nekslag.
Was tante Jo het soms ook, die ‘De Wilde Kim’ had gelezen? vroeg ik.
Zij lachte, dat wist zij niet.
Jammer, dat ik de brieven had verscheurd. Ik had ze op tante Jo willen nalezen.
Een paar jaar daarna, toen ik in Rotterdam mijn sanatoriumvriend van den Heuvel
bezocht, kwamen wij over Lies Franken te praten. Het laatste nieuws, dat hij over
haar had vernomen, dateerde van een half jaar geleden. Zij was toen weer ziek
geworden, zeer ernstig nu en naar alle waarschijnlijkheid was haar dood niet ver af.
Dat bericht ontroerde mij sterk. Voelde ik mij schuldig? Ik geloof het niet, veel meer
overstelpte mij een groot medelijden, waarin ik ook mijzelf als een willekeurigen
vreemde betrok. Met mijn vriend en zijn vrouw wandelde ik 's avonds door Rotterdam.
Het was in het vroege voorjaar, Zondag, wij ontmoetten veel menschen, ik had
tusschen de hooge, grijze muren van Feyenoord geen medelijden genoeg.
Wij voeren over de Maas, bleven aan dek zitten, waarover de wind blies, kil van
het water en van mijn verlangen naar zon en warmte. Sterren flonkerden, een kerkklok
luidde, heel de bedrijvigheid van de groote rivierstad lag verstomd, in schepen en
kranen tegen de stille kaden aangedrongen. Uit de pijpen der sleepbooten steeg rook,
de ketels werden warmgestookt voor den volgenden dag, lange, ijle kranen schreven
aan den hemel. Het veerbootje stak armen uit naar den steiger, die vlakbij het water,
door een enkele lamp verlicht, zijn trap
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opende naar nieuwe straten, nieuwe vreemdelingen. Telkens dacht ik aan dien zin
uit de geschiedenisboekjes: Mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple.
Ook den volgenden dag in den trein dacht ik voortdurend aan haar. Het laatste wat
ik van de stad zag, waren de duiven, die in den zonnigen hemel vlogen. Wij ijlden
door het vlakke landschap. Boerderijen, open slooten, kaal hakhout, biezen en gras.
Ik zat tegenover een echtpaar. De man had een onverschillig, bijna norsch gezicht,
leunde voorover en keek uit het raam. De vrouw, reeds grijzend en met een droge,
rimpelende huid, sprak telkens tegen hem, lachte zelfs. Hij antwoordde met hetzelfde
onverschillige gezicht, kort, maar niet onwelwillend. De vrouw glimlachte weer, ik
bekeek haar nog eens, haar oogen, haar mond. Ik kon mij voorstellen, dat een man
over haar gebogen dezen mond, die lang niet jong meer was, mooi zou vinden en
zou zoenen.
ADRIAAN MORRIEN
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[Gedichten]
Onmacht
In uw zoet zijn van haar en oogen
nestelt de dood zich onbewogen,
Dit houdt mijn bloed met smart betogen.
Dit doet mijn leed in bloei ontsteken,
waarmee de bloemen vergeleken
vergeefs in zonlicht openbreken.
Dat gij de grond met u vermeerdert,
vermindert mij voor deze wereld
tot op de kreet die God verteedert.

Pharao
Ik wil met wat mij is geworden,
in de volgende orde,
in ééne plaats begraven zijn:
De deken waar ik onder lag
tot aan mijn kin,
dewijl haar hand hem alzoo lei;
- heengaande zag ze om en zei:
nu is de nacht niet zonder mij de dingen van den dag:
geluk en stof in evenwicht
door liefde's overmacht,
til ze voorzichtig uit het licht
in deze schacht;
zet ook de avondstonden bij:
de steenen niet aaneen, dat zij
eeuwigheid houden rondom mij;
en van den gulden morgenstond
breng wijn bij mijnen mond.
Wat haar lichaam betreft, volsta
met deze kruik vol asch, weldra
is dit het waartoe ik verga.
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Doe aan dit lied niet toe of af,
richt niet over een graf,
opdat geen doode u bestraft;
maar leg als laatste wat gij doet
al mijn gedichten aan mijn voet;
krachten, waarmee ik opstaan moet.

Fantoom
Onsta als mond en oogen,
gedaante van vannacht.
De zekerheid, waarmee ik wacht,
doet het misschien gedoogen,
Heb met uw nagebleven pracht
in dit geheugen mededoogen.
Ik lig tegen u afgewogen
met bloed dat u betracht.

Tekort
Ik ben het bitter overschot,
aan deze zijde Gods,
van ons in u voltrokken lot.
Dat ik bij machte ben te vinden
een laatste naam voor de beminde,
om dit heelal mee te verblinden,
voordat ik zelve naamloos word.
Het is mijn eenige tekort.
Het woord was God in den beginne.
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Aarde
Dit is uw aarde:
wat dood van u ontdeed
en op zichzelve liet
van geene waarde,
buiten wat gij mijn lied toemeet
aan liefde (zijn bestaansvoorwaarde)
middels haar beeld.

To be or not to be
Dit is het verst gegevene van u:
dat ik mij voel verevenen met u;
grond worden in hetzelfde wedervaren
van overgangen tusschen zien en staren.
Aarde en hemel dekken eender toe
uw donker en het mijne, ik ontdoe
mij langzaam van de beelden van den dag;
tegen dit zeer verminderen vermag
geen leven meer zijn zonnen in te doen,
hoe ook de sterren door hun banen spoên.
Ik ben van de bevinding overmand,
dat ik ontbonden word en naar u voortgeplant.

Reflex
De nacht liet het verlies in droom genezen
en van uw lichaam de verteederingen lezen.
Maar 's morgens heeft het licht zich weer verzet
tegen een liefde, die zoo'nauwgezet
omhelzingen herhaalde, of geen graf
u enkel maar voor deze stonde gaf.
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Geest
Blijf in mijn oogen, die u zien, gelooven.
Als gij me nu aanraakte zou ik niet
schrikken en daarmee te niet doen
uw langzaam, langzaam komen uit de doove
deurslag des doods, ik zou uw zoen
niet kunnen onderscheiden van dit lied.

Bede
Toen gij uw armen om mij sloeg
hebt gij de vuren van de dood
overgenomen in uw bloed,
hebt gij het licht in mij gelegd,
waarvoor ik in het donker vecht,
het is mijn recht;
waarvoor ik in het donker bid
dat het niet wordt geslecht;
het is mijn allerlaatst bezit.
Leven, ontlaadt mij niet.

Huis
Huis, ik bewoon u nog.
Uw lampen schijnen in mijn ziel,
alsof ze met u samenviel,
en geen ruimte vermag
zijn duisternissen in te doen
tusschen het licht van nu en toen.
Uw dingen glanzen zwaar in mij
van eeuwigheid, er is voorbij
de dood geen onderscheid met dit,
behalve dat ik nog bezit
de tijd, waarin het nederligt
tot een gedicht.
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Tendresse
Huisteederte der morgen,
vrucht van een nachtgeluk,
gerijpt in liefde's orde:
oorschelpen luisteren verrukt
naar het gevedert kamerduister,
dat stil tot licht te worden staat:
dat van de vooravond de fluister
der wel-te-rustens liggen laat
om mond des kussens... om de milde
herkenning niet te verontrusten
van het onthulde, in de nieuwe
vermengingen die het aangaat,
voor oogen die er over rusten,
met eeuwigheid en dageraad.

Jericho
Nu zich uit mij verwijderen
de legertochten van den dood,
voor een ontvlamd begeesteren:
de gebieden te overmeesteren
waarin gij zijt, o lichtgenoot,
worden uit donker opgewekt
zonnen, verzadigd van uw bloed,
vanen van moed ontvouwen zich
om de bazuinen van het woord
tegen de ringmuur van uw oord
te steken, tot hij zwicht.
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Smart
Smart, ik ontzeg
de zon haar licht,
den ziende zijn gezicht
en dit heelal het evenwicht,
den dood het recht
op elk gericht,
dat mij van haar onthecht.
Ontwijk me niet, maar leg
het kleed gereed der eeuwigheid:
ik lig in donker haar gelijk
op adem na en oogenblik.

Projectie
Ontstoken van een licht,
dat in mijn bloed voorover ligt,
met beide oogen dicht,
ontwerpt het woord u in het wild
tegen het niet van ruimte en tijd,
tot uw gestalte zoet en mild
achter de sterren schrijdt.

Rytme
Wat van geheim ging in geheim,
zich in mijn armen neergevlijd,
met oogen dicht geademd heeft
van eeuwigheid tot eeuwigheid,
is lied geworden tot
vervulling van mijn lot.
Het moet wel op de wijze zijn,
waarmee gij dansende vergat
lichaam en sterveling te zijn.
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Accomodatie
Uw dood herhaalt zich in mijn hart
met steeds minder verschil
tusschen uw stilte en mijn wil,
ik kom heelal te kort
nu zintuig en orgaan
verand'ren in hun tegendeel:
oogen doen horizonnen aan,
die in de uwe overgaan,
de sterren glijden als in spel
uit mijn handen vandaan.

Doodlied
Lied van den dood,
verstom niet voor het gansch ontbloot
heelal, dat haar niet vinden laat
in straat na leege straat;
het is alleen maar rond.
Neem het alleen zoolang te baat
als beeld, hoe blind en desolaat,
opdat niet hare staat
onkenbaar wordt voor dit verstand.

Windmorgen
Windmorgen, gij beweegt in mij
met boomen de vergetelheid:
het dwalend woord raakt aangeroerd,
eeuwig bereid
te vinden wat het toebehoort,
gelijk een kind, de moeder kwijt,
zoekt met de gansche zekerheid
van vinden, tegelijkertijd
verloren en verblijd.
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Kaïn
Wind, waarom streel je dit lichaam nog?
Uwe ontfermingen zijn te groot
over mij heen, dan dat ik nog
ween in mijn nood,
alleen.
Nacht, ik lig in u over
als een verdonkerd deel;
wentel het in het meer
en sluit het water toe van boven.

Stof
Alsof ik nimmer bij u sliep,
werd gij weer het materiaal
van voor dat God u schiep:
wind, grond, taal
voor een nog niet geboren lied;
ten overstaan van een heelal,
dat wacht tot Hij opnieuw gebiedt;
omdat ik hier nog ademhaal.

Fata morgana
Uit leegte's hinderlagen
komen de jakhals tijd
en de hyena vergetelheid
aan heugenissen knagen,
die ik mij, wil het God behagen,
moet dragen naar de eeuwigheid;
- totdat het woord hen weer bevrijdt:
in een al fonkelender vragen
dijt het gedenken uit tot sage,
waarin de liefde houdt gespreid
sluimering over zaligheid
waarmee wij bij elkander lagen.
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Maar als ik deze zekerheid
ook kwijt moet worden en versagen,
in een al hachelijker wagen
van beeld en rijm, in stagen strijd
tegen het niet, als wijd en zijd
zijn woestenijen mij vervagen
en geen teeken mij onderscheidt
van zand en stof... Heer, hoor dit klagen:
ik houd U aan uw eigen beeld,
dat we in elkanders oogen zagen.

Nadood
Ontleeningen aan duisternis,
met ademhalen toegerust,
- het eenige, waarmee ik wacht worden in mij nog eens bewust
het lichaam dat zij zijn geweest;
voorposten, door den geest bezet,
beluisteren het net,
dat eeuwig-ongerust vibreert
tot in het hart der wet
waarmee gij onbereikbaar zijt
van deze kant;
vertalen tastend en bedeesd
de doodsberichten uit de nacht:
een wind? een lach?
totdat de morgen ze verteert,
omdat geen licht ze weten mag.

G. ACHTERBERG
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[Gedichten]
Obsessie
Ik sta voor 't open raam te kijken.
En onder mij de straat:
Waar, tusschen lange steenen dijken,
Een snuifje van het menschdom gaat.
Er is een bloempot bij het raam gezet.
Wat is het nu dat mij belet
dien naar omlaag te zwieren
op de mieren?
Ik zou hem in mijn handen vatten.
En plots, hij zou aan 't vallen zijn.
Zou vallen langs de veertien flatten
in rechte lijn.
Maar sneller, sneller, immer sneller:
En dan!...
(Mijn hart klopt feller
bij 't denken wat mijn willen kan.)
Een hoed een deuk,
een schedelbreuk,
de dood!
(Mijn macht is groot!)
Ofwel de bloempot valt te pletter neer
juist neven 't hoofd van een mijnheer.
Die komt er met den schrik van af
en gaat den hemel loven,
terwijl hij eerder mij, hierboven,
moest danken, die genade gaf.
Ik doe het raam maar dicht,
en hou de blikken naar den muur gericht,
'k Wil 't diepe van de straat vergeten.
Men kan nooit weten!
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Waarheid
Een eerste was een rechter.
Een and're was een dief,
Een derde was een mandenvlechter.
En had zijn meisje lief.
Zij werden opgeroepen.
Hun wapen was van staal.
Zij schenen in de rij der troepen
Gedrieën gansch egaal.
Maar d'eene bleef een rechter,
En d'and're bleef een dief.
De derde nog, de mandenvlechter
Had steeds zijn meisje lief.
Toen is de stad gevallen.
Wie weet wie over won?
Nu liggen bij de grijze wallen
Drie schedels in de zon.
Is deze van den rechter?
Of misschien van den dief?
En welke is van den mandenvlechter.
Die had zijn meisje lief?
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Kleopatra
Fijne heeren drinken whisky.
De gesprekken worden risky.
Meiden in hun zijden kleeren
Moeten heete handen weren
Stiekem op de loer.
Saamgelijmde paren
Schuiven dansgebaren
Over den beboenden vloer.
Plots een slag op de cymbaal!....
't Wordt nu stiller in de zaal;
't Roode licht wat meer gedoofd.
(Hand die gauw een rilling rooft.)
Uit een eeuwenver
verleden
Komt de dancingster
getreden,
Als uit steenen beeldenschrift
Op een obelisk gegrift.
Onder 't zwarte haar
Oogen als amandelnoten,
Open, doch subliem gesloten
Voor de dronken tronieschaar.
Onbeweeglijk stil.
Tot een gekke gil
Van de saxofoon
Spotten komt met d'oude kroon
Die haar had omkranst.
Kleopatra danst.
Kleopatra danst een jazzband-hot
Op den dansvloer van een dandykot.

Herman VAN SNICK
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[Gedichten]
Het oogenblik
Wacht een tel en houd den adem in het is te laat, het is voorbijgegaan:
nog even trilt een knop als een begin
van bloei - het is al uitgedaan.
Blijf nu niet staan: het komt alleen
wanneer wij loopen en veel praten,
wanneer wij druk zijn en zeer algemeen;
dan wordt het op ons losgelaten,
nog sneller dan een pijl, voorbij, voorbij...
ook nu te laat: de knop is weer verstard.
Maar wees gerust: eens treft het jou en mij
voor altijd - midden in ons hart.

Het opgejaagde wild
Ik ben het wild: de honden van den dood
jagen mij op, totdat Uw schoten knallen;
zij rennen in mijn spoor, de smalle
kronkelwegen van mijn angst en nood.
Hun geile adem snijdt in mijn gebed,
ik voel Uw oogen vast en vaster turen.
Alleen Gij weet hoe lang de jacht zal duren
en kent de klemmen, die zijn uitgezet.
Los eindelijk het schot en schenk genade:
dan lig ik machteloos en zwaar
in kruiden, zacht als kinderhaar,
mijn lippen dorstig aan de aarde.
Maar overal onder het weeke mos
breekt het verderf der dieren open:
straks zullen zij over mijn lichaam loopen
en knagen het van mijn gebeente los.
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Dan zult Gij zoeken naar wie ik was,
tot Gij het bladerdek weg zult tillen
om te zien liggen de witte, stille,
veêrlichte teekenen tusschen het gras.
Neem ze dan langzaam in Uw hand:
dit stof, dat tot het stof ging keeren.
Niets in mij zal zich dan nog verweren:
dit is Uw eigendom, mijn Vaderland.

Rondeel in den herfst
Weer is het herfst, mijn lief, en zijn wij ouder,
ouder geworden dan dit eene jaar.
Wij groeien tweemaal, want ook voor elkaar:
je hoofd rust peinzend aan mijn schouder,
en zie, ons beider hartslag klopt vertrouwder,
verduurt den tijd en stuwt ons, rijp en zwaar.
Weer is het herfst, mijn lief, en zijn wij ouder,
ouder geworden dan dit eene jaar.
Toch weten wij: het najaar wordt niet kouder,
de wolken trekken weg, het nachtlicht, klaar
en fel, doordringt ons bloed, jouw warme haar waar is je mond? want niets is mij vertrouwder:
weer is het herfst, mijn lief - wat is een jaar?

GABRIEL SMIT
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[Nummer 10]
Obsessie
Met een ontevreden uitdrukking op zijn ingevallen, nadenkend gezicht, sloot Teo
Donker zich in het postkantoor bij de kleine rij menschen voor het loket aan. Onder
het wachten vestigde zich zijn aandacht onwillekeurig op de juffrouw voor hem, die
nu eens de linkerkant, dan weer de rechterkant van haar plompe, onbehouwen lichaam
naar hem toekeerde, alsof ze telkens op het punt stond om weg te gaan. Het was een
vrouw uit het volk, zonder hoed, wier leeftijd moeilijk te schatten viel. Haar
aschgrauw, piekerig haar, dat tot een soort van rottenstaartje op haar breede, platte
achterhoofd zat gedraaid, haar grauw, bloedeloos gezicht, waarvan de rimpels en
plooien vol vuil leken te zitten, de ontzielde, fletse oogen zonder wenkbrauwen tot
het saai gestreepte grijze schort en de zwarte platgeloopen pantoffels, deden hem
aan een stoffige verwaarloosde wassen pop uit een panopticum denken. Maar bij
deze vergelijking bleef het niet. Bijna terzelfdertijd overviel hem de vreemde
gewaarwording of zijn eentoonig, grijs en troosteloos bestaan, waaruit sedert langen
tijd elk lichtschijnsel was weggevloeid, plotseling op raadselachtige wijze gestalte
gekregen had. Met een lichte huivering van onbehagen wendde hij zich af naar een
kleurig reclamebiljet van de K.L.M., dat wat verderop aan de muur hing. Maar het
lukte niet zich af te leiden. Via een coquet juffertje, dat langs hem stapte, kwam zijn
blik, als magnetisch getrokken weer terug tot de vrouw en bleef rusten op de korte,
dikke hand met zwarte verbrokkelde nagels, die krampachtig een chèque papier vast
hield, waarop hij de naam J. Buurens en een saldo van 350 gulden las.
Intusschen was de rij opgeschoven en de vrouw aan de beurt gekomen. Maar de
ambtenaar achter het luikje weigerde haar te helpen.
‘De kas is om drie uur gesloten,’ hoorde Donker hem op verveelde toon zeggen.
De juffrouw leek hem niet te kunnen of te willen begrijpen.
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‘Ken u me niet even helpen?’ teemde ze lijzig, ‘mijn man is heel de dag met de
groentewagen weg en ik sta alleen in de zaak, moet uwes weten.’
‘Het spijt me, maar dat gaat niet,’ antwoordde de ambtenaar wrevelig en wendde
zich, om het gesprek te beëindigen, naar Donker.
‘Nou, dat is ook wat moois, de Molenwaterstraat is niet naast de deur,’ zeurde de
vrouw verder zonder van haar plaats te gaan.
‘Ik kan er niets aan doen. Gaat u asjeblieft heen. Er wachten nog meer menschen,’
viel de ander, die zijn geduld verloor, nu driftig uit.
‘Nou, dan kom ik morgenochtend wel terug. Dan moet mijn man maar even op
de winkel komen passen.’
Met deze volkomen overbodige mededeeling, maakte ze langzaam en gemelijk
voor het jongmensch plaats en schommelde, op eigenaardige wijze alsof er een
machinerie bij haar in beweging gebracht was, naar de uitgang.
‘Met zoo een moet je te doen hebben,’ mopperde de ambtenaar, terwijl hij Donker
aan een postzegel van vijf cent hielp.
Zonder wat terug te zeggen plakte deze hem op de zooveelste sollicitatiebrief, die
hij uit zijn zak haalde en postte hem.
Lusteloos, als Donker het kantoor was binnengekomen, slenterde hij weer de stad
in. Het was een sombere Novemberdag, met een grauwe, bewolkte lucht, die zwaar
op de huizen en op de menschen drukte. Bij een bioscooptheater bleef hij naar de
foto's staan kijken en liep daarop naar het bureau van het stedelijk dagblad. Er stond
een troep menschen voor de tijdingsborden. Hij ging er bij staan. Wat de twee mannen,
die het woord voerden, beweerden, interesseerde hem weinig. Belangstellend
daarentegen bestudeerde hij de gezichten. Een van de debaters (ze spraken over de
politiek), een schriel mannetje met een vooruitspringende adamsappel, die hem een
armoedig voorkomen gaf, stond zich kunstmatig op te winden, waarbij de ander, een
dikke zelfgenoegzame kerel, hem spottend aanhoorde, om hem dan sarcastisch van
repliek te dienen.
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Door de herhaling van hun hoofd- en armbewegingen en de stereotiepe grijns op hun
gezichten, kregen ze tenslotte iets afstootend automatisch voor hem. Hij wendde zich
af en sloeg de weg in naar huis.
Teo vond zijn moeder, waarmee hij sinds de dood van zijn vader, alleen
samenwoonde, met de handen in de schoot bij de tafel. Het was een klein, gebogen,
grijs vrouwtje, met schuwe, angstig knipperende oogen. Ze leek in het armoedig
gemeubelde vertrek, waarin de avondschemer als een steeds dichter wordende
stofwolk naar binnendrong, als verweven. Zoo zeer zelfs, dat het moeilijk was haar
er buiten voor te stellen. Met een norsche groet ging Teo zwijgend tegenover haar
zitten. Opeens voelde hij zich tot het uiterste geprikkeld. Waarom? Hij zou het niet
hebben kunnen zeggen. Tevergeefs poogde hij zijn blik te sturen naar een plek waar
afkeer ze niet dadelijk terugstiet. Alles, wat hij dag in dag uit gedwongen was te zien,
was doordrenkt van verveling. Hij stond op en ging voor het raam staan. Het gaf
uitzicht op een rommelig plat. De aanblik ervan was al even troosteloos. In de vallende
avond leek de lantaarn van het worstfabriekje, dat op de begane grond gevestigd
was, op een rij opgebaarde doodkisten. Hij wendde zich af, trok met een ruk de
gordijnen dicht, draaide het licht aan en nam een boek van de bibliotheek. Maar ook
de roman kon zijn gedachten niet afleiden. Korzelig begon hij er in te bladeren. Op
de vraag van zijn moeder of hij thee wilde, zei hij ‘neen’, louter uit zucht tot
tegenspraak. Hij voelde, dat hij haar om het minste en geringste in staat was een
scène te maken. Ja, hij loerde zelfs op een gelegenheid. Alsof zijn moeder de schuld
was van de innerlijke verwording, die de werkloosheid in hem had aangericht. Zijn
moeder, de eenige mensch, waarvan hij wezenlijk hield en die hem zoo'na was, dat
hij haar dikwijls onbewust, op de wijze waarop kleine kinderen dat wel kunnen, met
zich vereenzelvigde.
Op een van de keeren, dat zijn blik van het boek afdwaalde, zag hij op het kastje,
een papier liggen, waarvan het formaat hem deed raden, dat het een waarschu-
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wing van de Gemeentelijke Electriciteit Centrale was. Hij begreep, dat zijn moeder
hem er niet over spreken durfde. Er was immers geen geld om de quitantie te betalen.
Schuw, zooals men zich zelf wel eens in de spiegel bekijken kan, zag hij haar van
terzijde aan. Ze leek verdiept in haar breiwerk, maar in werkelijkheid, hij wist het,
zat ze te tobben over de quitantie, die morgen zou worden aangeboden. Op dit
oogenblik voelde hij verachting voor haar en zich zelf. Bijna terzelfdertijd dook het
duffe, naargeestige beeld van de vrouw uit het postkantoor terug, aan de oppervlakte
van zijn bewustzijn. Het omringende leek er in weg te trekken, op te lossen. Een
oogenblik overheerschte het alles, dan begon het te verrafelen. Traag, als het droppelen
van een kraan, zeurden nog slechts de woorden der vrouw in hem na, tot er allengs
een sneller rhythme in liep. De beteekenis der woorden werd duidelijker, scherper,
alsof er op mysterieuze wijze licht ingeblazen werd. Nu eerst drong het tot hem door.
Het was een volledige inlichting geweest. Een waardevolle inlichting voor een
spitsboef. Donker kon niet nalaten te glimlachen en begon zich uit de grap voor te
stellen, hoe hij bij gebruikmaking ervan te handelen zou hebben. Achterover geleund
in zijn stoel, met gesloten oogen, begon hij zich de toestand in te leven. Hij zou
bijvoorbeeld morgen in de namiddag naar de vrouw kunnen gaan en zich als reiziger
in busgroenten voordoen. Op een gunstig oogenblik, als er geen klanten waren, zou
hij om wat water vragen. Of neen, dat zou in dit gure jaargetijde wantrouwen wekken.
Hij zou wat inkt voor zijn vulpen vragen. Ja, dat was beter. Hij zou haar naloopen
en dwingen het geld af te geven... Hij begon opnieuw te lachen. Het was vermakelijk,
stof voor een detectivestory.
Na het eten ging Teo Donker naar het huis van een oud collega, maar kwam voor
de gesloten deur. Ondanks de neerdruilende regen, waarin de bewolkte hemel zich
eindelijk langzaam ontlastte, kon hij er niet toe besluiten naar huis terug te keeren.
Hij voelde zich rusteloos en gejaagd. Graag was hij naar de bioscoop gegaan, waar-
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van hij dien middag de foto's bekeken had, maar bezat er geen geld genoeg voor.
Nauwelijks beseffend waar hij ging, liep hij door de avondstraten, welke door de
regen en het veelkleurig schijnsel der lichtreclames een donkerder en warmer gloed
hadden gekregen. Hij liep zonder bepaalde gedachten of juister gezegd, een warreling
van gedachtenfragmenten, opgejaagd door een innerlijke storm, liet er geen tot
kenbaarheid stollen. Als luchtbellen spatten ze dadelijk aan de oppervlakte van zijn
bewustzijn uiteen.
Hoelang Donker zoo geloopen had, zou hij stellig niet hebben kunnen zeggen.
Opeens bemerkte hij met een lichte schok van ontsteltenis, dat hij zich in de
Molenwaterstraat, een afgelegen straat bij het spoorwegemplacement, bevond. Hij
werd woedend op zich zelf. Wat moest hij hier? Dadelijk wilde hij rechtsomkeer
maken, maar een wil sterker dan de zijne trok hem verder. Zijn blik begon de gevels
der huizen af te tasten en vond ongeveer in het midden van de verlaten, door een
enkele lantaarn verlichtte straat, met houterige letters op de ruit van een kleine winkel
‘Aardappelen, groenten en fruit’ geschilderd staan. En wat lager met kleinere, even
smakelooze letters ‘J. Buurens’.
Daar woonde ze dus. Het was een onaanzienlijke zaak met twee deuren en een
klein raam. Door de ruit (hij naderde niet verder dan tot het trottoir) zag hij achterin
een wazig licht schemeren. Dat was zeker de lamp van de achterkamer. Als hij verder
niets ontdekken kon, onderwierp hij de gesloten deuren aan een onderzoek. Het slecht
nagebootste teakhout, dat hij in het schijnsel van de lantaarn juist zien kon, tot de
krassen op de paneelen schenen zijn belangstelling te hebben. Zou het vroeger een
pakhuis geweest zijn? Wat kon hem dat eigenlijk schelen, dacht hij er dadelijk
wrevelig over heen. Wat later, toen hij er zich op betrapte, dat hij de kansen van een
overval opnieuw stond te overwegen, werd hij werkelijk kwaad, zoo kwaad zelfs,
dat hij er in slaagde zich van de plaats los te trekken en heen te gaan. Zonder omwegen
keerde hij naar huis.
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De volgende morgen draalde hij lang met scheren, aankleeden en ontbijten, voor hij
de deur uit ging. Het was nog triester en guurder dan de vorige dag. Na gestempeld
te hebben besloot hij naar de Gemeentelijke Leeszaal te gaan, iets wat hij zonder
noodzaak zelden deed, omdat hij het daar zoo stil en eentonig vond. Nu leek het hem
echter een uitkomst. In de courantenzaal werkte hij eerst de verschillende dagbladen
af, daarop kregen op de bovenverdieping van het gebouw de tijdschriften een beurt.
Hij las veel, maar geen enkel artikel geheel. De beteekenis van het gelezene drong
nauwelijks tot hem door. Als gejaagd greep hij telkens andere lectuur. Tenslotte
maakte zijn eigen doen hem zoo'nerveus, dat hij het gebouw weer verliet. De klok
van de telefooncentrale, die er vlak tegenover was, wees half drie. Hij had er
nauwelijks twee uur zoek gebracht. Wat nu? Hij besloot naar de Arbeidsbeurs te
gaan, in zijn hart hopend, niet dadelijk geholpen te worden. Hij voelde behoefte aan
menschen, afleiding, alsof hij bang voor zich zelve was. In tegenstelling tot zijn
wensch werd hij op de beurs dadelijk geholpen. Natuurlijk hadden ze niets voor hem.
Weer stond hij op straat. Net als gisteren liep hij hierop naar het gebouw van de
courant, waar ook nu, als waren ze er niet weggeweest, een troepje menschen stond.
Een pooslang bleef Donker er om heen dralen, tot een agent, die de menschen
verspreidde, hem dwong om verder te gaan. Eerst toen hij de Molenwaterstraat, die
niet ver verwijderd was, naderde, werd hij het zich bewust. Het verwonderde hem
nauwelijks, en riep geen verzet meer in hem op. Net als gisteren thuis begon hij zich
voor te stellen, dat hij werkelijk op weg was het geld te stelen. De vrouw moest het
nu zeker ergens in een kast hebben opgeborgen. Zich voor een kwajongen uitmakend,
want hij dacht slechts aan spel, liep hij de Molenwaterstraat in. Triest met een enkele
voetganger, die voor hem uit liep, lag ze in de schemer van de vroeg vallende avond.
Een van de deuren van de winkel stond nu open en toonde een kleine ruimte,
opgestouwd met bakken aardappels en kisten met fruit en groenten. Er was niemand.
Nieuwsgierig, als had hij
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reeds lang verlangd dit te kennen, nam de jongeman, wiens gezicht een onmiskenbare
spanning verried, alles in zich op, en naderde steeds dichter. Daar zag hij tusschen
uien en boerenkool een kist met sterappels staan. Meteen kreeg hij trek in de donker
roode glanzende appels, zoo'n onweerstaanbare trek, dat het speeksel hem in de mond
kwam. Voor een pond had hij geld genoeg. Hij stapte de winkel binnen en wachtte.
Maar de vrouw kwam niet opdagen. Hij kuchte zachtjes. Zonder gevolg. Ik zal haar
roepen, dacht hij en naderde behoedzaam de deur die naar het woonhuis leidde. Ze
stond op een kier, zoodat hij haar open kon duwen. Er vertoonde zich een donkere
tusschenkamer, die gedeeltelijk voor bergplaats dienst scheen te doen. Op de planken
langs de muur zag hij rijen conservenblikken. Op de tafel, naast een paar
ongewasschen kopjes en een snee brood, stond een kleine bascuul met een paar
gewichten. Verder stonden er nog eenige met zwart zeildoek overspannen
ouderwetsche meubels en een verdorde fuksia. Op de vloer lag een rafelig zwart-rood
gestreept kleed.
Donker luisterde gespannen, maar geen gerucht van buiten of binnen, als was alles
uitgestorven, drong tot hem door. Voorzichtig, gehoor gevend aan een vreemde
drang, betrad hij het vertrek. Juist toen hij de tafel genaderd was hoorde hij vlakbij
het geluid van een stortbak van een closet, die doorgetrokken werd en door de deur,
die hij voor een kastdeur had aangezien, verscheen opeens de vrouw. Op het gezicht
van den vreemden man in de kamer ontstelde ze. Sprakeloos bleef ze hem, zonder
zich te roeren, met haar fletse oogen aanstaren. Ook Donker was geschrokken door
deze onverwachte confrontatie. Nog meer dan in het postkantoor, leek ze hem in de
vale, ontbindende schemering, die in het vertrek hing, een spooksel, een uit het
droesem der dagen verrezen golem, die hem honend de weg versperde naar het betere
leven. Hij moest zich te weer stellen tegen dit monstrum.
‘Waar heb je het geld geborgen?’ vroeg hij zacht, bijna fluisterend, maar het klonk
in zijn ooren als een gillen van haat.
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Zonder antwoord af te wachten, tastte zijn rechterhand, terwijl zijn oogen haar
onafgebroken, als een temmer vasthielden, naar een der zware gewichten. Op het
oogenblik, dat hij er een omhoog zwaaide, scheen de vrouw te beseffen aan welk
gevaar ze bloot stond en wankelde achteruit. Te laat. Als verblind sloeg Donker met
het ijzer met al de kracht waarover hij beschikte, op haar hoofd. Daarop nogeens en
nogeens. Bij deze daad gevoelde hij een verlichting, alsof hij zich van iets, dat hem
sinds lang drukte, bevrijdde.
Zonder een kik te geven viel de vrouw, eerst tegen de leunstoel, daarna met een
slag of er van een hoogte een zak meel neergeworpen werd, op de grond en bleef
beweegloos liggen.
Uitgewoed, met een gevoel, dat dat van verbazing het meest benaderde, bleef
Donker wel een minuutlang stil naar haar kijken. Het liet geen twijfel: de vrouw was
dood. Maar hij kon het zich niet indenken, dat het zijn werk was. Het kwam hem
veeleer voor of ze zooeven een ongeluk gekregen had. In elk geval iets, waar hij
volkomen buiten stond. Het gelukte hem te gemakkelijker zoo te denken, daar het
gewicht, waar hij mee geslagen had, onder de kast was gerold. Hij bukte zich en zag
bij de slaap een streepje bloed. In zijn versluierd waarnemingsvermogen maakte het
niet meer indruk op hem, dan gemorste roode inkt of bessensap gemaakt zou hebben.
Aandachtig bekeek hij niettemin de wond en luisterde daarbij zoo scherp, dat het
hem toescheen of hij het regelmatig zuigen van het wellende bloed door de kleine
opening kon hooren. Het bracht een associatie met het getik van de pendule op de
schoorsteen tot stand. Met een schok kwam hij overeind en zag verschrikt rond op
de wijze van iemand, die plotseling tot de ontdekking gekomen is, dat hij verdwaald
is. Eerst nu schemerde hem iets van het gebeurde voor de geest. De voorstelling was
echter zoo vaag, dat er van schuldbesef nauwelijks sprake was. De tijd ontbrak hem
ook om er dieper op door te denken. Hij hoorde gerucht in de winkel. Door het
vitragegordijntje kijkend, zag hij dat er een vrouw met een boodschappentasch binnen
gekomen was. Hij
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vluchtte de achterkamer in, die met een deur toegang gaf op een plaatsje. Maar ze
was gesloten. Vruchteloos zocht hij op een kastje, de vensterbank, de
schoorsteenmantel, naar de sleutel. In zijn vertwijfeling zocht hij twee, drie keer op
dezelfde plaats. Hij leek een opgejaagde, angstig fladderende vogel achter een ruit.
Daar hoorde hij een hooge vrouwestem ‘Volk!’ roepen. Hij sidderde. Ik ben verloren,
dacht hij. Na wat ongeduldig pantoffelgesliffer op de steenen vloer hoorde hij opnieuw
roepen. Hij moest tot elke prijs vermijden dat ze binnen kwam. Hij kreeg een ingeving.
Hij klemde de tanden opeen, pogend zoo de sidderingen, die over zijn lichaam liepen,
te onderdrukken, en liep roekeloos de winkel in.
‘Wat zal het zijn?’ hoorde hij zich vragen.
Het was Donker op dit moment of zijn persoon gesplitst was. Hij wist bijvoorbeeld
beslist dat hij zeer bleek zag en dat zijn oogen strak en hol stonden. Met eenige
verwondering zag de vrouw, een donkere jodin met sluik haar, hem aan. Zooveel
mogelijk het trillen in zijn stem bedwingend herhaalde Donker zijn vraag. Het was
vreemd, maar het leek hem of haar antwoord het schuldig of onschuldig over hem
uitspreken zou.
De vrouw bestelde nu drie kilo aardappelen en begon uit een van de kisten op de
grond een paar stoelen aandijvie uit te zoeken. Met een bedrevenheid, waarover men
zich verbaasd zou hebben, woog Donker het gevraagde uit en streek het geld op, dat
hij werktuiglijk in de lade stopte.
‘Is juffrouw Buurens ziek?’ vroeg de vrouw.
‘Neen, ze is even een boodschap doen. Ze kan dadelijk terug zijn... Ik ben haar
neef,’ verduidelijkte hij.
‘Zoo, u lijkt heelemaal niet op Buurens of zijn vrouw.’
Donker schudde het hoofd en glimlachte. Hij merkte dat ze geen argwaan koesterde.
Toen de vrouw aanstalte maakte om weg te gaan, was hij het zelf, die haar met een
praatje over het weer, nog probeerde op te houden.
Tenslotte verliet ze de winkel. Bang als een kind, dat men in het donker alleen
laat, wilde hij haar achterna loopen. Aan het geld dacht hij niet. Hij zou trouwens
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niet meer in de kamer gedurfd hebben. Zelfs het geld in de lade, in zijn onmiddellijke
nabijheid, was hij vergeten. Maar hij kon niet meer vluchten. Hij voelde, dat iemand
hem strak aankeek, zoo strak en doordringend, dat het bijna pijn deed. Schuw wendde
hij zich half om en verstarde van schrik, zich vasthoudend aan de posten van de
kamerdeur, zag hij vrouw Buurens staan, badend in haar bloed. Het liep in vreemde
marmerachtige stralen langs haar grauwe, bordkartonkleurige gezicht, in haar hals,
op haar handen, op haar schort, tot haar pantoffels waren met bloed bespat. Ze sprak
geen woord en staarde hem met haar fletse oogen triompheerend aan. Het leek hem
of hij urenlang tegenover haar stond, zonder zich te kunnen bewegen. Een tafereel
uit een gangsterfilm, waarin de held in een kelder was opgesloten, die tergend
langzaam onder water liep, schoof in de voorstelling, het water in lauw, kleverig,
walgelijk stinkend bloed veranderend. Hij kneep de oogen dicht, om het bloed dat
in steeds dikkere stralen van de vrouw stroomde, niet te zien. Maar het hielp niet.
Het bleef wassen en wassen. Hij voelde het tot zijn borst, zijn keel, zijn lippen.
Afschuwelijk! Dadelijk zal hij er in stikken!
Met deze hallucinatie begon de gruwelijkheid van het feit, dat hij gepleegd had,
steeds scherper en helderder tot zijn bewustzijn door te dringen.
Er was geen ontkomen meer aan. Hij was een moordenaar!
BERTUS MEIJER
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[Gedichten]
Waan
'k Heb al te lang in boeken en papieren
waar muf het oud verleden opengeurde,
uit fraaie handschriften en uit verscheurde
bladen die vergulde kapitalen sieren,
mijzelf bedrogen. Want er is geen leven,
zoo weet ik nu, in wat wordt neergeschreven,
daar is alleen wat zelfbedrog en strijd,
illusies, eigenwaan en ijdelheid.
Daarom heb ik een blonde vrouw genomen,
'k weet niet waartoe, doch met 't verlangen om
een waan in dit beleven te ontkomen.
Doch nu ik haar dan eindlijk heb bezeten,
en ook uit deze roes weer tot mijzelven kom
ben ik van twijfel meer dan ooit vervreten.

De kat
Zij is zeer glad wanneer de rug zich strekt,
de haren donzig achterover hellen
en 't lenig lijf elastisch kromt of rekt,
terwijl pupillen in het donker zwellen.
Spookachtig licht brandt in die groene wellen
en raspig is de tong waarmee zij lekt
over de zachte huid, de buik met de mamellen,
gekromde klauwen en geklauwde bek.
Sluipende passen 's avonds door het donker
over het erf, de schuur of langs de trap.
De snelle oogen schieten groene vonken,
wanneer zij sporen ruikt van rat of muis.
Dan ligt het trillend lijf, schijnbaar ontveerd en slap,
maar vijlt de nagels tot een marteltuig.
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De wreker
Hij zocht een vrouw, het lijf van diamant,
wild-schitterend hard-weerbarstig, niet te kerven,
wier schoonheid na haar sterven, niet zou sterven
en wier gedachtenis zou worden voortgeplant.
Zij moest twee handen hebben, spits-ivoren,
om kil te verstooten wat haar wederstond
in ijzgen trots. Haar fel-gesloten mond
zou giften bijten en haar adem smoren.
Zij moest een zoon hem baren zonder dracht
die uit haar borsten bloed als melk zou drinken,
geschapen tot vernielen en verminken
heet als de zon doch zwarter dan de nacht.
Hij vond haar niet en dwaalde in gepeins
verzonken voort. Iedere lach werd grijns,
liefde werd haat en tot in 't merg gewond
spuwde hij langs de vrouwen op den grond.
Hij werd vroeg oud. Leefde slechts van vernedering
en smaad en hoonde elke vrouw die met hem sliep,
haar wondend, spottend, zonder verteedering,
terwijl hij hoorloos om zijn droombeeld riep.
Maar 't bleef een droombeeld; hij verwierf
nimmer haar werkelijkheid. De schepping Gods
hondsch tergend met het vlijmen van zijn trots
hoonde hij nog de moedermaagd terwijl hij stierf.

De zinnelooze
Hij dreef haar weg de traagzame ontzinning,
die zich voortplantte over het tafelvlak,
ópkroop tegen zijn borst, de overwinning
behaalde in schedelhoeken, toen het denken brak.
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En niet meer wetend of hij vloekte of bad,
duivel of engel werd in 't onheilspellend vredig
beneveld-zijn, waarin hij weiflend zat,
prevelde hij: de kamer werd luchtledig.
Deinsd' achteruit voor 't dreigen van chimaeren,
nevels en spoken langs de grauwe wand.
Maar het vervluchtigde: hij kon zich niet verweeren,
wanneer het weerkwam. Hief zijn lange hand
bezweerend op; maar alles in hem trilde,
't licht scheen te dooven, en bezweek
zijn kracht niet? - Tot het uiterst bleek
greep hij zich steunend vast, en gilde.

Voorjaar
Het licht breekt uit de kieren van den dag
en slaat een bres in bruinverweerde muren,
trilt verder over 't fijngesponnen rag,
dat tusschen boomen, heesters, ingevallen schuren
neerhangt en even slingert.
Goudgroene vliegen zoemen over 't struikgewas
en dansen over nauwlijks bevend wingerd,
dat opschiet naar het hout uit pluikend gras.
Ik zie dit groen en goud, dit bruin,
terwijl ik aarzlend op het hakhout leunend,
verloren sta in dezen ouden tuin,
in deze klagende verlatenheid.
Ben ik het, die de leegte sterker voel,
zoo denk ik vaag en heimlijk kreunend,
omdat ik zonder uitkomst, zonder doel,
en met angstwekkende gelatenheid,
zie hoe het voorjaar naar zijn volte groeit?...

PIERRE H. DUBOIS
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[Gedichten]
Droom
Mijn zuster lag naast mij in bed,
haar schouder aan mijn kant ontbloot,
de tanks reden door de straten.
Toen zag ik, zij reden door 't water,
en vermoedde reeds dit was een droom.
Hoe konden zij drijven op 't water?
Zij zei niets, ik ben opgestaan
en liep door de gang naar het raam,
daar schemerde bladstil het water
en niemand had mij nog geroepen.
Voor het donkere wilgengroen
herkende ik aan hun pet
twee Amerikaansche matrozen
in een lage, witte vlet.

Horizon
De avondster met lange nek,
buigt zich over de spoorbaan.
Een hemellichaam? Dat 's te gek,
maar kan een sein zo hoog gaan?
Ik wed dat 't de sigaarvonk is
van de sandwichman der duisternis,
die aan het einde van zijn straat
langzaam een hoek omslaat.
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De halve haarkam
Als zacht de alruin kreunt
en de Zuidzeeschelpen fluiten,
de pad een telegraafpaal steunt,
bleker mos groeit op de ruiten;
wordt midden op de keldervloer
de krijtstreep klaargezet,
terwijl de hoogbenige roerdomp zijn zwarte nagels wet.
Dan gaat hij wank'lend op zijn tocht
tussen rode aronskelken. Gevilde
slangen kruipen uit het vocht
dat druppelt langs gesloten keverschilden.

Krottenbuurt in de winter
De kleine meisjes die hier 's zomers zwemmen
in te groot badpak of in onderjurk,
kunnen nog lang niet aan de winter wennen,
zijn warm als veren en licht als de dobber
voor 't wrakke vletje van de hengelaar,
een voorpost die de vlag ook heeft gestreken,
achter rot hout voelt men zijn ogen klaar
voor in de zwijgende falanx der stegen.
Maar als 't verstijfde drek niet stinkt, het hout
verstard is door ijstanden die het klieven
en brokkelgaten gaafgesneeuwd zijn, gaan
de meisjes, hun schaatsbanden zwaargeknoopt,
tot waar het ijs niet bruin ziet, vleermuis licht
trekken zij onbegrepen hieroglyphen.
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Concessie
Mijn cel is van boven open,
gekapt in soliede steen,
er valt een schuin blok van licht in
alsof er een maan boven scheen.
Een hand steekt twee vingers over
de wand tegenover mij heen,
dood en waanzin leggen een eed af,
waar ik hun de kans toe verleen.
Als de stijve vingers zich scheiden
laten zij daarna een voor een,
hun schaduwen over mij spelen
of rondkruipen over het steen.

In het vaderland
(Naar Georg Trakl)
Resedageur door 't zieke venster dwaalt.
Een oud plein met kastanjes woest en zwart.
Op broer en zuster dromend en verward
stroomt, brekend door het dak, een gouden straal,
Afval drijft in de goten, er koert zacht
een föhn in 't bruine tuintje, zeer stil geniet
de zonnebloem haar goud voor zij verschiet.
Door blauwe lucht ratelt de roep der wacht.
Resedageur. De muren scheemren kaal.
Zwaar is de slaap der zuster, nachtwind woelt
in haren die de maneglans omspoelt.
De schaduw van de kat glijdt blauw en smal
van 't dak, bij onheilsnadering verteerd,
de purpren kaarsvlam die zich steigrend weert.
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XXX
De sterren in uw ravenhaar
zijn wel verwacht, maar niet gevonden.
Waarom dan vonden wij elkaar?
Ik heb u streng naar huis gezonden,
mijdend 't gespeel der wenkbrauwbogen,
te tasten naar een ver gezicht
ware genoeg, en onbewogen
zich af te wenden. Een gericht
werd thans voor u al wat ik deed.
En welke trots deed mij verhelen
dat ik ondanks het puur vervelen
na 't korte afscheid om u leed:
't moment dat meer mij uw fluwelen
ogen onthulden dan uw kleed.

Noordmolenstraat
In deze straat als weinig andere
Verenigt de gezelligheid
Van grootstadsboulevard met winkels
Zich met haast al d'intimiteit
Van een heel donker bomenlaantje.
Hoewel er weinig wordt gevrijd
Gaan ongearmd per fiets de paren
Zeer triomfantelijk voorbij.
Maar dat is niet de grootste kwelling,
Want soms bij groepjes, soms afzijds
Zie ik de ranke flappers wand'len
In glorieuze waardigheid,
Hun lange haren fier naar acht'ren
De kinnen even fier vooruit.
Ik voel, dat niemand zooveel recht heeft
Mij te verachten zoals zij.

L.TH. LEHMANN
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‘Fides caritas ratio’
De fabriek ligt even buiten de stad. Ze bezit een hoogen toren, waarop in enorme
letters staat: ERASMUS, 's Avonds zijn de letters verlicht en blinken u tegen, als u
van op een eerste verdieping in het hart van de stad, naar het Noorden kijkt. Overal
in de stad en in het land hangen plakbrieven. Ze toonen u: Erasmus die zich van een
stofzuiger bedient. Ze zeggen u: ‘doe zooals Erasmus’, en u draagt dat motto met u,
een heelen dag. U vergeet het, maar 's anderendaags, op een andere plaats, of in een
andere stad, ontmoet u weer die man Erasmus. Nu onthoudt u zijn naam, vier dagen,
en u vindt het vervelend, er altijd aan te denken. U gaat naar een kinema. Er wordt
u een reklamefilm afgedraaid, waarvoor u niet betaalde en waarom u niet vroeg. De
reklamefilm toont u hoe zich Erasmus van den stofzuiger bedient, met een vaardigheid
die u niet van hem vermoedde. U herinnert zich, eens gelezen of geleerd te hebben,
dat hij een wijsgeer was. Maar dat heeft hier niets te maken, de naam klinkt goed en
verankert in het geheugen als een unicum. Want, de stofzuiger Erasmus is een
UNICUM.
Er zal u minstens éénmaal per week daarvan een verkooper willen overtuigen, die
onverwacht aan uw huisbel trekt, met een stortvloed van woorden u tracht te
overrompelen, of in het ergste geval, zijn voet tusschen de deur spaak zet, zoodat u
haar niet kunt sluiten. Maar er komen zoo alle dagen van die verkoopers u lastig
vallen, voor radio's, voor naaimachines, voor woordenboeken, en u geeft ze allen
den bons. Die Erasmusverkoopers zijn geen rijke lui. Iemand die zonder werk valt
en maanden lang geen betrekking vindt, en toeziet hoe het weinige geld dat hij bezit
wegsmelt, besluit er toe Erasmusverkooper te worden. Tijdelijk, want men houdt dat
niet lang vol. Het is wonderlijk hoe weinig menschen zich interesseeren voor een
stofzuiger en hoevelen reeds zulk apparaat bezitten. De Erasmusverkooper heeft in
het gunstigste geval een kleine ‘fixe’, en een groot per-
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cent op den verkoop. Dat groote percent geeft hem veel moed in den beginne, en
veel wantrouwen tegen het einde.
De fabriek is Amerikaansch. De werkers zijn lieden uit eigen land, de goedkoopste
krachten van Europa. De bestuurders zijn Yankees. Er is Mister Sloan, de directeur,
en Mister Crocway, onderdirecteur, en Mister McGuffy, de verkoopschef, en dan
nog enkele ingenieurs.
Mister Sloan heeft goede betrekkingen in de States, veel geld, en weinig interesse
in het eigenlijke werk. Hij is specialist in golf en houdt er van, naar vreemde steden
op zakenreis te gaan. Hij heeft een uitgesproken afkeer voor negers, zooals ieder
zuidelijke Yankee die zich respecteert, en toen hij eens in Holland melkkarren zag
met hondenspan, schreef hij onmiddellijk naar een vriend in New York, dat hij nu
het meest achterlijke land had gezien.
Mister Crocway doet het werk. Dat is het eenige waarvoor hij belangstelling voelt.
Op een dag dat een van de chefs hem den dood meldt van een ander afdeelingshoofd,
antwoordt hij zonder op te zien: ‘All right, zoek er een andere’. Hij draagt dikke
brilleglazen en speelt steeds met een speld, wanneer hij u van achter zijn brilleglazen
zit te monsteren. Hij zal u zeggen: ‘ik geloof u niet, roep Mijnheer Van Daelen’, en
onthutst ga je buiten. Dit zelfs indien je chef bent, want lageren in rang zijn voor
hem gelijk aan Erasmusapparaten. Die apparaten kunnen gek doen. Op een dag komt
de meester uit New York: Mr. J.S.C. Slyter, general manager for Europe. Die wil de
stad eens zien. Mijnheer Van Daelen beveelt Mr. Sloan Van Zijpen aan, een intelligent
bediende. Die zal Mr. Slyter rondleiden. Mr. Sloan vraagt Van Zijpen: ‘Wat ga je
toonen?’. Van Zijpen glimlacht en vraagt: ‘Waarvoor interesseert zich vooral Mr.
Slyter? Kunstwerken of de haven of...’. Mr. Sloan's gezicht betrekt. Hij antwoordt
beleefd: ‘Mr. Slyter interesseert zich uitsluitend voor Erasmusapparaten, maar u kunt
hem de haven toonen.’
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Mr. Slyter is een welopgevoed mensch. Hij toont belangstelling voor de haven, voor
de kerken, voor de menschen en voor den jongen man. Hij houdt niet alleen van
Erasmus, maar ook van echt kantwerk en kaas, jonge Hollandsche kaas of echte Port
Salut, maar vooral jong. Beiden rijden in de auto van Mr. Sloan rond.
Ze rijden voorbij Roethout die langs een boulevard loopt. Ze weten niet dat hun
aller lot aan Erasmus verbonden is. Roethout is Erasmusverkooper. Hij heeft een
vierkanten kartonnen doos aan de eene hand bengelen, en een lange kartonnen doos
onder den arm. Hij wandelt in de stad. Zijn liefde en zijn haat. Ze is even jong als
over tien jaar, dezen voorjaarsmorgen. Ze is even mooi, en even leelijk. Een
heksenketel. Ze is jachtiger nog. Ze maakt meer lawaai, ze is killer en vijandiger, nu
hij haar moet overwinnen. Ze verandert steeds weer van uitzicht.
Op een dag zingt de gansche stad. In elke straat kweelt Gigli op hetzelfde uur, bij
uw tante, in het café waar u steeds komt, in het groote magazijn, overal Gigli. Daarna
volgt een militaire marsch en dan verzekert u een voetbal- of een bokskampioen dat
de Erasmusapparaten de beste zijn. De autos toeteren, de trams rammelen, de
dagbladverkoopers schreeuwen. En plots beseft u dan weer de verandering: de radio's
zijn uit de straten verdwenen, de autos toeteren niet meer. Is de stad daarom rustiger?
Aan de doorloopende kinema's wachten rijen menschen hun beurt af. Ze wachten op
het zich gezellig voelen in het donker, te midden een kudde. Op het roerloos zitten
en toch meebeleven de illusies van het witte doek. Op enkele uren uit eigen leven
treden voor weinig geld.
Roethout loopt langs een boulevard. Rijen heerenhuizen. Advokaten en dokters.
Autos voor deur. In die huizenrijen diepe gapingen. Er worden woningen afgebroken.
In de plaats verrijst een modern appartementenblok. De heerenhuizen zijn te hoog
belast. Men kan zijn geld beter beleggen en een appartement bewonen.
In een stille straat is een café. Voor het venster zitten twee meisjes. Er zijn veel
zulke straten in de groote
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moderne stad. Er zijn veel zulke meisjes. Het is crisis. Het gekontroleerde
havenkwartier werd jaren geleden afgeschaft. En de scharen vrouwen die dien Moloch
voedden, hebben zich over de stad verspreid. De voorposten van dat leger zijn te
vinden langs de groote banen, die naar de stad voeren. Ook in de vele straten, naar
het hart van de City, daar waar het geld zit. Als een poliep...
Roethout loopt rond. Waarheen zal hij zich nog richten, vandaag. Hij heeft er den
moed niet toe, brutaal te zijn, om geld te winnen. Hij behoort immers tot die
leegloopers die niet om geld geven en zich niet amuseeren willen. Het is een misdaad
in de groote stad, geen ambitie te hebben. Het gebod is: meedoen aan den stormloop
om te bezitten. Niets telt meer. Moraal, goed voor enkele geloovigen. Beleefdheid,
dient tegenover meerderen om iets te bekomen, of hen om den tuin te leiden.
Er is onrust in de stad, onrust en vrees voor morgen. Wat zal morgen brengen.
Laat ons leven, nu, vlug, jachtig. De landsbesturen volgen elkander op. Er is een
tekort, en men gaat met verlof. Laat de gekken, die goed van kwaad onderscheiden
en er onder lijden, die werken en vooruitzien. Ze zijn gewone menschen. Die kunnen
niet mee. Sustine et abstine.
Roethout loopt voort. Hij ziet de machine in handen van die millioenen zonder
hoofd. Nooit heeft de geschiedenis zulk gevaar gekend.
Op dat oogenblik staat hij aan den rand van de stad. Het is vreemd hoe onze
gedachten kunnen omslaan door wat we aanschouwen, en hoe de hulp ons komt in
hoogsten nood. Te midden het veld staan enkele rijen huizen. Moderne architectuur.
Sobere, zuivere lijnen, eenvoudig, dus Goddelijk. Proporties en kleuren, lijnen en
bogen, en wolken erboven. Nieuw leven. Openbaring van de toekomst. Openbaring
van de komende rust. De mensch zoekt rust. In de jachtende moderne eeuw heeft hij
dat verlangen geuit in wat hij het meest modern heeft willen scheppen: in de
architectuur. De toekomst is aan ons. Ze ligt buiten de stad. Ze is de gedachte die
schept, die harmonie zoekt, in de volmaakte rust. Niets is sterker dan zij.
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Roethout ademt diep en blijft staan, in aanschouwing. Dat zal hij trouw blijven. De
gedachte, zijn jeugd. Hij zal ze niet verraden, al wil daarom de stad zijn ondergang.
Hij zal niet verachten, om niet te moeten haten. Hij zal dienen om niet te moeten
verachten.
Als een enorme spin ligt de stad op het land...
ERIK DE ZWETH
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[Gedichten]
De jood
Voor B. da C.
Hij heeft zich de laatste das omgedaan
In een hotel in Milaan
En zond mij zijn groet
Met nog een theorie over leven
(En een over ras en bloed).
Hij nam niet eens de moeite
Zich rustig uit te strekken
Maar hing zich op.
Juda verrecke!

Zon in Rome
Mijn tuin dronken van rozen
Mijn hoofd tuim'lend van licht
Mijn handen doelloos van vreugde
Op mijn bevrijd gezicht
Mijn juichen een klimmende vlam
Van de aarde naar de hemel
Die mij mijn gewicht ontnam.

Vers I
Het kind speelt slapend met mijn handen
En lacht mij toe
En aan de randen
Van vervloeide hemelteekeningen
Gloeit reeds het licht
Het schijnt mij langzaam op 't gezicht
Het raakt mijn haren
En vervaagt
Tot waar het kind het zal bewaren.
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Vers II
Ik vond een oude brug
De huizen hingen scheef
En keken op mijn rug
Maar toen ik langer bleef
En peinsde, vond 'k daar terug
De woning waar ik leef.

Nachtplezier
Ik heb mijn beauty-sleep gedaan
Voor twaalven
En ben om twaalf uur opgestaan
Want nu begint het wondelooze leven
Bij kunstlicht en verweesd alleen
De wezenlooze dagdroom is verdreven:
De doodskop staart mij aan
De groote muren trillen
En komen op mij aan
Een witte bruid danst voor de ramen
Kom, dansen wij tezamen
De sterren staren redeloos
Mijn witte adem slaat de huizen stuk
En blokken staap'len naar de hemel
Een babeltoren van gedroomd geluk
De boeken beven staam'lend op de plank
Van woorden is de stank verstoven
Uit de aarde stijgt een stukgevroren klank...
Ik ben te goddeloos verwend
Houd op, de beeldjes rillen glanzend na
Om acht uur ben ik weer present.
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Zwerver
Hij was een verveloos fantast
Een mensch uit alle werelddeelen
Bij boer en barones te gast.
Hij kon niet spelen
En niet lachen. Om zijn mond
Hing droog vermoeienis;
Als hij, gevaarloos, in de kamer stond
Waren geluiden lichte ergernis.
Zijn loopen maakte gele strepen
In de lucht. Zijn handen
Scheurden de nacht in lange reepen.

MAX NORD
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Een verhaal
Schematies
Boek I: Het dorp
Boek II: De dokter
Twaalf auguren zaten bij-een, aan de rand van het bos. Er waren geen wolken, en er
woei geen wind. De duidelike maneschaduwen lagen over de vlakte.
De oudste augur stond op:
- Mijne heren, laat ons drinken op de burgerdeugd van dit volk. Op de scherpte
van zijn intelligentsie, op de vlucht van zijn kunst, op de godsvrucht van zijn
geestelikheid, en op de vruchtbaarheid van zijn heerlike vrouwen.
Prosit!
Toen begonnen de andere auguren te gniffelen, en de blâren voegden zich bij hen
in ritselen, en de struiken, en het lage gras, en de hoge halmen. Het gniffelen groeide
tot lachen, tot een daverend lachen. De velden schenen in lachen te schokken. De
boomtakken sloegen tegen elkander. Toen zwol het lachen tot schateren, dat schalde
door de ruimte, en omsloeg in een orkaan, die de boomkruinen wegboog, en de twaalf
auguren wegvoerde, door de ruimten, onder de maan.
Hun gewaden kaatsten haar licht.
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Boek I
Het dorp
1.
Er was eens een dorp, waar twintig mensen woonden. Vijf waren deftig.
De burgemeester had een zilver-grijze baard, de dominee een geelgrijze, de dokter
een grauw sikje. De notaris had een gladde kin, en de inspekteur had een vierkante.
Hun vrouwen waren oud en roddelden. Behalve die van den dokter: zij was reeds
lang gestorven.
Op een dag stierf de dokter zelf. De inspekteur oordeelde ook, dat dit geen moord
was. De burgemeester registreerde hem, de dominee predikte over de text: ‘zalig zijn
zij, die dorsten’, samen begroeven zij hem, en de notaris verzorgde de nagelaten
praktijk.
Een jeugdig arts nam deze over. Hij kwam bijna regelrecht van de universiteit, en
een week later vond de notaris zijn vrouw dood in het andere bed.
Zodoende werd hij vroeg in de ochtend opgebeld, om bij den notaris te komen.
Hij verzorgde eerst de derde van de drie sneden, die hij bij het scheren gekregen had,
nam zijn tas op en wandelde.
Hij onderzocht de vrouw, en konstateerde vergiftiging. Langzaam liep hij naar de
tafel, wierp een vluchtige blik op een papiertje, dat daar lag, en peinsde.
‘Die heeft haar werk goed gedaan!’
‘Wàt!??’
De notaris streek zijn hand over zijn kin, die op dat uur, en onder die
omstandigheden, zijn gladheid miste.
‘Men kan haar niets bewijzen.’
‘Hoe...!?’
‘Rustig, notaris. Ik zal wel even de polietsie bellen.’
‘Maar...’
‘Vóór alles: rustig.’

2.
‘Meneer.’
‘ - .’
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‘Meneer.’
‘ - heheh -?’
‘Telefoon, meneer.’
‘ - eh - stik - .’
‘'t Is de dokter, meneer.’
‘ - Ja - .’
‘Komt u even, meneer?’
‘ - Jàhàh - . - àu - .’
‘Hallo?’
‘Met den heer inspekteur?’
‘Wat wilt u?’
‘Ik heb hier zoo juist dood door vergiftiging gekonstateerd. Kunt u even komen?’
‘Is er iemand dood?’
‘Ja, natuurlik.’
‘En moet ik komen?’
‘Ja, van-zelfsprekend.’
‘ - eh - o ja - .’
‘Jóhan!’
‘Meneer?’
‘Waar moet ik komen?’

3.
De vijf deftige mensen in het dorp dronken nog al eens tee. Daarom was er een
kruidenier. En nu die kruidenier er toch eenmaal was kon hij ook wel dingen verkopen
voor de anderen. Zo verkocht hij lange jaren zijn koloniale waren. Hij werd vijftig
jaar oud, en hij stierf. Zijn zoon volgde hem op. Hij werd veertig jaar oud, en hij
stierf. Zijn kleinzoon volgde. Hij werd zestig jaar oud, en hij stierf. Maar dat gebeurde
eerst tien jaar later, want het was nu in het dertigste jaar, sedert zijn vader overleed.
Hetgeen geschiedde, twintig jaar, nadat hij hém gewonnen had.
Ook deze kruidenier, nu, nam zich een huisvrouw. Hij bekende haar, en gewon
Jaantje. Jaantje was knap en dom. En slechts hun onvruchtbaarheid behoedde de
families der deftigen voor mesalliances.
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4.
‘Ja, lieve vriendinnen, dit is een zware beproeving voor u. En wél wordt ons dorp
bezocht.’
‘Wilt u niet een stroopwafel, dominee?’
‘En nu zijn we nog maar met z'n drietjes. En vroeger hadden we juist zoo'n gezellig
kransje van vijf. Mag ik nog een zoute krakeling?’
‘Die nieuwe dokter is wel wat jong, maar dom is hij niet. - Ja, graag, dank u. Hebt u al gehoord, welke hiepoteze hij heeft opgesteld?’
‘Nee, wat? Hij heeft een knap gezicht - mij wat te knap. En dan met zo'n meisje
als Jaantje op het dorp. - Vindt u ook niet, dominee?’
‘Hij wil verband brengen tussen de vergiftiging van de notaris-vrouw en de
zelfmoord van de Oue.’
‘Die gister-avond zich heeft opgehangen?’
‘De oude waarzegster? heeft die het gedaan?’
‘Neeë - .’
‘O, maar dat is best mogelik, dominee. De Oue en de Notaris-vrouw hadden altijd
al ruzie.’
‘Nou - .’
De dominee zat met zijn rug naar het donkere raamgordijn, en een diepe fauteuil.
Het geel van zijn grijze baard, dat hij vruchteloos bestreed met wasen-en-geloof, liet
zich zegevierend accentueren door het rozige lamplicht, en de donkere achtergrond.
De drie dames en de handwerkjes waren langs de rand van de lichtcirkel geschaard.
‘Dat is nu juist het kardinale moment.’
‘Ja, en de notaris-vrouw heeft haar toch altijd goed behandeld!’
‘Chss!’
‘Inderdaad: hier heeft zij steeds gehandeld naar het Woord. Steeds heeft zij haar
vijandin de andere wang toegekeerd, en steeds heeft zij haar kolen vuurs op het hoofd
gestapeld. Evenwel, lieve vriendinnen, ook heeft zij gezondigd. Want er staat
geschreven: gij zult u geen gesneden beeld maken, en geen andere goden aanbidden,
dan Mij. En: Ik, uw God, ben een ijverig God, en deze zonde zal Ik bezoeken aan de
kinderen, tot in het
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zevende lid. Weliswaar, lieve vriendinnen, heeft zij zich geen gesneden beelden
gemaakt (althans is mij daar niets van bekend), maar heeft zij zich schuldig gemaakt
aan bij-geloof. - Zij heeft deze zelfde vrouw dikwels raad gevraagd als waarzegster,
en zich haar toekomst laten voorspellen.’
‘Wat -!?’
‘Neeë -!’
‘Mens - en zo'n net mens toch!’
‘De dokter heeft gisteren-morgen, toen hij haar onderzocht, op tafel een briefje
gevonden, waarop de laatste voorspelling geschreven stond, die de Oue haar gegeven
had. Deze voorspelling was heel vreemd, en luidde:
- Over heide in as
zie ik sluiers hangen.
Over drie maand sterft ge in zwangerschap,
of nù, vóór de eerste dag. ‘chchch - ’
‘chchch - ’
‘o - ’
‘Zeker, lieve vriendinnen. Onze dokter gelooft nu, dat de Oue eer-gister-avond,
toen zij deze voorspelling gaf, haar het gif heeft weten in te geven. Dit orakel zou
zelfmoord moeten suggereren. Tevens denkt hij, dat de Oue zich uit angst of berouw
vervolgens heeft opgehangen.’
‘Ai -!’
‘Jaah!’
‘Judas Iskarioth!’
‘Jaja. In deze omstandigheden, en in dit biezondere geval is het een grote genade,
dat de notaris-vrouw haar man geen kinderen geschonken heeft. - God's wegen zijn
ondoorgrondelik.

5.
De dominee liep voorop, dan kwam de burgemeesters-vrouw, dan de dominees-vrouw,
en tenslotte sloot de inspekteurs-vrouw de deur achter haar gasten. - Zij
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was alleen. - Ze ging de kamer weer binnen, ze ging zitten voor de haard, en ze
peinsde.
- Ja, dominee had wél gelijk: zwaar werd hun dorp bezocht. Maar wat konden zij
anders doen, dan op Hem vertrouwen, die al deze plagen zond? Hij alleen kon ze
immers ook weer wegnemen. Dulden en verdragen. En bidden. Had Job niet zwaarder
kwalen verduurd? Rustig? Wat, trouwens, was er bij te winnen: opstandig te zijn
tegen Hem, in Wiens handen zij immers stofjes waren. Wij mensen! Wij
hoogmoedigen! Voor Hem, immers, was de Eeuwigheid slechts één ogenblik, en
was er niet ook het ogenblik een Eeuwigheid? - En nóg, trouwens, waren zij gezegend,
met een burgemeester als deze, en zulk een dominee. Om de notaris niet te vergeten!
Zijn arme vrouw! Alleen de nieuwe dokter. Hij was iets té knap. En dan met zo'n
meisje als Jaantje op het dorp - .’
Vredig peinsde zij. En de schemerlamp wierp een mild licht op haar, en de haard
straalde een zacht rood.
Toen kwam de inspekteur binnen. En na voorbereiding zette men zich tot het
avond-maal.
‘Vrouw, de zaak begint er vreemd uit te zien.’
‘De Oue heeft het gedaan, hè?’
‘Dat is nu juist de kwestie. Geef mij die aardappelen even aan, wil je.’
‘De Oue - .’
‘Neeei - dat doktertje is verduiveld slim, maar toch geloof ik niet, dat de zaak is,
zo als hij zegt. - Vul jij m'n glas even - Nee, dat varkentje moet nog zorgvuldig
gewassen worden.’
‘Maar de Oue - .’
‘Och wat. Dat zijn ook geen zaken voor jullie, ha ha. Die Oue heeft er heus niets
mee te maken. Neeei, ik heb een eigen idee, een eigen teorie. Ik zoek het een heel
andere richting.’
‘ - .’
‘Weet je, als je het goed nagaat, dan kan dat doktertje toch nooit gelijk hebben.
Hij is tenslotte geen man van het vak. Dat - nee, dank je -, dat maakte me
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al dadelik wantrouwig tegen zijn hiepoteze. Je begrijpt wel, zo iets moet precies
worden uitgepluisd. Het recht moet zijn loop hebben.’
‘Het recht móet zijn loop hebben.’
‘Daarom. Die Jaantje van den kruidenier - .’
‘Aha, de jonge dokter!’
‘Hè, de jonge dokter? O! Neeee! Jóhan!’
‘Jóhan?’
‘Jóhan!’
‘Wat Jóhan?’
‘En Jaantje!’
‘Jaantje?’
‘Jaantje!’
‘Dus toch de jonge dokter.’
‘Neeei, je begrijpt het weer niet. Kijk - .’
Klop.
‘Meneer.’
‘Ja?’
‘Telefoon, meneer!’
‘Ik kom - ik ben zo terug, vrouw. Denk er nog maar eens over na. Ha ha. Straks
zal ik je verder vertellen... Ja, ja, ik kom!’

6.
De zilvergrijze baard van den burgemeester lag op zijn zwarte jas; de zon scheen er
op. Hij zat bij het open achterraam van den notaris, en sprak zijn kondoleansies uit.
Het mislukte hem niet, maar toch was hij blij, naar een volgend stadium te kunnen
overgaan: dat der stichtelike overwegingen.
Toen ook deze faze doorlopen was, voelde de burgemeester zich weer vrij. Tans
kon men gaan spreken over de doodsoorzaak. - Hij achtte het een ongehoord iets,
maar de dokter was intelligent, en de inspekteur een excellent vakman. Dus die zaak
kwam wel terecht. - Hij zelf, de burgemeester had trouwens ook zo zijn ideën.
‘De dokter is van mening, dat de óue mijn vrouw vermoord heeft, niet?’
‘Inderdaad, inderdaad. En de inspekteur is het daar
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ook wel mee eens, geloof ik. Maar toch, geachte notaris, maar toch - ik zou deze
mening niet zo zonder meer durven onderschrijven.’
‘Zo zo? Wilt u nog een sigaar?’
‘Graag. - Mag ik - dank u - jaja.’
‘En wat is dan uw teorie, als ik vragen mag?’
‘Wel, notaris, ik heb iets zeer vreemds menen op te merken.’
‘Hah! en hadden de dokter en de inspekteur dat beide overzien?’
‘Béide.’
‘Dus een private notietsie van u, als ik het wél begrijp.’
‘Zo, en niet anders is de zaak, notaris. Ik zal u precies mijn waarnemingen en
deduksies uit-een-zetten.’
‘Graag, ja. Wacht, ik zal even dat raam dicht doen.’
‘Ha ha. Ja, het wordt al wat kouder. - Jaja - Nu dan. De zaak is als volgt. Het zit
'm vrij diep, dus mogelik wordt ik wat langdradig. - U kent toch die Jaantje van den
kruidenier, niet?’
‘Ahah!’
‘Juist. Cherchez la femme, haha! Nu heeft mijn vrouw toevallig van de dienstbode
vernomen, dat Jaantje nog al eens bij de Oue kwam.’
‘Zoooooooh? - Om zich haar toekomstige huweliken te laten voorspellen zeker?
haha!’
‘Neen, notaris, dat is nu juist hét punt. U begrijpt wel, dat weten we niet.’
‘Ja, ja?’
‘Maar er is iets anders, dat we wél weten. En dat is, dat Jaantje op dezélfde avond
als uw vrouw de laatste maal bij de Oue is geweest!’
‘Eérigisteravond...!?’
‘Precies, notaris. Zó is dat.’
‘Heeft ze dat aan uw dienstbode verteld?’
‘Goed geraden, notaris!’
‘Maar wat dan nog?’
‘Ha, dat is 't 'm juist, geachte notaris. - Wàarom zou Jaantje niet daar uw vrouw
vergiftigd hebben?’
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‘Jaaa - h -, maar waarom wél?’
‘Inderdaad, inderdaad: waarom wél?’
‘Juist, notaris: dat weet u niet. Dat weet niemand. Maar we moeten met alle
mogelikheden rekening houden.’
‘Ja - aa, maar ze heeft toch openlik verteld, dat ze bij de Oue geweest is op dat
uur. Dat bewijst toch wel haar onschuld?’
‘Notaris, hier zijn voetangels en klemmen. - Dit mes snijdt aan twee kanten. Mijns inziens, namelik, maakt juist deze vrijgevigheid met inlichtingen de jonge
dame zeer suspekt. Zij wil kennelik de indruk vestigen, onschuldig te zijn. Neen,
notaris, bewezen is er nog niets. Maar toch - maar toch - .’

7.
God laat de zon opgaan. Zowel over goeden, als over slechten. Buiten hen over zijn
dominees. - Door de spleten van de lichte gordijnen heen, bescheen hij de baard van
den dominee, waar in het grijs de gele plekken zelfstandig glansden. Zijn baard lag
op de dekens, en zijn vrouw lag naast hem.
Aan het ontbijt, zo besloot hij een lange reeks van overpeinzingen, zou hij zijn
vrouw vertellen over de raadslag, die gister-avond gehouden was in de
burgemeester-woning, tussen den burgemeester, den inspekteur, en hem-zelf.
‘De burgemeester had den inspekteur blijkbaar ook al onder het eten opgebeld, en
laten komen. Zo - .’
‘Was de jonge dokter er niet?’
‘Eh? o, die; jaa-h, o ja, die had hij wel opgebeld, maar hij was niet gekomen. Nou,
enfin. De burgemeester wilde ons natuurlik spreken over die moord, en hij vond het
delikater dat zonder den notaris te doen. - ’
‘Die arme vrouw!’
‘Tjaja, vrouw. Ieder krijgt zo van den Heer zijn kruisje te dragen. Maar goed, de
burgemeester had een nieuwe teorie opgesteld, betreffende die moord. Kun je me de
kaas even aanreiken? - En weet je - dank je - wat nou het aardige was, vrouw?’
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‘Nee, toe?’
‘Dat de inspekteur zelf ook al in die richting was gaan zoeken!’
‘Chss!’
‘Jaa, we hebben hier op het dorp toch wel een paar mensen, en kerels om je hoed
voor àf te nemen, zie je.’
‘Nóu, de inspekteur sjoelt ook goed.’
‘Jaja, maar heb je enig idee, wat hun hiepotezes waren?’
‘Nou?’
‘Allebei de zelfde: ze denken allebei aan Jaantje!’
‘Jaantje?’
‘Jaantje!’
‘Ahaah!’
‘Jùist!’
‘Dàt komt uit. Die heb ik nooit vertrouwd! En de inspekteursvrouw, nou, die had
het ook al niet zo erg op haar begrepen. Zie je wel!’
‘Precies vrouw. En het mooie was, dat de vermoedens van den burgemeester, en
die van den inspekteur elkaar nauwkeurig aanvulden.’
‘Jah, zo'n meisje als Jaantje op het dorp - .’
‘Inderdaad.’
‘En heeft die het nu gedaan?’
‘Dat is het 'm juist: dat weten we niet. Of liever: we hebben geen wettig bewijs.’
‘Is dat nodig. - Jammer.’
‘Zeker jammer. We hebben namelik prakties zekerheid.’
‘Hoe dat, hoe zoo?’
‘Nou, je moet dan weten: Jaantje van den kruidenier, en Johan, de knecht van den
inspekteur, hebben verkering.’
‘Ja -?’
‘Ja. En nu heeft de burgemeester van zijn dienstmeisje gehoord, dat Jaantje - geef
de witte hagelslag nog even, wil je - nou, dat Jaantje, - dank je, graag éer-eer-gister-avond bij de Oue geweest is.’
‘Chchchch - is dàt niet tegelijk met de notarisvrouw?’
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‘Daar gaat het nu juist om: dat is het!’
‘Maar dan hoeft ze het toch nog niet gedaan te hebben? Of wel - ’
‘Neeeei, maar ze is toch wel heel verdacht. Er zijn namelik, nóg twee dingen.’
‘Wat dan - toe -?’
‘Nou dan: die voorspelling kan toch best voor Jaantje geweest zijn!’
‘Hèèèh?!’
‘Jaaà, ze heeft toch verke...’
‘Aaaaaah, Jóhan!’
‘Jóhan!’
‘Zie je wel, zie je - al dat jonge tuig, en dan zo'n meisje als Jaantje op het dorp .’
‘Zéker zo'n meisje als Jaantje - .’
‘Chot, 't is toch wel erg kras. Maar waarom zou ze de notaris-vrouw vergiftigd
hebben?’
‘Die was er toch bij! Die heeft haar natuurlik berispt.’
‘Ah ja, dat zal 't hem zijn. Ja, natuurlik! - Zeg, wil je niet nog jam?’
‘Graag ja.’
‘Maar zeg, hoe had ze dan dat gif zo bij zich. Ze was toch niet van plàn haar te
vergiftigen? - of -?’
‘Nee, - h - maar weet jij, of ze niet al lang ruzie hadden en of zij niet al lang met
dat gif rondliep, en dit de druppel was, die de maat deed overlopen? Zulke dingen
komen iedere dag voor.’
‘Jaaaah, maar wéét je dat?’
‘Nee, dat niet. Maar er is nog iets. Iets heel belangrijks.’
‘ - .’
‘Weet je: Jaantje heeft openlik verteld, dat ze bij de Oue geweest is toen. Ze beweert
zelfs, achteraf te geloven, dat ze de Oue het gif in de tee heeft zien doen!’
‘Chchchsss!’
‘Ja juist. En vind je dat niet verdacht? ja, vrouw, daar is de burgemeester op
gekomen. Nee, die heeft z'n hersens wel! Nóu! - Schenk nog eens tee. in vrouw.’
Maar zég!’
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‘Hmm?’
‘Waarom heeft de Oue dan zelfmoord gepleegd?’
‘Jaah, vrouwtje, dàt weten wij ook niet. Bewézen is er nog niets. God's wegen zijn
ondoorgrondelik, vrouw.’

8.
Met vier zaten zij daar. De burgemeester met de zilvergrijze baard. De dominee met
de geel-grijze baard. De notaris met de gladde kin. En de inspekteur met de vierkante
kin.
Zij keken voor zich uit, en zeiden niets, want zij hadden niets te zeggen. Maar de
notaris vond iets.
‘Heren, daar valt mij iets in!’
‘ - .’
‘ - .’
‘ - .’
‘Ja, natuurlik! Is het eigenlik wel zeker, dat de Oue zich zélf heeft opgehangen?
Mijne heren!’
‘Geachte notaris -!’
‘U wilt suggereren, notaris?’
‘O...’
‘Juist, heren, hoe zou het zijn, als de Oue eens vérmoord was? Wie zou dat gedaan
kunnen hebben? Ik bedoel: wie zou daarvoor in aanmerking komen?’
‘Jaantje?’
‘Jaantje!?’
‘Jaantje!’
‘Precies, mijne heren, zij kan eerst mijn vrouw vergiftigd hebben, en daarna de
Oue opgehangen.’
‘En Johan!’
‘Jóhan.’
‘Jóhan!’
‘Die kunnen het gedaan hebben!’
‘Ja, allicht. - Maaaar, heren, wij moeten omzichtig te werk gaan. We wéten niets!
Dit alles is nog slechts teorie.’
‘Waar is de dokter?’
‘Inderdaad, waar is de dokter. We moeten hem hebben.’
‘Hij heeft de Oue gevonden.’
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‘Juist! Hij kan ons vertellen, hoe de toestand daar was.’
‘Belt u even!’
‘Geen gehoor, heren. Niet thuis!’
‘Dan gaan we zelf eerst nog eens naar de plaats.’
‘Is dat te doen?’
‘Wel ja, heren, wel ja. Dat varkentje zullen wij even wassen! Kom aan, waar is
mijn jas. Kom aan, heren! Onderzoek ter plaatse is noodzakelik. Komaan!’
De burgemeester liep voorop. Dan kwam de dominee. Achter hem liep de notaris.
De inspekteur sloot de rij. - 't Huis van de Oue was achter een snoepwinkeltje, en de
hele dorpstraat langs stonden de mensen in hun deuren te kijken, hoe vier van hun
vijf deftigen de deur doorliepen. - Zij kwamen in het kamertje, waar de dokter de
Oue gevonden had. Er was de reuk van oud hout en oude beits. - De burgemeester
keek naar de haak in het plafond. De dominee keek er naar. De notaris keek er naar.
De inspekteur keek er naar. - De inspekteur deed een stap, naar boven kijkend, en
schopte tegen de stoel, die nog om-lag. De burgemeester schrok. Een wolk schoof
voorbij de zon, en een golf van grijs licht ging door het kamertje. Toen scheen de
zon weer door de stofjes.
‘Laten we naar den dokter gaan?’
De burgemeester liep voorop. Dan kwam de dominee. Achter hem liep de notaris.
De inspekteur sloot de rij. - Een eindje dàarachter liep het dorp.
Zij belden, en werden niet opengedaan. Zij vroegen het dorp rond: de dokter móest
tuis zijn. De achterdeur was niet gesloten. Zij kwamen in de kamer van den dokter,
en hij was dood. Zijn polsen waren open. Zijn handen lagen slap op zijn knieën. De
waterbak was om-gevallen. Vliegen zoemden en tikten tegen de ruiten. De zon scheen
door de stofjes.
‘Er is een Jonas op het dorp’, zei de burgemeester.
‘Er is een Jonas op het dorp’, zei de dominee.
‘Er is een Jonas op het dorp’, zei de notaris.
‘Er is een Jonas op het dorp’, zei de inspekteur.
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‘Er is een Jonas op het dorp’, zei het dorp.
En zij lynchten Jaantje.

Boek II
De dokter
1.
Van-morgen lagen de velden blauw. Het licht was er op in lange golven. Toen kraste
een kraai. Er viel een asregen door de ijlte; en mijn handen waren grauw.
Waar-van-daan komen toch deze hallucinaatsies? Hoe hoorde ik het krassen van
een kraai? Want ik zag hem niet. Of toch -? Ik herinner mij een schaduw door de
asregen. Maar die asregen zelf is zeker een onmogelikheid. Op 't ogenblik heb ik het
geluid in mijn oren, dat de vleugels van vliegende ganzen maken.
Later zag ik de berijpte boomkruinen, boven de huizen, steken in de blauw-grijze
lucht. - Mijn God, wàarom moesten ze worden tot wit-bevroren handen, opgeheven?
Zijn dat hallucinaatsies? of dagdromen? Als ik aan de rand sta van deze stad, dan
leven de velden, en als ik in de stad zelf ben, dan leven de huizen, en de straten, en
de grachten. Eens heb ik een gracht zien voortsluipen. Hij was groen, en hij vrat de
huizen. Het licht van de lantarens hield hij gevangen. Toen stierf hij. Maar ook het
licht: in zijn bevroren oppervlak lag het verstijfd. Wanneer de gracht leeft, dan leeft
ook het licht, al is het gevangene. Soms is het een kleine, gladde figuur, soms breidt
het zich uit tot tien maal zijn oorspronkelike grootte, en soms is het een stille zuil. En wéer: waarom moeten die stille zuilen altijd worden tot iets anders: grijpende
vingers, of ik-weet-niet-wat? - Er vaart een boot door de gracht. Dat is goed, het
breekt zijn kracht even.

2.
Gister-avond schaakte ik met zwart. Mijn tegenstander had gelegenheid tot het
eenvoudige offer op f7. Maar hij speelde Pc3, en ik wist, dat hij een kruidenier
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was. Daarna kon ik tegen hem niet meer spelen, en ik verloor in gunstige stelling.
Van-daag blijven de angst-vizioenen weg. De bomen zijn nog berijpt. Binnen de
begrenzing van mijn gekromde hand heeft een uiterst takje een bestaan op zich zelf.
Zo moet voor Walewijn het schaakbord gezweefd hebben. Maar het kan niet zó eteer
geweest zijn, als mijn takje. Zijn laatste grens vloeit over in de grijze ijlte van de ijlte
van de stads-winter.
Kan ik dit niet uitdrukken in mijn schaken? Réti noemt schaken: kunst, denkend
aan de partij. Ik geloof niet, dat hij gelijk heeft: de partij is een gevecht (zo
konventsioneel als dat klinken mag). Het schaak-probleem is kunst. In het problem
kan men artistieke ideën uitdrukken. En daarom, een enkele maal, in een daar-toe
gunstige stelling van de partij. - Eigenlijk zou ik moeten argumenteren. Maar ik heb
nu geen zin. Ook weet ik niet genoeg van de techniek van het probleem af, om er
een opstel over te schrijven.
Morgen moet ik vertrekken, naar mijn praktijk. Die zal wel niet groot zijn. Maar
misschien blijven daar op het land de hallucinaatsies weg. Men zegt, dat op zo'n dorp
het levensrythme heel anders is. Dat zal wel juist zijn. Ik stel het mij langzamer voor.
- Alleen vind ik ‘levensrythme’ een heel vaag begrip.
Eindelik kan ik rustig kijken naar de gracht. Vreemd is, dat hij lange golven heeft.
De bomen zwaaien langzaam. Een kolenschuit heeft donkere modder-wolken gemaakt.
Ze hebben de vorm van inktvissen. Maar dat is niet erg. Van-daag léven de dingen
niet. Ze hebben alleen maar vorm. Straks zal ik ook proberen, of ik weer in mijn
eigen ogen kan kijken, voor de spiegel.

3.
Van de stad herinner ik mij alleen nog maar de laatste avond - ha, dat is dus
gister-avond! Ik liep voorbij de spiegel, en langs mij zelf zag ik, dat buiten de dingen
dreven. Direkt ging ik naar het raam. De gracht was aan het sterven, en het
lantaren-licht mét hem. Een onzichtbare lamp scheen door het begin van mist. De
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lijnen van de boom voor mijn raam waren nevelig, maar zuiver.
Dit dreigde te gaan leven, en ik sloot het gordijn.
De spiegel heb ik gister-avond niet meer geprobeerd. Waarom zou ik? Alles is nu
over! Ik kan dat altijd nog doen. Morgen-avond zal ik het doen. Of eigenlik - . Wat
heeft het voor nut? Straks verstijft alles weer, en denk ik weer naast mij-zelf te staan.
Ik zal wachten tot ik sterker ben. En dan het weer doen. Dan zal ik het doen.
In deze vlakte van heide is niets, dan dit dorp. En hij is bezig het te verslinden. Zo
als een slang zich over haar voedsel heen-werkt. Ook leeft hier een waarzegster. Er
zijn vier deftigen. Ik ben de vijfde.

4.
Van-nacht stond ik op een heuvel. Ik keek het land over, en het was van steen. De
jeneverbessen waren zwarte beelden. Hun omtrekken waren dun doorschenen, alsof
een lichtbron achter hen was. De harde manestralen maakten een schurend geluid,
als zij over hun oppervlak gingen.
Dit is waanzin. Dit móet waanzin zijn. Maar wat gaat er gebeuren? Ik wandel naar
de rand van de Tarpeïese rots, en ben geblinddoekt.
Maneschaduwen zijn geen schaduwen. Zij zijn apart licht. Van-nacht heb ik het
gezien. - Er gaat iets gebeuren, en als het begint zal ik het herkennen. - O, deze
onzalige vlakte met zijn dorp. Zij leven. Of leeft mijn geest in hen? Vandaag dacht
ik, onder water te wonen. Alles zag ik als Atlantis. Er waren veel kleine zuil-ruïnes,
die stijf om-hoog staken.
Dit dorp gaat aan inteelt te gronde. Bijna alle mensen hier hebben
lichaamsgebreken. Er is maar één meisje hier niet lelik. Deze nacht wil ik haar tussen
haar borsten kussen. Haar heupen zijn wel goed, maar haar enkels te zwaar, en haar
teint te rood.

5.
Deze dag was goed, en de laatste nacht ook. Het meisje weet niets, maar ze heeft een
soort natuurlike hartstocht, die raffinement, altans een weinig, vervangt.
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Maar het blijft: een weinig. Die natuurlijke hartstocht is tenslotte wel wat koel! Soms
geeft het een gevoel, dat alles nu intens goed is, zo rustig naast haar te liggen, en die
grofheid-in-detail past wel bij haar - hoewel - . Misschien zouden schone teennagels
haar absoluut niet staan, maar toch - . Waarschijnlik moest ik op dingen als handen
en voeten bij haar in 't geheel niet letten. Ondanks dat: perfeksie kan dit nooit geven.
In haar soort is zij misschien het beste, maar de soort is tenslotte niet de mijne.
Intussen hoop ik haar vanavond weer te zien.
Die ellendige angst, bij het scheren mijn ogen te ontmoeten, gaat weer wat over,
goddank. Alles was goed, van-daag. De lucht was zacht, en voortdurend had ik het
gevoel, in een bootje op het water te drijven, met de zon op mijn dichte ogen, en de
warme wind over mijn naakte huid; dat zachte lust-gevoel. Misschien kwam dat wel,
door-dat ik eindelik weer met een vrouw geslapen heb.

6.
Van-nacht sliep ik weer met haar, en weer was alles intens goed. Deze dag was geheel
rust. Mijn ogen kan ik weer zien. - De hele dag scheen de zon zacht. Ik ben naar
buiten gelopen, en op een open plek in het bos heb ik mijn handen begraven in het
warme zand, dat los wegviel. En ik heb het mos met de hele hand vastgepakt. Ik heb
op mijn rug gelegen aan de voet van een boomstam. Achter de takken en twijgen
was de blauwe lucht. Dit is het voorjaar! Ik zal helemaal goed worden. Van-nacht
wil ik dat meisje weer hebben. Haar geest is van een doorzichtige helderheid en
ondiepte, die ik niet meer missen kan.

7.
Van-nacht heb ik ruzie met haar gemaakt. Ze zei, dat het na deze nacht uit moest
zijn, voorloopig. Ik vroeg, waarom: ze bleek zo'n beetje verloofd met den
inspekteur-knecht! Wat kan dàt nu voor een verhindering zijn. Ze is bang, dat hij het
in de gaten krijgt - krankzinnig! En nu gaat alles weer veel minder. De angst voor
mijn ogen voel ik weer terugkomen. De zon schijnt wel, maar
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ik kon die plek in het bos niet meer vinden, en geen andere is als die.
God, waarom is nu toch de sereniteit weer helemaal weg uit alles? Ik wil die
zuiverheid terug. En als ik hàar niet hebben kan, is het dan misschien te vinden in
lezen? Of moet ik schaken? - Stendhal is wel prettig. Zijn stijl mist elk raffinement.
Op zich zelf slecht, maar nu past het bij me. - Enfin, als ik dàar op uit ben, kan ik
beter nog eens met ‘de bello gallico’ beginnen. Maar laat ik dit niet voortzetten - de
beruchte stap: is Ot en Sien niet wat?
Schaken geeft niets. Dat eist: dwingen tot rust, en ik wil tot rust gedwongen wórden.
- Mijn praktijk is er ook niet geschikt voor, want die existeert nauweliks. - Maar wat
wel, wat wel? Ik móet maatregelen nemen, anders komt alles weer terug, dat weet
ik zeker. Vanavond zal ik een koude douche nemen, en morgen ook. Alleen: dat is
niet voldoende. Daarmee komt die intense kalmte niet terug. Ik voel me wat koortsig.

8.
Ik ben opgestaan met de zelfde ontzetting in mij, die me soms in-eens overvalt,
wanneer ik alleen sta voor een hoge waterval.
O, deze onzalige vlakte met zijn dorp.
Alles is terug.
Van-middag lag de hei in as, en sluiers hingen er op. De wind sloeg de sluiers
omhoog, en in de golving van het veld stonden als zwarte beelden de jeneverbessen.
Een hard lachen klonk, en aan een touw uit het oneindige zwaaide een rood-en-gele
papegaai door de grauwe sluiers.
Maar waarom een papegaai? Als ik dit alles ontleden kon, zou ik rust hebben.
Maar, mijn God, wat doet die rood-en-gele papegaai tussen het zwart en grauw?
Niets weet ik hier-van, en niets begrijp ik. Alleen: alles is terug. En meer. Ik weet,
dat nu de katastrofe komt. Die móet komen. Anders word ik waanzinnig, ook voor
de buitenwereld. Voor mij zelf weet ik allang, dat ik het ben. - Hij móet nu komen.
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9.
Dit is de uiterste exaltaatsie geweest. Nu is er rust.
Ik ben gegaan door een land van indigo en smaragd, waar bloed-fonteinen
waaierden. Op hen dansten celluloid balletjes, zo als die soms op park-fonteinen
balanceren. - Nu ja, dat is alles doorzichtig!
Toen ik van-morgen opgebeld werd, herkende ik de katastrofe. De notaris-vrouw
was dood. Ik konstateerde zelfmoord, en toen ik die voorspelling zag wist ik, dat ik
deze waarzegster doden moest. - Dat heb ik gedaan. En nu is er rust. - Want ik weet
nu alles. Vooral ben ik gelukkig, omdat ik weet, warom die papegaai tussen de sluiers
was. De analieze is simplististies:
I. Voor mijn raam, in de stad, had ik als kind een glazen twintig-vlak staan.
Wanneer 's morgens buiten de meeuwen vlogen, kaatste vaak het zonlicht over hun
vleugels in het kristal. Daar werd het gebroken, en rode en gele strepen schoten er
door (soms ook waren ze indigo en smaragd). Deze schichten associeerde ik altijd
met de papegaaien, die ik met mijn moeder samen zag in de dierentuin.
II. Mijn afhankelijke verhouding tot dat meisje hier, als van kind tot moeder, heeft
een uitwerking gehad, paralel aan die van de dagrest, en heeft zo het element van de
papegaai in-gebracht.
Ik heb het nodig, dit zo op te schrijven. Straks verbrand ik het handschrift, en maak
alles uit.
Er is een witte ijlte hier.
Het dorp is erg geschrokken, van wat het had uitgericht. Het heeft zijn doden
begraven, en de dominee heeft gepredikt over een tekst. Verder heeft men gegist.
Eens waren zij bijna op het goede spoor. Eens droomde de burgemeesters-vrouw
bijna de juiste konstruktie. Maar nooit hebben zij het verband gevonden.
En dat is goed: zijn God's wegen niet ondoorgrondelik?
IKAR VAN GELDEREN
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Ontvluchte boef voor de rechters
Gij die mij naar het merg der beenen hebt getast,
die spijts uw hersens door mijn vuisten werd verrast
toen 'k in mijn cel de tijgerstangen openwrong
en als een welp weer in het woud der vrijheid sprong:
alleen de honger heeft me weer tot u gedreven.
Want vele netten mochten uwe wijsheid weven:
mij, sperwer, lokt ter vangst noch vleesch noch been
en als een karper glip ik door de mazen heen.
Gij die mij naar het merg der beenen hebt getast
en uwen baard in den genever uwer wijsheid wascht:
wat leiden boeien mij voor uw gestrenge hand,
wiens vinger midden oude perkamenten brandt
en wijst de paragraaf of het artikel dat u zegt
hoe men bandieten steeds weer aan de ketting legt?
Gij rechters: docters in uw lijkbidderschap-habijt,
die als in een kliniek de kankerbuilen snijdt
die groeien in ons hart en midden onze maagre ziel;
nu dat mijn vloekenmond van gruw' en afschuw open viel:
geef mij het heilig evenwicht der gouden rechterschaal
waarin ik weer eens huivrend naar het diepe duister daal.

BERT PELEMAN
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Liedje van het twijfelachtig geluk
Zou dit ‘geluk’ zijn, dat ik hier verloren
Voor mens en tijd, opgaande in veld en zon
Mag luistren naar een lied dat uit het koren
Of in mezelf - ik weet het niet - begon?
Geluk, gij zijt onvatbaar als de glansen
Der hagen, roodbruin wiegend in de wind
En wie u ziet, verbeurt zijn beste kansen
Daar gij veraf zijt of alree verzwindt.
Krijg ik tot rijk die twijfel toegewezen,
Ik klamp hem aan, mijn harte houdt hem vast.
Ik wil 't geluk, dit zal mijn lied niet wezen,
Het koren ruist en 'k zoek weer op de tast.

ANDRE CHRISTIAENS
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Homo animal rationale
Was soll nicht alles Meine Sache sein!
Max Stirner.

I
Wie de verhouding welke er tusschen het leven en de kunst bestaat, wil nagaan, of
de beteekenis die de kunst voor de samenleving bezit, kan allicht niet beter doen dan
zich afvragen, welke beteekenis de kunst, - en ik bedoel hier nu meer speciaal de
litteratuur, - voor het eigen leven heeft gehad. Dat geeft allereerst dit groote voordeel,
dat men zich niet in al te vage speculaties verliest, terwijl men evenmin zichzelf en
anderen misleidt door verstrekkende aankondigingen, als: ‘Roeping der Kunst’ of
‘Kunst en Samenleving’, titels die doorgaans meer beloven dan geven. Met dergelijke
problemen bewandelt men trouwens hoofdzakelijk sociologisch terrein en zij worden
ook het best behandeld door menschen voor wie de kunst nimmer iets heeft beteekend
en die zich vooraf niet hebben vermoeid door na te denken over de kunst of te
twijfelen aan de schoonheid. Wanneer kunstenaars of kunsttheoretici zich echter aan
dergelijke problemen wagen, doen zij gewoonlijk niet veel anders dan door middel
van objectief gebarende woorden aan persoonlijke willekeur en individueele
ervaringen een autoriteit verleenen die in geen enkel opzicht verantwoord is.
Als ik hier dan mijn eigen ervaringen op dit gebied als zoodanig meedeel, geschiedt
dat niet, wijl ik ze zoo belangrijk of uitzonderlijk zou achten, doch alleen wijl het
mij vrijwel onmogelijk lijkt op andere wijze tot eenig werkelijk en verantwoord
resultaat te komen.
Men beschouwe dit dus liever als een streven naar wetenschappelijke
nauwkeurigheid, die zich tot feiten beperkt; als een bewijs van bescheidenheid, die
individueele ervaringen niet tot algemeene normen wil verheffen.
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Het dunkt mij veeleer een blijk van jeugdige zelfoverschatting, dat ik eens de hoop
en de overtuiging heb gekoesterd, dat het mij eenmaal zou gelukken, enkele algemeene
problemen betreffende kunst en schoonheid bevredigend op te lossen. Het bleef
echter bij een hopen op de toekomst, waarin de studie der philosophie mij van alle
onzekerheden en twijfel zou verlossen. Men had mij de philosophie nl. voorgesteld
als de wetenschap die de menschheid het meest tot eer strekt en die haar beoefenaars
bij voortduring op de koele toppen van een verheven inzicht en een gelukzalige
redelijkheid deed vertoeven. (Felix qui potuit rerum cognoscere causas). De definitie
der wijsbegeerte als de wetenschap die naar oorzaak en wezen der dingen zoekt, die
den aard der menschelijke kennis tot voorwerp heeft, was op zichzelf reeds voldoende
om mij reikhalzend naar een eerste kennismaking te doen uitzien. Bovendien zou zij
de synthese geven van de door het moderne denken zoo sterk versnipperde kennis.
Ik stelde mij de philosophie gaarne voor als het klare inzicht, dat alles, wat vaag en
bij brokken in het weten aanwezig is, hiërarchisch zou ordenen en overzichtelijk
maken, zooals een eindelooze volzin van Proust, waarvan men soms meent dat hij
zich in zijn wendingen gaat verstrikken, plotseling in een even scherpzinnige als
melodieuze conclusie eindigt, die de tallooze voorafgaande gedachtenspiralingen
overstraalt, verheldert en poëtiseert. Dat zoo weinigen zich aan haar heilzame leiding
toevertrouwen, schreef ik vooral toe aan diepzinnige duisterheid, waarvoor ik het
wijsgeerige jargon versleet, dat ook mij voortdurend deed aarzelen en mij
terugtrekken.
Een nadere kennismaking moest onvermijdelijk op een teleurstelling uitloopen.
Zoodra immers de philosophie iemand bepaalde zekerheden of een wijze rust gaat
verschaffen, is zij per slot van rekening slechts een wetenschappelijk geformuleerd
geloof met alle pretenties van dien. Als wetenschap om haarzelf beoefend, werkt zij
minstens even verengend als elke andere wetenschap, terwijl haar barre kronkelige
terminologie bij uitstek verdoovend is, zoodat men nergens sterker dan juist bij
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philosophen de neiging aantreft, om ‘woorden’ als einddoel en verworvenheden te
beschouwen.
Zoo kan dan nog overblijven, - en deze winst is geenszins gering te achten, - haar
beteekenis als hulpmiddel bij een juist formuleeren van begrippen. Systemen zijn
niet meer waard dan wat zij als systeem vertegenwoordigen: proeven van helder en
juist, doch in zichzelf besloten denken, dat er van afziet de ‘waarheid’ te kennen of
in eenig opzicht te benaderen. Hun practische beteekenis ontleenen zij aan het feit,
dat zij den mensch in staat stellen zich tegenover de chaotische werkelijkheid te
handhaven, door deze aan de hand van die systemen te organiseeren en te
interpreteeren, door de wereld der verschijnselen bij zijn denken in te lijven.
Een prachtig voorbeeld daarvan levert de katholieke Kerk, waar goed en kwaad,
intelligentie en domheid, ideaal en werkelijkheid, alles kortom, wordt opgeheven in
een logisch uitgewerkte katholieke ‘waarheid’. Iets dergelijks, doch in persoonlijke
proporties, neemt men waar bij Julien Benda, die de verwarrende veelheid der
verschijnselen (waar velen, om hun onvermogen te verbergen, zich zoo graag in
rondwentelen of mee coquetteeren), aan enkele algemeene, doch persoonlijk
gehanteerde beginselen onderwerpt.
Voor de philosophen is de philosophie echter een vak, dat met ernstige toewijding
en objectief moet worden beoefend, een tak van wetenschap, waarvan men het
bestaansrecht tracht te verdedigen, waarvan het arbeidsveld nauwkeurig dient te
worden afgebakend en wier nut voor de menschheid boven allen twijfel dient verheven
te worden. Het is overigens alleszins redelijk, dat men een vak met ernst beoefent
en het was allicht verkeerd van mij, dat ik de philosophie als een instrument ten eigen
behoeve wilde aanwenden. Voor dergelijke aspiraties is de kunst een geschikter
terrein en men zou misschien in overweging kunnen nemen om de litteratuur te
beschouwen als het domein voor mislukte philosophen, mits men daarbij niet over
het hoofd ziet, dat de oorzaken van dat mislukken essentieel verschillend kunnen
zijn. (A. is mislukt als philosoof, doordat hij te veel geest,
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humor en gezond verstand bezat, om niet eens van tijd tot tijd over de domheid der
philosophie te kunnen lachen; B. mislukte als philosoof door gebrek aan intelligentie
of intellect; voor beiden is de litteratuur nu het aangewezen terrein).
Toch blijft de gedisciplineerde philosophie verreweg te verkiezen boven verward
en ontspoord denken, dat men gewoonlijk met den naam van ‘gevoelsphilosophie’
betitelt en waarbij men onbewezen en onbewijsbare conclusies pleegt te grondvesten
op een absoluut oncontroleerbare en daarom zoo diep vereerde intuïtie. Men behoeft
zich nog niet diepgaand met de philosophie te hebben geoccupeerd, om de volkomen
nutteloosheid van beschouwingen als de volgende te doorzien.
‘Het huwelijk van stof en geest is de schoonheid... Waar dan deze
noodzakelijke eenheid van wereld en ik, van stof en geest, zich als levende
waarheid openbaart, waar de vorm geheel geest wordt, de geest in
volledigen vorm zich uitdrukt: daar is de schoonheid.’1)
Op achttienjarigen leeftijd verwonderde ik mij erover, hoe zoo'n passage toch zoo
duidelijk kon zijn, zonder dat het mij mogelijk was er een bepaalde gedachte in te
vinden, die ik met eigen woorden kon weergeven. Ik meende, dat de eenige remedie
voor mijn onbegrip kon zijn, zulke dingen van buiten te leeren; totdat een uitspraak
als ‘Kunst is getuigenis’ mij de zinledigheid van dit soort theoretiseeren plotseling
(ik zou haast zeggen: bij intuïtie) onthulde.
De bezwerende cursiveering van het woord ‘daar’ in het citaat maakt het den lezer
reeds duidelijk, dat de auteur meer zijn heil zoekt in een gevoelvol overtuigen dan
in logische verklaringen. Geen woord in de geciteerde tekst is verantwoord;
vanzelfsprekend worden ‘ik’ en ‘wereld’ successievelijk met een niet nader
gepreciseerde geest en stof geïdentificeerd, terwijl de ‘levende waarheid’ kennelijk
een sterk gevoelde individueele emotie voorstelt zoodat men deze vergelijking dus
b.v. evenzeer kan toepassen op de ideologie van ‘Mein

1) Just Havelaar: Het Leven en de Kunst. Uitg. Mij. Elsevier. A'dam 1923, pag. 9.
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Kampf’, waar stof en geest, vorm en inhoud onmiskenbaar in een zéér harmonisch
huwelijk vereenigd zijn.
Uit het citaat blijkt duidelijk dat de schrijver hier de theorie over de eenheid van
vorm en inhoud voordraagt met ethische vervoering, ter afwisseling van het z.g.
amoralisme der tachtigers.
Van denzelfden aard is het volgende:
‘De schoonheid is niet daarbuiten; zij is binnen ons: zij is van den geest.
Schoonheid is in 't geheel geen beginsel, tenzij ze samenvalt met 't beginsel
van alle beginsel, van alle leven en van alle bewustzijn, tenzij ze de
openbaring is van het beginsel des geestes.’2)
Hier wordt een apocalyptische stijl gebezigd, om ons duidelijk te maken, dat de
schoonheid een subjectieve ervaring is; tegelijkertijd echter wil de schrijver de
consequenties van zoo'n uitspraak ontwijken, want uit zijn opvatting volgt
onmiddellijk, dat de ontroering, gewekt door het meisje aan den oever van een snellen
vliet, eveneens op het beginsel des geestes berust, de geest - rijk geschakeerd als hij
is, - blaast immers waar hij wil! Op deze wijze zou echter het aanzien van de
schoonheid, - die men ondanks alle ethiek toch als een privilege beschouwt, - worden
aangetast, want ook de schoonheid heeft de standen verordineerd, hetgeen voor haar
goddelijk karakter pleit. Voor het aanzien der schoonheid zorgt nu de vage en
onverantwoorde formuleering. Men vraagt zich weer af, wat woorden als ‘geest’ en
‘leven’ hier beteekenen. Ze beteekenen niets. Het woord ‘leven’ is hier immers in
overdrachtelijken zin gebruikt, want van het biologisch begrip ‘leven’ kan men
onmogelijk beweren, dat dit op het beginsel des geestes berust. Toch aanvaardt men
zoo'n rhetorische uitspraak gemakkelijk, want zij heeft de autoriteit van het Evangelie
om zich op te beroepen. Daar is óók sprake van den geest die levend maakt en van
de letter die doodt en juist door deze bijbelsche tekst zijn geest en leven hecht
geassocieerd, als klanken tenminste; men ziet daarbij gemakkelijk over het hoofd,
dat de geest, waarvan het Evangelie gewaagt, een scherpzinnigheid veronderstelt,
welke

2) Just Havelaar. Ibid. pag. 12.
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den lezer in staat stelt tusschen de regels door te lezen, terwijl de geest van boven
vermelde citaten zich juist kenmerkt door vaagheid en onduidelijkheid.
De kwestie verandert in geen enkel opzicht, wanneer anderen weer beweren, dat
de schoonheid een attribuut van God is, alleen maakt het ethische tintje dan plaats
voor een meer positief-godsdienstige kleur; de bedoeling blijft steeds: de schoonheid
als verheven en onaantastbaar voor te stellen en dit geschiedt juist in hooge mate
door hen, die schermen met leuzen als: Die Kunst dem Volke. Het volk moet dan al is het bij de haren, - omhoog getrokken worden, om deelachtig te worden gemaakt
aan de zegeningen der kunst, die van haar kant ook wat water bij haar wijn moet
doen, opdat zoo velen als maar mogelijk is, van haar kunnen genieten. Dat er dan
van schoonheid geen sprake meer is, dat men anderzijds het overgroote deel der
genieters slechts verveelt en opkweekt in een sfeer van ‘alsof’, dat men aldus die
platvloersche en barbaarsche mentaliteit bevordert, die zich overal zoo luid en met
aandoenlijke overtuiging manifesteert; dat alles begrijpt men niet of wil men niet
begrijpen. De schoonheid en de kunst zijn cultuur-goederen en dus objectiviteiten,
tastbaarheden zelfs, zooals de cultuur zelve. De cultuur is iets waarop men zich
beroept, dat geruststelt, waar men tegenaan gaat hangen. Men realiseert zich nimmer,
dat de cultuur elken dag opnieuw veroverd moet worden en dat zij voor ieder van
ons niet méér representeert dan wat wij zelf op een gegeven oogenblik waard zijn.
Als wij de cultuur slechts gebruiken om er ons op te beroepen, zal zij ons keer op
keer verraden. Vandaar ook de telkens geuite naïeve verbazing: ‘dat zooiets nog
mogelijk is in onzen tijd, waar de cultuur zoo'n hoogtepunt heeft bereikt’.
Deze misvatting berust voor een voornaam gedeelte op het feit, dat men de
cultuur-machine (‘de cultuur-toestel’ zou prof. Huizinga zeggen) verwart met de
cultuur. Evenals de techniek den mensch meer benadeelt en beheerscht dan haar tot
voordeel strekt, zoo is de cultuur-machine bij uitstek geschikt om elke werkzaamheid
van de intelligentie te verdooven. Het is b.v. een veel ver-
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spreid bijgeloof, dat het boek een symbool van cultuur zou zijn (cultuur dan opgevat
als ‘hooger leven’), men zou het met meer recht als het symbool van kitsch en
verwardheid kunnen beschouwen, met enkele uitzonderingen, die den regel bevestigen.
Hieruit volgt geenszins, dat die cultureele productiviteit zou moeten afgeschaft
worden. Ortega y Gasset heeft eens heel juist opgemerkt, dat men niet iets anders
krijgt door Piet op zijn kop te zetten. Doch de meeste menschen moeten nu eenmaal
altijd vóór of tegen iets zijn, d.w.z. eraan gefixeerd blijven, zich er onder bevinden.
Zij kunnen zich niet indenken, dat men er naast kan staan en er geen enkele relatie
mee onderhouden.

II
Ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante.
Beaumarchais.
De litteratuur als algemeen belang, als res publica, is een zaak waarvoor ik mij
onmogelijk kan interesseeren, daar zij slechts een dom massabelang vertegenwoordigt,
de vergaarbak is van gevoelige domheid en vulgaire wenschdroomen, die hier - op
de wijze der schoonheid - tot aanzien geraken. Misschien zullen velen zich hier aan
de woorden ‘dom’ en ‘domheid’ ergeren. Het is wel eenigszins waar, wat iemand
mij onlangs zeide, dat hij die woorden beschouwde als een overblijfsel van
Forum-jargon, een term waaronder sommigen alles samenvatten wat hun niet bevalt.
Het is van den anderen kant toch wel veelbeteekenend, dat een woord als
‘intellectualisme’ door velen in geringschattenden zin wordt gebruikt en dit niet
alleen door gymnastiek-meesters die naar emplooi zoeken en daarom klagen over
intellectueele overbelasting; doch vooral door intellectueelen en menschen, die zich
dagelijks met ijver en toewijding aan de dingen der cultuur plegen te verslingeren,
in de meening verkeerende, dat zich daar het hoogere in
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den mensch zonder bijvoegselen van geringere kwaliteit manifesteert. Deze lieden,
die zich voortdurend afzwoegen in den dienst van den Geest en het Hoogere in den
mensch, gebruiken de benaming ‘intellectualist’ zoo ten naastebij als scheldwoord,
geheel en al in den lijn der overrijnsche Kultur, want het maakt immers weinig
verschil, of men nu zegt: ‘Intellektueller’ of ‘intellectualist’.
Het is overigens heel goed te verklaren. Om den mensch met zijn instincten af te
schaffen en juichend den Mensch binnen te halen, heeft men de ‘Rede’ slechts noodig,
voor zoover die een vertroosting en een eervol distinctief vertegenwoordigt, die den
mensch als redelijk wezen essentieel van het dier onderscheidt en slechts kwantitatief
van het Opperwezen of het Hoogere. De rede die sommige menschen verhindert
hieraan onmiddellijk te gelooven en die hen dwingt zich van hun gevoelens rekenschap
af te leggen vindt men doorgaans lastig; zij accepteeren slechts de Rede als stijlvol
ornament, als verheven krul. Op dezelfde wijze aanvaarden zij de ‘Idee’, waarvan
de kunst doordrenkt heet te zijn en die zij op de wijze der schoonheid (d. i. gevoelvolle
domheid) aan de menschheid openbaart. Doch deze algemeene ‘Idee’ is dan
tegelijkertijd het excuus voor de totale afwezigheid van elke idee, van iedere concrete
gedachte, van elke verantwoording.
Doorgaans wordt de afwezigheid van een gedachte ‘creativiteit’ genoemd en wordt
deze in alle toonaarden verheerlijkt tegenover de demonische onvruchtbaarheid van
critiek en intellectualisme. Dan kan men lachwekkende dingen lezen als het volgende:
‘Dit is krachtig vitaal werk van de goede soort, zooals wij gaarne nog meer
zouden lezen. Een verhaal vrij van alle problematiek en zielekundige
uiteenzetting.’
De scribent juicht en is gelukkig: geen problemen, want het worstelen met problemen
is wel wat veel gevergd van iemand die nog niet zijn pen, laat staan een gedachte
kan vasthouden. De zwellende orgeltoon van deze uitspraak werkt zóó komisch, dat
tenslotte elk woord grappig wordt: ‘zooals wij (u en ik, wij allen nietwaar,
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weldenkende menschen immers, die veel te edel en achtenswaard zijn om onszelf
en elkaar met problemen en rafelen te vermoeien) gaarne nog meer zouden lezen.’
Het heeft dezelfde uitwerking op mij, als wanneer iemand onder het bitteruurtje tegen
den kellner zou zeggen - en dan op een zalvenden toon -: ‘Dit, ober, zijn uitstekende
bitterballetjes, zooals wij er gaarne nog meer zouden eten.’
In zijn geheel beschouwd is dit alles toch minder lachwekkend dan men zoo op
het eerste gezicht zou denken. In zoo'n volzin juicht de hordemensch, die zijn normen
overal wil aanvaard zien, die zijn stamkroeg-conversatie verheven acht en die in zijn
verhevenheden nog steeds den geest van de bittertafel mengt. Deze mentaliteit is
alomtegenwoordig. Dagelijks leest men aankondigingen over romans ‘waar echte,
levende menschen bewegen en ademen, menschen die ten voeten uit voor ons staan,
met wie wij meevoelen en meeleven, die ons wat doen!’
Zulke menschen zijn altijd sympathiek, mits ze veel handelen, bewegen, ademen,
zweeten desnoods, van domheid, doch zich vooral niet de luxe permitteeren van er
ook maar één enkele intelligente gedachte op na te houden, een idee dat niet zou
strooken met den norm van deze critiek. Die norm is: ‘ieder weldenkend mensch’
(l'homme normal, cet idéal des aliénistes, zegt Valéry Larbaud terecht) en geen
weldenkend mensch wil herinnerd worden aan het dier dat in hem gromt: waar is dat
voor noodig! De cultuur is er immers, om ons dat beest te doen vergeten (en het in
die vergetelheid vrij spel te geven), In een veel gelezen onderwijsblad kon men een
aanprijzing van het tijdschrift ‘Werk’ lezen, die één juichtoon was, daar de schrijver
meende hier slechts domheid te kunnen constateeren. Het zal het beste zijn, dat ik
enkele regels uit dezen lof der domheid weergeef. Ik zal den auteur niet noemen,
want de naam doet er weinig toe, temeer daar hij kenmerkend den vox populi
weergeeft, die bij vele andere critici op precies dezelfde wijze tot uiting komt. Het
kon ook geschreven ziin door Johan Koning of door Dr. Ritter, hoewel deze laatste
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de pen met meer gemak hanteert en aan het burgermans-gemiddelde een
aristocratische allure weet te verleenen. De criticus, dien ik bedoel, verheugt er zich
over:
‘Dat men nu eens is in een nieuwe frisse omgeving, waar in de eerste plaats
de critiek ontbreekt, en in de tweede plaats de misselijke kliekjesgeest en
partijgeest, die zovele Nederlandse kunstenaarsgemeenschappen bederft...’
Men ziet het: hier zijn louter engelen aan den arbeid getogen, wien niets menschelijks
meer aankleeft tenzij een onbaatzuchtige liefde voor de Nederlandsche litteratuur,
die per slot van rekening toch zoo'n heilige aangelegenheid is, dat men haar bijna
niet onder de res humanae kan rangschikken.
‘We mogen vooral dergelijke talenten begroeten in onze moderne
litteratuur, want wij hebben ze zoo broodnodig (sic): dichters, dichteressen,
die duidelijk en eenvoudig hun gedachten en gevoelens neerleggen in hun
verzen, zodat een ieder ze kan verstaan, zonder dat men bepaalde regels
drie of vier maal behoeft over te lezen eer men ze begrijpt. Want met hen,
die hun allerpersoonlijkste gevoelens en gewaarwordingen op vaak
exorbitante manier aan de openbaarheid prijsgeven, is de litteratuur niet
gebaat; misschien heeft de eventueele schrijver (sic) er zelf veel genoegen
van beleefd of heeft een bepaalde “happy few” er anklang aan, voor een
volk, voor “de mensen”, waarvoor men toch óók nog schrijft, blijft zulks
een gesloten boek.’
Begrijpelijk voor Jan-en-alleman, dat is de maatstaf, die hier wordt aangelegd en het
persoonlijke - toch bij uitstek het waardevolle in de kunst - wordt verafschuwd. (Dat
er veel gedichten hier gepubliceerd zijn, die ik toch wel eens herlezen moest, ligt
misschien aan mijzelf). Ook moet de litteratuur weer gebaat worden, maar ik vraag
mij af: wat is de litteratuur en vooral, wat is ónze moderne litteratuur? Uw litteratuur
is zeer zeker niet de mijne, ik wil daar niets mee te doen hebben en vermoed, dat ik
meer voel voor ‘eventueele’ schrijvers; ook zal uw frisscheid mij allicht bijzonder
muf aandoen. Wat trouwens ‘onze litteratuur’ betreft, deze is een abstractie evenals
‘onze’ cultuur; ze zijn ‘eventueel’. Wat Paul over de zielvermogens opmerkte, geldt
ook op ander gebied:
‘Die Psychologie ward zur Wissenschaft in dem Augenblicke, wo sie die
Abstraktionen der Seelenvermögen nicht mehr
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als etwas Reelles anerkannte. So wird es vielleicht (viel schwer. Sc.) noch
auf manchen Gebieten gelingen Bedeutendes zu gewinnen lediglich durch
Beseitigung der zu Realitäten gestempelten Abstraktionen, die sich störend
zwischen das Auge des Beobachters und die konkreten Erscheinungen
stellen.’3)
Ondanks het professorale Duitsch is dit heel behartigenswaard, al zijn ‘wij’ natuurlijk
via Wundt de opvattingen van Paul en Herbart al lang te boven gekomen. Wij moeten
ons nu en dan realiseeren, dat onze litteratuur, onze cultuur, de schoonheid e.d. slechts
abstracties zijn, al zijn het dan ook dierbare abstracties, die ons vaak vele dingen
doen vergeten.
Als litteratuur kan men beschouwen alles wat geschreven en gedrukt wordt, maar
zoolang de wereld met litteraire belangstelling Buffalo Bill niet tot de litteratuur
rekent, vallen voor mij Willy Corsari, P.H. Ritter, Szekely-Lulofs, Jo van
Ammers-Küller e.a. daar eveneens buiten, al heeft laatstgenoemde ook eens de
smakeloosheid gehad, zich te Berlijn voor een nationaal-socialistisch auditorium te
beklagen over het gebrek aan cultureele belangstelling in Nederland. Deze schrijvers,
die vaak met groote vaardigheid de pen hanteeren doen niets anders dan de massa
van de goedkoopste illusies voorzien. Weer anderen zou ik desnoods met het begrip
litteratuur in verband kunnen brengen, b.v. Top Naeff, de Schartens, Ina
Boudier-Bakker, maar zij zijn voor mij van geen enkel belang, hoewel zij onmisbaar
hebben bijgedragen tot den bloei van ‘onze’ litteratuur. En dit alles, wijl de litteratuur
voor mij een persoonlijke aangelegenheid is.
Hiermee wil ik absoluut niet beweren, dat bovengenoemde personen en nog vele
anderen niet belangrijk zouden zijn. Integendeel, zij zijn van maatschappelijk
standpunt bezien ‘broodnoodig’. Onlangs heeft Dr. Ritter den roman ‘De Nadagen
van Pilatus’ een weinig verheugend tijdsverschijnsel genoemd. Ik zou daar tegenover
willen stellen, dat Vestdijk's oeuvre in het geheel geen tijdsverschijnsel is, wel
daarentegen dat van Ritter en dat niet in verheugenden of weinig verheu-

3) H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte 5. Halle a. S., 1920. S. 11-12.
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genden zin, doch alleen maar een noodzakelijk tijdsverschijnsel, dat in veler behoeften
voorziet.
Wanneer ik echter moreele maatstaven ging aanleggen, zou ik Ritter's ‘Vredenhof’
ook beneden Vestdijk's Pilatus plaatsen. Dit ‘Vredenhof’ is van een verknepen
immoraliteit, door zijn ‘überschnapptheit’ of zooals dat tegenwoordig in den
volksmond heet ‘hysterisch’ door de pogingen van den auteur, om aan verdrongen
erotiek een religieuzen glans te verleenen. In Vestdijk's Pilatus daarentegen vindt
men een even scherpzinnige als diepgaande analyse van de verbindingen die mystiek
en erotiek kunnen aangaan. Dat hij daarvoor de figuur van Maria Magdalena gebruikt,
waarvan men niets weet, kan geen reden zijn om een verontwaardigd gehuil aan te
heffen, tenzij men zoo onzeker is van de waarde van mystiek en religie, dat men niet
kan toestaan, dat deze dingen in contact komen met menschelijke dingen. Overigens
wil ik niet beweren, dat Vestdijk met zulke boeken aan een algemeen gevoelde
behoefte voldoet. Dat doet alleen de litteratuur van de vulgaire illusies, die men
echter nog veel aangenamer kan bevredigen in een bioscoop, waar een filmster van
ideale standaard-schoonheid een bad neemt onder de oogen van het publiek, doch
waarbij dan het water op essentieele plaatsen buitengewoon sterk schuimt, om de
betere gevoelens niet al te duidelijk te kwetsen; betere gevoelens die tenslotte over
winnen in enkele bêtises, die met tragisch-heeschen stem worden uitgesproken en
eindelijk opgelost worden in den langen kus van het bevredigende slot.
In een film is dit alles nog mee te genieten, voel ik mijzelf deel eener massa worden,
heb ik mijn plezier aan het rooken dat daar is toegestaan, aan het hier en daar
gefluisterd commentaar; en dit alles zonder controle op mijn domheid, die toch ook
haar rechten heeft. Ik bedoel dit alles geenszins in denigreerenden zin en ben zelfs
de meening toegedaan, dat de film den geest van dezen tijd zal documenteeren zooals
de kathedralen dien der middeleeuwen. Het groote conflict van techniek en domheid,
de demonie van den slagzin, de psychologie van de massa
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en de rhythmische bezetenheid zou men later uit de filmkunst kunnen aflezen; onze
geheele cultuur kortom en wel voornamelijk den triomf van de horde en de reclame
met hier en daar - vaak verhuld - de onweerstaanbare doorbraak van het persoonlijke.
Het domein van het woord (en dus noodzakelijk óók dat van de idee) betredend,
gevoel ik geheel andere reacties; hier wordt onbegrip oogenblikkelijk verwardheid,
goedkoope domheid en dus onwelriekend. De massamentaliteit verlaagt hier den
mensch oogenblikkelijk. Ideeën zijn per se tot eenzaamheid gedoemd en gaan te
midden van bijval dadelijk tot bederf over. Het is dus absoluut geen doeltreffend
verwijt, wanneer den ‘intellectualisten’ door lieden, die men ‘sentimentalisten’ zou
kunnen noemen, verweten wordt, dat hun werk zoo weinig belangstelling ontmoet.
Sigaretten van vijftien cent de twintig worden het meest gerookt. De meeste menschen
kunnen zich duur rooken nu eenmaal niet permitteeren, zooals het overgroote deel
der aan cultureele genotmiddelen verslaafden niet over al te veel intelligentie kunnen
beschikken. Men kan het iets weldenkender uitdrukken zooals Rostovtzeff in zijn
‘Social and Economie History of the Roman Empire’ doet: The ultimate problem
remains like a ghost, ever present and unlaid: Is it possible to extend a higher
civilization to the lower classes without debasing its standard and diluting its quality
to the vanishing point? Is not every civilization bound to decay as soon as it begins
to penetrate the masses?’4). Alleen moet men ‘lower classes’ en ‘masses’ niet in
socialen zin verstaan, doch allereerst in de beteekenis van ‘horde’ zooals Ortega y
Gasset deze heeft omschreven.
De domheid en het gebrek aan intelligentie treft men immers evenzeer bij de massa
der ‘beroepsintellectueelen’ aan. Onlangs sprak ik nog iemand die op het punt stond
zijn doctoraal examen in de letteren af te leggen en die reeds zelfstandig
wetenschappelijken arbeid heeft verricht (schoenendoozen vol fiches over histo-

4) Geciteerd bij J. Huizinga: Cultuurhistorische Verkenningen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink
en Zn. 1929.
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risch-dialectologische studiën heeft hij); hij vertelde dat hij zich aan de lectuur van
ter Braak's werk had gewaagd; het was hem niet meegevallen. Hij vond ter Braak
duister, moeilijk te begrijpen en bovendien een intellectualist en een gevaarlijken
heiden. Mettertijd zal zoo iemand als academisch gevormd leeraar zijn academische
misverstanden voor de een of andere middelbare school doceeren. Zijn academische
vorming zal vooral dan volmaakt zijn, wanneer hij onder het enonceeren van
dergelijke oordeelen zich er absoluut niet meer van bewust is, dat zulke termen slechts
dienen om zijn intellectueel tekort te maskeeren; wanneer het geringste gevoel van
onbehagen niet meer kan opkomen en hij in de zalige meening verkeert met zulke
gemeenplaatsen nu werkelijk iets te zeggen. Hij zal dan, evenals de gemiddelde
critiek nog wat oreeren over de ‘Schoonheid’, die van alle tijden is en boven de kleine
menschelijke dingen troont; daar zij eeuwige waarheden openbaart.
Men schijnt dan te vergeten, dat deze eeuwigheid slechts aan onbelangrijkheid is
te danken. Men kan eeuwige waarheden uiten als: ‘Wie steelt is een dief’. Zoo'n
waarheid zal door iedereen toegejuicht worden en wel in de eerste plaats door de
grootste dieven zelf, die er diep-menschelijke accenten en kanten aan zullen vinden.
Er zijn nu echter spelbrekers, die de kunst eerst daar interessant beginnen te vinden,
waar de algemeene waarheid wordt vervangen door een meer particuliere: ‘Mijnheer
X is een dief’. Eerst dan moet men voor zijn uitingen instaan en hebben deze eenige
consequenties. Daarom voelen sommige menschen nu eenmaal niets voor de
onbelangrijkheid, die zich als schoonheid aandient, noch voor die creativiteit, welke
zich al maar vermeit in het scheppen van ademende en bewegende personen, die bij
niemand verzet wekken en die voortdurend verstrikt geraken in conflicten waarvan
de banaliteit veel gelijkenis vertoont met die van een reclame voor tandzeep, welke
in vier plaatjes aantoont hoe een gelukkige verloving het gevolg is van het verdwijnen
van een onwelriekenden adem.
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III
Na de domheid te hebben aangevallen, dient men eveneens haar rechten en de
noodzakelijkheid van haar bestaan te erkennen, want den mensch als een redelijk
wezen te beschouwen beteekent geenszins, dat de redelijkheid, de ratio, een absolute
waarde vertegenwoordigt. Ik geef gaarne toe, dat onze redelijke kennis zeer
betrekkelijk is, dat onze rede ons de dingen ‘scheef’ doet zien of nog liever, dat zij
slechts symbolen geeft, die volkomen ongelijkwaardig zijn aan het gesymboliseerde.
Aan de grenzen van onze rede staat steeds het geheim, het mysterie, het onkenbare,
de domheid. Maar dit ontslaat den mensch er niet van, om tot het einde toe zijn
redelijke vooroordeelen en dus ook zichzelf tegenover den chaos te handhaven. De
domheid dus als laatste mogelijkheid en als uiterste toevlucht, niet als een gemakkelijk
begin. Eerst wanneer men op deze wijze, uiteindelijk, de domheid accepteert, met
volkomen luciditeit en in het slechts noode aanvaarde besef van de ontoereikendheid
der ratio, dan kan men deze domheid als een ‘waarde’ erkennen en haar zelfs
‘mysterie’ noemen, hoewel met dezen term ontzaglijk geknoeid wordt en men hem
doorgaans reserveert voor de a priori aanvaarde domheid, dit ideaal van zoovele
mislukte philosofen van de slechte soort. Men plaatse daar tegenover het oeuvre van
iemand als André Gide, waar het irrationeele zoo vaak en zoo volledig aanwezig is,
door den auteur volkomen aanvaard, zonder dat deze ooit zijn luciditeit en
wetenschappelijken geest verloochent.
Maar de gemiddelde mensch zoekt in de kunst zijn gemiddelde illusies te
verheerlijken; hij leeft daar voortdurend met een lichte temperatuurverhooging.
Sex-appeal moet geheiligd worden; d.w.z. geen sexualiteit meer zijn en als deze toch
onweerstaanbaar te voorschijn komt, moet zij vergeestelijkt worden. Wanneer ik nu
nogmaals Ritter's ‘Vredenhof’ als voorbeeld neem, geschiedt dat, omdat ik zoo weinig
romans lees en dus niet de voorbeelden voor het grijpen heb. In dezen roman groeit
uit Moeder Martha's verdrongen erotiek overspel, en uit dat
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overspel weer een kerk, zoodat het nuttige en het aangename, schuld en verzoening
op treffende wijze vereenigd zijn. Men begrijpe mij goed: ik wil hier niet een moreele
hiërarchie vaststellen, doch slechts constateeren hoe goedkoop de illusies zijn van
velen, die deze hiërarchie wel aanvaarden.
Deze menschen, die niets moeten hebben van wroeten en bloot woelen, die van
gezonde kunst houden, begoochelen zichzelf en hun grootste leugen tegenover zichzelf
is de cultuur. Het is begrijpelijk, deze kunst representeert de cultureele massa en de
gemiddelde geestelijke mensch kan toch niet alles op losse schroeven zetten door in
zijn geestelijke uitingen het animale te zoeken en na te gaan hoe de geest het dier
modifieert, om tot de belangwekkende gebieden te komen, waar de geest allengs
vegetatief en dierlijk wordt en het animale zich vervluchtigt tot geest. Een mixtuur
welke Valéry Larbaud weergaloos suggereert in den ‘Prologue’ van zijn
‘Borborygmes’:
Borborygmes! borborygmes!...
Grognements sourds de l'estomac et
des entrailles,
Plaintes de la chair sans cesse modifiée,
Voix, chuchotements irrépressibles
des organes,
Voix, la seule voix humaine qui ne
mente pas.
Et qui persiste même quelque temps
après la mort physiologique...
Y en a-t-il aussi dans les organes de
la pensée,
Qu'on n'entend pas à travers l'épaisseur de la boîte cranienne?5)

Het geestelijke leven als onweerstaanbare oprispingen, als iets dat niet is te
onderdrukken. Doch men geeft er meestal de voorkeur aan, de épaisseur van de boîte
cranienne te cultiveeren. En wel bezien, dat wil zeggen: van een bepaald
nuttigheidsstandpunt uit, is dat ook wel goed en gerechtvaardigd, want waar de liefde
en de caresses waarvan Valéry Larbaud spreekt, niet volko-

5) Valéry Larbaud. Les Poésies de A.O. Barnabooth. Paris. N.R.F. 1923.
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men subliem zijn, zouden de borborygmes het liefdespaar ridiculiseeren; waar de
cultuur slechts een leugenachtig masker is, zouden de te zeer animale en oprechte
oprispingen van den geest den leugen al te duidelijk manifesteeren. En bezit de
gemiddelde intellectueel en de gemiddelde aan cultuur en kunst verslingerde mensch
(d. i. ieder weldenkend mensch) het hoogere niet om alles te vervalschen, om anderen
maar allereerst zichzelf te bedriegen! Bezit de gemiddelde intellectueel zijn vrijheid
niet als een ‘woord’ alleen waarmee hij liegt. Wanneer men hem zijn vrijheid geheel
of gedeeltelijk ontneemt, zal hij dan niet onmiddellijk beweren, dat hij nu eerst de
‘Ware Vrijheid’ bezit, want de Ware Vrijheid luistert naar de Wetten!
Men meene nu niet, dat ik met mijn pleidooi voor het individualisme opnieuw een
inauguratie der ivoren torens wilde beproeven. Ivoren torens, tenminste opzettelijk
opgerichte ivoren torens veronderstellen eerbied voor een heilige kunst. Misschien
heeft men reeds uit het voorafgaande kunnen bevroeden, dat de kunst voor mij
geenszins een zaak van hoogere orde is, iets esoterisch, dat voor profanatie dient
behoed te worden. Mijn opvattingen over de kunst (de litteratuur); mijn ervaringen
op dit gebied danken geenszins hun ontstaan aan een goddelijke inblazing, doch zijn
veel meer een individueele menging van animale en rationeele elementen. Hierover
te handelen was de oorspronkelijke opzet van dit schrijven, dat allengs uitsluitend
polemisch is geworden. Wanneer ik nu echter in mijn opvattingen het gebrek aan
absolute geldigheid aanwijs, de zeer persoonlijke en vaak van allen geest ontbloote
ervaringen en strevingen, dan hoop ik, niet geheel en al in gebreke te zijn gebleven.
Zoo zou ik niet willen beweren, dat ook de schoonheid en de kunst, welke ik mijn
belang acht, geen illusie zouden bevredigen. Vooreerst een illusie van macht, een
streven naar onderscheiding, reeds gedurende de schooljaren. Een goed opstel maken,
fransche boeken en grootemenschenboeken lezen valt op tusschen jongens, die alleen
maar voetballen. De leeraar in wiskunde vergeeft gaarne aan zoo iemand zijn
achterlijkheid in de mathe-
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matische vakken. Natuurlijk ligt de oorzaak van dit soort machtsbegeerte weer verder
terug in de animale gebieden.
Ook de mislukte philosoof zal mij parten spelen, een onbevredigdheid over de
vele excerpten die ik zou moeten maken en niet gemaakt heb, uit angst en luiheid na
de massa taalkundige, litteraire en historische excerpten, die langzaam vergrijzen en
verbleeken; waarin ik niets meer van mijzelf terugvind. Een gemakzucht die mij
eveneens belet mij voortdurend op de hoogte te houden van de veelbelovende frissche
talenten, die de traditie van onze litteratuur voortzetten en al maar verjongen; liever
niet actueel zijn en nog maar eens wat bladzijden uit Gide, Benda of Proust herlezen.
Mijn individualisme is allicht ten nauwste verwant met een
minderwaardigheidsgevoel, dat zich altijd te midden van een massa bij mij openbaart;
een angst en een walging, die zich van mij meester maken tusschen feestende
drommen.
Tenslotte: distinctiedrift. Zooals de cultuur voor de normale vertegenwoordigers
daarvan een distinctie vormt, zoo moeten sommigen zich in deze distinctie nóg eens
onderscheiden; waar de horde zich van de cultuur heeft meester gemaakt, daar zal
de enkeling zich tegen de cultuur moeten verzetten. Een behoefte om in de contramine
te zijn? En is deze behoefte van geestelijken of van animalen aard? Reeds als kind,
zag ik personen, die men mij als verheven wilde voorstellen, aan animale functies
onderhevig. Men kan daarin een aangeboren neiging tot geestelijke zindelijkheid
zien, maar daaruit ook tot bepaalde ongunstige karaktereigenschappen besluiten. En
wat doet het er toe! De aspecten wisselen al naar het standpunt dat men kiest, en men
vindt zijn eigen standpunt steeds het beste. Wanneer ik dan ook enkele vulgaire feiten
noem, waarop mijn geestelijk leven zich grondvest, geschiedt dit niet uit eerlijkheid,
doch omdat ik meen, dat dit geestelijk leven zijn verwantschap met het animale gerust
verdraagt, daardoor eerst werkelijk geest wordt.
C.L. SCIARONE
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[Nummer 11]
[Gedichten]
Vader en zoon
Mijn vader is ook eens een jongen geweest
Vol verlangen naar zwerven en weten.
Hij werd een man en was het gauw vergeten.
En glimlacht droevig als hij dit vers leest.
Zijn dapper hart had hij weldra versleten;
De grauwe lucht, de steden en het meest
De menschen maakten hem zoozeer bevreesd.
Dat hij zich door een angstdroom dacht bezeten.
Nu ben ik jong. Maar 'k heb geen idealen.
Er is de toekomst, maar dat is het beest
Dat mij nog vroeg genoeg komt achterhalen.
De kinderdroomen gaven lang de geest.
Ik geloof niet meer aan al die sprookverhalen:
Ik ben terstond alleen en radeloos geweest.

Erkenning
Ik ben vanavond wel wat erg melancholiek.
Maar trek het je niet aan, want, heusch, 't is geen gevaar.
Baby, voor onze wekelijksche reis van bar tot bar,
En 't gaat weer over na wat jazz-muziek.
Laten wij dansen: 'k houd je strakgespannen lijf.
Dat hard is van getrainde spieren, toch bedwongen.
Jij gaat, waar ik je breng, al dans je nog zoo stijf:
Een bruingebrande, smalle, rechte jongen.
Maar ik blijf koud, al speelt de band steeds ‘hotter’;
Breng mij een borrel, Ober. - Want dit feest
Is als het leven, dat ook nooit wil vlotten,
Veel schreeuwen, weinig wol, en dan tenslotte
Toch nog te spoedig weer een feest gewéést.
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Annunciatie
Het was een vreemd en aarzelend begin:
De zwakke wind verloor zich in de bloemen.
Zij hoord' een merel slaan en bijen zoemen,
En stond daar diep-gelukkig tusschenin.
Maar nog had zij het ruischen niet gehoord,
Dat rondom daalde en het lichte zingen.
Over het slingerend tuinpad gingen
Zilv'ren gestalten, mateloos bekoord.
Door d'eigen weerschijn in de gladde vijver,
Door 't zonnig glanzen en de bloei rondom,
En door het middelpunt van al: dit kind.
Toen heeft er één in onheilsvolle ijver
De droom verbroken en haar lot verkond...
De donder sloeg. En hoor, de wind -

De patroon
Een rauwe vloek, dat was zijn eerste groet
- de blauwe morgen viel in mist tezamen en vóór de woorden tot een antwoord kwamen,
verliep een tijd, dan lichtte ik mijn hoed.
Hij was genadig, sproeide schuine moppen,
waaraan nog elke point' ontbrak.
Geen nood, hoor: - lachte ik wat zwak,
hij schaterde en proestte zonder stoppen.
Hij sprak den heelen tijd, ik moest wel zwijgen,
al was mijn onderlip ook licht bebloed,
toen hij de toestand van het heden ging beschrijven.
Hij had gelijk: was hij niet de patroon?
Hij zei zoo veel en alles vond ik goed.
Bij 't afscheid was een schouderklop mijn loon.
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Tsaar Peter III
Zwijgend liep hij door de roode gangen:
De starre garde die geen spier vertrok.
Plots bleef hij stilstaan, leunend op zijn stok,
Wendde zich om, en overzag de rangen.
Een idiote lach gleed langs zijn wild gezicht.
De garde stond: twee hooge, roode wanden.
Een siddering trok zijn bleeke handen,
Hij duwde aan de muur, de muur bleef dicht.
Toen is er plots vanuit zijn doode ziel
Een wild geschrei, een krijschen losgescheurd:
Het dier dat in hem vrat, zag zich gevangen.
Veel hovelingen kwamen, toen hij viel,
Schuimend en schreeuwend, - wat er was gebeurd?
De gansche garde werd dien dag gehangen.

De lezer
Onder het lamplicht zit hij stil te lezen.
- Zijn handen spelen doelloos met elkaar Soms valt voor zijn vermoeide oogen een lok haar;
Hij strijkt hem heftig weg en, wakker even,
Voelt hij de rust rondom en luistert,
Maar hoort niets anders dan zijn snelle adem,
En plots wat stappen langs het raam, gefluister...
Wat is de winst, wat is de schade
Van deze eenzaamheid, van deze kleine vrede?
Hij weet het niet, maar wil het ook niet vragen:
Is er wel iemand ooit geheel tevreden?
Daarom buigt hij zich weer naar 't wachtend boek
En heeft geen tijd meer om zich zelf te plagen:
- Hij is, met Stanley, naar Emin op zoek. -
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Bergop
Het dorp is stil. Slechts zelden komt ons storen
Een vreemde die dan snel weer verder gaat.
De huizen liggen laag en donker en verloren,
Wij kennen niet de zon die op de ramen slaat.
De menschen, - duister, en wanhopige rebellen, Worstelen met de harde aarde die hen haat.
Scheurende rotsen gaan hun woning overhellen:
Er is geen blok dat niet op storten staat.
Wanneer wij toch de laatste vogel hoorden?...
Een arend krijscht, hoog in de stalen lucht.
Terwijl de wind zich hier te pletter valt.
En God tegen dit dorp zijn steenen vuisten balt.
Murmelt een kindsche priester d'ijdle woorden:
De laatste droomer in dit koud gehucht. -

Doode stad
Het stadje, ingevat tusschen de bronzen muren,
Verweerd en oud, - het mos slaat er reeds uit, Leeft zacht-verlegen in de helverlichte uren
En geeft slechts zelden kort en schuw geluid.
Maar in de avond, als de felle hemel sluit.
Komt er een aarzelend bewegen los. Er schuren
Wat deuren open, voor de donkre vensters turen
Aandacht'ge koppen naar de stille groenteschuit
Die door het grachtje vaart. De trage wandelaars
Ontmoeten elkaar en staan dan wat te praten
Van al hun wenschen, op den dag verzuimd.
Ze weten allen dat ze dood zijn. Maar
Verzwijgen het. Wat kan het spreken baten?
Het leven heeft sinds lang de stad ontruimd.
† BOB STEMPELS

De jonge, op 9 October in Den Haag overleden dichter, stuurde ons kort geleden
deze verzen.
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De rode duivel
De dames Kreukeniet stonden juist op het punt de winkel te sluiten toen zij Hansie
in de vlek licht voor hun pui zagen. Gezichtje opgeheven, ogen vol ondoorgrondelijke
ernst, mondje knoperond open, vijf jaar. De ene dame Kreukeniet keek, de andere
peuterde weifelend aan het nachtslot. Dat kind, dat Hansie. De Kreukenietgezichtjes
lachten zich in duizend rimpels, monden met rose-witte kunstgebitten, hoofden
omkruifd van dode grijzen. Het skelethandje der ene Kreukeniet werd beslist en trok
de deur weer open. Binnen? Eventjes binnen? De komenijsbel deed het mee, bi, bi,
bi, bi, n? Hansie woonde aan de overkant. Haar mensen waren nog bezig met elkaar.
Poetje was bezig met kleine zus. Paatje stond aan de deur en keek over een kluit
schouders heen en lachte haar na en deed mee in een grommend gesprek.
De torenklok sloeg acht.
Voor de secuurte ging Kreukenietje-een nu toch maar sluiten. Twee zei, ‘Wil
Hansie lekker koekje hebben?’ En het Hansie-handje werd teder opgeborgen in een
dorre knokelhand.
De winkel was proper en klein. 't Was er een glanzende gaarde van bloem-besneden
meubelen, van parelmoeren schermen, van houten vogelen, van ebben en ivoren
prijk. Daarachter lag een kamer souterrain, die kuise voilen voor het gelaat van haar
drie ramen had. Het middenraam stak uit en werd aan beide zijden geflankeerd door
de twee andere. Hoger en breder dan Hansie, zou zij ze kunnen openklappen en zo
de afgrond van de kamer kunnen binnenlopen. Zij voelde haar handje vochtig worden,
warm en vochtig lag het in een dorre goedertieren greep. En boven haar zong er het
liedje der vereenzaming. ‘Mag Hansie zo laat buiten zijn? Is Hansie wel zo'n grote
meid? Heeft Hansie dan nog helemaal geen slaap?’
Naast de teruggevouwen triptiek der ramen lag een gang, te beginnen met een lang
rechthoekig duister oog; dat keek de winkel in. Hansie keek op naar het lief-grijn-
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zende gebit en naar de kleine vriendelijke ogen nog wat hoger. Ze keek weer naar
de gang. Een kat met zwartzijden huid en ogen als brandende smaragden loerde om
de hoek. ‘Hansie-ie, Hansie-ie’. Het liedje der vereenzaming moduleert het zelfde
leitmotiv tegen kinderen, katten en vogels. Binnen-achter hing er een vogelkooi aan
de zoldering. ‘Prrrit, prrrit’. En de Kreukenietjes reciproceerden; ‘Pie-iet, Pie-iet’.
‘Hansie-ie’.
Toen kwam de rode duivel. Hij klapte het voorste raam van de triptiek open, hing
over de gelijkvloerse vensterbank, brulde en trok zich weer terug. Raam open, raam
dicht. Hansie kreunde, drong tegen Kreukenietje aan. ‘Waarom ben je bang? Hansie
hield de ogen op het raam gericht. ‘Wat, wat, wat is daar dan?’ Ze weet niet of ze
dat wel voelt of vraagt. En weerom raam open, raam dicht. Het monster heeft een
platte kop, een domme wrede vuurrode kop. De kop van een wild beest, van een
onschuldig en gevaarlijk beest. De kop van een Heidengod, een fatumkop. De kop
van een lava-loeiend monster, een paddekop. Het monster brult, verstikkend
leeuwengebrul, een rochelend koeiengeloei, een mombakkeskreet. Het rode beest is
dik, is vet, is log, is kwiek, log en kwiek. Het heeft beschaduwde ogen, het kijkt
zonder te kijken, het dreigt zonder te dreigen. Het is, het is daar als een fantoom, als
een gevangene, als een gekooide, gemartelde, en daarvan onbewust. Het slaat het
dubbelraam open, brult, en schiet terug. Dan door het middenraam, dan door een
raam terzijde, dan weer terzijde, dan door het middenraam, in botte groteske willekeur.
‘Dat beest, dat beest’.
‘Wees toch niet bang, mijn Hansie’. De dames Kreukeniet lachen lief en zacht
met geweldige wit-rose gebitten, lief en zacht met grijze dode ogen, lief en zacht in
duizend dorre rimpels en leggen een knokelhandje op haar klein rond hoofd. ‘Kom
maar mee een koekje halen’, en ze duwen haar in beverig beleid het gang-oog in. De
kater deinst terug, miauwt verbeten en pantert voor haar uit, een lenige deuk in zijn
ebben rug, de staart een esculaapslang achter zich aan. In de kamer-achter brandt
een olielamp. De duisternis krijgt hier een gouden
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toets van vree. ‘Prrrit, prrrit’. ‘Pie-iet, pie-iet’, zingen dan de Kreukenietjes in duet.
Hansie kent deze kamer al. Tegen de achterwand met ramen op een tuin staat een
grote tafel met rieten stoelen weerszijden.
Een groote bruine aap zit op de leuning van een rieten stoel. Hij springt op tafel,
op de tweede rieten stoel, op de grond en, hup, elastisch, in de bedstede, die open
staat. In de bedstee hangt een koord en, hup, grijpt hij het koord. Hup, hup, van de
ene beddeplank aan het hoofdeinde naar de andere aan het voeteneinde. Zijn staart
sleept rupsig mee. Hup, hup, dat is een rupsaap, een rupsenstaart, een rupsenbruin
met gouden schemer, die rupsig op dat bruin beklijft. Hansie kijkt. Hansie is met
zoet beleid naar een stoel gedreven. Ze zit daar op een rieten stoel met een koekje
in de hand en kijkt. Van uit de verte dringen het openwerpen der ramen en het gebrul
van het minster tot haar door. In de bedstede slingert de aap, zonder geluid, lenig,
rusteloos, een stom, bedrijvig fantoom.
‘Ik ben bang’, zegt ze. ‘Prrrit, prrrit’, zingt de vogel. ‘Pie-iet, Pie-iet’, zingt het
ene Kreukenietje en kijkt in seniele aanhankelijkheid op naar de onzichtbaar gekooide
aan de zoldering. Het twede Kreukenietje loopt in preutse pasjes naar de bedstede
en doet de deuren dicht. ‘Eet je koekje, Hansie, eet je koekje’. Maar Hansie voelt
het huilen in haar keel aanzwellen. Haar buikje is als een ballon gespannen. ‘Ik moet
pipi, zegt ze, maar ik durref niet, voor het beest’. Want de W.C. is er vlak tegenover
in de gang. ‘Dan gaan we met je mee’, en Hansie wordt in dribbelig beleid weer naar
de gang gebracht, handjes in twee knokelhandjes. ‘Die deur’, zegt Hansie, en blijft
staan. Gebrul, een rochelend gebrul. ‘Die kamerdeur? Die doen we dan op slot’. Het
ene Kreukenietje draait de sleutel om. ‘Kan die nu niet komen? ‘Neen hoor, nu kan
die niet’. Het twede Kreukenietje doet de W.C.-deur open. Ze strijkt het broekje af
en zet het kindje neer. In vroom-seniele toewijding blijven ze beiden staan en luisteren.
Het kindje piest. En lief tevreden knikkelen ze beiden de oude dorre hoofdjes. En
zeggen: ‘Zoooo, zoooo...’
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Daarna moet Hansie huis-toe.
Het ene Kreukenietje haalt het nachtslot van de winkeldeur. Het twede maakt braaf
ogenknippend silhouet te midden van de schone meubelgaarde.
Dan komt nog eens het monster, raam open - huuboe - raam toe. Hansie holt naar
buiten, steekt over, wil naar binnen. Paatje en de kluit mannen schuiven wat opzij.
Ze kijken haar aan met blanke verstandige ogen. ‘Naar bed, jij pullekie’, zegt Paatje.
Het is of er een deksel toevalt op geheim. En ze kijkt nog een keer om. Gezichtje
opgeheven, ogen vol ondoorgrondelijke ernst, mondje knoperond-open. Juist flapt
het licht uit in de Kreukenietezaak. De pui wordt een met het niets.
Als Poetje haar uitkleedt, in bedje stopt, bedilt, bekibbelt, koost en zoent, al wat
der Moeder is gegeven heeft, is er ook binnen in haar de deksel toegeklapt.
ANNA BLAMAN
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[Gedichten]
De spin
Die zilveren deinende schoot,
mijn liefste, dit maagdelijk gave net,
dit gruwelijk schone huwelijksbed,
dit vangzeil van de dood ik heb het gesponnen tussen de bomen
en tussen de zon en de aarde
en al waar ik ontwaarde
je zoet-zoemende dolersdromen.
Ik vang je op in mijn wiegelend bed
O wond in mijn maagdelijk net
O liefste verloren in mijn schoot
O worsteling in liefdesnood ik wikkel je in mijn zijden geweld
ik houd je met duizenden armen omkneld
ik verstik je in een cocon van gloed
ik drink je zachte blanke bloed
dat rinnend gulpt en schreit en volgedronken op het kruis
van mijn geschonden dodenhuis
lig ik gebroken en bevrijd.

Werk. Jaargang 1

10

Zingaresca
De Stehgeiger heeft gepommadeerde haren en een slaafse lach
en brengt zijn wild en zoet gevedelde gezangen
demi-mondaines, die in een droom gevangen
toeluisteren, vergeten en bezinnen, sentimenteel gewag
van eigen binnenleven: ontgoocheling en wulps verlangen.
De Stehgeiger glijdt langs de tafeltjes, improviseert zijn lied
op atavistische motieven, en wonderlijk bewogen
versterven die in dit milieu van diep verlogen
leven vol valse vreugd en vals verdriet.

Monoloog in de nacht
Diep is de nacht. Ach, waren wij haarzelve
zodat wij konden uitwelven
over elkander heel ons wezen waren wij één en alleen en boven deze
eenheid en alleenheid uit ons-beiden
zodat wij zonder te schenden scheiden
konden en zonder pijn alleen zijn -

Werk. Jaargang 1

11

Vrouwen
1
Haar armen glad en blank in 't lome
van donker tule, veel parfum en lippen
van karmijnrood - ik zie de tippen
van haar borsten deinend gaan en komen.

2
Winkel schemerig, veel stoffen op de toonbank
Zij buigt voorover in begerig kijken
Ik zie haar blouse soepel open wijken
en ben verzonken - diep en blank.

3
Haar benen lang en glad - zij lacht en ligt
loom achterover - ik zie hoe diep en ver de lijnen
van haar benen zijn en
denk eraan met afgewend gezicht.

4
Zij lacht me door de spiegel toe, en let
daarbij op het effect van haar geschminkte ogen
Wat denk je, zegt ze traag, heb ik de bogen
van mijn wenkbrauwen goed aangezet?

A la Omar Khayyam
Wat al mijn geest uit vriendschap wint,
de liefste is mij liever dan de vrind.
Het leven, als mysterie met den vrind besproken
is mij thans met de liefste raadselloos ontloken.

ANNA BLAMAN
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[Gedichten]
Verzen
Een droom vervloog: alleen met U vergaan
en weer uit dezen razenden vulkaan
tot op een bleeken, koelen ster gespoten.
Heelal, ge hebt Uw schuchtren bultenaar
na één voluptueuzen nacht verstoten.
Het was een simpel, schaduwloos gebaar:
een franc-tireur werd in den rug geschoten.
Nog sta ik aan vermolmd hout geleund,
een kind dat om verwachte pijnen kreunt,
dat eenzaam huivrend vraagt om Uw geleide.
Reeds sluipen soldeniers langs d'afgrondspleten.
Een paarse maan zal door mijn lendnen glijden
en mijn vermagerd aangezicht berijden.
De loopgraaf reikt tot aan den sterreketen.
De waanzin spiegelt in gewijde voren,
granaten benglen aan een herfstdraad
en warme kogels schuilen in het koren.
De anjer in mijn knoopsgat staart verwezen
en lacht onnoozel in mijn wit gelaat.
Heelal, verberg mij in Uw honingraat,
ver in Uw oud ivoor zal ik genezen.

Gevangene
Zijn smeulend heete, kermishooge stem
is op het korrelig beton geslagen,
door klamme ruimten weer terug op hem
in korte, onafwendbaar harde slagen.
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‘Nacht-vlucht’
Het raaflend kabeltouw is doorgeknaagd,
het roestig anker in den dag verloren,
en door den ochtend-octopus belaagd,
kan slechts de grauwe nacht mijn beendren schoren.
Een bakenloos verzet gaat hier bankroet:
gepijnigd kruipt het koperen geschater
hoog in mijn slaapdoorwalmd en dagmoe bloed...
Het geel-satijnen licht wordt zwaar als water.
Om deze wonderlijk macabre vlucht
begint, onaardsch, het grijs graniet te beven;
diep uit het paars ravijn klimt naar de lucht
het kinderbeeld dat ik heb prijsgegeven.

Fata-morgana
De echo van een schorren lach in 't huis
blijft wreev'lig aan de steenen muren knagen.
Mijn oog vindt slechts verweerde sarcophagen,
in purpren schedelholten nachtgespuis.
De aarde rot in haar saphieren kluis,
en op de honinggele etterlagen
- waarover zware zwermen horzels jagen zoekt naar wat bloed een uitgeputte luis.
In d'eenzaamheid omhelst mij de misère:
zoo troosteloos en heet is de woestijn.
Is alles droom en dansende chimère,
ontbloeiend aan mijn koortsbeneveld brein?
Vrouw, leg Uw koele hand op deze oogen:
ik wil vergeten, moe zijn en bedrogen.
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Avondmaal
Onmerkbaar is het pralend licht versleten,
de moede maan klimt in het boomskelet,
een speelsche ster is in het groen gebeten,
een loensche koekoek kruipt in 't vreemde bed.
Een kruis, dat achteloos ligt neergesmeten,
is met frivole schaduwen besmet.
In neev'len stoeien nimphen met poëten...
Mijn schuchtre overbuurvrouw wordt coquet.
De stad wordt stil gelijk een hospitaal,
en zwart om tien papaverroode lampen.
Er wandlen burgers langs mijn huisportaal
die kweez'lend aan de goede zede klampen.
In 't mijmren, door een verre kreet gestoord,
heb ik mijn medeminnaars uitgemoord.

Straat
In zwarte straten vol van looden haat
verliezen de lantarens aan gewicht,
maar de bordeelen staan hoogopgericht:
de meisjes gaan in zijde en brokaat.
Zij staan nu ieder langzaam uur op zicht,
en ‘tante’ die bij 't foto-album staat,
heeft weer décolleté in haar gewaad
en een bepoederd, rimpelloos gezicht.
Gebonden aan het wreed accoord der zinnen,
verzink ik in een ephemeer beminnen,
en 't galgetouw verstrakt om deze vangst.
Een wrang gerucht slaat door mijn lijf naar binnen,
de zoete na-walm van be-etherd linnen
verzacht het worgend wee der levens-angst.

NES TERGAST
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Burgerluitjes
(Kleine portretgalerij)
I
Mijn vader had een stuursch uiterlijk, vol tegenstellingen. De haren waren pikzwart,
sluik en zeer weerbarstig, vooral op het sterk geprononceerd achterhoofd. Kleine,
onrustig fonkelende, donkerbruine oogen zaten diep in hun kassen en werden
overwelfd door enorme wenkbrauwen, die een politie-inspecteur in burger deden
vermoeden. Maar een politie-inspecteur is breed geschouderd en vader, alhoewel
gespierd, - hij was een chauvinistisch turner, - heb ik nooit anders gekend dan smal
en schraal. Een geweldige snor, langs elken kant horizontaal uitloopend in een
sierlijke, aan het uiteinde heel even krullende punt, vormde schril contrast met de
doorploegde, holle wangen, de wangen van een koortsigen schimmenjager. Het
voorhoofd was uiterst mobiel, met diep gegrifte rimpels in verdiepingen. Boven den
middelmatigen neus, die een weinig naar bakboordzijde overhelde, hadden zich door
het bovenmatig fronsen twee felle, rechtopstaande groeven gevormd, die zacht
uitstierven aan de eerste verdieping der rimpels. Merkwaardig waren de zakken onder
de oogen, die kregen dikwijls een blauwachtigen glans. De huidskleur was vaalbruin
in den zomer en matbleek in den winter.
Heel dat gelaat bood een steeds afwisselenden aanblik van licht en schaduwen.
De minste verandering in de stemming of de geringste indruk van buitenaf was
voldoende om de expressie volkomen te wijzigen. Maar door den band bleef de
overheerschende indruk toch een van gestadige onrust, gekoppeld aan een
gestrengheid, die niet alledaags was, die ik zou durven noemen 'n weledelgestrengheid,
iets dat deed denken aan een griffier of zelfs aan een procureur-generaal. Hij kon
me, als ik wat op mijn lever had, met die weledelgestrengheid de stuipen op het lijf
jagen. Slechts wanneer hij lachte werd alles getemperd. Maar hij lachte niet dikwijls.
Hij scheen geen
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reden te hebben om dikwijls te lachen. Hij was een systeem onbeschermde,
blootliggende zenuwen en oogenschijnlijk onbeduidende kleinigheden waren
voldoende om hem te prikkelen. Hij was bijna nooit volledig in rust.
Ik mag den hals niet vergeten. Deze was verschrikkelijk lang en verplichtte vader
boorden te dragen van haast een decimeter hoog. Het viel mee dat hooge boorden
toen fel in de mode waren. Maar vader's boorden waren aanzienlijk hooger dan alle
andere die ik op straat door heeren dragen zag. Ze vervulden me met ontzag en
prikkelden mijn verbeelding. Soms kwamen ze in mijn droomen spoken.
Hij moest hard werken en had veel zorgen. In zijn jeugd had hij de lessen aan de
Academie gevolgd. Hij wilde een schilder worden, een kunstenaar. De vroegtijdige
dood van zijn vader verijdelde echter zijn plannen. Als eenig kind moest hij toen in
het onderhoud van zijn moeder voorzien en een betrekking zoeken. Zoo geraakte hij
bij Van Mol. Beter gezegd, hij werd als ‘garçon de bureau’ aangenomen op het
plaatselijk depot van de Belgian American Oil Cy, waar klerk Van Mol, - zoon van
een Van Mol, die op het hoofdkantoor een plaats van bureeloverste bekleedde. reeds reikhalzend zat te wachten op de tweede beroerte die den vuurrooden
depothouder Schuermans. met zijn monsterachtig corpus en zijn te dik paars bloed,
naar het pierenland moest helpen. Over vader's eerste leerjaren en over zijn verhouding
met den ijverzuchtigen heer Van Mol heb ik nooit iets vernomen. Ik weet alleen dat,
enkele maanden nadat vader op de loting een goed nummer getrokken had, de dikke
Schuermans er stiekem van door ging, - hij ging eens naar de stallingen kijken en
viel dood tegen een kribbe, - zoodat Van Mol depothouder kon worden en vader de
plaats van den klerk innam. Kort nadien hertrouwde vader's moeder met een
kinderloos weduwnaar, die een paar centen opzij had liggen waarmee ze een
tabakszaak overnamen, een klein winkeltje op het Klapdorp, in de oude stadswijk.
Toen begon vader op zijn beurt ernstig te denken aan een vrouw en 'n eigen fami-

Werk. Jaargang 1

17
liekring. Weldra kwam hij in kennis met de jongste der negen zusters Van den Heuvel,
de eenige die nog niet getrouwd was. Na een korte vrijage volgde het huwelijk. 't
Ging heel simpel, zonder koetsen en zonder feest. Slechts een kleine, driedaagsche
reis: Brussel, Namen, Dinant en de grot van Han.
- ‘Vader had geen hemd aan zijn gat toen wij trouwden!’ Ik heb het Mama tot in
den treure hooren herhalen. ‘Hij bracht letterlijk niets mee, geen stoel, geen tafel,
geen sou, een Engelsche nothing! Zijn moeder heeft hem buiten gewipt met een
stamp onder zijn broek en de hartelijkste groeten aan de familie van de lieve bruid!’
Zij heeft de brok nooit kunnen verteren, mijn Mama. Al haar zusters waren
getrouwd met koetsen en een feest; zij alleen niet en zij was de jongste. Ze zou het
grootmoeder nooit vergeven en ze bleef het mijn vader verwijten, zijn heele leven
lang. Het was een ongeneesbare wrok, het vormde de basis van een stillen haat die
eeuwig zou voortsmeulen, soms even opflakkerde en daarna weer luwde, maar steeds
voelbaar bleef onder de asch en nimmer geheel doodging. In de uren van strijd werd
het verwijt een geducht wapen, dat Mama hanteerde met vaste hand. Een steen in
een lasso! Een paar zwaaien boven het hoofd en dan was er geen bukken meer mee
gemoeid en kreeg vader den steen tegen zijn gevel. Het effect was altijd
verschrikkelijk. Pats! ging het en mijn arme vader zakte er letterlijk van door zijn
knieën.
Zij waren geen katten om zonder handschoenen aan te pakken, de zusters Van den
Heuvel. Geen enkele die haar kakement zou gehouden hebben voor 'n vent, dan
mocht het nog een smid zijn zooals Nonkel Jef, die bij de honderd woog en een
voorhamer kon hanteeren. Ze zouden baas zijn in huis of niet zijn, de zusters Van
den Heuvel. Alleen de schijn kon desnoods gered worden. De man bracht door den
band het zaad in 't bakje; hij was dus niet heelemaal ‘quantité négligeable’ en
verdiende weleens geraadpleegd vooraleer men een belangrijke beslissing nam.
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- ‘Als we 't eens op een ander gingen probeeren,’ zei bijvoorbeeld Tante Fil tot Nonkel
Louis, die net rustig zijn dagblad te lezen zat. Verhuizen was nota bene Tante Fil's
grootste marot. Ik heb ze tot viermaal op één jaar van woning weten veranderen.
Haar geluk begon pas wanneer alles ondersteboven stond en de verhuiswagen voor
de deur stilhield.
Nonkel Louis gaf zich niet dadelijk gewonnen. Hij richtte het hoofd op, keek naar
boven, van waar de aanval kwam, loste toen een schuchter schot uit een primitief
afweerkanon en zei namelijk: ‘We wonen hier toch zoo slecht niet, Fil.’ Het resultaat
was veeleer negatief. ‘Wat, niet slecht? Hoe durf je zooiets te zeggen, met die
stinkende rioleeringsbuizen in onzen kelder en met die ziltige muren, waar het water
zoomaar afdruipt! Ziek zullen we hier worden! Kapot gaan we, als we hier nog langer
blijven wonen! Kapot!...’
Nonkel Louis wachtte geduldig tot zijn vrouw gedaan had met haar litanie en toen
vroeg hij flegmatiek: ‘Waar gaan we wonen, Fil, in welke wijk?’
Ten slotte keek hij eens op zijn horloge, als wilde hij zeggen: ‘Geef me nu nog
een half uur om mijn gazet te lezen, dan kan ik daarna wellicht al met inpakken
beginnen.’
Eén broer hadden ze, de negen gezusters Van den Heuvel, en dat was mijn peetoom
Walter. Ze waren feitelijk niet erg fier op dien eenigen mannelijken vertegenwoordiger
van een goed ras. Ze noemden hem wel niet bepaald het schandaal van de familie,
maar de ware broeder bleek hij toch nog veel minder te zijn. Ik heb het dikwijls
moeten hooren: ‘'t Is 'n schoone peter, jouw peter!’ Om te beginnen konden ze 't hem
niet vergeven dat hij een verstokt vrijgezel bleef. Maar er waren veel erger dingen.
Men zag hem dikwijls met een ‘klod’ van een wijf, of men wist van hooren zeggen,
dat hij ‘aangespannen’ was met een schoonheid van amper achttien. Je moest toch
maar durven! Zoo 'n kind naar je appartement lokken!
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Hij scheen het zich echter niet aan te trekken dat er over hem gewauweld werd en
vertoonde altijd zijn vriendelijkste gezicht als hij bij een van zijn zusters op bezoek
was. Mij bleek hij bijzonder genegen. Steeds bracht hij wat mee, een stuk speelgoed
of wat lekkers en toen ik grooter werd 'n mooie prent of een boek.
Tusschen Mama en vader moet de strijd om het meesterschap al zeer vroeg begonnen
zijn. Als ik heel ver achteruit blik, dan zie ik me als drie- of vierjarig jongetje huilend
tegen Mama aandringen, terwijl vader, in uniform van de Burgerwacht, met de kolf
van zijn geweer op de keukensteenen beukt, en raast en tiert als een bezetene. Van
al wat er toen geroepen werd is me geen woord bijgebleven. Ik zie alleen de voor
mij toen schrikwekkende verschijning van een vader, die buiten zichzelf was om ik
weet niet welke reden. Met zijn moustache en zijn zware wenkbrauwen moet hij er
uitgezien hebben als een van de oude garde tijdens den slag van Waterloo. ‘La Garde
meurt et ne se rend pas!’ 't Zou met vader nochtans precies andersom gaan. Hij zou
lekker blijven leven en twee uren nadien bij Tante Lena, die de vluchtelingen met
sympathieke belangstelling in huis genomen had, als een geslagen hond pootjes
komen geven. Nichtje Hermina trachtte me net wat op te monteren, toen hij binnen
kwam. ‘Toe, Marie, kom nu naar huis, laat het nu uit zijn,’ zei hij met een toonlooze
stem, terwijl iedereen kon zien dat hij gehuild had. Daarna wilde hij me in de armen
nemen, maar ik stribbelde tegen en ging te keer als een pennevarken, want onder het
burgersplunje dat hij reeds had aangetrokken bleef ik den razenden garde-civique
vreezen, dien ik daarstraks aan den gang gezien had.
Het moet vader geweldig leed gedaan hebben, dat zijn eigen zoontje niet meer
met hem te doen wou hebben. Maar wat wil je, als er ruzie is in huis, neemt het kleine
kind het instinctmatig voor de moeder op. En de moeder weet het. Zij zal dit trachten
te exploiteeren in de groote momenten. Als de man in opstand komt, wordt het kind
hem door de moeder voor de voeten gesmeten, opdat hij
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vallen zal. Hij wankelt. Hij wil het kind dat hij liefheeft niet bezeeren, en meteen is
hij verslagen, zonder glorie en in een ommezien.
We zijn den door wroeging verteerden vader natuurlijk gevolgd naar de ouderlijke
woning. Hier houdt de herinnering aan dit eerste treffen op. Het zal toen wel spoedig
in orde gekomen zijn. Het kwam altijd in orde, maar toch nooit voordat vader er
enkele van zijn pluimen bij ingeschoten had. Mama stak die pluimen dan kalmpjes
op haar hoed en wachtte geduldig den volgenden slag af.
Krieg ist Krieg! Het komt er echter niet opaan de troepen zoomaar in 't wilde op den
tegenstander af te sturen. Men moet vooreerst het terrein verkennen. Men moet weten
welk de getalsterkte is van de troepen aan den overkant. Men moet de zwakke punten
opsporen. Men moet weten hoe de gemoedstoestand is der tegenstrevers en hoe het
met hun proviandeering gesteld is. Alles heeft belang. Niets dient verwaarloosd om
den vijand beter te leeren kennen, vooraleer men zich met hem gaat meten. Hem
kennen is weten op welke wijze men hem aanpakken moet. Men verslaat geen leeuw
met muizentarwe, noch schiet muizen met een jachtgeweer. De ondervinding leert
dat.
Mama hoefde van niemand lessen te krijgen in strategie. Zij was volkomen op de
hoogte van de krijgskunst. Haar batterijen stonden opgesteld op de goede plaats en
als zij vuur commandeerde, dan was het gewoonlijk raak. Zij kende den tegenstrever
beter dan deze zichzelf. Hij was zenuwachtig en opvliegend, dus diende zij
sluwberekend te zijn en handige valstrikken te zetten om er hem te doen inloopen
zonder dat hij er zich van bewust was. Hij was gevoelig, dus konden overvloedige
tranen op critische oogenblikken de zaken nog een gunstige wending doen nemen.
Hij had zin voor rechtvaardigheid, dus diende zij voldoende schuldbewijzen, desnoods vervalschte, - op te stapelen om hem aan 't wankelen te brengen. Hij was
niet dom, dus diende zij listig te zijn. Hij vreesde de ridiculiteit, dus diende ze hem
belachelijk te maken. Hij had een groote behoefte aan warme gene-
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genheid, dus liet ze hem op tijd en stond voelen, dat hij het gerust kon aftrappen, dat
ze hem beu was, archi-beu, en dat het haar niets kon schelen indien hij het echtelijk
dak moest verlaten.
Zorgvuldig werd het nut van elk wapen overwogen. Zij kende de argumenten die
het deden en deze welke het niet deden. Zij wist in welk gift zij de pijlen drenken
moest vooraleer ze naar 't hart te schieten. Zij voelde wanneer het oogenblik geschikt
was om een paar gebarsten tafelborden aan gruizelementen te doen vallen. Zij kende
de draagkracht van elk schimpwoord en kon op voorhand bepalen welke de uitwerking
zou zijn. Zij wist met welke gebaren de argumenten dienden onderlijnd.
Ondertusschen bleef ze toch op haar hoede. De reactie kon onverwachts zeer heftig
worden, de tegenaanval gevaar bieden voor een totale overrompeling. Dan trok ze
zich terug in op voorhand gereedgemaakte stellingen, geduldig afwachtend tot ze
opnieuw tot den aanval kon overgaan. Als de nederlaag niet af te weren bleek, dan
speelde ze haar groote troeven uit, stelde zich aan als een martelares, sleurde God
en zijn Heiligen er bij en haar kind, haar arm kind, dat er niets mee te maken had,
maar toch wel nuttig werk kon verrichten met simpel als pantserplaat te dienen. In
allerlaatste instantie bleek haar vreeselijkste wapen echter toch nog te bestaan in het
koppig negeeren van den tegenstander. Was ze eenmaal tot het uiterste in het nauw
gedreven, - bijvoorbeeld als zijzelf duidelijk voelde, dat ze ongelijk had, - liet ze
vader vallen zooals een paard een vijg laat vallen. Hij bestond doodgewoon niet meer
voor haar. Hij was iemand die in huis sliep en mee aan tafel zat, maar waarmee ze
verder niets te maken had. Ze kon koppen, mijn moeder, dagen, weken aan een stuk.
Ze kopte net zoo lang tot vader toegaf. Want de hoofdzaak was niet wie er gelijk
had, maar wie er won. Zij heette Marie Van den Heuvel en een Van den Heuvel zou
winnen, zoolang er zich een Van den Heuvel op aarde zou voortbewegen, al ware
het nog op krukken!
Eenmaal de overwinning bereikt, toonde Mama zich echter grootmoedig. De
langbelegerde vesting gaf zich
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over, maar den overwonnen troepen werd de militaire eer bewezen en de bevelhebber
mocht zijn degen behouden. Dat stemde mild. Dat bracht in het veroverde gebied de
gemoederen tot bedaren. Men kon daarna rustig aanvangen met pacificeeren. Ze zou
een flink kolonisator geweest zijn, mijn Mama! Want zie, de verslagen vorst behield
het gezag over zijn onderdanen. ‘Vraag het je Pa,’ antwoordde Mama steeds, als ik
haar om een gunst smeekte, ‘Vraag het Papa, hij is de baas!’ En op de familiefeestjes
moest je de Van den Heuvels hooren klagen over hun mannen. ‘Denk je soms, dat
ik een gemakkelijken vent heb? Je moet zijn gezicht eens zien als hij thuiskomt en
zijn eten staat niet gereed op tafel. Een tiran is het, een echte tiran!’
En de mannen zaten er bij en zegden veelbeteekenend: ‘Ja, ja, we weten het,’ of
ze zwegen, een beetje verlegen, en dachten aan het standje dat ze net den vorigen
dag hadden opgeloopen, omdat ze vijf minuten later dan gewoonlijk waren
thuisgekomen, of omdat ze hun voeten niet voldoende geveegd hadden aan de
vloermat, of omdat ze simpel den hoed aan een verkeerden kapstok hadden gehangen.

II
Mijn vader worstelde van den morgen tot den avond tegen allerhande schimmen en
angstgedachten. Hij kon niet over de dingen regeeren, de dingen regeerden over hem.
Een broodmes in zijn hand werd een wapen en verplichtte hem te denken aan een
gewelddaad, aan een moord! Om Mama behulpzaam te zijn sneed hij bijvoorbeeld
de boterhammen, maar terwijl hij dit werktuiglijk deed, maakten duistere machten
zich meester van zijn innerlijk wezen, werd hij als het ware een ander mensch, een
beestachtig mensch met een moordenaarsziel. Hij was plots met Mama in een hevigen
twist gewikkeld. Ze riep hem nijdig een scheldwoord toe en toen nam hij koelbloedig
het broodmes en plofte het haar in den buik tot aan het hecht. Ze liet een vreeselijken
gil en zakte ineen. Toen trok hij het mes uit het lichaam. Langzaam, zeer
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langzaam trok hij... trok hij... trok hij het mes uit de lillende wonde. Nu was alles
vol bloed: de keuken, het mes en zijn handen. Hij ging naar 't pomphuis, reinigde
het mes en wiesch de handen. Daarna ging hij zich aangeven op het politiebureau.
‘Ik heb mijn vrouw vermoord,’ zei hij kalm, ‘neemt mij in hechtenis.’
- ‘Je snijdt te veel boterhammen, Louis,’ antwoordde Mama toen, ‘waar zijn toch
je gedachten?’
Als hij zich schoor, dan moesten we. Mama en ik, ons heel rustig houden en vooral
uit de buurt blijven. Een kleine stoot tegen zijn voorarm kon groote gevolgen hebben,
want zijn scheermes werd goed onderhouden en stond altoos vlijmscherp. We hielden
het ons voor gezegd en bleven dus uit zijn vaarwater, maar het scheermes zelf speelde
hem parten en bezorgde hem namelijk allerlei onzinnige ingevingen. Hij moet zich
in zijn verbeelding ontelbare keeren de keel overgesneden hebben met dat scheermes.
Het was ook zoo eenvoudig! Even flink in hakken en 't was er mee gedaan! Hij
overwon natuurlijk die neigingen, maar zenuwachtig als hij was, gaf hij zich toch
tamelijk regelmatig een kerf in kin of wang. Hij was niet kleinzeerig, maar bij
dergelijk ongeval had hij telkens een tragische reflexbeweging en bracht hij een
eigenaardig geluid uit, een dof euh of een kort hmm. Men gewende daar ten slotte
aan. Men zag de beweging en men hoorde het geluid en dan zei men bij zichzelf:
‘Tiens, Papa zit er weer door.’ Maar toch was men blij wanneer het achter den rug
was, wanneer hij goed en wel geschoren was, met een kerf of zonder.
Als we 's avonds in de veranda zaten en we hoorden een gerucht in den tuin, dan
dacht vader dadelijk aan de mogelijkheid van een inbraak en daarna eerst aan de kat
van de buren. Hij ging zich natuurlijk vergewissen. Hij moest altijd zekerheid hebben.
Midden in den nacht stond hij soms op om zich te vergewissen of hij de voordeur
wel goed gegrendeld had. Hij zou ook op het dak gekropen zijn, indien hij boven
zijn hoofd een verdacht gerucht had waargenomen. Immer overwon hij zijn angst,
maar er zijn overwinningen die meer kosten dan een
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nederlaag. Vader sloopte al zijn zenuwen met zich steeds te gaan vergewissen.
Erger was het echter, wanneer het hem momenteel onmogelijk was zich zekerheid
te verschaffen omtrent het een of ander twijfelachtig geval. Ik herinner me nog heel
goed ons vijfdaagsch reisje naar het Groot-Hertogdom Luxemburg. Alles liep vrij
goed van stapel, toen op den derden dag mijn vader er ineens aan begon te twijfelen
of hij thuis de kraan van den gasmeter wel afgesloten had. We hadden namelijk een
tamelijk defecte leiding en werden af en toe weleens een gasreuk gewaar. Hoe Mama
hem ook poogde gerust te stellen, vader bleef van dit oogenblik af over dit kraantje
piekeren. Ze bereikte enkel dat hij er op den duur niet meer over sprak, maar ze kon
niet beletten, dat hij er zich gedurig het hoofd over brak en zich allerlei dingen begon
te imagineeren, naar alle waarschijnlijkheid het een al gekker dan het ander. We
konden, Mama en ik, duidelijk op zijn gezicht lezen wanneer hij er weer mee bezig
was. Terwijl we bijvoorbeeld de ruïnen van het slot te Vianden bezochten, tuurde
vader in gedachten door een kijkgat. De pracht van het panorama scheen hem geheel
te ontgaan. Hij keek noch naar het schilderachtig stadje dat aan onze voeten lag, noch
naar de blauwe bergen die het omprangden, noch naar het zilveren lint van de
kronkelende rivier, maar staarde voor zich uit, naar een vaag punt. Mama, die hem
in de gaten hield, werd plots woedend en riep uit: ‘'t Is gesloten, Louis, je gaskraantje!
Ik zeg je nondedomme dat het gesloten is, eeuwige twijfelaar!’ (Ze kende haar
Pappenheimers, mijn Mama!)
- ‘'k Wou dat ik het zeker wist,’ antwoordde mijn vader lakoniek, terwijl hij zich
met een zucht van het kijkgat verwijderde.
Er was niets aan te doen, voor vader was 't plezier van de reis er voor de driekwart
af. Nog dienzelfden nacht had hij een vreemdsoortigen droom. We keerden terug
van de reis, maar vonden onze straat in rep en roer. Al de buren waren te been en
keken in de lucht, naar ons huis, dat daar op meer dan honderd meter hoogte rustig
te drijven hing. Het was vol gas geloopen,
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ons huis, en toen als een ballon de lucht ingegaan. Alleen onze tuin was beneden
gebleven en daar speelde thans de lieve straatjeugd in of het haar eigendom was!
Onnoodig te zeggen, dat, toen we werkelijk thuiskwamen, alles prachtig in orde
bleek. Vader had het kraantje van den gasmeter nota bene zoo vast toegedraaid, dat
hij zich geweldig moest inspannen om het met behulp van den sleutel weer los te
krijgen.
Toen hij ons enkele dagen later zijn fameuzen droom durfde vertellen, - hij was
zeer openhartig en 't zou hem moeite gekost hebben Mama iets te verzwijgen, - was
geen van ons beiden bereid om er om te lachen. ‘Niet ons huis, maar mij zal je nog
de lucht doen invliegen met je manie van alles steeds zwart te willen inzien!’ meende
Mama en vader ging daar liever niet op in, omdat hij zich achteraf wel een beetje
schaamde. Het zou hem echter niet beletten later, in gelijkaardige omstandigheden,
een even wankelmoedige houding te blijven aannemen. Want het is gemakkelijk te
wijzen op de menschelijke gebreken, maar daarmee worden die niet opgeheven. Het
is niet voldoende er iemand attent op te maken dat hij stottert om hem op slag
fatsoenlijk te doen spreken.
Gedachten zijn als soldaten. Als ze een meester vinden laten ze zich tamelijk gewillig
drillen. Men kan ze netjes in 't gelid doen opmarcheeren naar een positief doel en
men kan er wilde oratorische charges mee uitvoeren. Maar er moet een
verantwoordelijke leiding zijn. Met tien goedgedrilde gedachtensoldaatjes bereikt
men meer dan met ontelbare losbandig wriemelende anarchisten.
Mijn vader, die steeds vol gedachten was, had bijzonder veel last met de
anarchisten. Hij leverde geweldig strijd om ze te verdelgen. Maar ze waren listig, ze
bestookten de regelmatige troepen van uit onvoorziene hinderlagen. Het was een
soort guerilla, die nooit geheel gesmoord werd en steeds gevaar bood voor volledige
overrompeling.
Het is even na den middag en mijn vader spoedt zich
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van het bureau huiswaarts. Hij heeft een lang traject af te leggen, van het
Zuiderkwartier tot aan de wijk van den Pothoek, gansch in het Noorden van de stad.
Dit traject loopt hij viermaal per dag af. tweemaal in elke richting. Slechts bij hooge
uitzondering neemt hij de tram. Geld, aan trammen besteed, heet hij weggesmeten.
Dat is één. Een flinke wandeling prikkelt den eetlust of bevordert de spijsvertering.
Dat is twee. Hij gaat dus te voet, houdt er een goed tempo in, zooals het een turner
betaamt, en legt den weg af in circa drie en veertig minuten. Iemand anders zou
zeggen in ongeveer drie kwartier, maar voor mijn vader blijft een verschil van een
paar minuten nog altijd een verschil. Hij kent al de bijzonderheden van den langen
weg, weet waar hij kort z'n draai kan nemen en waar hij in schuine richting dient
over te steken om enkele meters te winnen. Hij gaat dus in de mate van het mogelijke
recht op recht en verliest geen tijd onderweg. Niet dat de bedrijvigheid op straat hem
onverschillig laat. Integendeel, hij voelt zich in merg en been lid van de Antwerpsche
gemeenschap en met warme belangstelling volgt hij vaak het drukke gedoe van
menschen, dieren en voertuigen. Hij is enkel gehaast omdat het nu eenmaal in zijn
aard ligt, omdat hem altijd iets of iemand op de hielen schijnt te zitten. Zijn horloge
fascineert hem bovenmatig, vooral de secondenwijzer. Het is ongelooflijk, hoe
dikwijls hij dit horloge consulteert. Het is een soort manie. Een korte ruk aan den
ketting en daar kijkt hij naar de wijzerplaat. Soms is hij vergeten wat hem aanleiding
gaf. Hij kan zich onmogelijk verzoenen met het idee dat elke seconde zich definitief
uittikt en nooit meer weerkomt. Waar blijven al die seconden? Thuis, in de veranda,
hangt een porseleinen bord aan den wand, met in gothische letters de spreuk: ‘De
tijd gaat snel, gebruik hem wel.’ Die spreuk werkt geweldig op zijn verbeelding.
Waarom? Eenvoudig omdat hij, niettegenstaande al zijn haasten, steeds den indruk
blijft behouden, dat hij zijn tijd gewoonweg verspilt. Vergeet niet, dat hij een
kunstenaar had willen zijn, een schepper van onvergankelijke waarden.
Hij heeft thans de twee derden van den weg achter
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den rug. Plots krijgt hij op den hoek van een straat een stadsuurwerk in de gaten dat
niet in orde schijnt te zijn. Het loopt voor. Een ruk aan den ketting. Het loopt precies...
negen minuten voor. Die negen minuten doen hem denken aan dat verschil van negen
centimes in zijn boekhouding. Lammenadig, zoo'n verschil van negen centimes. Een
nul of 'n paar nullen ergens te veel of te weinig, dat laat zich nogal vlug ontdekken,
maar negen centimes, dat is beroerder. Hij loopt er volop over te piekeren, wanneer
hij in de Lange Beeldekensstraat, niet ver van het Stuyvenberggasthuis, op een
gegeven oogenblik een eigenaardige bevinding opdoet. Een jonge snaak stapt hem
voorbij, die gulzig bijt in een wafeltje ijsroom. Het is vrij koud en mijn vader doet
onwillekeurig: ‘Brr’. En meteen heeft hij het gevoel, dat hij dit kleine tooneel voor
de tweede maal in zijn leven meemaakt, in precies dezelfde omstandigheden, met
precies dezelfde menschen in de omgeving, met dezelfde tram die net op dit moment
voorbij rammelt en met, van zijnentwege, hetzelfde reflex-brr! Eigenaardig, denkt
mijn niets vermoedende vader, zeer eigenaardig. Maar nauwelijks is hij enkele stappen
verder, of daar bespringt hem, van achter de ijsroom-hinderlaag, de
gedachtenanarchist: ‘Als ik, met zoo 'n koud weer, op die manier in een
crème-glacewafeltje moest bijten, dan duurde het geen minuut of ik deed het in mijn
broek!’
Pas heeft hij dit gedacht, of hij wordt een onheilspellend gerommel in zijn darmen
gewaar. Zooals bij een kriebeling de hand zich reflectorisch terugtrekt, zoo bracht
die onverhoeds opduikende gedachte automatisch de darmen in opstand. In aller ijl
roept vader de wacht in 't geweer en zegt namelijk tot zichzelf: ‘Nog een paar straten
en ik ben thuis!’ Ondertusschen heeft hij reeds instinctmatig den pas versneld. Maar,
‘je haalt het nooit!’ flitst het paniekverwekkend door zijn brein en een nieuw, thans
veel heftiger onderbuiksch gerommel doet hem water en bloed zweeten. Ik haal het
wel. Je haalt het niet. Wel! Niet! Wel! Niet! Het wordt een gevecht op leven en dood.
Tusschen twee krampen in stormt mijn vader als een razende zot naar huis, naar 't
huisje thuis.
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Oost West, thuis best! Op een gegeven oogenblik acht hij zich verloren. Een
verschrikkelijke kramp doet hem ineenkrimpen. Zou hij, ten einde raad, in 't zicht
der haven dat cafétje nog maar eens binnenvluchten, zooals hij in laatste instantie
reeds zoo menigmaal verplicht werd? Liever niet, natuurlijk. Ze kennen hem daar
al, noemen hem achter den rug het vliegend gemak of den W.C.-expres! De kramp
is een oogenblik minder hevig en mijn vader waagt een uiterste poging en zet den
laatsten sprint in. Aan de manier waarop de voordeur open en toe vliegt, hooren wij,
Mama en ik, hoe de zaken staan. We openen behulpzaam een paar tusschendeuren
en daar stormt de expres ons voorbij, in een warreling van reeds openvliegende
kleedingstukken en losgemaakte bretellen.

III
De kapitaalkrachtige Belgian American Oil Cy was gewoon de zaken steeds op
grootscheepsche wijze aan te pakken. In 1908, toen het oude depot niet langer bleek
te voldoen aan de vereischte, werd een uitgestrekt, braakliggend terrein aangekocht
in het rustige Zuiderkwartier, waarop weldra een gebouwencomplex verrees, dat de
hooge oomes van de B.A.O.C. tot eer strekte. Een groote poort liep onder het statige
voorgebouw en verschafte toegang tot een ruime binnenplaats, waar links een loods
ruimte bood voor ongeveer twintig tankwagens, terwijl rechts de stallingen
gemakkelijk een dertigtal paarden konden herbergen. Alles was in de perfectie, van
af de enorme opslagplaats voor de vaten tot het laatste petroleumblik. De
spiksplinternieuwe, steenroodgeschilderde tankwagens zagen er feestelijk uit, wanneer
ze, vroeg in den morgen, met hun vracht van eventjes 3000 liter door de poort
donderden om hun stadsronde aan te vangen. Belgian American Oil Cy schreeuwden
de gele blokletters, die nijdig afstaken tegen het brikkenrood; ook aan de achterzijde
sprongen de initialen in het oog: B.A.O.C. Ze verwekten sensatie in de stad, die roode
wagens, alsmede de paarden, want dat waren vurige Brabantsche en Ardenner trekkers,
die er goed-
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verzorgd uitzagen. Tegen zulke spannen konden de kleinere firma's het onmogelijk
halen. Zij zonnen op middelen om zich op de markt te handhaven en joegen
onverwachts hun prijzen naar beneden. Toen ontstond een strijd op leven en dood,
die fataal moest eindigen met de totale uitroeiing of de opslorping van de kleine
garnaal. Want handel drijven, dat is eenvoudig elkander den nek omwringen. Er is
geen sentimentaliteit mee gemoeid. De sterkste wint altijd. Slechts in de gewijde
geschiedenis zien we een David een Goliath verslaan. In den handel blijft het
onfeilbaar David die steeds aan het kortste eindje trekt.
Het kantoor bevond zich op de eerste verdieping van het voorgebouw. Men bereikte
het langs een tamelijk duistere wenteltrap, die rechts van de poort haar eersten draai
nam. Eerst belandde men in een kleine wachtkamer, van het eigenlijk bureau
gescheiden door een houten beschot, met drie loketten en een deur, waarop ‘Entree
interdite - Verboden ingang’ de klanten verwittigde, dat ze daar niets te maken hadden.
Het bureau zelf was zeer ruim, bood plaats voor minstens tien pennelikkers, alhoewel
het aantal klerken zich in de drukste jaren toch maar tot hoogstens 'n vijftal zou
beperken. De lessenaars en stoelen waren uitermate hoog. De bediende, als hij eenmaal
goed op zijn plaats zat, kon onmogelijk met beide voeten tegelijk den grond raken
en gebruikte dan ook de sporten om den gewenschten steun te verkrijgen.
Het was er door den band zeer stil. Er werd hard gezwoegd en weinig gesproken.
De B.A.O.C. betaalde niet slecht, maar duldde geen babbelzieke ‘plantrekkers’.
Ieders taak stond nauwkeurig omschreven, haarfijn afgeteekend. Men ging niet naar
huis vooraleer die taak tot in de puntjes volbracht was. Het kwam er dus op aan geen
tijd te verliezen, want overuren werden toch niet vergoed.
Van Mol hield er de hand aan, dat alles van een leien dakje liep en er geen tijd
verspild werd aan beuzelarijen. Hij kon op ieder oogenblik een controleur verwachten,
een van die onbetrouwbare menschen, die, het heele land door, de depots bezochten,
uitvoerig verslag
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uitbrachten over hun bevindingen en je heele carrière konden beïnvloeden. Hij wilde
goed aangeschreven staan bij de directie, dus diende niets aan het toeval overgelaten;
hij hield voortdurend een waakzaam oog in 't zeil.
Toch waren er de geruchten, die van buitenaf doordrongen. Het bureau lag
gedeeltelijk boven de inrijpoort en een groot raam gaf uitzicht op de binnenplaats.
Rond den middag en tegen den avond, wanneer de tankwagens binnenreden, dreunde
het heele gebouw. Men hoorde daarna de voerlui de paarden uitspannen en stallen.
De vermoeide, hongerige dieren hinnikten en de hoeven galmden op de kasseien.
Kort nadien kwamen de werklui, pet in de hand, met hun leeren tasschen het bureau
binnen om af te rekenen. De geldstukken rinkelden, werden op hoopjes gestapeld.
Ook de geldinners, die de winkels, warenhuizen en andere voorname klanten deden,
kwamen den hoop vergrooten en vulden het kantoor met hun geld, hun reclamaties,
hun betaalde en onbetaalde facturen.
Maar als het raam openstond, dan waren er ook in de stille uren nog geruchten.
Er stonden steeds paarden op stal, die zich deden hooren, stampten of hinnikten. Er
was Madame Van Mol, die den stalknecht iets toeriep of de kippen met haver voerde.
Er waren de kippen zelf en de haan, die telkens als hij kraaide den indruk wekte, dat
hij er in zou blijven en die het toch telkens weer bleek te overleven. En verder, achter
den hoogen muur, in den aangrenzenden tuin van den notaris, waren er de onzichtbare
zangvogeltjes die in de hooge boomkruinen kwinkeleerden. Als men dat hoorde, en
men sloot de oogen, en men snoof den pregnanten geur van paardenmest op, dan
kon men zich zonder veel verbeeldingskracht op een rustige hoeve wanen. De illusie
duurde echter niet lang, want vrij spoedig kreeg men de petroleumlucht in de
neusgaten en wanneer men dan de oogen opende, grijnsden links en rechts van je de
bleeke gezichten van uitdrogende aapmenschjes, gebogen over dikke boeken, dossiers
en ingewikkelde facturen. Die facturen, bijvoorbeeld, dienden nagezien, opgeteld,
ingeschreven en geclasseerd.
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Facturen, boeken en dossiers. Dossiers, boeken en facturen. En buiten, achter den
hoogen muur, die vogels die hun bek maar niet wilden houden!
Van Mol had werkelijk geen reden tot klagen. Hij trok een hoog salaris, beschikte
in het gebouw over een geriefelijk appartement en regeerde weldra over vier klerken,
drie geldinners en ruim dertig werklieden. Het steeg hem wel niet te erg naar het
hoofd, maar hij liet het zich toch voorstaan, dat hij voortaan een zekeren rang
bekleedde, ‘qu'il était devenu quelqu'un dans la société’. Hij was wel is waar slechts
gehuwd met de dochter van een varkensbeenhouwer, maar die dochter had
veertigduizend frank als bruidschat meegekregen en dat wilde, ‘nom d'un chien’,
toch ook wat zeggen. Ze leerde vrij spoedig voor Madame spelen, die
varkensbeenhouwersdochter. Voor Madame spelen en in 't Fransch parlesanten. ‘Elle
parlait français comme une vache espagnole,’ maar ze sprak toch Fransch. Haar
mooie moedertaal gebruikte ze uitsluitend om de meid en den stalknecht af te
snauwen. Als ze oprecht boos werd, - en dat gebeurde hoogstens een tiental keeren
per dag, - dan vond ze scheldwoorden, die de wijven van de vischmijn uit het lood
zouden geslagen hebben.
Hoe de verhouding was tusschen de echtelingen, viel moeilijk uit te maken. Van
Mol was weinig van zeggen, bleef steeds gesloten als een graf. Hij hield zijn
ondergeschikten op eerbiedigen afstand, gaf korte, zakelijke bevelen en zijn gezicht
stond steeds in dezelfde plooi: stug, onbetrouwbaar en voor de rest expressieloos.
Wat hij innerlijk dacht of voelde kon niemand gissen.
Mijn vader moet een heelen tijd in Madame Van Mol's goede gratie gestaan hebben.
Hij was van nature galant tegenover dames en liet zich gemakkelijk inpalmen.
Madame Van Mol, die letterlijk niets te doen had, liep van den morgen tot den avond
door het heele gebouw, bemoeide zich met alles en nog wat, viel het werkvolk lastig
met allerlei futiliteiten en verveelde zich voor de rest steendood. Als ze op de
binnenplaats, in de poort
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of op de trap toevallig mijn vader ontmoette, dan moest deze er door den band aan
gelooven, dan klampte ze zich aan hem vast als aan de reddende plank, die haar,
voor enkele minuten tenminste, verlossen kon uit de eindelooze verveling, die ze,
alleen aan haar lot overgelaten, steeds vruchteloos trachtte te ontgaan. Mijn vader
hoorde dan geduldig de kletspraatjes of jeremiades aan over dienstpersoneel in 't
algemeen en dienstmeiden in het bijzonder, een beetje verveeld wegens den verloren
tijd, maar toch ook weer geflatteerd, omdat de vrouw van zijn chef niet onverschillig
bleek te staan ten opzichte van zijn persoon.
Af en toe liet ze zich ook weleens uit over dingen van meer intiemen aard. ‘Mon
mari,’ bekende ze op zekeren dag, ‘il n'est pas méchant, vous savez, pas méchant du
tout. Seulement, je n'ai pour ainsi dire rien à lui, tout à fait rien, rien de rien! Quand
nous sommes entre nous, il ne parle presque pas. Il lit son journal, ou il s'occupe de
ses actions, de ses chemins de fer et de ses caoutchoucs, et quand je lui pose des
questions, il répond toujours à côté. Pas agréable, vous savez, un homme pareil. C'est
à éclater! Mon mari, c'est un vrai chose, un vrai... ta... un ta... Comment dit-on? Un
taci...’
- ‘Un taciturne?’ vroeg mijn vader.
- ‘Oui, c'est ça, un vrai taciturne, un taciturne invé... invé... invétériné!’
Mijn vader had het niet te onderschatten voordeel, dat hij zich geweldig serieus
kon houden in dergelijke gevallen.
Als men bij de dertig paarden te onderhouden heeft, beschikt men over zoodanig
veel haver, dat er genoeg op af kan om een twintigtal kippen mee te voeren. Madame
Van Mol begon dus met een twintigtal kippen. Na een jaar of vier waren het er al
ruim zestig. Of ze haver te slikken kregen, die kiekens! Er lag soms een laag van een
duim dik in de kippenren. Maar de kippen hadden maling aan die haver. Ze scheten
er op!
Iederen morgen stelde elke kip zich steeds dezelfde vraag: ‘Hoe leg ik het aan,
om buiten die vervloekte haver nog wat convenabels te bikken te krijgen?’ Ver-
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mits de ren steeds open stond, begon ze dus haar ronde. Eerst nam ze de stallingen
eens in oogenschouw, maar 't was daar al haver wat de klok sloeg. Een echte obsessie,
die haver! Men zou er de haverstuipen van gekregen hebben!
Ze probeerde het dus maar eens op de binnenplaats. 't Werd daar een hopeloos
zoeken naar dingen, die er toch nooit te vinden waren. Geen pier die zich nog in de
open lucht zou gewaagd hebben! Niets dat werkelijk de moeite waard leek. Niets!
‘Rien! Rien de rien!’
Zooals de dorstige woestijnzwerver vaak het slachtoffer wordt van een
luchtspiegeling en aan den horizon een groene oase of een koelen waterloop ziet
opdoemen, zoo telde de kip ook oogenblikken, dat ze in een nabij verschiet
maïskorrels meende te bespeuren, van die lekkere maïskorrels waarop elke fatsoenlijke
kip zoo verlekkerd is. Maar bij nader onderzoek bleek het altijd iets anders te zijn,
iets dat met maïs niets te maken had en bovendien onverteerbaar. En de kip zuchtte,
zooals alleen een kip zuchten kan die bijna uitsluitend van haver bestaat, en vervolgde
haar weg, haar langen lijdensweg.
In het middaguur, als de werklui schaftten, trachtte de kip gewoonlijk haar slag te
slaan. Er bleken zich tusschen die meestal ruwe proletariërs toch wel menschen te
bevinden, die medelijden hadden met de arme, gepluimde hongerlijders. Er vielen
broodkorsten te veroveren, lekkere broodkorsten, waar nog wat margarine of zoete
lies aan kleefde.
Maar ze was niet alleen, de kip. Er waren de zestig collega's die tegelijk met haar
een deel van den buit kwamen opeischen. Echt revolutionnaire tooneelen speelden
zich af. Er werden door de zestig kippen, haan aan 't hoofd, in den regel aanvallen
ondernomen op de boterhametende manschappen. 't Kon er dan werkelijk stuiven!
Want de werklieden verlangden ten slotte rustig te eten en deelden links en rechts
weleens een trap uit om de kwiekste belhamels een beetje op afstand te houden. En
een hen, die zulk een trap incasseerde, kon een leven maken alsof haar den nek
omgewrongen werd.
Toch legden ze eieren, die kippen. Ze moeten een
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haversmaak gehad hebben, maar 't waren wel degelijk eieren. Eieren die niets kostten,
die Madame Van Mol gratis in den schoot vielen. Ze legden er echter niet genoeg.
Als Madame Van Mol een kip bekeek, dan zag ze haar het ei letterlijk uit het lijf. De
kip liet zich daardoor echter niet van haar stuk brengen. Moedwillig geworden wegens
de haver hield ze elk ei net zoo lang op als maar eenigszins mogelijk was.
Ook waren ze niet voldoende gedisciplineerd, die kippen. Er liepen ‘smeerlappen’
tusschen, die hun eieren ‘verloren’ legden. Madame Van Mol's grootste onrust lag
dan ook in het vermoeden, dat de werklieden die eieren vonden en mee naar huis
namen. Er zijn altijd veel dieven geweest onder het werkvolk, meende ze. Wanneer
een kip met luid te kakelen de wereld verkondde dat ze wat gelost had, was Madame
Van Mol niet meer te houden. Ze was er dan werkelijk als de kippen bij! En ze zocht
net zoo lang tot ze het ei vond. Men heeft haar zien zoeken tot onder de tankwagens,
wanhopig zien zoeken naar het ei, het gratis ei, dat naar haver moet gesmaakt hebben!
Ze lieten vooral veel vuil, die kippen! In feite lieten ze meer vuil dan dat ze eieren
legden. Zoo wat overal vond men kippensignaturen, op de kasseien, de vensterbanken,
de vaten, de tankwagens, de disselboomen en op al de rest. Terwijl je even stond te
praten zouden ze op je schoenen geschreven hebben. Nam je terloops een of ander
voorwerp op, dan moest je daarna met ontzetting vaststellen, dat je de hand vol
‘kiekendingen’ had! Ze geneerden zich waarlijk niet, die kippen. Maar in den grond
hadden ze gelijk, want Madame Van Mol geneerde zich nog veel minder.
Er waren, buiten de kippen, verder nog de drie katers die de muizen moesten
verdelgen. Van Mol bracht zeven en 'n halve cent per dag in rekening voor 't
onderhoud van deze dieren. In een tijd, dat 'n schooljongen zich voor één cent bijna
ziek kon snoepen, mocht dit ruimschoots voldoende heeten. Maar de katers zaten er
wel mee. met die officieel geboekte subsidie! Ze hadden het nog slechter dan de
kiekens, want die kregen ten-
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minste toch nog de haver. Zij kregen letterlijk niets en waren dus uitsluitend op de
jacht aangewezen. Maar de muizen hadden er vrij spoedig genoeg van en verhuisden
naar veiliger oorden. Toen gingen de katers op avontuur uit en slaagden er in heel
de buurt in rep en roer te zetten. Weldra stonden ze berucht als de stoutmoedigste
roovers die men in die stadswijk ooit aangetroffen had. Menige jonge duif, menig
zangvogeltje en ontelbare musschen vielen hen onder de klauwen. Maar met dit al
bleven ze mager, graatmager. 't Waren echte spookverschijningen.
Op een schoonen dag stelde men vast, dat een van de katers verdwenen was. Hij
was waarschijnlijk in een hinderlaag gevallen en door een of ander razend
duivenmelker in koelen bloede afgemaakt. In elk geval, hij liet niet meer van zich
hooren. Toch bleef Van Mol regelmatig de zeven en 'n halve cent in rekening brengen.
Er was immers geen bewijs dat het dier dood was. Het was slechts tijdelijk verdwenen
uit de circulatie en kon onverwachts opnieuw voor den dag komen. Dus werd in het
boek der kleine onkosten rustig de gewone vergoeding genoteerd. Zeven en 'n halve
cent per dag voor drie katers, die er slechts twee waren en dan nog van honger
crepeerden!
Van al de levende wezens, welke de voorzienigheid onder Madame Van Mol's
hoede gesteld had, was de dienstmeid voorzeker nog het meest te beklagen. Het was
een half onnoozel boerenmeisje met dikke borsten en een sterk geprononceerd
achterste. Ze was afkomstig van Waasmunster en had een zeer ongelukkige jeugd
gehad. Amper vijftien jaar oud werd ze door haar eigen vader verkracht. Zij niet
alleen: haar zuster, die nog een jaar jonger was, onderging hetzelfde lot, werd zwanger
en baarde thuis een kind, dat in den beerput versmacht werd. Zulke dingen gebeuren
wel meer op het platteland, maar komen niet altijd uit. Ditmaal was dit echter wel
het geval. Een gebuur rook lont en hing de zaak aan het klokzeel. Het was een
geweldig schandaal en het werd een groot proces. De misdadige vader kreeg twintig
jaar, de onverantwoordelijke, half suffe moeder werd opge-
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sloten in een gesticht voor zwakzinnigen en de meisjes geïnterneerd in een instelling
voor moreele heropbeuring.
Julia was vier en twintig jaar toen ze bij Madame Van Mol in dienst kwam. Ze was
een geduldig lastdier, waarmee je straffeloos en naar hartelust mocht sollen. Als haar
meesteres zeer verbolgen was, kreeg ze allerlei lieve benamingen te hooren, waaronder
‘lamme teef’ en ‘stomme boerenlut’ tot de enkele behooren die nog op papier te
brengen zijn. Het bleef echter niet bij woorden. Madame Van Mol durfde haar meid
ook in den rug te porren of onder het dikke achterste te schoppen. Het moet haar een
vicieuze prikkeling bezorgd hebben, zoo 'n trap tegen dat achterwerk. En dan daarna
het zicht van dat domme, door tranen overgoten boerenbakkes! 't Gaf 'n verborgen
genot, het verwekte 'n mysterieus gekrieuwel en men wilde dan mordicus nog meer
gaan schoppen!
Ze hield het vier jaar uit bij Madame Van Mol, de arme sloor, en ze zou het nog
langer volgehouden hebben, want ze verdroeg alle vernederingen en stelde zich
tevreden met het laatste restje afval dat de keuken achterliet, ware het niet die
zwangerschap geweest, die op een gegeven oogenblik niet meer te loochenen viel.
Die gemeene hoer! Ze kwam bijna niet buiten en toch had ze middel gevonden om
zich te laten knippen! Ze vloog natuurlijk op staanden voet de straat op. Of dacht ze
soms, dat het depot van de B.A.O.C. in een moederhuis ging omgetooverd worden?
Van Mol deed erg zenuwachtig in dien tijd. ‘Cette affaire avec ma servante m'a
tout-à-fait bouleversé,’ zei hij tot zijn klerken, ‘cela m'a rendu malade. C'est écoeurant,
des histoires pareilles.’
Elkeen begreep, dat zooiets inderdaad wel van aard was om je een tijdje geheel
van streek te brengen. Die zenuwachtigheid van den patroon hield trouwens niet lang
aan. Weldra vertoonde hij opnieuw zijn gewoon gezicht, dat onbewogen gezicht dat
steeds in dezelfde plooi stond: stug, onbetrouwbaar en voor de rest expressieloos.
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Ongeveer tien jaar later kwam Julia toevallig bij ons in dienst als losse werkvrouw
voor 'n dag in de week. Mama wist niet met wie ze te doen had toen ze haar in huis
nam, maar mijn vader herkende haar dadelijk. Ze zag er veel ouder uit dan ze in
werkelijkheid was. Haar eeltige handen spraken boekdeelen. Ik heb als jongeling
vaak met een grenzeloos medelijden naar die handen gekeken, naar die handen die
slechts werken konden en niet meer bij machte waren te streelen. Die ten andere
niets te streelen hadden. Want het kind was dood. Het had drie maanden geleefd en
was toen in de stuipen gebleven.
Kalmweg, haast zonder wrok, vertelde ze Mama hoe Madame Van Mol haar als
meid behandeld had. Wie de vader was van het kind kwamen we echter nooit te
weten. Ze wilde het niet zeggen. Ze bleef koppig zwijgen als Mama er over begon.
Na enkele vruchtelooze pogingen gaf mijn moeder het op. 't Was trouwens lastig
praten met 'r, want ze was haast zoo doof als een pot. Heelemaal versleten was ze.
Ze had te veel gezwoegd en te veel miserie was haar deel geweest. Werken, lijden
en vernederd worden was alles wat het leven haar voorbehouden had.
Gedurende twee jaar kwam ze elken Vrijdag het grove werk in huis doen, het werk
dat mijn Mama te zwaar lag. Gelaten, zonder mopperen, plaste en plonsde ze, en
poetste de kachel en het koper, en vond dikwijls nog den moed om ondertusschen
binnensmonds 'n oud volksliedje te neuriën. Te neuriën, want hardop zingen zou ze
niet gedurfd hebben. Aan tafel, vooraleer met eten aan te vangen, sloeg ze een kruis.
Niettegenstaande alles was ze haar geloof getrouw gebleven.
Ze woonde ergens op een kamertje te Deurne. Op een avond, toen ze huiswaarts
keerde, werd ze aan de Turnhoutsche Poort bij het oversteken der rails door de
buurttram verrast. Je kent nog wel die oude logge, vierkantige machines van de
buurtspoorwegen, die zoo helsch konden fluiten en zoo laag langs den grond
scheerden. Ze waren zonder genade, die machines!
De dagbladen hebben ons alles in kleuren en geuren
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verteld. Hoe het met haar gesteld was en hoe het bloed vloeide. En hoe ze nog twintig
minuten geleefd had, beklemd onder die lompe, zware machine, met al dat volk er
omheen, dat rumoerige volk, dat zich verdrong om die onooglijke miserie van zoo
dicht mogelijk te aanschouwen.
De photo heeft het dagbladlezend publiek toen nog moeten missen. De
photo-reportage was op dit oogenblik nog niet zoo erg in de mode. Sedertdien zijn
we er fel op vooruit gegaan. Thans krijgen we bij het uitgebreid verslag ook nog wat
te zien. Het lijk is wel is waar gewoonlijk met een deken of met een paar zakken
bedekt, maar daaronder kan men het afschuwelijke toch nog wel vermoeden en ook
steekt er af en toe weleens een lichaamsdeel uit: een been, een verwrongen voet, of
een arm, of simpel 'n witte hand. En het bloed ziet men altijd. Het vele bloed. Te
veel om uit slechts één mensch te zijn weggevloeid. En de lezers draaien het blad
langs alle kanten en genieten van al die schrikwekkende details, en zwelgen in dat
bloed, bezuipen zich aan dat bloed, aan het bloed van dien armen, gemartelden
medemensch. Ziedaar de vooruitgang, verwezenlijkt door middel van de zich steeds
meer en meer op de hoogte stellende photo-reportage! Dat we er verdomd altijd
moeten op vooruitgaan! Waar zal dat op eindigen? Op steeds meer bloed? Meer
bloed voor de al meer en meer op bloed beluste honden?
Mijn vader werd zeer wit toen hij het ongeluk vernam. Hij rees recht van zijn stoel
en ging aan het raam staan. Men zou gezegd hebben dat hij simpel naar buiten, keek.
Maar zijn rechter schouder ging zachtjes op en neer. Hij snikte.
EUGENE BOSSCHAERTS
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[Gedichten]
Dronken middag
In onzen tuin bloeien veel witte rozen,
op welker glans men zich verloren tuurt...
Kom lieveling, hier wil ik je liefkozen,
tot schâ en schande van de gansche buurt...
Door d' hagen kijken reeds benieuwde oogen,
nu ik mijn badcostuum heb aangedaan.
Daarachter wordt mijn waarde al gewogen:
wat zal het worden als jij naakt zult staan?
De avond komt weldra, dan wordt het kil,
en door de kou gaat elk verlangen stil...
Kom lieveling, langer getalm is uit den booze,
ik wil je nemen tusschen enkle rozen...

Karel van de Woestijne
Voor Piet Van de Velde.
...Want thuis liggen uw verzen open
op mijn tafel... Ik ben gevlucht
en heb m' erbarmelijk bezopen,
voor uwe eenzaamheid beducht.
Want ook mijn leven is als 't uw,
daar ik om eigen liefde treur,
en uren, nachten, dagen schuw
blijf kloppen aan dezelfde deur.
Nu zit ik hier, een late klant, te loomen
en alles om mij heen wordt lichter,
nu uwe verzen naar mijn lippen komen,
nu iemand fluistert: ‘dronken dichter’.

11 Juli.
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Aloha te Parijs
Zij droomt vergeefs van hare heete landen,
nu zij met dezen blanke naar Parijs gekomen is.
Zij glimlacht bitter: zij draagt nu kousebanden
en hooge hakken. Zij gaat misschien naar Nice...
Hij troont haar mee van bar tot bar,
geeft haar whisky te drinken en absinth,
tot zij volslagen dronken geen bezwaar
meer heeft, tegen een onbescheiden vriend.
Des morgens vroeg ligt zij te suffen op een sofa,
hoort kinderstemmen die exote namen noemen.
Dan komt hij binnen in zijn pyjama,
zeer vriend'lijk, brengt tot troost wat bloemen:
Niet lang laat zij zich paaien door zijn ‘later’.
Eens zal zij zich verdrinken in het donker water
dat zij zoo moeilijk uitspreekt: la Seine...
Haar leven: ‘ça ne vaut plus la peine.’

Verlangen der herinnering
Ik wil nog eenmaal spelen na
den regen, met houtjes in de goot,
die zachtjes vloeit naar 't eind' en dra
weer droog zal zijn, gevuld met dood
van oude blaren...
Ik droom nog eenmaal kind te zijn,
blootvoet loopend door de plassen,
in kleeren van weleer, die veel te klein,
geuren naar lang-gesloten kassen...
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En met de zachte meisjes zitten,
des avonds, voor het slapen gaan,
rondom het vuur, totdat de witte
kleeren, die 't lijfje niet verraân,
hun leden overglijden...
Nog soezen over prentenboeken,
verhalen rijgend aan een beeld,
de schaûwen volgend in de hoeken,
door licht en duister overstreeld...
Om eind'lijk door den nacht te slapen,
zonder verschrikking om de duisternis,
met 't bijzijn van de and're knapen
die leven zonder droefenis...

Oud lied
Zij sluimert in het duistere vertrek,
waar alles stil is, suizend-stil,
en zingt en stamelt door haar slaap: ‘Het hek
is wit, het hek is zwart, het hek is kil...
Het hek waardoor hij ging is zwart en kil,
wees stil, nu ook de rozen zijn verbloeid,
die vloeiden om het witte hek, wees stil...’

Kindsheid II
Wind
Nu komen schaûwen uit de duistre hagen
waarlangs zij luist rend huistoe gaat,
Z' is bang om deze stilte die zij niet verstaat,
ze hoort den wind niet en zijn fluist'rend vragen...
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Waar is hij heen haar vriend die ruischt
en door de blaren honderd wijzen neurt;
zij is gewoon dat hij de landen kruist
en haar met rozen en jasmijn omgeurt,
Nu echter is hij droef en zwijgt...
Plots komt de angst naar hare keel genepen,
hoort zij geen stappen dáár? Zij hijgt
en loopt, voor zij wordt vastgegrepen...
Gelukkig is 't vertrouwde huis dichtbij.

De koster
In dienst van god wordt veel vergeven
zonder te vragen: wie? waarom?
Hij weet zich ver boven het dorp verheven,
slaat hij niet soms de bladen om
van heer Pastoors gebedenboeken?
Maar verder neemt hij 't niet zoo'nauw:
Er zijn zooveel verdoken hoeken
bij kwezels en weduwen in de rouw.
Met hem zond'gen is geen geboden
schenden, 't is dienst doen voor den heer.
Hij weet de droefheid van een doodendienst, en in den hemel zijn geen vrouwen meer.

J. Slauerhoff
I. Grafschrift
Men heeft u langzaam recht gedaan,
niet zonder spijt en zonder blaam,
daar uwen ruischend-vreemden naam
houdt zooveel zedeloosheid saam...
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II. De Vrouwen
De vrouwen luiken d' oogen toe
als men u leest met zachte stem,
droomend over het billet doux
dat gij eens schreef voor één van hen...
Zij hijgen lang, verbrand van binnen,
en kussen d'armen en de handen...
Gij hebt hun lust gewekt, begin en
eind smelten tot zoete schande...
Zij willen naakt tusschen de luiden staan,
liever in lust en lasten sterven,
dan eenmaal 't donker hart verraân,
de bijslaap van een man te derven...
Gedurig roept hun ruischend bloed
naar d' heerlijkheden van uw beelden,
tot aan het slot: vergaan door gloed
en deelen in uw doode weelde.

10 September.

Achilleus doodt Penthesileia
Hij dreef de speer doorheen haar lijf,
en 't was alsof hij haar bezat
met dat gebaar.
Het trotsche lijf
dat door veel maagden was beroerd,
- maar in de stilte van 't alleen zijn
naar zijn kracht gehunkerd had viel met een ongeschonden schoot
onder zijn handen.

JAN D'HAESE
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[Gedichten]
Het laatste avondmaal
Het was al laat, toen wij voor 't Leger stonden,
Wij hadden honger en wij waren moe.
Judas had in zijn zak nog twintig francs gevonden
En twee vijf-cens, één twaalfenhalf daartoe.
Onder het grauwe licht nog dertien stoelen stonden
Vlak bij de stoof, al brandde ze ook niet.
Een plakbrief aan den muur hing daar om te verkonden
Dat men niet vloekt, want dat Gods oog ons ziet.
...Hij schonk het schrale bier en brak het zwarte brood
En strekte zegenend Zijn smalle witte handen
Eer Hij ons van Zijn drank en van Zijn spijze bood.
In Zijn doodmoe gelaat zag ik Zijn oogen branden
En een beklemming viel, toen Hij gepijnigd van den
Een naar den ander zag: ‘Wie uwer zocht Mijn dood?’

Het Sanhedrin
In deze zaal zetelt het Sanhedrin
Hier daagt 't Partijbestuur en ginder de Synode.
Men neemt besluiten en is één van zin:
Een strenge tucht is vóór alles geboden.
Zij zullen steeds en weer hun Zaligmaker dooden
Omdat Zijn Woord tégen hun wetten staat.
Men heeft Hem ter vergadering ontboden,
Maar in hun harten broeit reeds het verraad.
Is Jezus hier? men wacht Zijn referaat...
De onrust groeit, men fluistert met den bode
Die ijlings heengaat en Hem zoekt op straat.
En vindt in gore steeg, daar spreekt Hij, midden in
Een havelooze bent. Boven Zijn hoofd waait 't roode
Vaandel van Vrijheid, Liefde en Broedermin.
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Maria van Magdala
Een havelooze sliert trekt door 't Schipperskwartier.
Toen d' eerste schemer op den Burchtgracht kwam gedoken,
Ontwaakten al de meisjes van plezier
En hebben voor hun raam hun rosse lamp ontstoken.
Tusschen de scherve' en plassen stinkend bier
Ligt daar een vrouw en wil haar snikken smoren.
Plots luistert zij, staat op en dringt naar voren
En rondom vraagt zij: Is de Meester hier?
Men fluistert: Wie is zij? Allee, een klein kind weet
Zij komt daar ievers van het meer van Gallilea.
't Is daarmee dat men haar ‘die van Magdala’ heet...
Mijn lippen kussen U de modder van Uw kleed
Uw voeten zalf ik met mijn tranen heet...
...wie zonder zonde is, hou d' eersten steen gereed!

Judas Iskarioth
Ik schreed, een roode vaan, in blind geloof vooraan.
Mijn hoofd ombruist van d' Internationale.
Ik wou, een held, op barricaden staan
En met mijn bloed voor mijn geloof betalen.
En telkenmaal zag ik verwonderd aan
Zijn wankelmoedigheid en Zijn zachtmoedig dralen.
Daar was geen andren weg, eenmaal zóó ver gegaan
Bleef ondergang of strijdend zegepralen.
Hij worstelde met God, in den Olijvenhof,
Ik hoor 't geklir van scherp gewette klingen
En 't kraken van veel laarzen, zwaar en dof.
Ziet, hoe zij woest Zijn teeder lijf bespringen!
Een teeken Heer - Geef nù een teeken! Of...
Vervloekt - o God - Om dertig zilverlingen!
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Bartholomeus
Ik heb U zeer aandachtig aangehoord
En woord voor woord doorproefd en overwogen.
Veel nachten lag ik over Boek en Schrift gebogen:
Gij hebt de klaarste bron van Weten aangeboord.
Thans staan mijn zekerheden sterk geschoord,
Geen twijfel kan de muren meer ontzetten,
Van 't sterk gebouw van Uw profetisch Woord:
Ik weet dat 't al geschiedt naar vastgestelde Wetten.
...Maar als de aarde beeft en de grondvesten stoort
En 't bouwsel wankelt en stort naar beneden
En 't blind geweld niet naar uw wetten hoort?
Als alles keert en ópstaat tegen Rede?
Bartholomeus, werp uw wijsheid voort:
Zoo ge 't Geloof niet hebt, wàt zijn uw zekerheden?

Jacobus
Waar is de tijd, dat storm de zeilen bolde?
- Blauw zijn de meren van Genézareth. Nou word ik overal voor beachcomber gescholden
Als ik mij bij mijn maats uit vroeger jaren zet.
Zeg, weet je nog, hoe rap de centen rolden?
- Blauw zijn de meren van Genézareth. Als we met zatten kop door donkre steegjes tolden
En wakker werden met een meid in bed?
Maar dat is nu gedaan, 'k heb andre maats gevonden,
Mijn broer Johannes heeft me toen bekeerd.
Die zei: onmatigheid en ontucht waren zonde...
Ik heb mijn lot nu aan Zijn lot gebonden.
Al snap ik ook niet veel wat Hij beweert,
Toch volg ik Hem en zal Zijn woord verkonden.
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Simon Petrus
Spuw in Je handen, als het dan moet zijn
Dan maar meteen de heele boel aan brokken.
De liefde steeg mij naar het hoofd als wijn
En als het moet, ik zal wel voor je knokken.
Geef mij Je arm, zingend gaan wij voorop,
Allee, wij zijn gezworen kameraden.
Ik ben Je man, al kost het mij den kop
Wij tweeën zulle' elkander nooit verraden.
...Ik zie den wacht met hellebaard en stokken,
In 't donker loenscht daar een verstolen blik.
Een maagd sluipt aan, zacht ritselen heur rokken.
Lafheid en vrees spinnen hun sterke draden.
Reeds kraait de haan, in 't zelfde oogenblik
Hebt gij Mij reeds ten derden maal verraden.

Thomas
Ge hebt gelijk, zooals Ge spreekt is schoon,
Maar voor het zoo ver is, zal veel verandren moeten.
Elk is zichzelf het naast en elk vecht voor zijn loon
En aan de rest, zie, vagen zij hun voeten.
Ge zoudt eens met Uw Heilstaat komen moeten!
Ze willen brood en geen vaag ideaal.
Met woorden kunt ge niet hun hard labeur verzoeten
En zoo ik spreek, denken ze allemaal.
...Het Boek der Materlares spreekt àndre taal.
Uw klein geloof zal bitter, bitter boeten:
Geen kerk werd groot zonder hùn bloed en staal.
Eéns zult ge Mij weer aan uw disch ontmoeten
En wéér zal twijfel klinken door uw toon.
Zaagt ge de nagels niet, doorheen Mijn hande' en voeten?
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Ecce homo
Zij hebben Mij hun haat in het gelaat gespogen,
Doch om Mijn roode mantel hebben zij getuischt.
En aan hun schandhout, monsterlijk verbogen,
Heeft men Mij weer en overnieuw gekruist.
Door leer en lied, arglistig omgelogen,
Doch van Mijn melodieën nog omruischt,
Heeft men u om uw eeuwig wel bedrogen:
Hier sterft uw Koning, eenzaam en verguisd.
De liefde die Ik leerde, werd een wreede logen
En Mijn dicieplen zwerven, onbehuisd.
Van land tot land, verjaagd en weer gevloden.
Hoe voos, hoe armlijk zijn uw nieuwe goden!
Reeds zie Ik, hoe hun voetstuk wankelt en vergruist...
...Ten derden dage zal Ik opstaan uit den doode.

Simon Kananites
Soms vlamt het vuur zoo fel, dat ik moet vreezen
Dat ik ópbranden zal in lust en smart en pijn.
Ik vlucht mijzelf en vraag mij af, of deze
Maatlooze liefde nog uit God kan zijn.
De ijverzucht gist door mijn bloed als wijn,
Ik voel mij in mijn liefde afgewezen.
Zoo brandend als mijn hart, kan nooit het Zijne zijn...
Ik wil bij Hem van allen d' eerste wezen.
Een snoer van paarle' en bloedendrood robijn,
Heb ik mij trane' en wellust saamgelezen
En in mijn hart bewaard als in een duistre schrijn.
Soms kan de liefde als een krankheid zijn,
Waarvan alleen de dood ons kan genezen...
Laat mij dan ondergaan, met Hem in ééne pijn!
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Jacobus Alefus
Ginds over 't water, waar ik ben geboren
Golven de akkers, breed en welig blond.
In deze wijdheid, simpel en verloren
Staan mensch en dier verworteld met den grond.
Hun hoofd is traag, nog trager dan hun handen
Doch hun gebaar is zinvol, vroom en breed.
Wanneer zij schrijden, ploegers over 't land en
Den akker maken tot den oogst gereed.
Zie deze handen, tot de ploeg geboren
Dit trage hoofd, gebogen naar den grond
Dat vreugde vindt in diepe en rechte voren.
Werf mij dan aan, daglooner op Uw lande' en
Laat mij den akker make' ontvangenis gereed,
Waarop Gij zaaien zult Uw Zaad met volle handen!

FREEK VAN LEEUWEN
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Thuiskomst
Weer loopt de stille straat van duister volk. Het zwarte vloeien en glijden over de
daken en langs de gevels is begonnen. De winterhemel liet nauwelijks een spoor van
zon doorschijnen. Als een grauwe nevel stond de dag boven de aarde. Nu gaat ook
dit naamlooze stukje tijd ten onder, zinkt weg in duisternis, laat zich doordringen en
verdampen zonder verzet.
Voor vensters, die sinds maanden niet geopend waren en nog lange maanden
gesloten zullen blijven, glijden zware gordijnen neer of schuiven dicht. Geruischloos
gebaar van een verkild menschengeslacht, poging om zich te onttrekken aan de
onafwendbare macht van de duisternis, die gaat heerschen.
De vrouw is opgestaan, heeft de zware donkerroode gordijnen in beide handen
genomen en hen naar elkander toegehaald. Dan zet zij zich weer neer in haar leunstoel
en maakt geen licht. In de donkerte van de kamer hebben alle voorwerpen hun
contouren verloren. Ook de vrouw is opgegaan in het zwarte rondom haar.
Ergens heeft een klok uren afgeslagen. Vijf straten verder nadert een man. Hij
houdt het hoofd eenigszins gebogen. Onder den linkerarm draagt hij een actetasch,
met de rechterhand streelt hij even langs zijn verzilverenden puntbaard. Dan laat hij
de hand vallen en zij zwaait langs zijn lichaam, als een voorwerp, dat een afzonderlijk
leven leidt.
Dertig, veertig jaar heeft hij denzelfden weg genomen, na denzelfden arbeid te
hebben verricht. En steeds heeft hij met denzelfden sleutel hetzelfde slot geopend.
Eenmaal was er daarna de omhelzing, in een latere periode de vluchtige kus. En deze
aanraking verging tot niets, leefde een tijdlang voort in een schamelen groet, doofde
dan uit in een mechanisch elkaar weervinden, dat geen uiting meer behoefde.
Hij denkt niet, de man op straat. En de vrouw in de kamer denkt niet. Hij gaat haar
tegemoet, het kan niet
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anders, evenmin als in deze straat iets anders dan stilte kan heerschen. Zijn voeten
slaan zacht tegen het plaveisel en roepen geen echo wakker. Zijn schrijden vermeerdert
de stilte, en hij denkt niet.
Leven, dat is afgesneden van zijn bronnen en zelfs niet meer kan dorsten. Hart,
dat versteende en draagt geen heugenis van verloren dagen. Liefde, die verzandde
en nooit meer zal het groote stroomen vaardig over haar worden.
De man staat stil. Een sleutelbos rammelt zijn kleinen klinkklank door den nacht.
Even knarst ijzer in ijzer, een deur wijkt. Elke trede is vertrouwd, zoo vertrouwd,
dat zij niet herkend behoeft te worden. Zijn adem gaat moeilijk, boven, op het portaal
wacht hij een oogenblik alvorens zijn jas af te leggen. Want het lichaam slijt nog,
als het hart reeds is versleten.
Hij steekt het licht aan, zet zijn tasch bij den kleerenstander, ontknoopt zijn colbert.
De kamerdeur staat op een kier, hij duwt haar voorzichtig verder open. In het van de
gang komende licht staat zijn gestalte en staart in de donkere kamer. Zoo ziet hem
de vrouw, maar zij beweegt zich niet.
Nu ontsteekt hij ook het licht in de kamer. Een dun geel schijnsel valt op de tafel,
doet wat langs de muren staat even opleven, zonder het zijn vorm te hergeven. Hij
blijft staan, maar als zij zich verheft, doet hij eenige passen voorwaarts, zoodat de
vrouw langs de andere zijde van de tafel ongehinderd de deur kan bereiken.
In zijn leunstoel, dicht bij de donkere gordijnen, zet hij zich neer, de voeten naast
elkaar op den grond, de handen op de dijen. Er komt wat gerucht in het huis. Geklink
van eetgerei in de keuken, een kraan die wordt opengezet en hard spuit. De vrouw
komt weer binnen, zij gooit een wit tafellaken over het bruine tafelkleed. Het flitst,
de kralen van de lampekap slingeren. Aan de korte zijden van de tafel plaatst zij
borden, legt een lepel, een vork en een mes ernaast. Nogmaals gaat zij terug naar de
keuken en zet een dekschaal en een sauskom neer, in het midden.
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Hij heeft een servetpunt tusschen zijn boord geschoven, spreidt het bevlekte linnen
uit over zijn borst en heft zijn lepel op, om wat eten uit de schaal te nemen.
Dan kraakt het op de trap. De vrouw, die met haar rug naar de deur is gezeten,
draait het hoofd half om. Ook de man richt zijn oogen op de deur. Er is geschuifel
in de gang. De oogen van de vrouw worden grooter en grooter, haar gezicht schijnt
te verkalken, zoo strak en wit wordt het. De man zit onbeweeglijk naar de deur te
staren.
Een zachte voetstap, de kier verwijdt zich, groeit nog meer, daar staat een man en
kijkt de kamer in. Hij houdt het hoofd amper gebogen, zijn puntbaard verschiet tot
zilver. Zijn colbert is losgeknoopt.
De vrouw staat op en bij deze beweging schuift haar stoel achteruit. Zij slaat haar
armen in de lucht, schijnt terug te willen treden, maar is als vastgenageld op haar
plaats. De man staart nog steeds naar de deur, waar nu de andere man staat.
Nog even is de stilte een steenen beklemming. Dan, oppermachtig, scheurt zich
een baan van geluid door de verzwegenheid. De vrouw gilt, haar kaken staan vaneen
als die van een krokodillenmuil, uit het duister van haar keelholte stroomt het gillen,
een dolgeworden alarmsignaal.
De andere man doet een stap naar voren. Zijn oogen trillen niet. De vrouw, nog
gillend, schiet terzij, drukt zich aan den muur. Het wit van haar oogen is rood
geworden, twee bloedige bollen puilen onder haar wenkbrauwen.
In de straat is geloop. Een kreet. Door het trappenhuis stijgt gebons op. De vrouw
stort zich naar de gang. Tegelijkertijd gaat de straatdeur open, gestalten dringen zich
naar boven. Zij gilt nog, terwijl armen haar omklemmen en meevoeren.
Ook de andere man is verdwenen. Het is weer stil in het huis. De eerste man heeft
zijn blik van de deur afgewend, herhaalt zijn gebaar naar de dekschaal en schept zich
wat voedsel op. Zijn oogen zijn op zijn bord gericht, terwijl hij langzaam en
voorzichtig kauwt.
M. MOK
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[Gedichten]
Jong paar in zomertuin
Als nù haar het blauwe kleed ontgleed,
dan zou de lelie weer precies,
en even rein en even kies,
de plek te dekken weten,
als op een doek dat ‘Eva’ heet;
wanneer haar 't blauwe kleed ontgleed.
Wanneer hij naakt naar buiten trad,
dan zou de bloeistruik met z'n blad,
de eerste taak hervinden
en om z'n leest zich winden.
En dan kroop ik, met zoet gefluit,
de takken in, en bood hun fruit;
en zij zou opwaarts kijken
en andermaal bezwijken.

Je moet maar komen bij me...
Voor Lenny.
Je moet maar komen bij me;
je moet maar wonen bij me;
van zakdoekje-leggen;
niemand-zeggen;
hoe goed; hoe goed en hoe goed het doet;
een haarlok; een kapstok;
een gele,
de goud-gele overvloed,
van een blauw-gelinte,
een zomer-getinte,
goud-gele, graan-gele meisjeshoed.
Hier ligt je tasje;
hier zweeft een dasje;
hier staat een vaasje met rode bloemen
de dag en het uur van je komst te roemen;
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en ik zal zoeken
in alle hoeken
en jij zult denken: ‘Koud...; koud...; heet...’
en zelf je verraden,
voor je het weet
en voor ik een voet in de kamet zet.
door je hikkende,
snikkende binnenpret.

De rouwmantel
Je zei: ‘Toe, luister es goed:
dit alles mag zo niet blijven...’
maar ik, in mijn overmoed,
jakkerde onze lijven
tot de grens, waar 'n rouwmantel zat,
vleugel-pronkend, op 't brede pad.

Mijn prinselijk begeren
Assepoester, ik wil,
dat jij op het bal zult komen:
de duiven van mijn til
en al mijn rozebomen:
alles is dienstbereid.
En, op de marm'ren treden,
ligt van mijn Koningskind
het muiltje uitgegleden.
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Verzonken klokken
En, als de stad in puin verkeert,
wat wel móet komen, nu elk een
vertrouwd zich maakt, met wat gemeen
en duivels is, en God onteert;
als dat gebeurt, en vrouw en kind
een toevlucht zoekt, en óver-helt
het huis, dat al hun vreugden telt;
als kind noch vrouw die schuilplaats vindt,
dan rilt de tijger naast het lam,
de kreupele naast den athleet,
de stamelaar naast den profeet;
dan kruipt Gij uit, mijn Amsterdam.
Dan ziet men, wat Uw steeg verbergt;
dan staat het grachtenhuis te kijk;
geen enk'le kerk blijft Ge dan rijk,
geen toren, die de hemel tergt.
Dan wordt Ge steen in Uw moeras;
geen laâtre eeuw, die U hervindt
en, waar verstikte 't argloos kind
welt uit de grond een giftig gas.
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Het lied der gasten
Hun vreugde wekt een oud verdriet:
ik ben, bij glazen en bij borden,
bij al hun blijheid, stil geworden;
want, wie ik lief heb, is hier niet.
O, ied're gast heeft wel zijn pijn;
en ieder is hier heen gekomen
en heeft zich zelve meegenomen;
die, waar ik toef, wou hier niet zijn.
Nu klinkt alweer een ander lied;
dat heeft die éne ook gezongen...
- waarom ben ik nu opgesprongen
en zoek, en vind natuurlijk niet? Waarom groeit deze kamer dicht
van oude eiken, zwaar beloverd,
en wordt, op mos, een schat getoverd
van duizend schijfjes zonnelicht?
Hoor, één, die zingt, zingt net als die:
een zomerdag, heel lang geleden...
- een sluier licht kwam neergegleden
en alles werd tot melodie. Mijn gasten weten hier niet van;
wie kan iets van degene weten,
waarnaast hij raaklings is gezeten?
wie, die zichzelf doorgronden kan?
O, wie ik lief heb, volgt mij niet;
ik toef, waar ik werd uitgewezen;
de vlammen zijn wel hoog gerezen
en vonk was hun onwetend lied.
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De verlatene zingt
‘Ik ben de ijsberg met de vogel;
de stuiter met het vlammenspel;
de kleur-doorschoten glazen kogel;
de iris in bevroren wel.
Ik ben de plotseling-versteende;
het rijm-betogen bruidsbouquet;
de zanger, die de Lente meende
en in het ijs werd ingebed.
De zee is groen; de gouden vissen
zijn wond aan sluierstaart en vin;
door paars gewas van wier en lissen
schiet de scharlaken pinguïn.
't In glas-geblazen hart, te vinden
in het, van gloed verstoken, woord,
vervoert tot mondkus de beminden:
de ijzen vogel werd gehoord.
Wie waagt zich op het groene water?
Wie die, van ijs, de vlam ontbindt?
Het zuidelijk seizoen wordt later
en het Sint-Elmusvuur begint.
Ik ben het barnsteen in Uw handen;
het sierlijk-ingebed insect;
de laatste roos der najaarslanden;
de trekker, die te laat vertrekt.
Eén, die zich in 't seizoen vergiste;
te laat? te vroeg? Vergeefs gebloeid:
die hunkerend zijn kansen miste,
van 't Leven tot de Dood vermoeid.’
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Canticakanocorum
Men neme een kluitje boter
en sture haar in 't riet;
daar zal de broeder rijzen,
maar zij beseft het niet.
En dan voltrekt zich het wonder:
waar schuilt de karekiet?
wat boven lag, ligt onder,
maar zij beseft het niet.
Geen hoeft zich te generen,
dat hij niet alles weet;
en ook gebakken peren
eet men wel nooit zo heet.
De maanden zullen komen;
de maanden zullen gaan:
onder de winterbomen
zal zij 't gerecht verstaan.
En varen weer de jachten
en kano's op de plas,
dan zit ze thuis te wachten
op wie haar partner was.
Dan denkt ze weer aan buiten
aan 't gras en 't hoge riet
en aan het flemend fluiten
dier kleine karekiet.
En hij schiet over 't water:
een bruin-gebrand gezel;
de zorgen zijn voor later
en wis'lend is z'n spel.
Weer neemt hij 't kluitje boter
en stuurt er een in 't riet;
weer zal de broeder rijzen
en weer krijgt een verdriet.
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Hansje
De speelgoedhond van het kind, dat hier soms toeft,
wendt nu de kop, en kijkt wel zo bedroefd,
dat ik het kind speel, dat ik nooit mocht wezen:
ik neem de hond en wil het dier genezen
en peuter zeêmlen uit z'n zieke staart
en kus het foxje in z'n ruige baard:
een kus, die ik den bruinen knaap wou geven,
die wel hier speelt; z'n lange wimpers beven,
als helmdraad doet, wanneer de grassen bloeien;
het kind is moe, en ik ben moe van het stoeien
en als ik inslaap, slaapt het kind in mij;
ik ben de Vader-Moeder; ik 't Getij,
dat eb en vloed in één is, wind en gras,
de man, die van z'n knaap-zijn nooit genas,
de troetelaar, de springer-rond-de-rokken,
de kind-beer op de witte, wollen sokken.
Daar ligt z'n zal; z'n rode kaatsebal;
die stuiterd uit - was dit de laatste val? de kleine vingers staan in het velours;
hij is m'n Liefd' en ik ben troubadour,
z'n zanger ik, die hem opnieuw ontving;
ik ben het lied, dat ik hem zachtjes zing;
ik zing: ‘Mijn zoon - ik heb hem aangenomen:
z'n moeder is alleen en onweerskoppen komen
aan alle horizonten -; wel, ik zing: Mijn zoon,
je wimpers zijn, als helmdraad, lang en schoon;
je raadt een wereld, die je niet mag weten:
we zouden Fox en Mickey Mouse vergeten,
wanneer je zo kijkt: kom, m'n donk're zoon:
ik ben je Vader-Lied, en het Lied is schoon;
speel met je beer - en mij wordt alles wijs -:
dit is ons uur; dit is mijn Paradijs.
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Pieterke's hemelvaart
Voor mijn te vroeg gestorven vriendje...
Pieter werd vandaag begraven;
wat w'aan bloemen medegaven
heet nauw' bloem in het gewest,
daar de eng'len zijn gevest.
Ach, wie zal de aardse perken
in het Hemelrijk bemerken,
waar de twijgen strelend zijn
haar en wang van serafijn,
cherubijn en hoe ze heten,
die hun overvloed niet weten;
Pieter merkt er van de trans
nauw' mijn vriendelijke krans.
O, de Hemel-Vader ziet er
rose-gewiekt mijn vriendje Pieter,
die, van allen nageoogd,
hoger dan de sterren poogt.
Zie, daar strijkt dan Pieter neder,
wieg'lend op een palmen-veder,
duiz'lend van de zoete lucht
en de nauw'-gewende vlucht.
‘Vader’ roept hij, ‘Hemel-Vader,
ik ben Pieter en U nader,
dan ik eenmaal heb vermoed;
dit maakt al mijn lijden goed.’
Prosternerend voor den Vader,
die de springbron is en ader,
het onwrikbaar Evenwicht,
stralend in onnoembaar licht,
prosternerend voor d'Algoede,
ligt daar Pieter, die zo moede
door zijn kindse dagen ging;
nu een vlekloos Hemeling.
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En een Sant met zijden mijter
beurt hem op. ‘Mijn Pieter’ zei-t-er,
‘Pieter, Pieter, wellekom
in het Hemels Engeldom.’
De Algoede, Die, al goeder,
Pieters vader werd en moeder;
Die Zijn Zoon ter aarde zond,
daar hij mij en Pieter vond,
- dit is wat de Zieners dromen:
‘Laat de kind'ren tot Mij komen’ wenkt: het is genoeg geknield,
waar Geloof je dus behield.
Pieter, aan de hand der Santen,
die hem zijn als wegtrawanten,
schouwt nu, op een wenk van Hem,
't Hemelse Jeruzalem.
Weet: in deze gouden straten,
zijn de cherubijns je maten;
nu begint de eeuw'ge reis
door het Hemels Paradijs.
Pieter zweeft er;
Pieter leeft er;
Pieter deelt er, onvermoed,
in de hoogste overvloed.
Pieter werd vandaag begraven;
wat wij hem aan bloemen gaven,
heet nauw' bloem, bij, wat ontvouwd,
van de Hemel wierd bedauwd.
Rondom noden muscadellen;
rondom bloeien immortellen;
rondom zing-zangt eng'len-wijs;
Pieter leeft in 't Paradijs.

JAC. VAN HATTUM
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Persephone
Gij rijst voor mij als Persephone, jong
Van lenden en van leden, en uw handen,
als zij me streelen, doen mij zachte branden
En wagen naar 't geluk den wijden sprong.
Gij zijt geen Venus nog. Uw borsten zijn
Van dartle ronding vreugde, geen genieten.
Er is in uwen schoot nog geen verdrieten,
geen overdaad te vreezen, en geen pijn.
Toch zal 'k Adonis zijn en om uw leest,
blij van bewegen en van vormen, rilde,
mijn sterke armen slaan, tot gij mij milde
zult nooden, tot een onvergeetlijk feest.

PAUL ROGGHÉ
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[Gedichten]
De cirkel
Des ochtends was z' een oude vrouw.
De hand geschut voor 't laag voorhoofd,
werd in haar ogen uitgedoofd
de matte schijn van morgengrauw.
En 's middags was ze vol en rijp,
terwijl de zon haar borsten droeg
waarom geen kind als 't zijne vroeg,
gelijk een man vraagt om zijn pijp.
Maar 's avonds is zij weer een kind,
als het geluid stolt in de straat
en door haar rok en blouse gaat
het lichte trekken van den wind.
Als zo de schemer om haar daalt,
is dan de doodsnacht niet t' ontgaan?
of zal ze straks een doek omslaan
en wachten tot de ochtend vaalt?

Zeilboot
Voor Joy.
Zij had een hand gevouwen om mijn knie
en onze ogen vonden 't zog,
waarin de maan haar licht bedrog
schreef als een schaatsrijder zijn drie.
Zij las hardop: Ik had je lief.
Je bond mijn hart achter je boot;
wij zullen zeilen tot mijn dood
en vechten als bestolene en dief!
Ik las haar na: Zó is 't geweest.
Nóg kruis ik op tegen den wind,
nóg heb ik hoop dat ik eens vind
een haven zonder wild matrozenfeest.
Plots hield ik op: had ik de maan geloofd?
Zij hield mijn knie nu als een roer
en, als een schipper op de loer,
lei ze daarbovenop haar hoofd.

E. DEN TEX
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Bezwering
'k Bezit mezelf niet meer, want mijn zelfstandigheid
ging door tweeheid verloren.
En op het wereldrond weet ik niet meer bescheid
dan dat ik u moet horen.
U zien is mijn gezicht; u niet zien maakt mij blind.
En zo vergaat mijn leven,
als 'k uw aanwezigheid, o goede, nergens vind
in straten of op dreven.
Vervloekte stad, kunt gij met uw duur schijnplezier
de bergnimf toch verlokken?
Hebt gij een lommerdal? een spieglende rivier?
en dartelende bokken?
Vervloekt uw vestingmuur, die uw inwoners kooit
met hun zeer slaafsche zeden.
Vervloekt uw straten, waar geen perzik bloesem strooit,
o achterbuurtjes-stede!
De loverkampkes zijn verdord, de rogge plat
en kaal de vinkenweiden.
De maalstroom, waterloos, behekst geen molenrad.
Hoe eenzaam is de heide!
Wanneer ge spoedig keert, hernieuwt zich 't moede jaar
met verse lenteblaren;
en gij verjongt mijn hart, wanneer ik zie uw haar.
Ik leef, als wij vergaren.

PAUL VLEMMINX
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[Nummer 12]
Bagno
Ja, het vreemde in het geval van Innocent is feitelijk, dat hij vergeten heeft zijn leven
in te richten, toen hij hier kwam.
U vindt het misschien vreemd, dat ik dat zoo zeg. Waarschijnlijk denkt U, dat een
dwangarbeider of een gevangene zich niet hoeft in te spannen om zijn leven in te
richten, omdat zijn leven van hoogerhand wordt ingericht, maar daarin vergist U zich
toch. Wat men ons van hoogerhand oplegt, dat zijn slechts de levensomstandigheden.
Wij hier op het eiland leven onder uniforme omstandigheden, maar ik kan U
verzekeren, dat onze levens even verschillend zijn gebleven, als zij ‘daarginds’ waren.
Het zijn niet de omstandigheden, die ons leven bepalen, maar het is de wijze,
waarop wij ons leven beschouwen, de houding, die wij er tegenover aannemen, die
beslist.
Er zijn er hier meer geweest, die onschuldig veroordeeld waren. In het begin waren
zij bitter en opstandig. Zij gingen te keer en riepen alle machten tusschen hemel en
aarde tot getuige, maar bitterheid en opstandigheid heb ik in de jaren, dat ik hier ben,
leeren onderkennen als de eerste symptomen van berusting. Er zijn maar weinig
menschen in staat hun heele leven strijdend door te brengen. Langzamerhand werden
zij kalmer, langzamerhand leerden zij het leven te bekijken van dien kant, vanwaar
af bezien het leven dragelijk was. Zoo is Innocent nooit geweest.
Zooals Innocent waren een paar schuldigen, die hoopten met hun voorgewende
onschuld nog iets te bereiken, maar toen zij zagen, dat het niets hielp, veranderden
zij van houding. Binnen een week speelden zij kaart, binnen een week vertelden zij
moppen, binnen een week hadden zij vergeten, dat zij ooit den
onschuldig-veroordeelde hadden willen spelen.
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Innocent is hier nu tien jaar en in die tien jaar is hij niet veranderd. In die tien jaar
heeft hij ons allen zijn geschiedenis verteld, de wrange geschiedenis van een onnoozel
mensch, die voor de misdaad van een ander boeten moet: een vrouw, die het met een
ander hield, een jaloersche minnaar, die haar neerschoot, toen hij merkte, dat zij ook
met haar eigen man, met Innocent, nog omgang had, en toen doodkalm dien man,
dien hij bedrogen had, voor zijn schuld liet opkomen. En steeds weer besluit Innocent
zijn verhaal met die stereotiepe woorden, die hij zoovele malen per dag uitspreekt,
dat de beteekenis ervan ons als het ware ontgaat: ‘Je suis innocent’.
Zoo heeft hij ook zijn naam gekregen: Innocent! Iederen morgen bij het appèl
hooren wij zijn waren naam afroepen: Jean-Paul Vincent en zoo komt het, dat wij
dien nog niet vergeten hebben, maar het is al lang geleden, dat er iemand van de
gevangenen hem Jean heeft genoemd.
Ja, het vreemde met Innocent is, dat hij zijn leven niet heeft ingericht. Feitelijk is
zijn leven geëindigd op het oogenblik, dat hij het vonnis over zich hoorde uitspreken.
Wij allen, wij leiden een ellendig, on waardig leven, wij ontberen alles, wat het
menschelijk bestaan waarde geeft, onze vrouwen, onze kinderen, ons werk, onze
vrijheid. Wat overbleef, is nauwelijks de moeite van het leven waard, maar wij hebben
toch in ieder geval een leven. Soms haten wij het, maar meestentijds hebben wij het
lief.
Innocent heeft geen leven. Innocent heeft alleen zijn onschuld. In die onschuld
heeft hij zich vastgevreten, die onschuld is zijn eenig bezit. Ik zou niet durven zeggen,
dat hij voor zijn onschuld leeft, want hij leeft al lang niet meer. Misschien benader
ik de waarheid het meest, wanneer ik zeg, dat hij zich terwille van zijn onschuld niet
laat begraven.
***
Vanmorgen is hier een journalist aan land gestapt.
‘Voor een foto-reportage van de strafkolonie’,
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weet Jolin, die zijn vrouw vermoord heeft. John is het wandelend nieuwsblad van
het eiland, zijn groote grief tegen het leven hier is het feit, dat er zoo heel weinig te
vertellen is.
Het nieuws beweegt zich in een engen kring, waarin steeds weer mislukkende
ontsnappingspogingen en brieven van ‘daarginds’ de hoogtepunten vormen.
De heele kolonie is in rep en roer. Plotseling hebben wij allemaal begrepen, dat
er niets is, waarnaar wij vuriger verlangen dan naar een foto in een krant, die
‘daarginds’ gelezen zal worden.
‘Worden wij ook gefotografeerd?’ vraagt er een. Wij staren zwijgend naar Jolin,
van wien wij een antwoord verwachten. Hij aarzelt en wij begrijpen, dat hij het niet
weet, maar aís hij zich omdraait en over zijn schouder heen kortaf opmerkt, dat de
gevangenen naar alle waarschijnlijkheid niet gefotografeerd mogen worden, krimpen
wij toch in elkaar van teleurstelling.
's Middags maakt de journalist een ronde door de kolonie. Hij heeft verlof gekregen
om met ons te spreken, hij heeft ook verlof gekregen om ons te fotografeeren en wij
zijn nerveus en lacherig als jonge meisjes op hun eerste bal. Er zijn driehonderd
gevangenen en wij begrijpen heel goed, dat het een loterij met veel nieten is. Wel
dragen sommige onder ons namen, die eens de wereld deden sidderen van angst en
ontzetting, maar gekooide monsters worden spoedig vergeten. Daar maken wij ons
geen illusies over!
De journalist staat stil bij Jolin. Jolin straalt, maar probeert dat te verbergen achter
een somber, noodlotszwaar masker, hetgeen toch maar half gelukt. Doch hij weet,
wat er geëischt wordt, Jolin! Hij begrijpt, dat een zonnig-glimlachende misdadiger
een paradox is, die bij het krantenlezende publiek geen gunstig onthaal zal vinden.
De journalist neemt zijn toestel, een knip en Jolin staat op de plaat. Waarschijnlijk
is het gezicht, dat hij zette, toen hij in werkelijkheid zijn misdaad beging, zoetsappig,
vergeleken bij de van hartstocht en misdadigheid vertrokken tronie, die hij naar de
camera heeft gewend, maar hij is gefotografeerd en daarginds, waar misschien
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geen mensch meer aan hem denkt, zullen vrouwen naar zijn beeltenis staren en
geamuseerd rillen.
De journalist gaat verder. Ik sta vlak bij Jolin, mijn kans is dus zoo goed als
verkeken.
Naast mij werkt Innocent. Innocent leeft niet als gevangene op het eiland, dus
verlangt hij er ook niet naar om als gevangene gefotografeerd te worden. Er is den
laatsten tijd iets wezenloos in zijn gezicht. Soms staat hij een oogenblik doodstil
voor zich uit te kijken, alsof hij er over denkt om nu maar te sterven.
Juist als de journalist langs ons komt, staat hij zoo, heel stil en heel droevig. Hij
kijkt door den journalist heen naar de verte, waar hij zijn leven heeft achtergelaten.
‘Dat is Innocent’, vertelt de bewaker, die den gast rondleidt en den geïnteresseerden
blik van den journalist opmerkt, en op dat oogenblik keert Innocent terug van zijn
leven, terug tot zijn onschuld.
‘Oui, monsieur, je suis innocent’, zegt hij stil voor zich uit.
Ja, mijnheer de journalist, hier hebben wij dan toch een drama te pakken! Leek
het al niet, alsof het bloed, waarmee de gruwelijke verhalen, die men U heeft verteld,
waren gedrenkt, begon te verkleuren? Ja, mijnheer, ook gruwelen verliezen hun
afschuwelijken glans; in een omgeving van dieven en moordenaars wordt de misdaad
nog saaier, nog vervelender dan in de kringen, waarin U leeft, het fatsoen. De
menschelijke boosheid is veel minder gedifferentieerd dan men zoo oppervlakkig
beschouwd wel zou denken. De misdaad kent maar twee factoren: geld en liefde en
daarop bedenkt zij eindelooze variaties, maar ach, mijnheer, als U eenmaal die
factoren kent, lijken alle variaties op elkaar, als twee druppels water. Maar hier
hebben we dan Innocent. Tien jaar is hij al op het eiland en in die tien jaar heeft hij
niet kunnen leeren, dat hij een gevangene is.
Innocent vertelt zijn geschiedenis, zijn wrange, zielige geschiedenis. Hij vertelt
het eenvoudig en onopgesmukt, zooals alleen de ware onschuld kan vertellen, en de
journalist luistert, vraagt en maakt aanteekeningen.
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‘Vous voyez, Monsieur, je suis innocent’, besluit innocent. Het verhaal is uit en
iedereen is tevreden. De journalist heeft zijn copij en Innocent heeft zijn geschiedenis
kunnen vertellen. Wat later ben ik ook tevreden. Ik heb ook met den journalist
gesproken. Hij heeft mij gevraagd, wat de gevangenen wel van deze geschiedenis
dachten, en toen heb ik hem mijn lezing van het geval gegeven. Ik heb enkele zeer
opmerkelijke dingen over de levenshouding van Jean-Paul Vincent gezegd en de
journalist heeft mij oplettend aangezien. Hij heeft mij naar mijn eigen geschiedenis
gevraagd en hij heeft zijn fototoestel genomen en Innocent en mij gefotografeerd.
‘Ik zal, als ik terug ben, eens zien, of ik wat voor je vriend kan doen’, heeft hij
gezegd, toen hij wegging. Dat laatste neem ik niet al te ernstig op. Als hij terug is,
zal hij ons wel vergeten, maar ik moet lachen, omdat hij Innocent mijn vriend noemt.
Hoe kan ik de vriend zijn van iemand, die nog steeds het eiland niet heeft bereikt?
Vriendschap is iets, wat Innocent niet noodig heeft. Hij heeft genoeg aan zijn
onschuld.
***
Maanden later, als de opwinding over de reportage allang geluwd is, als wij allemaal
spreken over de poging om te ontvluchten van Dubois, die zich drie dagen lang schuil
heeft weten te houden in den haven, komt de bewaker naar mij toe en vertelt mij, dat
ik bij den directeur moet komen.
‘Er is post voor je’, verklaart hij, als ik hem vragend aankijk.
Er is post voor mij! Dat klinkt zoo doodgewoon! Wie hier niet heeft geleefd, kan
niet begrijpen, wat het beteekent om bericht van daarginds te krijgen. De meesten
onder ons krijgen taal noch teeken uit de wereld, die hen verbannen heeft.
Ik loop opzettelijk tegen Jolin aan.
‘Vooruit, kerel, laat mij eens door! Ik moet bij den directeur komen, er is post
voor mij’, zeg ik nonchalant. Mijn triomf is volkomen. Jolin opent zijn mond als een
visch op het droge, maar hij zegt niets, hij kijkt mij alleen
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maar na. Ik ben de eenige op het eiland, die in staat is dergelijke triomfen te vieren.
‘Het kan hem, geloof ik, geen steek schelen’, hoor ik Jolin tegen zijn buurman
zeggen, als ik voorbij ben. Ik voel, dat zij mijn nonchalance fel bewonderen. En dan
sta ik voor den directeur en neem mijn post in ontvangst. Het is een brief van den
journalist, maar er is nog meer: de krant met de foto-reportage, een paar boeken en
een pak sigaretten. Ik krijg alles mee, ook de sigaretten. Op een eenzaam plekje lees
ik den brief. Het is den journalist gelukt een bloedverwant van Vincent te vinden,
een broer, dien hij heeft overtuigd van Vincents onschuld. Het proces is weer
aanhangig gemaakt. Het zal wel voor elkaar komen, maar ik mag nog niets zeggen
tegen Innocent, want de journalist is bang, dat hij den slag niet te boven zou komen,
als hij moest hooren, dat alles toch nog mis was gegaan. Ik houd den brief voor de
anderen verborgen, maar de krant gaat de heele kolonie rond. Ik zie ze nooit terug
en op het laatste oogenblik red ik nog de foto van Innocent en mij. Ik laat hem de
foto zien. Hij zegt niets, hij kijkt alleen heel lang naar het krantenknipseltje en dan
geeft hij het mij terug.
‘Dat ben jij, Innocent’. lach ik. Hij antwoordt niet.
Langzaam groeit de angst in mij. Daarginds wordt er gewerkt om een man zijn
vrijheid terug te geven, een man, die onschuldig veroordeeld is, en hier op het eiland
dooft langzaam het verstand van dien man.
Eén oogenblik komt er een dolzinnig plan in mij op. Als hij vrij komt, als hij weg
mag, dan ga ik in zijn plaats, maar bijna onmiddellijk daarop lach ik er om. Ik weet,
dat het onmogelijk is. Ik sta er ook niet langer bij stil.
Soms bespied ik Innocent. Soms vraag ik hem nog eens zijn geschiedenis te
vertellen. Scherp hoor ik toe, maar hij maakt geen fouten, hij vertelt het, zooals hij
het altijd heeft verteld, zooals hij het vertelde aan den journalist, eenvoudig en logisch.
Dan zeg ik tegen mijzelf, dat ik mij alles slechts verbeeld. Er is geen enkel bewijs,
maar toch kan ik mijzelf niet bedriegen. Een mensch kan niet ongestraft zijn leven
stilzetten, alsof het een klok was, die weer opgewonden
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kan worden. Tien jaar lang heeft Innocent niet willen leven. Hij was een eenvoudig
mensch en hij wist geen houding te vinden tegenover de wereld, die hem behandelde,
alsof hij een moordenaar was, terwijl hij in werkelijkheid onschuldig was. Nu versuft
hij langzaam. Ik kan er niets aan doen. Ik kijk toe, ik zie, hoe hij naar de vrijheid
toedrijft, naar de vrijheid, waar hij zijn leven achterliet. Tien jaar heeft hij bestaan
zonder te leven. Zijn levensorganen functionneeren niet meer en toch wordt er voor
zijn vrijheid gewerkt.
***
Innocent is vrij. De brief van den journalist kwam nog eerder dan het ambtelijk bevel
tot invrijheidsstelling van Jean-Paul Vincent. Ik werd weer bij den directeur geroepen.
Toen ik terugkwam, stond Innocent stil voor zich uit te kijken. De opzichter zag het
wel, maar liet hem maar begaan, omdat aansporingen toch niets baatten.
Ik herinnerde mij plotseling een grap, die we hadden uitgehaald, toen Innocent
pas op het eiland was. Het leek ons althans een grap, naderhand moest ik mijzelf
bekennen, dat we er niet veel pleizier van hadden gehad. Een van ons was naar hem
toe gegaan en had gezegd: ‘Innocent, je bent vrij!’.
Nee, ik wil zijn blik niet meer zien, zooals die toen was. Later heb ik wel eens
gedacht, dat de daad, die ik daarginds in de wereld verricht heb, de daad, die mij
hierheen heeft gebracht, minder wreed was dan wat ik hier op het eiland tegenover
Innocent heb gedaan.
En nu zal ik naar hem toe moeten gaan, evenals toen die ander naar hem toe ging,
ik zal moeten zeggen: ‘Innocent, je bent vrij!’ en dan zal ik het zien, zien met mijn
eigen oogen, dat zijn blik dof en levenloos blijft.
Ik kijk hem aan en ik grijp zijn arm, als wil ik hem dwingen tot de een of andere
reactie.
‘Innocent’, zeg ik luid, ‘Innocent, je bent vrij!’.
Hij gaat weer aan het werk.
‘Innocent’, roep ik. Nee, ik kan, ik wil het niet gelooven, ik wil niet weten, dat
geluk te laat kan komen, hij moet het begrijpen.

Werk. Jaargang 1

8
‘Innocent, je bent vrij! De journalist heeft je proces weer aanhangig gemaakt, je bent
vrijgesproken. Je bent vrij, Innocent, luister dan toch, je bent vrij!’
Eindelijk kijkt hij mij aan.
‘Je bent vrij, je onschuld is bewezen.’
‘Oui’, zucht hij, ‘je suis innocent!’
***
Nee, het dringt niet meer tot hem door. Den dag daarop is hij bij den directeur
geroepen. Die heeft hem meegedeeld, dat het vonnis herzien was en dat daarbij de
onschuld van Jean-Paul Vincent aan het licht was gekomen. Hij heeft het niet
begrepen. Hij wilde weer gewoon aan het werk gaan, maar de bewakers hielden hem
tegen.
‘Je bent vrij, Innocent’, zeiden zij, ‘je hoeft niet meer te werken. Met het
eerstvolgende schip ga je terug naar daarginds’. Hij heeft hen nadenkend aangezien.
Achteraf kan ik niet begrijpen, dat we het niet eerder gemerkt hebben, maar, als
ik goed naga, is er eigenlijk niets veranderd. Zooals hij nu is, zoo was hij altijd. Hij
heeft nooit met ons gesproken, hij heeft nooit 's avonds kaart gespeeld, hij heeft nooit
gescholden en gevloekt over het leven, dat wij leidden. Hij heeft zijn werk gedaan
en na het werk lag hij op zijn brits en staarde omhoog. Dat doet hij ook nu nog.
Hij is ook niet gek. Hij is alleen maar onschuldig. Tien jaar lang heeft zijn leven
stilgestaan, hij heeft gewerkt, gegeten, gedronken en geslapen en soms heeft hij zijn
geschiedenis verteld, maar geleefd heeft hij niet. Er is maar één gedachte geweest
in zijn brein, er heeft maar één idee in hem geleefd, zijn onschuld. Op die miskende
onschuld is zijn verstand te pletter geloopen. Misschien heeft hij toch die tien jaar
wel gevangen gezeten! Hij heeft immers zichzelf opgesloten, hij heeft zich opgesloten
in zijn onschuld.
Er kan niets nieuws meer tot hem doordringen.
Het is zoo belachelijk, zoo gruwelijk belachelijk, dat daarginds advocaten hebben
gepleit en getuigen bijeengeroepen om dit leege huls, dat niets meer begrijpt, vrij
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te krijgen. Het is zoo dwaas, dat de staat, die zich in al die jaren niet bekommerd
heeft om den mensch Vincent, nu plotseling een schip stuurt om dit wrak terug te
halen naar de bewoonde wereld.
***
Elf jaar heeft Innocent hier gewoond met zijn onschuld, die onschuld, waar men zoo
vreemd mee om heeft gesprongen, nu vaart hij daar weg. Hij is vrij, maar hij weet
het niet. Hij zal het ook nooit weten.
En hier op het strand staan honderden gezonde mannen, hunkerend naar de vrijheid,
die het leven heeft gelegd in de onverschillige handen van Innocent.
Hij vaart weg, vroeg in den morgen, als de zon opkomt. Wij staan aan het strand
en kijken hem na. Onze oogen knipperen tegen het felle licht, dat over de golven
schittert. Nu heeft de sloep het groote schip bereikt. Daar klimt hij omhoog langs
den touwladder. Het schip begint weer te varen. De sloep keert terug. Wij staan daar
maar. Onze keel is beklemd.
Aan boord van het schip staat Innocent en laat de vrijheid door zijn willooze
vingers glijden.
Dan zegt er een: ‘Over een jaar ga ik ook zoo!’.
Over een jaar, maar een jaar is zoo lang en sommige zullen hier sterven, sommige
moeten hier zelfs sterven.
We gaan weer aan het werk. Daarginds vaart Innocent met blinde oogen de zon
tegemoet. Het is vreeselijk te weten, dat de vrijheid te laat kan komen.
L. SWILDENS
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Fragment uit ‘Muziek over het water’1)
Het Klaasje sloeg tien uur, toen ze de Lange Rozendaal inliep. Ze vond geen mensch
in huis; of dat het ergste was, viel te betwijfelen. Het hompje brood lag niet meer in
de kast. Er kwam een vloed van tranen. Ze luisterde, hoe spichtig de geluidjes van
haar snikken waren; het verdriet stroomde niet weg. Als kind hield ze van stille
binnenpretjes, bedacht ze daarna, van gouden bellen, die voor niemand zichtbaar of
te hooren aan haar kuiten klingelden, en dat ze stiekem Klepelsteeltje heette. Een
draaiorgel speelde, dat het van zijn leven geen snijboonen meer at. Ze zag een meisje
naar huis hollen om gauw haar nieuwe gompje te gebruiken. Ze was wat laat, omdat
ze had gewacht, tot haar vriendin misschien met schoolblijven klaar zou zijn. ‘Kijk
eens, zoo'n mooie vlieg’ riep het jongentje van den slager op de Vischmarkt, maar
haar moeder had er in de schuur veel fijnere, hijgde ze, en als ze niet dadelijk
verderliep, pikte haar broer de dikste boterham. Vader wilde niet gelooven, dat ze
gisteren een snee brood had getroffen, die duidelijk naar doperwten met deukjes
smaakte. ‘Is Teuneman braaf geweest?’ vroeg de flauwerd, alsof de poppen haar iets
konden schelen, sinds ze schrijven leerde. Ze liet hem een blad vol zevens zien; er
waren heel wat schitterend gelukte bij.
Ook wist ze weer, hoe ze meizoentjes plukte in het gras op het Lepelenburg. ‘Wij
zullen het lekker aan onzen buurman vertellen’ schreeuwden de Dingemannetjes,
want die woonden naast een politieagent. ‘Ik had een wapenbroeder’ zong ze, en
‘Gord, Koningin, het schootsvel aan’; die gekke liedjes had de juffrouw hun geleerd.
Toen dat nieuwsgierig mensch beslist moest weten, waar haar zakdoek was, had ze
het afgedankte hemd, waarin haar neusje haast verdwaalde, eindelijk te voorschijn
getrokken.

1) Novelle, in 1940 te verschijnen bij de Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam.
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‘Meid, ga van ons hek af’ waarschuwde Wouter. Die werd later brandweerman en
oefende vast met de tuinslang. Nu hij zijn zusje toch had natgespoten, herinnerde
moeder zich opeens, dat ze die morgen haar brillehuis vol kersepitten vond, en tikte
tegen de ruit. Hij wilde juist met de potlepel en een aardappel gaan tennissen. Het
was kinderbedtijd; vader stond al op handen en voeten onderaan de trap te trappelen.
Als het beest zich koest hield, werd het gauw Zondag, beloofde Leent je, en plantte
een paardenbloem in zijn boordje. Ze moest nog even haar linkerpantoffeltje zoeken
en daarmee gaf ze Bello dan meteen een klapje, want die had haar in haar bips gebeten.
Het koekje, dat ze onder de rok van Teuneman had verstopt, was er ook niet meer.
De bellen van de arreslee klonken haast zoo mooi als die van Klepelsteeltje. Ze
wist een lied over het vieze goedje, waar de musschen in de sneeuw van snoepten.
Maar moeder wandelde naast haar en daarom zongen ze van het bronsgroen eikenhout.
Er lagen honden in de Lange Jufferstraat te vechten. Ze haast-je-repte zich om vrede
tusschen hen te stichten; de grootste snuffelde eens aan haar kuiten. Het dropje, dat
ze hem te zuigen gaf, slokte hij in een hap op. De trams reden voetje voor wieltje,
omdat ze hun rails niet zagen, en het werd al donker voor oudejaarsavond. De
wagenbestuurders kwamen zeker te laat voor hun oliebollen. Nu het feest was, mocht
Wouter de kat over de pianotoetsen laten loopen. Het beest gaf hem krabben in plaats
van muziek. ‘Poe moet pie’ vermoedde Leent je. Aan oom Wim kon ze gerust
vertellen, waar ze 's zomers haar lieveheerbeestjes ving, want hij was toch familie.
De tijd stond niet stil en zijzelf evenmin; met rassche schreden raakten haar
schoentjes versleten. Sinds ze naar kantoor ging, had ze er hooge hakken onder. Ze
zou haar hoedje op het tochtige Domplein wel aan haar krullen willen spijkeren; de
bloemen rondom Jan van Nassau schudden wijs hun kopjes over zooveel wind.
Voordat ze naar Engelsche les rende, moest ze gauw het fietspuntje uit haar
Zondagsche rok strijken en haar
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zwempak was ook weer kapoet. Volgende maand werd ze al twintig, en nog steeds
geen vrijer gehad. Haar voorhoofd rustte op de tafelrand en de klacht viel met haar
tranen op het kaal karpet. Vroeger kon ze de jongens niet uitstaan; die domheid bleef
haar eeuwig spijten. In haar droomen hoorde ze gefluister; ‘duizendschoontje’ klonk
het bij haar oor, maar dat was bedrog aan de oever van een snelle vliet. De vingers,
die brutaal haar tepeltjes betastten, kwamen er al van haar eerste jeugd, en de lippen,
waardoor haar handje werd gekust, wanneer niemand het zag, leken te veel op de
smalle van haar eigen mondje. Werkelijkheid was ook, dat ze gisteren ongemerkt
met haar lichte jurk op het carbonpapier had gezeten, en daarna zonder het te weten
door de stad voor gek geloopen, tot Gijs Griffioen haar een regenjas leende.
Ze vond hem zoo'n rare; ze lachte, toen hij haar vertelde, dat hij van haar hield.
Ze hingen over de balie van de Bartholomeïbrug en keken, hoe de kalme avondlucht
onrustig werd weerspiegeld door het singelwater. De huizen van het Sterrenbosch
konden wel flapooren hebben, waaraan van geen kus het geluidje ontging; de vrouwen
uit het hofje waren item zooveel monden. In het Willemsplantsoen krasten de kraaien.
Door haar voile'tje met de pluisbolletjes zag ze de kastanjeboomen in hun bloei van
duizend kaarsjes. Ze moest nog even ruiken aan de meidoornbloesems. Bij
Manenbosch bleef ze staan voor een treurwilgje; het leek haast vroolijk met zijn
lenteblaadjes. De zwanen snoepten er wat van. Op het Lucasbolwerk klonk muziek
uit de tent; de menschen wiegden stil hun hoofden in de schemering. Leentje snoof
de geur van de seringen. ‘Zijn het er dan zooveel?’ vroeg ze. Maar dat was op de
Wittevrouwenkade, waar ze van Gijs een zoen voor ieder sproetje kreeg. In bed lag
ze daarover nog te denken en te rekenen. Eindelijk kwam nu de groote verandering:
het was al heerlijk een gezicht vol spikkeltjes te hebben en die sommen zonder
uitkomst maakten haar niet hopeloos.
C.C.S. CRONE

Werk. Jaargang 1

13

Wie moet er gaan?
In onze kleine stad was notaris Eric van de Male een geziene persoonlijkheid. Wie
hem benijdden om al de zegeningen waarmede het lot hem overladen had, beweerden
dat het ontzag welke hij inboezemde geen anderen grond had dan zijn ongewone
doenwijze. De notaris liet zich weinig met zijn medeburgers in: degenen die met
hem zaken te vereffenen hadden, konden hem eiken morgen tusschen tien en twaalf
op zijn kantoor vinden, maar alwie alleen een praatje met hem wou slaan om eens
te praten, om eens naar zijn meening over het een of het ander te polsen, kreeg er
slechts zelden de gelegenheid toe en als hij ze kreeg, kwam hij algauw van een kale
markt naar huis. Van de Male verscheen nooit in een herberg en niemand kon zich
herinneren hem ooit op een sportplein of in een tooneelzaal gezien te hebben. 's
Zondags trok hij naar de hoogmis en onder het uitgaan, was er weleens de een of de
ander die in het portaal het woord tot hem richtte, maar meer dan een knikje tot
antwoord kreeg hij niet.
Van de Male liet den indruk met zijn gedachten op een andere planeet te verwijlen.
‘De kluizenaar’, noemden de zachtmoedigsten hem. ‘De droogstoppel’. - ‘Een
verwaande gek’, schimpten de kwaadwilligsten.
‘Men moet er ook een meening over zichzelf op nahouden om zich zoo te durven
aanstellen!’
Waarop een ander aanmerkte dat Mevrouw van de Male wel iets anders zal verlangd
hebben dan die afzondering. In haar tijd leek zij niet bang voor een pretje. Mooi en
lief dat zij was, eigenlijk de lieveling van de gansche stad. Hoe zoo iemand er toe
kwam op zekeren dag te zeggen dat het haar wil was met een mummie te gaan
samenleven! Men griezelde als men aan de koude vingers van den notaris dacht en
zich voorstelde hoe zij als spinnen over het bloeiende lichaam van Hortense zouden
kruipen. Hoe jammer dat Mevrouw aan zijn zijde moest verkommeren. Recht was
het niet. ‘Want we

Werk. Jaargang 1

14
leven toch maar eenmaal. Van de Male zal niet eens weten wat het leven is’. Men
lachte.
Het is waarschijnlijk dat de notaris zich van zijn eigen ongeluk niet eens bewust
was. Want handelde hij niet alsof hij de laatste van alle stervelingen was die het met
het leven op een akkoordje moest gooien om het hier op deze milde aarde te kunnen
uithouden? Hij had zijn bestaan voor een duur van eeuwen ingericht. Na zoo zoo
vlug mogelijk, maar toch zoo goed mogelijk zijn ambtsplichten vervuld te hebben,
trok hij zich terug op zijn eigen gebied en mensch noch duivel konden hem voor 't
overige van den dag nog bereiken. Sedert zijn studententijd was mijnheer Van de
Male een hartstochtelijke geschiedenisvorscher geworden en de vrije tijd waarover
hij beschikken mocht, ging aan het napluizen van oude oorkonden en aan het
doorlezen en vergelijken van groote dikke werken, die voor het leven even nutteloos
zijn als de geschiedenissen die zij verhalen. Af en toe trok hij ook op reis, zelfs naar
het buitenland, om een bibliotheek of een archief te bezoeken en te doorsnuffelen
en na dagen afwezigheid kwam hij dan met een heele tesch steekkaarten terug naar
het stadje, waar er niemand begreep dat ze wederom zooveel rijker geworden waren.
De vrucht van al die opzoekingen zou een groot werk worden, hét groote werk over
de eerste tijden van het graafschap Vlaanderen.
Mevrouw vergezelde hem steeds op zijn reizen en terwijl hij tusschen vergeelde
en muffe papieren zat uit te drogen als een koolstok, gebruikte zij haar verstand om
in de stad waar zij verbleven eens alleen op stap te gaan. 's Avonds en dikwijls, na
een vertooning in een schouwburg of in een bioscoop bijgewoond te hebben, om
middernacht of later, kwam zij terug naar het hotel en 's morgens bij het ontbijt
vertelden de echtelieden hun wedervaren van den vorigen dag. Zij leuterden wat over
het een en het ander dat toch geen belang had en dat zij wilden kwijt zijn; wat hun
geheim was hielden beiden voor zich. Hij loste geen woord over zijn ontdekkingen
nopens Robrecht den Fries en zij vond het al even overbodig hem
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in zijn ooren te blazen wie de Robrecht de Fries geweest was, wiens gezelschap zij
zoo zeer op prijs had gesteld. Beroepsgeheimen. Zij glimlachten met de
bescheidenheid van menschen die weten dat hun wijsheid te onverteerbaar is om ze
te kunnen verkoopen.
Hij vermoedde niets van haar wederwaardigheden en zij bekommerde zich in 't
geheel niet om zijne kunde. Zij was er weleens trotsch op zulk een geleerde tot man
te hebben, dat hij echter als man zoo driftloos bleek, ergerde haar maar. Zij zou het
hem niet gezeid hebben, aan zijn manier van zijn viel er nu toch niet meer te tornen
en dat hij zoo was en niet anders, had ook zijn goede kanten. Hij liet haar veel vrijheid
zonder dat zij den schijn op zich laadde van die vrijheid gebruik te maken.
Zij waren tevreden te zamen, want zij hadden de wijste houding tegenover elkander
aangenomen: leven en laten leven zonder iets ergs te vermoeden. Van de vier kinderen
die zij gekregen hadden was er slechts één enkele in leven gebleven: hun zoon Willem,
die in Brugge advokaat was, reeds een goeden naam gemaakt had en op weg scheen
naar een prachtige toekomst. Enkele jaren geleden was hij getrouwd en zelfs had hij
reeds een zoontje, den kleinen Erik, die af en toe ten huize van zijn grootouders
verbleef.
De knaap was de eenige die zich niet stoorde aan de heilige stilte die in grootvaders
werkkamer hing en er binnen liep als hij er lust toe voelde. Dat verlangen bekroop
den kleine tamelijk dikwijls. Onverwachts stak hij de deur open en zijn blond kopje
verscheen in de kier; welhaast gleed hij heelemaal naar binnen en kwam hij naast
den notaris staan om hem een beetje te helpen bij zijn werk.
‘Hé opa?’
Zijn dwergenhandjes grabbelden in de papieren. De geleerdheid stond onmachtig
tegenover het leven. Eric van de Male, de oude, verdroogde, beschimmelde Eric nam
den kleinen hummel op zijn knieën, lachte eens en haastig, beschaamd om wat hij,
een zestigjarige deed, kuste hij het blonde haar van het kind. Dan vervulde een
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onbestemd heimwee de vier kamers van zijn hart en hij dacht misschien is dat het
leven: kussen... En zijn handen schoven bril en boeken weg.
Op zulk een bestaan moest een kalme dood volgen. Alle verwikkelingen schenen
wel voor altijd uitgesloten. Nog enkele jaren werkzaamheid, dacht van de Male, en
dan is de tijd gekomen om aan mijn taak de laatste hand te leggen. Daarop mocht er
gebeuren wat er wilde. Hij zou zijn werk gedaan hebben en rustig zijn hoofd
neervleien na een leven in dienst van de beschaving en de wetenschap.
Doch anderen waakten erover dat hij die jaren stilte niet meer genieten zou en
toen hij reeds met het leven meende afgerekend te hebben, begon het zich amper
kenbaar te maken. Zekeren morgen ontving hij een brief van den vader van Willems
vrouw. Rechter Hans Hillegeer was nog een oud studievriend en er was dus reden
toe om eens te glimlachen, zooals de notaris het ook deed, toen hij den omslag
openscheurde. Maar onder het lezen van dat schrijven versomberde de uitdrukking
van zijn gelaat en op den duur ging het zoo ver dat hij met zulk een onbeheerscht
gebaar zijn bril afrukte, dat hij uit zijn hand gleed, en op den grond in stukken viel.
Een uur later, zonder tegen iemand boe of ba te zeggen, belde hij zijn zoon op en
vroeg hem onmiddellijk naar het stadje te komen.
‘Wat is er aan den gang vader?’
‘Kom, zeg ik u.’ En hij belde af.
Willem wist dat zijn vader niet grillig was en dus vermoedde hij wel dat het iets
heel erg moest zijn dat den oude zoo deed handelen. Wat het mocht wezen, kon hij
niet raden. Hij belde een uur later nog eens, hopende dat het zijn moeder zou geweest
zijn die aan het toestel was, doch hij vond zich bedrogen.
‘Ik verwacht u’, zei Eric scherp.
Goed dan. Willem nam plaats in zijn wagen en nog denzelfden avond zat hij in
de werkkamer van zijn vader, samen met zijn ouders. Eric van de Male, die sedert
jaren
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geen luid woord meer gesproken had, stond bleek en woedend nevens zijn schrijftafel
en niemand zou gedacht hebben dat er nog zooveel kracht in hem zat als hij verspeelde
met zijn geweldigen uitval. Hij wilde het niet hebben, bulderde hij. Zijn zoon moest
afbreken met de vrouw met wie hij buiten zijn huwelijk betrekkingen onderhield, of
hij mocht nooit meer een stap over den drempel van zijn vaderhuis zetten.
‘Ik wil door u mijn les niet gelezen worden!’ antwoordde Willem en hij stond
recht.
Zijn moeder bekeek haar man als verwachtte zij dat hij zich zou laten vermurwen.
Doch hij scheen het niet te merken. Hard en halstarrig schudde hij zijn hoofd: ‘Nooit,
zei hij. In mijn huis komt gij niet meer.’
‘Zooals gij het wilt,’ was al wat Willem antwoordde. Hij stond met den deurknop
in zijn handen. Toen kwam zijn moeder tusschenbeide. In die enkele minuten had
zij een beslissing moeten treffen en het ook gedaan. Groot en strak stond zij nu nevens
haar zoon tegen den muur geleund.
‘Als gij hem buitenzendt, moet ik meteen vertrekken’, zei ze beslist en hard.
‘Zijt ge gek?’ vroeg hij haar.
Toen spuwde zij het uit. Zij deed het met bitterheid en hartstocht en haar lichaam
scheen onder haar spreken te sidderen. ‘Meent ge soms dat ik al die jaren naast een
lijk kon leven zonder iets meer dan eten en drinken te krijgen? Weet ge zoo weinig
af van den mensch?...’
Het begon met een vraag en het eindigde ermee dat het een aanklacht werd. Een
aanklacht van de moeder en den zoon. Zij beschuldigden hem ervan het leven verraden
te hebben en eigenlijk een mensch van zevende of achtste rang te zijn geweest. Stilaan
was Eric's woede gaan liggen als een wind die uitgeraasd is. En ten slotte kon hij
niet anders dan het hoofd buigen en hun vragen, onderdanig als een kind, als zij hem
alleen wilden laten.
Groote, zilte tranen welden in de hoeken van zijn oogen naar omhoog. Op drie en
zestigjarigen leeftijd zag hij eerst in dat hij zich in allen en alles had vergist. Wat
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kon Robrecht de Fries hem nog schelen, wat gewicht legde de arbeid en het
plichtsvervullen van zoovele jaren nog in de schaal?
Moeder en zoon verwijderden zich niet. Trotsch en smalend keken zij hem aan en
zij bleven het doen, even hooghartig, als zij zagen dat zijn hoofd allengs lager zonk
en eindelijk op de tafel terecht kwam, waar het op papieren en brieven liggen bleef.
Zij hoorden zijn snikken, zij zagen zijn wanhoop en haalden hun schouders op.
Willem lachte eens: ‘Meendet gij echt dat iedereen was als gij. Hoe kondt ge zoo
dwaas zijn!’
Met een trage beweging kroop Eric overeind. Hij zei: ‘Ik zal zelf weggaan. Laat
mij eens door...’
ANDRE DEMEDTS
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De monologue interieur
Een vreemde titel voor een hedendaagsch litterair verschijnsel, zich voordoende in
een tijd, die gezegd wordt een specifiek uiterlijk karakter te dragen. Een wonderlijk
verschijnsel, dat ondanks zijn modern karakter, toch een dertigtal jaren noodig gehad
heeft om tot volle ontplooiing te komen. En tenslotte is het een zonderling feit, dat
bij zijn eerste manifestatie - in 1887 - deze excentrieke monoloog volkomen gaaf uit
de handen van een jong Symbolist kwam in een tijd, welke thans vaak nog slechts
als een soort litterair panopticum beschouwd wordt. En omgekeerd is nà de verst
doorgevoerden vorm van dit litterair procédé in den roman van een Ier, een primitiever
stadium ingetreden, waarin een jongere en de jongste generatie thans verkeeren.
Wellicht dat in werkelijkheid meer moderne verschijnselen een dergelijk verloop
hebben...
Wat is eigenlijk Symbolisme? Iemand heeft het eens gedefinieerd als de kunst om
iets uit te drukken door middel van datgene, wat het niet is. Edouard Dujardin,
schrijver van ‘Les Lauriers sont coupés’, geeft uitdrukking aan het leven, dat door
een willekeurigen jongen en sensitieven Parijzenaar gedurende een kwart-etmaal
geleefd wordt, door middel van de gedachten, die zich met zijn daden gedurende
dien tijd associeeren - dus door middel van iets, dat wel met ‘leven’ te maken heeft,
doch het zelf niet is.
Een andere definitie van Symbolisme: André Fontaine, auteur van een vrij recent
essay, getiteld ‘Verlaine, Homme de Lettres’, beweert dat de behoefte zich zóó te
uiten, zich zóó aan de openbaarheid prijs te geven, dat het publiek toch niet zou
begrijpen waar het nu precies om ging, de grondoorzaak gevormd heeft tot het ontstaan
van Verlaine's symbolistische verzen. Symbolisme zou dus zijn: de kunst om zijn
gedachten te verbergen door ze op een bepaalde wijze te uiten. Wij zijn niet ver van
Talleyrand's uitspraak: de mensch heeft de spraak gekregen om zijn gedachten te
kunnen verbergen.
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Nu is het merkwaardige van deze omstandigheid, dat Verlaine in één zijner aldus
ontstane symbolistische gedichten één der eersten geweest is, die den monologue
intérieur - zij het dan in nog primitieven vorm - heeft toegepast. Dit sonnet, getiteld
‘Eté’, dat opgenomen is in den bundel ‘Sagesse’, waarvan het m.i. een der meest
waarachtige gedichten vormt, moge hier in zijn geheel volgen, als belangrijke étappe
in den ontwikkelingsgang van dit moderne verschijnsel:
L'espoir luit comme un brin de paille dans l'étable.
Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou?
Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.
Que ne t'endormais-tu, le coude sur la table?
Pauvre âme pâle, au moins cette eau du puits glacé,
Bois-la. Puis dors après. Allons, tu vois, je reste.
Et je dorloterai les rêves de ta sieste.
Et tu chantonnerais comme un enfant bercé.
Midi sonne. De grâce, éloignez-vous, madame.
Il dort. C'est étonnant comme les pas de femme
Résonnent au cerveau des pauvres malheureux.
Midi sonne. J'ai fait arroser dans la chambre.
Va, dors! L'espoir luit comme un caillou dans un creux.
Ah! quand refleuriront les roses de septembre!

In het strakke keurslijf, of om een toepasselijker beeld te gebruiken, in het harnas
van dit sonnet wordt een innerlijk duel uitgevochten en in deze enkele regels vinden
wij de combinatie van ‘monologue’ en ‘dialogue intérieur’ - een combinatie die in
onzen tijd feitelijk slechts door Joyce is aangedurfd. Naast Verlaine is het Rimbaud,
die in zijn geniale abruptheid ook reeds een enkele maal dit moderne procédé in
toepassing gebracht heeft. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat in de
‘Illuminations’, een geschrift, dat als het ware een rijke voorraadschuur vormt van
litteraire bouwstoffen, ook de monologue intérieur - zij het dan niet zoo gemakkelijk
op te merken - aanwezig blijkt te zijn. In onderstaande korte evocatie steekt, om een
afgezaagd, doch hier wel zeer toepasselijk beeld te gebruiken, het bewuste verschijnsel
gedurende één vluchtig oogenblik het hoofd
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op. Tevens wil ik er even op wijzen hoe door dit procédé de schoonheid van het
geheel verhoogd wordt. Over het algemeen kan men zeggen dat elke nieuwe litteraire
vorm een aesthetischen inslag heeft.
C'est le repos éclairé, ni fièvre, ni langueur, sur le lit ou sur le pré.
C'est l'ami ni ardent ni faible. L'ami.
C'est l'aimée ni tourmentante ni tourmentée. L'aimée.
L'air et le monde point cherchés. La vie.
- Etait-ce donc ceci?
- Et le rêve fraîchit.
Wanneer men let op den titel ‘Illuminations’ en men geeft dit woord door het
Hollandsche equivalent ‘illuminatie’ weer, dan zou men kunnen zeggen dat in dit
geschrift Rimbaud's innerlijk leven a giorno verlicht wordt. En is dit niet het effect
van den monologue intérieur?
Wat is toch de herkomst van dit verschijnsel, waaraan Valéry Larbaud, de vriend
van James Joyce en Edouard Dujardin, den naam van ‘monologue intérieur’ gegeven
heeft?
Wenden wij ons een oogenblik in gedachten naar de wereld van het Grieksche
drama, waar speciaal in de stukken van Euripides de monoloog zulk een belangrijke
plaats inneemt en waar deze in veel minder mate dan b.v. bij Aeschylus en Sophocles
het geval was, als inleiding van het dramatisch gegeven dient. Wat zou de tragische
figuur van een Medea b.v. voor ons beteekenen zonder de alleenspraken, welke
Euripides haar op kwistige wijze toedeelt? Een soort klassieke massa-moordenares
met ‘verminderde toerekeningsvatbaarheid’, een misdadige onbegrijpelijke, maar
zeker geen tragische figuur. En om een moderner, maar toch ook klassiek voorbeeld
te kiezen, zou Hamlet zonder de monologen niet het simpel voorbeeld geven van
een niet ongevaarlijken, intelligenten psychopaat?
Het blijkt dus, dat de monoloog aan een dramafiguur ‘diepte’ verleent, dat deze
hem pas waarlijk ‘dramatisch’ maakt.
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Het verschijnsel van den ‘monologue intérieur’ zou men een geval van litteraire
usurpatie kunnen noemen. De alleenspraak maakt zich meester van het terrein van
den roman, welke op een oogenblik dat hij bij gebrek aan levenskansen verloren
dreigde te gaan, naar nieuwe bestaansmogelijkheden uitzag. Usurpatie en ‘dood punt’
vielen in dit geval niet geheel samen en zoo verklaar ik het feit, dat pas zooveel jaren
na de verschijning van Dujardin's pionierswerk, ‘Les Lauriers sont coupés’, de
monolgue intérieur bij de romanciers ingang vond. Maar toen nam de
ontwikkelingsgang een snelle vlucht en ontwikkelde zich speciaal bij Joyce tot een
variatie, welke men met den term, dien Joyce op Dujardin's novelle toepaste, als
‘parole intérieure’ zou kunnen aanduiden.
Keeren wij thans tot Dujardin's roman terug. Het is hier, dat de gedachten van den
hoofdpersoon zich emancipeeren en in de plaats treden van de gebruikelijke
romanciers-meditatie, waarbij de geduldige lezer min of meer direct pleegt te worden
toegesproken. Dit zelfstandig geworden gedachten-complex - in den bouwkundigen
zin van het woord - wordt nu geplaatst in een nader beschreven of gesuggereerde
ruimte en op een bepaald tijdstip der geschiedenis, nl. het heden van den schrijvenden
auteur - in dit geval Lente 1887, in het hartje van Parijs. De monologue intérieur
wordt door Dujardin aldus bij het publiek als het ware geïntroduceerd:
Voici l'heure, le lieu, un soir d'avril, Paris, un soir clair de soleil couchant,
les monotones bruits, les maisons blanches, les feuillages d'ombres; le soir
plus doux, et une joie d'être quelqu'un, d'aller; les rues et les multitudes,
et dans l'air très lointainement étendu, le ciel; Paris à l'entour chante, et,
dans la brume des formes aperçues, mollement il encadre l'idée; soir
d'aujourd'hui, oh soir d'ici; là je suis.
...Et c'est l'heure; l'heure? six heures; à cette horloge six heures, l'heure
attendue. La maison où je dois entrer; où je trouverai quelqu'un, la maison;
le vestibule; entrons...
In een tijd dat het naturalisme tot volle ontplooiing kwam, vormde de groep der
Symbolisten een reactie op het streven van Zola en anderen, de groep van Médan
dus, die de realiteit van het leven in al haar bijzonder-
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heden en futiliteiten wilde ontleden en beschrijven. Dit streven werd door de
Symbolisten en ook nog vaak in den tegenwoordigen tijd aangemerkt als een soort
van litteraire ‘pottenkijkerij’. Met het gevolg, dat door hen de waarde van het
levensdetail over het hoofd werd gezien. Het is de verdienste van Dujardin geweest,
een tusschenweg te vinden, waarbij hij zich eenerzijds niet verloor in de tallooze
feitelijkheden van het leven, maar anderzijds het contact met de realiteit niet uit het
oog verloor. Hij zag in, dat met het steeds grooter worden van de bestudeerde en
geanalyseerde menschelijke handelingen, de realiteit van het leven niet dichter
benaderd wordt. Hoe vaak verrichten wij handelingen uit gewoonte, zonder er bij na
te denken, d.w.z. wij denken wel, maar onze gedachten gaan vaak over iets gansch
anders dan over die gewoonte-handelingen. Dujardin zag in, dat het een stap vooruit
in de richting der volmaakt realistische weergave van het leven zou zijn, wanneer
hij juist op die afdwalende gedachten den nadruk legde. Hij combineerde nu in zijn
roman de daad en de begeleidende, maar tegelijkertijd ‘uit de maat spelende’
gedachten. Het resultaat was natuurlijk niet een fotographisch juiste weergave van
het leven, maar wel de suggestie der realiteit welke den lezer den indruk geeft niet
een roman te lezen, doch er een te beleven. De lezer is de handelende en denkende
romanheld geworden...
Ik sprak van de dertig jaren die tusschen het eerste ‘optreden’ van den ‘monologue
intérieur’ en zijn verschijning in het oeuvre van auteurs als Dorothy Richardson en
James Joyce gelegen zijn. Er bestaat echter een merkwaardig specimen van een
autobiographie, welke eerder het karakter draagt van een werkplan en waarin als het
waren een aankondiging van den bewustzijnsstroom in de boeken van de twee
bovengenoemde prozaisten gegeven wordt. Men zou het zich ook anders kunnen
voorstellen en in dit autobiographie-fragment een voorstudie zien van een bepaalde
passage uit ‘Ulysses’, waarbij de gedachtenstroom van den langs het strand
wandelenden Dedalus de incidenten dezer wandeling komt onderbreken. De passage
die ik op het
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oog heb, is te vinden in den aanvang van het eerste deel der trilogie ‘Hail and
Farewell’, van den Ier George Moore, intieme vriend van Edouard Dujardin.
Maar men lette op hoe het litterair procédé hier nog maar in de kinderschoenen
staat. Bijna angstvallig vermijdt Moore den indruk van nieuwlichter en revolutionair
en voortdurend bijna onderbreekt hij de invallende en zich plotseling manifesteerende
gedachten door: ‘dacht hij’, ‘zei hij’, ‘viel hem plotseling in’, ‘aldus rees het
droombeeld voor hem’, enz. enz. Doch dat verhindert den lezer niet den modernen
woordkunstenaar aan het werk te zien en men mag daarom George Moore als
voorlooper van Joyce en zijn geestverwanten beschouwen, naast Edouard Dujardin.
Want wat Dujardin niet kende, dat was de rol van het verleden in de gedachtenstroom.
Niet de voorafgaande uren of de vorige dag, maar het ver verleden dat zich ongeroepen
aan komt melden. Daarin nu is Moore de baanbreker geweest en dat maakt het deel
‘Ave’ tot een geenszins verouderd pionierswerk. Geen beter inleiding tot de wandeling
van Dedalus langs Sandimount-shore dan Moore's noctambule door den Londenschen
‘Temple’ in 1894, te boek gesteld in het eerste decennium van de 20e eeuw:
When I was a small child I used to go with my mother and governess to
Castle Carra for goat's milk, and we picnicked in the great banqueting-hall
overgrown with ivy. ‘If ever the novel I am dreaming is written, “Ruin
and Weed” shall be its title - ruined castles in a weedy country. In Ireland
men and women die without realising any of the qualities they bring into
the world’, and I remembered those I had known long ago, dimly, and in
fragments, as one remembers pictures...
At these words, in the middle of the Temple, a scene rose up before me
of a pack of harriers - or shall I say wild dogs? - running into a hare on a
bleak hillside, and far away, showing faintly on a pale line of melancholy
moutains, a horse rising up in the act of jumping....
‘I must be getting to my hounds now’, and picking up the snafflerein, he
drove the pony at the wall...
Het hier toegepaste moderne procédé verkeert eenerzijds nog in een vrij primitief
ontwikkelingsstadium, doch is anderzijds zeer gecompliceerd van samenstelling.
Men
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denke zich den gedachtengang van den auteur - opzoek-naar-inspiratie voor een
roman, eens even in: George Moore wandelt des nachts in het jaar 1894 door een
bekende wijk van Londen. Hij is van plan een roman te schrijven waarin zijn jeugd,
de zg. Iersche kwestie en de Iersche litteraire Renaissance den achtergrond vormen.
Hij verdiept zich daartoe in jeugdherinneringen, ziet tafereeltjes uit zijn jonge jaren
duidelijk voor oogen verschijnen, voert personen uit dien tijd handelend en sprekend
in. Dan beschouwt hij die herinneringsbeelden zonder voorafgaande waarschuwing,
plotseling weer als bouwstoffen voor een roman en bevindt zich tenslotte weer - de
kringloop is volbracht! - op zijn wandeling door den Londenschen Temple. Waarbij
men niet dient te vergeten, dat deze geheele kringloop op zichzelf weer het
herinneringsbeeld vormt voor den schrijvenden George Moore in de eerste jaren
onzer eeuw...
Toch moet men, ondanks de moderne tendens van George Moore's ‘Ave’, een
oogenblik ‘wennen’, wanneer men voor het eerst kennis maakt met het eruptieve
karakter van het proza, zooals het door James Joyce wordt toegepast. Wanneer men
echter geen oningewijde is in den sprongsgewijzen gedachtengang van den ‘voyant’
Rimbaud, zal het mogelijk zijn de klove van ‘Ave’ naar ‘Ulysses’ te overbruggen.
Ik vestig thans een oogenblik de aandacht op bovengenoemde passage uit ‘Ulysses’,
voorkomend in den tweeden ‘Zang’ van dezen, op het stramien der Odyssee
opgebouwden, roman. Evenals Moore in het jaar 1894, is de Dedalus-Joyce van 1904
met het verleden bezig, doch hun standpunt hier tegenover is verschillend. Moore
wil de scherpe beelden van de voorbijgegane jeugd aanwenden als materiaal van een
nog te schrijven roman: de 22-jarige Joyce gaat met het verleden een gevecht aan moderne, bewust-bedoelde parallel met Telemachus' strijd tegen Proteus - d.w.z.
tegen den Jezuietischen en daarna aesthetisch ingestelden impressionistischen
kunstenaar Joyce zooals die ons in den autobiographischen roman ‘A Portrait of the
Artist as a young Man’ tegemoet treedt:
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His feet marched in sudden proud rhythm over the sand furrows, along by
the boulders of the south wall. He stared at them proudly, piled stone
mammoth skulls. Gold light on sea, on sand, on boulders. The sun is there,
the slender trees, the lemon houses.
Paris rawly waking, crude sunlight on her lemon streets. Moist pith of farls
of bread, the froggreen wormwood, her matin incense, court the air.
Belluomo rises from the bed of his wife's lover's wife, the kerchiefed
housewife is astir, a saucer of acetic acid in her hands. In Rodot's Yvonne
and Madeleine newmake their tumbled beauties, shattering with gold teeth
‘chaussons’ of pastry, their mouths yellowed with the ‘pus’ of ‘flan breton’.
Faces of Paris men go by, their wellpleased pleasers, curled conquistadores.
Noon slumbers. Kevin Egan rolls gunpowder cigarettes through fingers
smeared with printer's ink, sipping his green fairy as Patrice his white.
About us gobblers fork spiced beans down their gullets. ‘Un demi setier!’.
A jet of coffee steam from the burnished caldron. She serves me at his
beck. ‘Il est irlandais’. ‘Hollandais? Non fromage. Deux Irlandais, nous,
Irlande, vous savez? Ah oui!’. She thought you wanted a cheese
‘hollandais’.
Het zijn hier op zijn minst zes gedachtenbeelden die in een vrij los verband staan,
maar door het groote associatievermogen der menschelijke hersenen onverbrekelijk
verbonden zijn. Het gouden zonlicht dat op zee en strand valt, herinnert den eenzamen
wandelaar aan het zonlicht dat op de straten van Parijs op hetzelfde oogenblik van
den dag - het is nog vroeg in den ochtend - de menschen in hun verschillende
bezigheden meedoogenloos belicht zonder iets te verdoezelen. Van eenige algemeen
menschelijke types, samengevat als ‘faces of Paris men’, richten de gedachten van
Dedalus zich op een vriend uit zijn Parijsche studententijd, de Iersche uitgeweken
agitator Kevin Egan, met wien hij vaak de sobere maaltijd in een soort van cafetaria
nuttigt. Gesprekken aldaar tusschen bezoekers en van de twee vrienden met de
kellnerinnen en onderling komen het Parijsche herinneringsbeeld onderbreken. Deze
vorm van monologue intérieur zou voor dezen voortdurend in staat van evolutie
verkeerenden Europeesch-georienteerden Ier niet het laatste stadium van dit litteraire
procédé beteekenen. Nog in dezen zelfden roman vinden wij den
monoloog-in-modern-costuum in een veel verder stadium van ontwikkeling, waarbij
tevens de indruk ‘einheit-
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licher’ blijkt te zijn. De gedachtenstroom van Marion Bloom, de vrouwelijke
hoofdpersoon van ‘Ulysses’, welke den geheelen 18en ‘zang’ vult, neemt een
veertigtal bladzijden in beslag, waarbij het verschijnsel zich voordoet van volkomen
‘Interpunktionslosigkeit’ - om met den psychiater Jung te spreken (zie zijn opstel
over ‘Ulysses’ in den bundel Wirklichkeit der Seele). Deze wonderlijke handelwijze
van den auteur schuive men niet op een orthografische gril, maar op de behoefte het
aspect der menschelijke gedachten weer te geven, die elkander niet plegen op te
volgen, maar over elkander struikelen, in elkaar overgaan - nog voor dat zij hun
definitieven vorm van volledig zinsverband gevonden hebben.
In het nieuwste werk van James Joyce, ‘Work in Progress’, wordt dit proces niet
zoozeer op het zinsverband toegepast, dan wel op het woord als zoodanig, waarbij
de lettergrepen van verschillende woorden in elkander overgaan, voordat elk woord
afzonderlijk het vereischte aantal lettergrepen bereikt heeft. Dit geldt niet alleen voor
woorden die elkander opvolgen of in elkanders nabijheid staan, maar ook voor
woorden die door de klank een onderlinge associatie teweeg brengen.
Het spreekt eigenlijk wel van zelf dat een dergelijke ontwikkelingsgang van den
monologue intérieur die hier als het ware in kristallen uiteen gevallen is - Philippe
Soupault spreekt in dit geval van ‘taillé à facettes’ - door slechts dengene die dezen
zelf heeft bewerkstelligd, in practijk gebracht kan worden. Anders zou dit soort
literatuur in een modegril ontaarden. Echter blijkt de monologue intérieur in een
minder ver gevorderd stadium wel degelijk mogelijkheden tot toepassing in meer
uitgebreiden kring te bieden - waarbij natuurlijk, zooals bij alle zelfstandige
kunstrichtingen het geval is, het gevaar voor snobisme blijft bestaan.
Het zijn onder meer twee vrouwelijke auteurs geweest, nl. Dorothy Richardson
en Virginia Woolf, die, de ééne ongeveer gelijktijdig met Joyce, de andere onder
diens invloed, romans geschreven hebben, waarin het besproken verschijnsel een
inhaerent bestanddeel genoemd mag worden.
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En nu stel ik mij de vraag als naar aanleiding van den klassieken monoloog: Wat
zou een roman van Dorothy Richardson, wat zou daarin een figuur als b.v. Miriam
Henderson voor ons beteekenen zonder den geëmancipeerden gedachtenstroom? Een
roman der ‘neue Sachlichkeit’, zooals er nadien zoovele, zij het dan vaak minder
intelligent geschreven, zijn verschenen, en een menschelijke machine, die als een
levende automaat haar dagelijksche plichten ten uitvoer brengt, reaktieloos, niet
interessant, niet een ongecompliceerde, maar kortweg een nietszeggende
moderne-boeken figuur. Maar door de inschakeling van haar gedachtenstroom - en
geen storend ‘ter zijde’ of ‘tot-den-lezer’ van de schrijfster zelf - verovert Miriam
Henderson onze sympathie, ons medeleven in den letterlijken zin van het woord,
immers wij nemen, als vertoefden wij in de sagenwereld, een oogenblik haar gedaante
aan. In een recensie uit het Aprilnummer van ‘The Egoist’, jaargang 1918, wordt
reeds het bestaan van den monologue intérieur geconstateerd, al bestond de term als
zoodanig toen ter tijd nog niet: ‘Nothing happens. It is Miriam Henderson's stream
of consciousness going on and on...’
Dorothy Richardson kon zich dus nog niet realizeeren, dat zij bezig was dit procédé
toe te passen en zij zag deze overmachtige ‘alleenspraakmanie’ - zooals dit ongedoopt
verschijnsel haar moet zijn voorgekomen - voor een bijna ziekelijke neiging van haar
‘heldin’ aan:
...I mustn't stay here thinking these thoughts... it's that evil thing in me,
keeping on and on, always thinking thoughts, nothing getting done... going
through life like a stuck pig...
I must be like that... something comes along... and presently there is a
thought. I can't be easy till I've said it in my mind...
Evenals ‘Ulysses’ is de drie jaar later gepubliceerde roman ‘Mrs. Dalloway’ de
weergave van één etmaal en is de plaats van handeling een en dezelfde. In den roman
van Joyce valt dit etmaal op 16 Juni 1904; de novelle van Virginia Woolf speelt in
haar geheel op een Juni-dag van 1923. ‘Ulysses’ heeft Dublin tot plaats van handeling,
‘Mrs. Dalloway’ Londen. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat Joyce als
bewonderaar van
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Aristoteles in zijn roman een voorkeur getoond heeft voor eenheid van tijd, plaats en handeling, want al heeft meergenoemde Jung van ‘Ulysses’ beweerd, dat hierin
in het geheel geen handeling plaats vindt, men kan ook zeggen, dat er een zeer
eenvoudige ‘geesteshandeling’ plaats vindt, en wel de toenadering tusschen de twee
hoofdpersonen Dedalus en Bloom. Ook in bovengenoemden roman van Virginia
Woolf is de handeling zeer overzichtelijk; in dit geval bestaat ze uit de toenadering
en afstooting - zoowel in het heden als in het verleden - tusschen de beide
hoofdpersonen Clarissa Dalloway en Peter Walsh. Echter houdt hier de overeenkomst
met het aspekt van ‘Ulysses’ feitelijk op, want al mag de schrijfster onder invloed
van James Joyce geschreven hebben, deze droeg meer het karakter van inspiratie
dan van voorbeeld. Neen, men kan beter bij Dujardin en Moore naar diepere
verwantschap zoeken, terwijl achter deze modernere affiniteiten de figuur van Dickens
staat, wiens ‘mystieke humor’ - als ik twee onvereenigbare begrippen eens mag
combineeren - aan de sfeer van dezen roman ten grondslag ligt. Daar tegenover heeft
de film met zijn ingenieuze, kaleidoscoop-achtige fotomontage een woord
meegesproken in ‘Mrs. Dalloway’, evenals dit in het hoofdstuk der ‘wandering rocks’
(de scène op het redaktiebureau) in ‘Ulysses’ het geval is.
Met een en ander wil ik aantoonen dat dit werk een modern en tegelijk ouderwetsch
- niet in den zin van verouderd - karakter draagt, waarin echter het moderne procédé
van de ‘geëmancipeerde alleenspraak’ zeer wel past. Toch heeft men soms den indruk
van een experiment, terwijl bij de boeken van Dorothy Richardson de noodzaak, het
niet-anders-kunnen op den voorgrond staat.
Men kan soms nog constateeren dat de auteur een zekere schroom voor de algeheele
toepassing van den monologue intérieur koestert even als George Moore, ofschoon
elders in dit boek deze gereserveerde houding wordt vermeden en van deze zuivere
toepassing van het procédé wil ik hier een voorbeeld geven:
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There was nobody. Her words faded. So a rocket fades. Its sparks, having
grazed their way into the night, surrender to it, dark descends, pours over
the outlines of house and towers; bleak hill-sides soften and fall in. But
though they are gone, the night is full of them... all is once more decked
out to the eye; exists again. I am alone; I am alone; she cried, by the
fountain in Regent's park (staring at the Indian and his cross), as perhaps
at midnight, when all boundaries are lost... - such was her darkness; when
suddenly, as if a shelf were shot forth and she stood on it, she said how
she was his wife, married years ago in Milan, his wife, and would never,
never tell that he was mad!... For he was gone, she thought - gone, as he
threatened, to kill himself - to throw himself under a cart! But no; there
he was: still sitting alone on the seat, in his shabby overcoat, his legs
crossed, staring, talking aloud.
Men herinnere zich het voorbeeld van Dujardin. Ook is de invloed van Joyce's
half-parodieerende, half-serieus-moderne interpretatie van De Quincey te constateeren.
Hier wordt het probleem, de psyche van een geesteszieke te analyseeren opgelost
door als het ware in diens huid te kruipen en met zijn oogen de wereld der
verschijnselen te observeeren. Reeds leest men in bovengenoemd nummer van ‘The
Egoist’: ‘Obviously, she (nl. Dorothy Richardson) must not interfere; she must not
analyse or comment or explain... She must not be the wise, all knowing author. She
must be Miriam Henderson..’
Het merkwaardige van dit moderne litteraire verschijnsel beperkt zich niet tot
hetgeen ik in den aanvang van mijn opstel heb opgemerkt. Zijn meest verborgen doel
is in overeenstemming met den titel van Proust's roman-cyclus, een terugzoeken,
niet van den voorbij geganen, maar van den te loor geganen tijd. De jongste generatie
staat in het teeken van dezen titel ‘A la Recherche - of, nog krasser uitgedrukt, “à la
condition” - du Temps Perdu’. En het is met behulp van den monologue intérieur
dat getracht wordt dit doel te bereiken - gesteund dus door iets dat juist uitdrukking
wil geven aan het élan der moderne gedachte.
D.A. DE GRAAF
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De nutteloze komedie
VOOR LAURA EN CLAUDE.
‘Le personnel s'efforce d'y faire régner autant que possible un esprit
familial.’
Uit het prospectus.
‘Les gens qui entrent, éteignent leur regard, leur voix, leur pas, pour ne
pas blesser la discipline, troubler le silence, déranger l'étude.’
Jules Vallès.

I
‘Une nuit du destin’
1
De frik doofde de lampen van de slaapzaal, één voor één. Het was donker. Een deur
sloeg dicht, men hoorde nog even het klateren van water, daarna niets meer dan het
geluid van de regen op het zinken dak.
Lucien lag op bed. Hij keek naar het onzekere en weifelende schijnsel, dat een
deel van het plafond verlichtte. ‘De lamp van Bernard,’ zei hij bij zichzelf. Hij keerde
zich om en zocht een warme plek. Hij kon niet slapen. Het licht op het plafond hield
stil. ‘Hij praat met Morin op de slaapzaal’. Het licht zette zijn weg voort, Lucien
volgde het met zijn ogen, de schaduw der beschotten tekende zich af op de muur.
Nu hoorde hij de gedempte stappen van den waker. ‘Als hij voorbij is, sta ik op’. Hij
bedacht zich: ‘Idioot eigenlijk, waarom wachten tot hij voorbij is. Hij kan me er toch
niet bij lappen. En bovendien zeg ik maar, dat ik wou pissen’. Hij deed een poging
om op te staan. ‘Neen, ik zal wachten’. De stappen verwijderden zich, de deur van
de slaapzaal sloeg dicht. Hij ging aan het raam staan. Niets dan de heldere rechthoek
van het raam aan de overkant. Buiten ging een lamp aan en weer uit. Hij had het
warm, hij plonsde zijn handen in het ijskoude water van de lampetkan, ging dan weer
liggen. Zo bleef hij enkele ogenblikken. Hij kon niet rustig blijven, zijn
onbeweeglijkheid maakte hem wild; niet alleen zijn eigen onbeweeglijkheid, maar
ook die van de muren, de nacht, de stilte, van al die dode dingen die hem omringden.
Hij stond weer op en opende de la die knarsend meegaf. De lampetkan en de metalen
karaf trilden ervan.
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Hij hield zich onbeweeglijk en luisterde de stilte af. Een veer knarste, aan de andere
zijde van de slaapzaal praatte een leerling in zijn droom. ‘Neen, ze maffen allemaal,
ze zijn ingeslapen met al hun moeilijkheden, morgen staan ze er weer mee op’. Hij
tastte achterin de la, haalde er een zaklamp uit en een dubbeltjesroman, ging weer
liggen en trok de dekens over zijn hoofd. Hij las: de aangrijpende geschiedenis van
een mislukte liefde. Nu iedere werkelijke of zelfs denkbeeldige gevoeligheid afwezig
leek, deed het lezen van die naïeve geschiedenis hem goed.
Hij keek op zijn horloge: 5 over 1. ‘Goddomme, ik moet maffen’. Hij draaide de
lamp uit. haalde zijn hoofd van onder de dekens te voorschijn. De kilte van de
slaapzaal scheen nog killer na de klamme hitte van het bed. Voordat hij in slaap viel,
hoorde Lucien nog het lange, gerekte geluid van de sirene die de nachtploeg van de
naburige kolenmijn riep. De regen was opgehouden.
***
Lucien werd wakker vóór het luiden van de bel. Hij wachtte. De dag was kleurloos.
‘Het wordt vandaag nog rot weer. O, geef mij maar de lente en de zomer! Het leven
is hier alleen dragelijk voor me als er zon is. Ik vraag me af, waarom eigenlijk? Alle
dagen lijken op elkaar’.
Half 7. De bel luidde. Enkele minuten, - dan een algemeen gegrom en de stap van
den frik. Lucien luisterde weer naar het geluid, steeds hetzelfde nu al drie jaar lang,
het geluid van de sleutels tegen de deuren. Voor de zoveelste maal volgde hij op het
gehoor van dat regelmatige geluid, zo vreselijk droog en precies, de ronde van den
frik.. ‘Nu is hij bij Lamot, nu bij het kameel, nog twee deuren en dan is hij bij mij...’
Hij sloot de ogen, deed of hij sliep, misschien ook wilde hij dat geluid ontvluchten,
dat meedogenloos de leerlingen wekte met hun heimelijke, maar overeenkomstige
moeilijkheden, die alle aan hen bleven hangen, zelfs wanneer ze de brede en zware
deur van de kast uitgelopen waren.
Bij Luciens deur bleef de frik een ogenblik staan. Lucien voelde zijn blik. ‘Als hij
op de deur klopt, zal ik doen of ik net wakker word’. De frik schreeuwde: ‘Vooruit,
kerel, een beetje vlugger’. Lucien ging rechtop zitten, toonde een verschrikt gezicht,
nog gezwollen van de slaap, rekte zich uit en keek den frik aan met het gezicht van
een idioot kalf. Al die houdingen waren prachtig bestudeerd en precies dezelfde
iedere morgen. Hij had er zo'n nauwkeurigheid, zo'n natuurlijkheid in bereikt, dat
hij soms zelf oprecht geloofde zojuist wakker te zijn geworden.
De surveillant vertrok, onmiddellijk ging Lucien weer liggen, met genot vond hij
de warmte van de lakens terug. ‘Binnen zes minuten als uiterste limiet sta ik op, dat
wil zeggen, als de “kurk” niet eerder voorbijkomt’. Hij bleef liggen, bewoog zich
niet meer. Iedere beweging was nutteloos, hij dronk de warmte in.
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Plotseling hoorde hij de doffe tred van den frik. Hij sprong uit bed, maakte zijn
bovenlijf bloot (verdomme, wat een kou!), goot het water in de kom en deed of hij
zich waste. De frik bleef niet staan: hij keek even en zette zijn ronde voort. ‘Ik vraag
me af of hij dat alles zomaar slikt. Gelukkig is het Morin niet die de slaapzaal doet,
die weet wat hij ervan denken moet’. Hij dompelde zijn hoofd in het water. ‘Het lijkt
wel een theater, iedereen heeft zijn rol. Soms kiest de leerling die zelf, soms wordt
er hem één opgelegd, maar in beide gevallen kan hij zich niet van zijn dubbelganger
ontdoen, die achtervolgt hem overal. Bijvoorbeeld Morin, een vent die in de grond
niet kwaad is, maar een mislukkeling. Als hij voelt dat zijn masker afzakt, wreekt
hij zich op de leerlingen. Hij neemt wraak op den leerling voor zijn eigen mislukking
of zijn eigen stommiteit’. Lucien zag verbazend scherp wanneer het om anderen
ging: wanneer het hemzelf betrof, dreef hij in het onzekere en vage. En toch was hij
zich bewust van zijn komedie: als hij dupe was, was het omdat hij het wilde zijn.
Want iedere maal dat zijn masker scheurde, schaamde hij zich, hij noemde dat ‘zijn
kater hebben’.
‘Wanneer deze deur dichtvalt, ben ik niet meer Lucien: voor de frikken ben ik de
tuchteloze, de gek of de verstrooide, dat hangt er van af. Voor de leerlingen ben ik
de grappenmaker, de oproerkraaier, de slechte leerling.’
De bel riep de internen bij de uitgang van de slaapzaal bijeen. De frik klapte in de
handen. Lucien ging naar buiten. De deuren sloegen met een rinkelend geluid dicht.
De leerlingen staken de gang in een drafje over. Zij schreeuwden door elkaar. De
gezichten waren nog dik van de slaap, de dassen slecht gebonden en de schoenen
niet vastgemaakt klossend als klompen. De surveillant sloeg met zijn sleutels op de
smeedijzeren deur, die de droom van de werkelijkheid scheidde. (O die sleutels, ze
waren overal, ze waren de balletmeesters). ‘Een traliehek als in een gevangenis, dacht
Lucien, en een gang met cellen. Iedere vent van de anderen gescheiden door muren
en door zijn rol, zijn komedie’. Hij ging de deur van de slaapzaal uit: ‘Vooruit’.

II
De grote studiezaal was reeds vol leerlingen en zoemend geluid. Van tijd tot tijd
sneed een gefluit door het bruisen van de gesprekken, dan sloeg de frik met zijn
sleutels op de deur en riep: ‘Een beetje stiller alsjeblieft!’
Lucien stevende op een groep af die midden in de zaal stond te redeneren. Dranck,
een dikke vent, sprak of liever schreeuwde: ‘Neen, man, tot het eind van het jaar doe
ik geen bal meer voor Fla-Fla. Geen bal. Laat-ie gaan poepen! En als hij iets zegt,
ga ik naar den pref’. De anderen zwegen: ze wisten dat de vent die dat juist gezegd
had net als de anderen zou doen. Ze wisten ook,
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dat, wanneer één van hen iets zeggen zou, de komedie afgelopen was. Hun rollen.
Het enige misschien dat zij van elkaar respecteerden. Niet dat ze loyaal waren, ze
waren alleen maar bang.
De deur ging dicht. De frik liep heen en weer en riep: ‘Naar je plaatsen!’ Langzaam
maakten de groepen zich los. De stilte gonsde, slechts nu en dan onderbroken door
het kraken van een stoel of een gesmoorde vloek. De surveillant opende het raam,
dat maakte een droog en knarsend geluid. Lucien was gaan zitten, met een geopend
boek vóór zich. Hij tekende verstrooid arabesken in de marge. Voor de zoveelste
maal dacht hij: ‘Wat voer ik hier uit?’ Hij wist van te voren dat het nutteloos was
die vraag te stellen, dat hij er niet op kon of liever niet op durfde antwoorden. Wat
hij hier deed? Niets. Absoluut niets. Papier zwart maken en zich de illusie geven van
te werken zonder er zelf in te geloven. Hij deed dat voor ‘de anderen’. ‘Wat ik hier
doe? Ik word opgevoed’. Hij grijnsde: hij had na drie jaren kostschool leren inzien
wat de inhoud van die ‘opvoeding’ was. Hij hoorde met een obsederende scherpte
nog de woorden, die de prefect tot hem gericht had bij zijn komst op de school: ‘Er
zijn hier mannen, jongen, die je zullen opvoeden, die je leiding zullen geven, die je
zullen steunen’. Die toespraak had een diepe hoop in hem gewekt: hij smachtte naar
leiding, hij smachtte naar kennis. Hij had geloofd dat hij hier, met de steun van die
‘mannen’, zou vinden wat hij al die jaren gezocht had: zichzelf. Hij smachtte naar
een nieuwe huid ook, naar een wedergeboorte. Een nieuwe huid, hier? Kletsica. Het
lukte je nog net je oude huid betrekkelijk zuiver te houden. En dat was dan nog een
uitzondering. ‘Dus ik ben hier om opgevoed te worden. En dan te denken dat er
wezens zijn die dikke boeken schrijven over de opvoeding. Laten ze voor één week
naar een kostschool gaan, één week maar, dan zullen ze weten waarmee ze te maken
hebben’. Opvoeding! Dat stond gegrift in het portaal van de kast, dat bleef daar staan
als een boom die, na het verlies van al zijn sappen toch overeind blijft. Op een dag
zal ‘hun’ opvoeding in elkaar vallen. Ze zal vallen, bij gebrek aan leven.
Hij zette zijn gedachten voort, gedachten die alle aantrekkelijkheid, alle nieuwheid
voor hem verloren hadden. Het waren invallen die twee jaar geleden nieuw waren
geweest, maar die hij nu, als hij niets te doen had, werktuiglijk herhaalde. ‘En dan
nog als de lieden, wanneer ze hier vandaan komen, er maar iets hadden geleerd! Maar
niets daarvan! Ze kennen hun Latijn en Grieks op hun duimpje. Maar ze zullen voor
hun zoons dezelfde woorden herhalen, die ze nù vervloeken: opvoeding, goed gedrag,
tucht. Iedere keer dat we langs de poort wandelen zegt een vent: ‘Opvoeding,
ontwikkeling, oude gevangenis’. Diezelfde vent zal zijn zoon beliegen en bedriegen,
zoals ze hem nu bedriegen. Maar zouden die lieden dan niet zien wat er achter steekt?
Neen. Als ze ‘oude gevangenis’ zeiden, deden zij niets anders dan herhalen wat hele
generaties van leerlingen vóór hen hadden gezegd. Die
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twee woorden hadden al hun inhoud verloren. Ze waren zinneloos geworden en
klonken hol.
Lucien bladerde in zijn boek. De historische figuren grijnsden hem aan. ‘Wat een
smoelen! Er was er niet één geschikte bij. Ze lieten allen óf hun trouweloosheid óf
hun schurkachtigheid zien. Hun zwakheden en zonden zweetten al hun poriën uit.
Daar had Je Millerand-den-renegaat en
Poincaré-van-de-oorlog-om-het-rechten-de-beschaving. En dàt zijn nu de kerels die
ze ons tot voorbeeld stellen, waarvan ze de valse deugdzaamheid en de beurse
belangloosheid van politicus verheerlijken, maar waarvan ze ons de werkelijke
zonden, de werkelijke smeerlapperijen verbergen!’ Hij hield te veel van de waarheid
en vooral van de eerlijkheid om niet in opstand te komen tegen het misbruik van een
dergelijke opvoeding. Hij had die verachting, die haat tegenover ‘de moraal’ altijd
in zich gehad. Op de lagere school maakte hij zich stelselmatig af van de lessen in
ethica, en als hij van ‘Edele Zielen’ las, kon hij niet nalaten te lachen. ‘De leeraar in
ethica van het vorige jaar’, dacht hij, ‘wat een schoft was dat! Hij had moeite om
niet te huilen of deed alsof, als hij ons voorlas uit “Van de Apennijnen tot de Andes”.
In Brussel heb ik hem eens een vent een klap zien geven, die hem een paar centen
vroeg. Wat een troep schoften!’
De stilte woog op de gebogen ruggen. Nu en dan kraakte een stoel of deed een
tram, tuimelend langs de straat, de ruiten rinkelen. Lucien bekeek de leerlingen om
zich heen. Een zee van gekromde wervels over opgaven van Grieks en algebra of
over onbegrijpelijke scheikunde-lessen. Hij had een diepe verachting voor de lieden
die werkten: hij noemde hen ‘kontlikkers’. Het ergerde hem om te zien hoe anderen
slaagden in wat hem niet goed afging. Hij hield zichzelf graag voor, dat het niets dan
onzin was wat die lieden leerden. Hij geloofde dat hij superieur was, een uitzondering,
omdat hij nadacht over vragen die de anderen zelfs niet aanroerden. Hij had een
minachting voor successen op school en zei tegen de leeraren: ‘De cijfers, mijnheer,
kunnen me niks schelen’, en toch, wanneer hij een 8 voor Latijn had, brulde hij het
uit over de speelplaats en zwaaide met zijn lijst boven zijn hoofd.
Hij hoorde de stappen van den frik achter zich, voelde diens blik in zijn nek boren.
‘Te laat, onnodig om te doen alsof, hij heeft me gezien’. De frik kwam nader, wierp
een snelle blik over de bank en vervolgde zijn tocht. ‘Oef, vals alarm’. Met het gezicht
op de leerlingen stond de surveillant stil en zei: ‘Eindigen met het werk!’ Onmiddellijk
was de stilte verbroken. Stoelen schuurden over de vloer. Er werd geschreeuwd en
gefloten, leerlingen liepen van de ene naar de andere bank om zich vlug een moeilijk
vraagstuk te laten uitleggen. De frik liep tussen de banken door en riep van tijd tot
tijd met een eunuchenstem: ‘Kom, kom, een beetje stiller!’ of ook: ‘Haal je papieren
bij elkaar!’
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De deur ging open, de directeur, ‘de Zouaaf’, kwam glimlachend binnen. Hij had
afschuwelijk gele tanden in een breed, rossig gezicht met zeeblauwe ogen. Een
luchtledig ondanks zijn zwaarlijvigheid. De Zouaaf gaf een teken met zijn hand. De
leerlingen gingen naar buiten en stelden zich in rijen op in de gang. Lucien bekeek
voor de zoveelste maal de reproducties aan de muur, die hij wel dromen kon: ‘Een
markt in Boma’, ‘Het oerwoud’, enz. Een frik schreeuwde, dadelijk deden alle anderen
hem na. ‘Net als bij de honden: als er één blaft, volgen alle andere’, dacht Lucien.
***
De leeraar liep heen en weer. Hij had een enorme, vooruitstekende kin, een lange,
fijne neus en beweeglijke, al te beweeglijke ogen: ze waren overal tegelijk, keken
een leerling nooit recht in het gezicht, maar altijd van terzijde of door weerkaatsing
in het venster. Boven een zeer hoog voorhoofd, dat echter de vorm van een
suikerbrood had, lagen enkele lokken, die voortdurend voor zijn ogen vielen en die
hij met zijn handen over zijn schedel terugstreek. Ja, die handen! Lucien maakte er
den helen mens uit op. Ze waren even beweeglijk als zijn ogen, van een kleur als
van kindervlees, geen adertje en geen beentje was er te zien, het was mollig, rond
en glad. De vingers, aan de onderkant dik en worstvormig, liepen spits toe en
eindigden in zorgvuldig onderhouden, blanke en puntige nagels. ‘Als hij zijn stem
verliest, dacht Lucien, dan heeft hij zijn handen maar te tonen, niets anders, en
iedereen weet wie hij is’. Hij sprak keurig en rad. Als hij eenmaal op dreef was, hield
hij niet meer op. Zijn handen vulden zijn toespraken aan. De prefect had eens tegen
Lucien gezegd: ‘Als meneer Fornard bij me komt, voel ik me niet op m'n gemak. Ik
ben bang voor hem.’
Fla-Fla was aan het woord. Zijn stem was nu eens zacht, vol bijbedoelingen, dan
weer heftig: ‘Heren, de kern van deze zo smartelijke en menselijke psychologische
levensgang heeft Julien Benda, de grote Julien Benda gegeven in een
bewonderenswaardig artikel in de N.R.F. Ik moet u bekennen, Heren, en ik schaam
me volstrekt niet het u te zeggen, dat ik bij het lezen van dat artikel gehuild heb, zo
treffend als de zo gecompliceerde en toch zo zuivere figuur van André Gide daar
opgeroepen wordt’. Hij sprak uit: Gite.
Lucien luisterde in de achterste bank verstrooid toe. Met zijn pennehouder trachtte
hij een propje papier in de inktpot te duwen. Hij had alleen het laatste deel van de
zin verstaan. Hij grijnsde: ‘Je kan je soms toch rotlachen’. Hij had dat artikel wel
gelezen, maar niet die ledepop, die daar voor de klas zo'n drukte maakte. Hij had het
in dezelfde aflevering van de bibliotheek gelezen, die Fla-Fla een maand gehouden
had. En Lucien had zelf de bladzijden moeten opensnijden.
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De leeraar ging voort. De klas was kalm: de tranen hadden indruk gemaakt. ‘Dat wat
bij Gite zo ontroerend is, dat is zijn strijd. Zijn strijd voor het individualisme tegen
wat ik met een nogal gedurfd beeld zou willen noemen de schipbreuk van het
individualisme’.
Dat ‘nogal gedurfde beeld’ had Fla-Fla van hem gestolen. Dat was ongeveer een
jaar geleden. Lucien slikte hem toen nog. Ze spraken samen over Fascisme en Cultuur.
Lucien was in die tijd verwoed Stalinist. Hij had gezegd: ‘Volgens mijn mening kan
alleen het communisme de cultuur behouden, want zoals Malraux heeft gezegd: “Het
geeft het individu zijn vruchtbaarheid terug, terwijl het fascisme het individu opheft,”
het is de schipbreuk van het individualisme.’
Lucien keek naar Fla-Fla: hij onderging bij het gezicht van dien gedistingeerden
bruut, dien beschaafden kikvors, de hevigste kant van de haat: de lichamelijke weerzin.
Hij had datzelfde gevoel bij Morin, maar daar was het vermengd met een soort
ironische deernis.
De leeraar hield op met praten. Er viel een stilte. Een stilte van gekromde ruggen
en laaghartigheid. Geen lach, geen woord. ‘Zou er nou geen vent zijn die dat individu
zijn haat toeroept?’. Hij wist dat hijzelf te laf was. Hij wachtte dat een ander zou
doen wat hij verlangde te doen om dan ook in verzet te komen. Lucien was steeds
bang geweest voor de eenzame handeling of voor de eenzaamheid van de handeling.
De leeraar ging voort: ‘Heren, neemt uw bloemlezing voor u. Ik zal u enkele
bladzijden voorlezen, de karakteristiekste van Gite, waar de Man, zijn Menselijkheid
op zijn best voor de dag komt.’
Er was een geluid van voetstappen, krakend papier en klappende lessenaars. Dan
was het weer stil. Fla-Fla stond op de verhoging en nam de klas met zijn beweeglijke
blik op. Hij stak zijn wijsvinger uit naar een leerling en zei: ‘Mijnheer Le Mal,
waarom hebt u geen boek?’ Alle blikken richtten zich op den beklaagde.
Le Mal zat in de voorste bank. Zijn rossige, ongekamde haren vielen in zijn bleek
en mager gezicht. Twee knokige handen staken uit een paar te korte, versleten
mouwen.
- Eh, eh, omdat ik er geen heb, meneer...
- Ja, dat zie ik ook wel. U is geen goochelaar, voor zover ik weet.
De leerlingen lachten. Een lange, domme, valse lach. Fla-Fla triomfeerde.
- En waarom hebt u er dan geen?
- Omdat er geen geld meer was!
Het kwam er uit als een kreet. Zou Fla-Fla dat op zich laten zitten? Le Mal huilde.
Fla-Fla herstelde zich.
- Mijnheer, ik wil u natuurlijk niet uw... hm... hoe zal ik zeggen... uw geldelijke
omstandigheden aanrekenen, maar we zijn
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hier nu eenmaal op school, iedereen moet zijn zaak in orde hebben, u zoudt uw
boekhandelaar crediet hebben kunnen vragen, u zoudt mij hebben kunnen uitleggen
wat er aan de hand was, ik zou u geholpen hebben. Het is in alle opzichten
onvergeeflijk, mijnheer! Het spijt me, maar ik moet u een nul geven.
Hij maakte een machteloos gebaar en haalde zijn schouders op. Lucien lachte niet
meer: ‘Een groter schoft dan die vent bestaat er niet. Tenslotte heeft hij nog lef ook.
Welbeschouwd niet te verwonderen, als je de kontlikkerijen en smeerlapperijen kent,
die hij heeft uitgehaald om leeraar in letterkunde te worden. En dan te denken dat al
die lieden hem slikken. Allemaal! Behalve Dranck natuurlijk, maar bij dien is het
bluf. Het staat goed om zich te laten uitbekken en den onverschillige uit te hangen,
maar op het examen tapt hij uit hetzelfde vaatje. Geen vent die genoeg waardigheid
heeft om in opstand te komen. Ach, was Condier er nog maar!’
Condier was een van de legendarische personen uit de mythologie van de school.
Hij had het vaandel van verzet tegen Fla-Fla opgeheven. Hij had hem verpletterd
onder zijn hatelijkheden en opstootjes georganiseerd. Hij was weggestuurd,
uitgejouwd door de leeraren, uitgestoten door de leerlingen. Toch was hij onder de
scholieren beroemd gebleven. Op een dag had Fla-Fla vol bewondering over Jules
Romains gesproken, wiens secretaris hij had ontmoet en hij had gezegd: ‘Zoals mijn
goeie vriend Jules Romains zei: niets menselijks ontgaat me’. Toen was Condier
rustig opgestaan en had gezegd: ‘Dat is vreemd, precies hetzelfde zei me laatst mijn
vriend André Gide’. Fla-Fla was opgesprongen: ‘Kent u Gite?’. Waarop Condier
met een onschuldige glimlach had gezegd: ‘Ik, helemaal niet, mijnheer’.
Lucien nam de klas op met een aloude haat: ‘Geen enkele vent er bij. Allen even
stom’. Hij vond zichzelf de enige die klaar zag. Niet dat hij van zichzelf vervuld was,
maar hij kende zijn kracht. Die kracht lag niet zozeer in zijn intelligentie, als wel in
zijn wil om zich tegen het doodse leven van de klas te verzetten.
De bel. Het grote gebouw trilde. De deuren gingen open. De leerlingen kwamen
naar buiten. De frikken hielden toezicht. De leeraren slenterden gearmd, onbewogen
in hun quasi-wijsheid. ernstig op en neer. Lucien kwam al roepend aangelopen:
- Michel, hallo Michel!
- Wat hebben we nu?
- Muziek.
- Spijbel je?
- Ik weet nog niet. Zal ik spijbelen of niet spijbelen? That is the question. Neen,
ik zal maar gaan. Ik heb de vorige week al gespijbeld en bovendien, het is te rot weer
om te wandelen.
Hij ging de trap af en stak de binnenplaats over. ‘Ik ga gauw een peukje smoken’.
Hij ging het ‘pissodroom’ in en stak een sigaret aan, deed een paar halen en ging er
weer uit.
De kast sliep weer, bedolven onder een dikke laag stof van
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Latijn en wiskunde. Ze sliep de slaap der imbecielen. Langzaam, volmaakt op zijn
gemak, ging Lucien de trappen op. Er was geen geluid te horen. ‘De heren zijn al
binnen’, zei hij bij zichzelf. Hij klopte op de deur.
- Binnen. - De muziekleeraar boog zich over de piano om te zien wie er
binnenkwam. ‘Je zou zeggen dat het Jan Klaassen was, wat een kokkerd’. Jan Klaassen
zei:
- O bent u het? Ik heb u niet nodig. U kunt gaan waarheen u wilt, maar niet hier.
- Goed, mijnheer, ik zal weggaan.
- Dat is het beste wat u doen kunt.
Lucien deed weer de deur dicht en liep weer door de gangen heen. Leeg en
verschrikkelijk hol. Hij wist dat dit gebeuren zou. Hij ging naar buiten. De mist
omhulde de kast, kleine droppels bleven aan zijn jas hangen. Hij liep de weg op en
keek bij het voorbijgaan de klassen in. De ruggen waren alle gelijk, voorover gebogen,
en de leeraren staken boven die kudde uit. Het scheen Lucien dat al die ruggen den
leeraar droegen...

III
5 uur. De bel riep de leerlingen tot de studie. Het taaiste, onverteerbaarste stuk van
de dag. Van 5 tot 7. Sommige leerlingen renden naar de speelplaats, anderen zetten
al slenterend hun gesprekken voort. Lucien liep naast Volissen.
- Zie je, zei hij, het ergste is niet de eenzaamheid, maar je er bewust van te worden.
- ...En die te moeten vullen. Het lijkt wel op het vat van de Danaïden. Stilte en
eenzaamheid laten zich niet vullen. Laura schrijft me iedere keer: je moet afleiding
hebben, dat zal je helpen. Zij weet niet wat het is.
Lucien volgde de redenering van Volissen niet meer. Hij dacht aan die Laura van
wie hij steeds hoorde spreken, maar die hij nooit had gezien.
De Zouaaf nam de leerlingen op door de ruiten van de speelplaats. Van tijd tot tijd
sloeg hij met zijn ring op het glas en maakte met de vinger een driftig gebaar.
Zodra Lucien de deur door was, begon hij den idioot uit te hangen. Hij ging bij
een troep staan en zei: ‘Wedden, heren, dat ik het achterwerk van mijnheer Morin
een kittelende draai met mijn wijsvinger geef?’. De troep brulde. Het gelach werd
versterkt door de leegte van de binnenplaats. De muren wierpen elkaar de klanken
toe als in een balspel. De frik kwam tussenbeide: ‘Hé daar, Lucien en Co, een beetje
stiller!’ Ze gingen in twee rijen de trappen op, de frikken in het midden. De schoenen
schaafden het hout van de treden, de handen slepen de leuning, die al blinkend en
vettig was van de handen van een paar duizend leerlingen.
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Lucien liep achteraan. Rood licht in de klas en hier. Overal. Hij sprak met een grote
vent met zwarte, geplakte haren, een kop van een vette vis.
- Godverdomme, zei Lucien, alweer Morin vanavond bij het toezicht.
- Tenslotte, weet je, is Morin een fijne vent. We moeten hem niet pesten.
- Ja, dat kan wel... maar hij is toch rot voor me en ik laat hem met rust.
Lucien wilde en kon niet inzien dat het zijn schuld en van hem alleen was, als
Morin het land aan hem had. Hij zocht dan ook allerlei redenen en voorwendsels om
zijn haat tegen Morin te rechtvaardigen. Eens zei hij aan Volissen: ‘Zie je, ze haten
me, omdat ik weiger een kuddedier te zijn, en omdat ze veel te goed weten dat ze
dat zelf zijn.’
De ruggen waren weer voorover gebogen. Ze zouden zich niet strekken vóór 7
uur. De frik en de stilte beheersten de zaal.
Lucien zat in zijn bank. Zoals die morgen maakte hij tekeningetjes. Hij legde het
potlood neer en keek op zijn horloge: ‘Half 6, ik moet werken... Wat hebben we
morgen... verrek! Ik heb mijn agenda vergeten’. Hij draaide zich om:
- Zeg, wat hebben we voor morgen te doen?
- Hier heb je mijn agenda.
- Hm... Latijn... Grieks... Algebra... Geschiedenis. Ik zal met geschiedenis beginnen.
Hij legde zijn boek voor zich neer en las. Dat duurde enkele minuten. Een vlieg
zette zich op de bank neer. Lucien volgde hem met de blik. Zijn slurfje sloeg tegen
de plank. Hij vloog weg. Lucien zette zijn kaken op elkaar en spande zich in om zijn
aandacht te bepalen. Met een slag deed hij zijn boek weer dicht. ‘Neen! Ik ga Latijn
doen. Die geschiedenis zal ik morgen wel bekijken, dat is gauw gedaan’. Hij duwde
zijn geschiedenisboek weg, nam zijn Latijns boek en een schrift, grabbelde enige
tijd in zijn la en haalde er een dik woordenboek uit. Hij legde alles op de bank neer
en trok zijn jasje uit. ‘Ziezo, we gaan werken’. De frik keek met een glimlach naar
hem. Hij kende dat gedoe en wist wat er gebeuren ging. Het was iedere dag krek
eender. ‘Als Lucien mij zag lachen, zou hij denken dat ik hem voor den gek houd.
Ik vraag me af wat er in dien jongen omgaat. Hij haat me. Waarom? Ik heb toch
geduld genoeg’. Hij haalde zijn schouders op: ‘Ik geloof dat de Zouaaf gelijk heeft,
als hij zegt dat die jongen gek is’. Hij stond op. Hij scheen groter in zijn rouwdracht.
Hij stak zijn handen in zijn vest en liep op en neer. Hij had een vreemde manier van
lopen: hij wierp zijn ene been opzij, gaf het dan een draaiende beweging en zette het
vervolgens vóór het andere neer. Gedurende deze manoeuvre zwaaide de rest van
zijn lichaam als een schip in nood. Soms trachtte hij alleen op de rode tegels te lopen.
Als hij een leerling aankeek, haalde hij zijn onder-
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lip naar binnen en lichtte daarbij zijn hoofd op. Wanneer hij op weg was, balanceerde
hij van het ene op het andere been en maakte draaiende bewegingen met zijn handen,
de duimen in de armsgaten van het vest. Hij leek dan op een grote marionet of op
een robot met een kapot mechaniek.
Lucien keek hem aan, hij had hem zien lachen. ‘Wie het laatst lacht, lacht het
best’, dacht hij. Hij geloofde den frik met zijn geest te kunnen verslaan. In weerwil
van de drie jaren die hij op de kast had doorgebracht, kon hij deze waarheid, hoe
zwak cok, niet aanvaarden: ‘Eén van beide, je wordt hier verslagen of je bent
kontlikker, één van beide’. Er was niet aan te ontkomen. Lucien geloofde in de macht
van de geest, van zijn geest. Hij volgde den frik met zijn blikken. ‘Een gezicht van
een gedegenereerden pierrot. Die geelachtige kleur en die zwarte, vettige haren. Een
walgelijke vent! Niet in staat om te denken, te voelen en zelfs te lijden. En toch is
dat zo gemakkelijk. De vreugde is zoveel moeilijker’. Hij voelde zijn haat opkomen:
het gaf hem een bijna behagelijk gevoel. Zijn haat! Drie jaar lang zorgvuldig gekweekt
en gewiegd, zat die daar diep in de holte van zijn maag en in zijn kaken. Een knagend
gevoel. Het maakte hongerig. Wat zou hij hebben gedaan zonder die wilde haat, zijn
hoop? Zonder zijn haat zou hij als de anderen zijn geweest. Zijn ‘abnormaliteit’ was
zijn enige bestaansreden: als ze verdween, zou er niets voor hem overblijven dan
zich te laten opslokken door de kast, de frikken en de leerlingen, zoals het met Morin
was gebeurd. Na de krach van zijn vader en na twee jaar op de universiteit te hebben
verknoeid, was Morin frik geworden, bij gebrek aan beter: hij moest vreten. Als zijn
vader niet gespeculeerd had, zou Morin ongetwijfeld een net heer zijn geworden: hij
zou zijn vaste plaats in het café hebben gehad en de mensen zouden hem gegroet
hebben. Toen hij de kast inging, vijf jaar geleden, had hij zijn eerzucht en zijn dromen
achtergelaten, in de verwachting ze na twee of drie jaar weer op te vatten. Maar de
kast slokte hem op: na drie maanden was hij frik tot in merg en been. Hij was de
model-frik! Een vuilbaard, een verklikker, een drinkebroer. Toch treurde hij nu en
dan om zijn eerzucht en zijn dromen. Dan nam hij wraak op de leerlingen voor zijn
nederlaag en zijn mislukking.
Lucien keek niet meer naar Morin. Hij had zijn haat opgejaagd door het kijken
naar den frik: nu was zijn verbeelding, dat wat hij zijn ‘ervaring’ noemde, voldoende.
‘Wat voert hij hier uit? Als er les is, gaat hij met den Zouaaf bij Leo zuipen, en
als we op de studiezaal zitten en hij vrij is, gaat hij biljarten. 's Avonds maft hij. Is
dat een mens? Een plant, en zelfs dat niet!’
De frik zette zijn slentergang voort. Bij Lucien gekomen, hield kij stil. Lucien
deed of hij werkte. Morin boog zich naar hem over:
- Hebt u geen boek bij u?
- Ja zeker, wacht u even. (Verdomde lafaard!). Hij opende
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een la, grabbelde er even in en overhandigde den frik een boek. Hij keek naar de titel
‘La Condition Humaine’. De frik stak het boek onder zijn arm en zette zich aan zijn
tafel. Lucien keek naar hem. Morin legde het boek recht voor zich neer en begon te
lezen; hij sloeg een bladzij om en ging verder; bij de derde bladzij hief hij zijn hoofd
op, bij de vijfde duwde hij het boek weg en begon na te denken. Lucien wilde lachen:
‘Godverdomme, wat een stommeling! En dan te weten dat ik een dergelijke lul
gehoorzamen moet. Als je nagaat dat dàt de man is die mij moet “leiden, opvoeden
en steunen”. Moet je dat gezicht zien. En als hij me beledigt, kan ik zelfs niet zijn
smoel inslaan. Als een leerling zegt dat ik gek ben, lap ik het aan mijn laars en ros
ik hem af. Maar bij hem, onmogelijk, ze zouden me de deur uitdonderen. Men heeft
de frikken verboden om de leerlingen te slaan? Daarom niet getreurd, ze hebben iets
beters, de belediging. Als resultaat is het honderdmaal superieur, en bovendien weten
ze dat men niet aan ze raken kan: zonder vrees kunnen ze hun gif uitkwijlen...’. Hij
sloot zijn ogen om aan zijn haat te ontkomen. Maar er was niets aan te doen: het
gevoel bleef. Lucien zag zichzelf als rechter. Oud, afgeleefd en verzopen zat Morin
in de beklaagdenbank: ‘Mijnheer Morin, u wordt beschuldigd van moord door
vergiftiging van een honderdtal jongemensen’. Morin knikte ‘ja’ met zijn hoofd. ‘U
bent veroordeeld tot de dood met de strop’. De bende brulde. Lucien zag plotseling
dat het publiek uitsluitend uit leerlingen bestond. Zij die het hardst loeiden waren
juist de kontlikkers. Nu zag hij Morin op het schavot, de frik huilde. Lucien was de
beul: hij haalde de strop toe. Hij onderging een intens genot. Het vizioen verdween...
Werktuiglijk schreef Lucien een zin van Dimitrov op, die hij in de een of andere
brochure had gelezen: ‘De veroordeelden van vandaag zijn de rechters van morgen’.
Hij voelde zich plotseling opgelucht, rustig. Hij wist dat dit niet de rust was, maar
de vermoeienis, de uitputting. Alles wat de vloed van zijn verbeelding tegenhield,
scheen hem rust toe. Hij keek door het raam. De mist van de morgen was opgetrokken:
er was nog een lichte nevel rondom de steenberg. De lucht was helder, van een bleek
blauw, heel bleek en wazig. De steenberg scheen nog groter en platter.
‘Ik haat Morin. Waarom eigenlijk?’ Hij trachtte te redeneren, ‘het bestek op te
maken’, zoals hij zei. Maar hij wist dat het nutteloos was, dat zijn verbeelding weer
de overhand zou krijgen.
‘Neen! Ik wil liefhebben, wie of wat ook, maar liefhebben moet ik. Om niet te
stikken van haat’. Een zin ging door zijn hoofd heen: ‘Nathanaël, je t'apprendrai la
ferveur!’ Die ken ik. Ik ben de haat tot razens toe, maar ik zou willen liefhebben’.
Buiten werd de hemel steeds bleker. De zon ging achter de steenberg onder.
‘Ik heb nooit liefgehad. Nooit. Ik weet niet eens wat dat is.
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Ik ken niemand. Trouwens, ik zit altijd hier. Dus wat is er te beginnen?’ Hij voelde
zijn verbeelding stijgen. Hij was klaar om zijn herinneringen uit te braken. Iedere
keer stelde hij zich een grens, uit vrees de kloof tussen de werkelijkheid en de droom
te vergroten: naarmate de droom intenser was, was de werkelijkheid kwellenden
Lucien was bang voor de werkelijkheid: hij zocht een toevlucht in zijn dromen. Van
de ene obsessie viel hij in de andere.
Hij zag zichzelf in Spanje terug. Een oud refrein zong in zijn hoofd: Blue Moon.
Hij wilde huilen, maar zijn ogen bleven hopeloos droog. Hij zag zichzelf in een
bootje met Conchita. Zij omhelsden elkaar. Hij voelde weer scherp het branden van
de eerste kus, hij herinnerde zich met een verschrikkelijke nauwkeurigheid zijn
vroegere vreugde. Hij putte uit het beeld van die eerste liefde alles wat hem nù
ontbrak. Maar dat beeld zelf achtervolgde hem altijd en overal.
Een lineaal viel op de grond. Lucien sprong op. Hij zat als verdoofd en voelde een
heftige, intense behoefte om te huilen. ‘Huilen, hier? Ben je heelemaal gek? Straks,
op de plee’. Hij kende het gevaar van ‘in het publiek’ te huilen. Een vent die huilde
of zijn kater toonde was gejochten. De frikken en de leerlingen zullen zich op hem
werpen, totdat hij ziek wordt.
5 over 7. De frik keek op zijn horloge en klapte in de handen. ‘Ophouden met
werken’. In een ogenblik was de zaal vol lawaai.
Lucien zong luidkeels: ‘Dans un amphithéâtre...’
- Lucien, houd je mond, mannetje!
- Maar ik zing niet, meneer.
De zaal daverde van een zwaar gelach. Lucien lachte ook. De frik haalde de
schouders op en wees met zijn wijsvinger op het voorhoofd.
- Juist, meneer, dàt is t, ik ben gek!
De Zouaaf kwam binnen. Morin ging naar hem toe. Ze spraken zacht met elkaar.
‘Ze hebben het over mij,’ dacht Lucien. De Zouaaf begon te lachen. Een vette lach.
Hij hield zijn grote pens vol bier met beide handen vast.
- Lucien, kom es hier, vriendje! riep hij.
Lucien ging erheen met hangende pootjes en een hopeloos idioot gezicht. De
Zouaaf plantte zich vóór hem, de handen op zijn heupen: ‘Een miniatuur Mussolini,
nog stommer en op het peil van de provincie! Ik lap je erbij voor Zondag! Tenzij je
je excuses maakt’.
De zaal werd stil. De leerlingen wachtten in spanning. Toen zei Lucien: ‘Mijnheer
Morin, neemt u mij niet kwalijk dat ik u zo onbeleefd beantwoord heb’.
De zaal rolde van het lachen. Morin en de Zouaaf sloegen elkaar op de rug en
hikten van het lachen.
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IV
De recreatiezaal was rustig. Aan lange tafels zaten de leerlingen te kaarten of spraken
met elkaar. Nu en dan steeg er een rumoer op uit een groepje spelers, dan was er
weer stilte, slechts verbroken door het gekraak van stoelen en het regelmatig geluid
van kaarten die op tafel vielen.
Lucien zat op een bank, omringd door enkele andere leerlingen en zei: ‘Je moet
weten, in Brussel had ik een vrouwtje, nou, ik zeg je niks meer, hé. Goed, op een
dag komt er een vent die me zegt: “Weet je, je liefje loopt met een anderen kerel als
jij in de kast zit”. Nou, je begrijpt, hé, ik heb haar de bons gegeven, maar smerig, zie
je, als een stuk stront...’
De anderen vielen hem bij.
- Zoiets heb ik ook gehad, zei Volissen, maar toch, je houdt er een vieze smaak
van over. Zie je, net alsof...
De zin werd onderbroken door een groot rumoer, versterkt door gelach en
onverstaanbare uitroepen. De leerlingen stonden op, behalve die aan het kaarten
waren. Morin stond op en schreeuwde: ‘Hé daar, een beetje stiller alsjeblieft!’.
Het lawaai bedaarde, de leerlingen gingen weer zitten, alleen Lucien ging er naar
toe. Eerst zag hij niets. In een hoek stond een troep leerlingen sinaasappelschillen
en steentjes te gooien. Hij ging dichterbij staan. Nu eerst zag hij wat er gebeurde.
Baze, een leerling, zat in een hoek op de grond. Hij bewoog zich niet. Hij huilde niet.
Hij had de uiterste top van de woede bereikt, die van de onbeweeglijkheid. Zijn
grijsblauwe ogen staarden zonder uitdrukking mat voor zich uit. De eerste opwelling
van Lucien was, de smoelen van die bende dicht te slaan: ‘Idioot’, zei hij bij zichzelf.
Hij stelde zich tevreden met toekijken. Maar een van de leerlingen riep hem toe: ‘Hé
Lucien! Vind 'es wat uit om hem te laten grienen’.
‘Neen, dacht Lucien, dat zou smerig zijn. Ik ben wel een herrieschopper, maar
geen lafaard’. Hij wist dat hij per slot van rekening toch zou zwichten. Maar hij wilde
dat er een strijd in hem zou zijn, desnoods een kunstmatige. Lucien kende Baze: hij
wist welke zijn zwakke plekken waren, welke beledigingen doel troffen. Hij kwam
op hem toe en zei: ‘Zeg, strontvlieg!’
De bende barstte van het lachen. Baze verroerde zich niet.
‘Goddomme, hij grient zonder vocht vandaag. Dan moeten we wat anders
proberen’. Dat amuseerde hem nu. Tenslotte was dat beter dan met de andere kerels
te lummelen. Hij ging naar de anderen toe en zei luid dat Baze het horen kon: ‘Weet
jullie, twee jaar geleden zat ik naast hem op de zaal. Op een dag vond ik dat het er
nogal stonk. Ik liet een schrift vallen en ging rakelings langs zijn kont. Hij had in
zijn broek gescheten!’
De troep kronkelde van het lachen. Baze bewoog nich niet. Plotseling stond hij
op en begon met zijn armen in de lucht te
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schermen. Zijn gebaren waren snijdend en woest. De leerlingen schoten weg, alleen
Lucien siste hem zachtjes toe: ‘Strontvlieg! Strontvlieg!’. Hij sprong op Lucien los
die nog juist tijd had om te ontsnappen. Lucien ging door met hem te sarren. Baze
bleef in de lucht schermen.
Door de open deur klonken de stappen van den Zouaaf. De leerlingen verspreidden
zich en deden of ze met elkaar kletsten. Baze bleef verblind in de lucht slaan. De
Zouaaf kwam binnen en ging recht op hem af: ‘Is het nu afgelopen met je aanstellerij?’
Baze hield plotseling op als een defecte machine. Hij glimlachte. De wezenloze
glimlach van een achterlijke, een idioot. De Zouaaf werd rood. ‘Dat gaat mis, dacht
Lucien, ik smeer em. Als hij klikt, ben ik er bij’.
De directeur sleepte Baze tot bij de deur en gooide hem op de grond. Hij viel
plomp als een steen. Hij bleef zo enige seconden liggen, dan richtte hij zich weer op
en wilde weggaan, maar de Zouaaf brulde: ‘Als je denkt dat je hier gekomen bent
om je aan te stellen, blijf dan thuis of ga naar het gekkenhuis van Gheel! We hebben
hier al te veel idioten om er nog eentje bij te krijgen. Vooruit, donder op! Je bent er
bij voor Zondag’.
Lucien zag deze scène aan. Hij voelde de woorden van den directeur als tot hem
gericht. Hij durfde niet te denken aan wat hij gedaan had: hij gaf zich te goed
rekenschap van wat Baze moest voelen. Een mateloos medelijden overweldigde hem.
Hij wilde naar Baze toegaan en hem alles uitleggen.
Maar hij hield zich in: ‘Dat zou voldoende zijn om door de anderen doodgepest
te worden’. De leerlingen waren in de studiezaal. Nog één uur en dan slapen. Baze
zat niet op zijn plaats: hij was op de ziekenzaal. Niet dat hij ziek was, maar hij was
daar tenminste alleen.

V
De slaapzaal was donker en hol. De frik had juist zijn lamp uitgedoofd: zijn bed
piepte nog. De nachtwaker liep voorbij: zijn stappen weerklonken in de zaal, zwoel
van slaap en vol van eenzaamheid.
Lucien lag op zijn rug. Hij bewoog zich niet, zo leed hij het minst. Toch, wanneer
hij zich niet verroerde, dacht hij na, of juister, zijn gevoel werkte, niets aan te doen.
Tienmaal had hij trachten op te staan, hij deed een poging en viel dan weer neer. Zijn
verstand zei: ‘Nu sta ik op’ en zijn lichaam: ‘Neen’.
‘Morgen, dacht hij, ben ik jarig. Dat zal een dag zijn als alle andere. Een dag
geregeld volgens het luiden van de bel’. Hij spande zich in om zijn verbeelding niet
op hol te laten gaan. ‘Goed, laten we het bestek eens opmaken. Ik ben hier nu al drie
jaar. Wat heb ik geleerd? Op de kast: niets. Geen bal. Van het leven: iets meer toch’.
Hij draaide zich om: ‘Verrek, het begint weer!’. Hij
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bleef stil om ‘het’ voorbij te laten gaan. Dan stond hij op. Zelfs zijn lichaam scheen
hem vreemd. Nutteloos. Hij wilde lopen. Maar hoe, in een kamer van 1 bij 2 ½ waar
een bed stond met een wastafel, een stoel en een kast? Hij voelde plotseling de intense
behoefte, onweerstaanbaar, zichzelf te zien, zich te overtuigen van zijn bestaan, zijn
leven. Hij nam zijn lamp en liet het licht op zijn gezicht vallen. Hij walgde ervan.
Was dat bleke, grauwe gezicht van hem? Het leek wel of zijn hoofd zich losmaakte
van zijn lichaam. Hij zag niets dan zijn hoofd: midden in de spiegel, omgeven door
het zwart van de slaapzaal. Hij onderging een weerzin tot walgens toe. Hij kende dat
gevoel: hij wist dat het voorbij zou gaan. De lichamelijke weerzin werd geestelijk,
een soort minderwaardigheidscomplex, maar dan vol verzet en afschuw en zonder
berusting. ‘Je bent toch een flinke schoft. Je ouders geloven dat je hier werkt en je
voert geen bal uit. Schoft, verdomde schoft!’ Daar hij rilde, deed hij zijn kamerjas
om en ging op bed zitten. Niets. Stilte. De regen van de vorige dag was opgehouden.
Nu en dan kraakte een bed of zei een leerling iets in zijn slaap. Dat klonk niet prettig.
Lucien was bang, niet van de nacht, maar van de aanwezigheid van die honderden
kerels: hij voelde zich beangst door die menigte verdrietigheden, alle dezelfde en
toch als zonden verborgen. Hij geeuwde. ‘Als ik eens naar buiten ging, neen, dat zou
idioot zijn’. Hij stond op, deed enige stappen, ging dan weer zitten, stond dan nogeens
op en rekte zich uit. Hij wilde huilen. Neen, het ging niet. Hij opende de deur en ging
naar buiten. Hij liep op zijn tenen. Een plank kraakte. Voor de deur van den frik hield
hij even stil: ‘Neen, hij maft als alle anderen’. Hij ging naar de w.c. Daar zou hij
tenminste alleen zijn. Hij ging op de plank zitten, nam zijn hoofd tussen zijn handen
en bewoog zich niet meer. Onbeweeglijk bleef hij zo zitten, niet in staat om iets te
doen, hij liet zijn smart de vrije loop. Hij dacht aan niets, tenminste dat meende hij.
‘Mijn systeem moet veranderen, morgen ga ik naar den pref’. Hij wilde opstaan.
‘Neen, alles welbeschouwd zit ik hier best’. Het ging een beetje over. ‘En toch, in
de slaapzaal is het in elk geval beter’. Hij wist dat het daar hetzelfde zou zijn als hier.
Hij wist het. Maar hij koesterde altijd nog de hoop zijn smart te ontvluchten. Hij had
de fout met zijn lichaam aan zijn kater te willen ontsnappen. Terug in zijn kamer,
ging hij weer liggen. Weer huilen, ‘huilen lucht je op’. Maar het lukte hem niet. Hij
plonsde zijn bezweet gezicht in het kille water. ‘Hé, dat doet je goed’. Hij maakte
zijn bed in orde en gleed tussen de lakens. ‘Vanavond maf ik toch niet’. Hij keek op
zijn horloge: 4 uur. Nog 2 ½ uur. Hij installeerde zich behagelijk in zijn bed en floot
zachtjes. Het ging wat beter. ‘Als ik morgen naar den pref ga, wat zal ik hem zeggen?
Ik zal hem om een oplossing vragen en dat, als 't in dit gangetje doorgaat, ik mijn
examen verpest’. Godverdomme en nogeens godverdomme! Het begon weer. Hij
draaide zich om naar de muur en trachtte doodstil te liggen. Hij
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wilde slapen, niets meer voelen, vluchten, verdwijnen. Maar waar kon je deze kater
ontvluchten, als je hem zelfs niet in de lakens kon verbergen? Hij wilde braken en
liep naar de emmer toe. ‘Neen, het lukt niet. Ik zou iets hebben moeten eten vanavond.
Macaroni. Walgelijk’. Hij ging op bed zitten en staarde voor zich uit, alsof hij iets
van de muur aan de overkant verwachtte. De muur bleef verschrikkelijk stom. Hij
sloeg zich op de knieën en mompelde: ‘Godverdomme... godverdomme’. Dat was
alles wat hij kon doen. Het leed verhinderde iedere reactie, iedere gedachte. Hij had
de kracht niet meer om zich te verzetten tegen het kwaad. Lucien was zijn kop kwijt.
De eenzaamheid verschrikte hem niet, hij zocht haar zelfs, maar de eenzaamheid in
de massa was hem ondragelijk. Alleen zijn met honderd kerels die allen hetzelfde
leed, dezelfde eenzaamheid hebben! Die kerels waren hier gekomen als opgeschoten
jongens in veel te nauwe kleren. Zij hadden ledematen waar ze geen weg mee wisten.
Onhandig als ze waren, gingen ze groter en sterker weg, maar met dezelfde smart
en dezelfde verwachting.
Lucien was weer op bed gaan liggen. Daar tenminste zou hij kunnen proberen te
vluchten. ‘Vluchten, waarvoor? dacht hij, voor mijn kater? Neen. Voor mijn
eenzaamheid... neen. Voor mijzelf?’ Zijn katterigheid daalde als een koortsgloed:
hij had de gevoelige plek gevonden. Hij had ontdekt waarom hij leed, wat hij
ontvluchten moest. Een zin ging door zijn hoofd heen. ‘Waar heb ik dat gelezen?
Niets is ondragelijker voor den mens dan zich bewust te worden van zijn eigen
eenzaam, ijdel en niet te rechtvaardigen bestaan. In plaats van dat “bewustworden”
zou ik liever “lijden” willen zeggen. Dat is juister, tenminste voor mij...’ Hij lachte
luid. De muren wierpen het geluid terug, het sprong in de kamers op. Er was een
mens bevrijd. Lucien keek op zijn horloge: 5 uur. ‘Het is de moeite niet meer om te
slapen’. Hij opende zijn la en nam een willekeurig boek. Bij het licht van zijn lamp
bekeek hij de titel: ‘Les Thibaults: Le Pénitencier’. Hij sloeg het op goed geluk open
en las:
- Tu as confiance en moi?
- Oui.
- Alors qu'est-ce que tu crains?
- Je ne veux pas retourner à Paris.
- Mais voyons, mon petit, après tout ce que tu m'as dit de ton existence ici. La vie
de famille ne peut pas être pire.
- Oh si!
‘Wat een kloot, dacht Lucien, voor Jacques Thibault is het misschien waar, want
hij haatte zijn vader, zoals ik den frik haat. Maar mijn vader is een goeie kerel’.
Lucien dacht zelden aan zijn ouders: niet dat zij hem onverschillig waren, maar hier
telden de ouders zo weinig: je had te veel te letten op de strikken die je gespannen
werden. Op kostschool zijn ouders niets meer dan de foto's die de leerlingen aan de
muur prikken, dat alleen en niets anders.
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Hij las verder:
- Ah Antoine, comment veux-tu: il y a papa. L'ombre du père se dressait à travers
l'avenir. Une même pensée les effleura: ‘Comme tout s'arrangerait si subitement...’
Lucien hield even op. Hij was nog zenuwachtig en gejaagd. Zijn hand beefde. Hij
sloeg enkele regels over:
- Ah bien sûr, disait Jacques, si j'avais pu être avec toi, je serais tout autre, j'aurais
travaillé. Je travaillerais. Je deviendrais peut-être un vrai poète...
Een vlaag van angst maakte zich meester van Lucien. Dat was niet de kater van
zoeven, eerder een razernij die hem drong verder te lezen. Hij zuchtte.
- Eh bien, écoute, si je te donnais ma parole que personne d'autre que moi ne
s'occupera de toi, est-ce que tu accepterais de sortir d'ici?
- Oui... i. C'était par besoin d'affection et pour ne pas contrarier son frère qu'il
accepta.
- Mais t'engagerais-tu à me laisser organiser ta vie, tes études, à te surveiller tout
comme si tu étais mon fils?
Lucien liet het boek vallen. Hij onderging hetzelfde gevoel als die eerste dag toen
de prefect hem toegesproken had: het gevoel van hoop. ‘Als ik werken kon met een
leeraar die mij werkelijk zou helpen en leiding geven, dan zou ik iets doen. Ik weet
het zeker’. Die veronderstelling leek hem nu niet zo onmogelijk, niet zo nutteloos
als wanneer hij droomde. Hij had een duister besef dat het werkelijkheid zou worden.
Hij stond op om zijn dekens op te rapen, maakte zijn bed in orde en ging weer
liggen.
De dag begon te lichten. De bleke hemel was te zien. De zon kwam door het
dakraam binnen. Lucien lag op zijn rug met het dek tot aan de kin. Hij keek door het
raampje naar de opkomende zon. Hij verroerde zich niet en herhaalde een zin die hij
in ‘Le temps du mépris’ had gelezen: ‘Et cette nuit sera une nuit du Destin’.
De slaapzaal was rustig, de witte muren schenen nog witter. Een zonnestraal gleed
tussen twee planken van het beschot door en streek langs zijn lakens.
De bel luidde. De slaapzaal ontwaakte en tegelijk alle ingeslapen moeilijkheden.
Vloeken en tandenknarsen. Lucien hoorde niets. Toen hij den frik hoorde, stond hij
tegen zijn gewoonte in op en begon zich al zingend te wassen.
De frik kwam voorbij en schudde het hoofd.
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II
De Bevrijding
1
De leerlingen leunden tegen de muur met zijn smeedijzeren hek. Zij warmden zich
met hun gezicht in de zon. Sommigen liepen hard achter een bal aan. De frik slenterde
heen en weer. Van tijd tot riep hij wat.
Temidden van de anderen warmde Lucien zich in de zon. Degenen die geleund
stonden, als hagedissen tegen de muur geplakt, zeiden niets.
De bel riep de leerlingen naar de lessen. De groteren stapten ernstig naar de
binnenplaats; de kleintjes liepen hard of maakten vlug een eind aan een balspel.
Lucien verscheen het laatst op de binnenplaats, De leerlingen stonden al in een
rij.
‘Ik zal nu naar den pref gaan; dan heb ik een goede kans om de Franse les mis te
lopen’. Hij geeuwde: ‘Wat een nacht’. Hij dacht dat hij vermoeid was: hij zag niet
dat zijn handen beefden. Hij ging naar de studiezaal van de externen. De surveillant
van het externaat, ‘de Pool’, zat voor de klas. Het was een gewezen smeris. Hij had
een klein, vreselijk mager en verschrompeld gezicht. Hij keek de leerlingen slechts
met halfgesloten, achter brilleglazen verborgen ogen aan. Toen Lucien binnentrad,
draaide de frik zich om.
- Morgen, meneer.
- Alweer de deur uitgezet, hé?
Een obsessie wordt dat steeds hetzelfde te horen... Je kan de studiezaal niet
binnenkomen of ze vragen je: eruit gezet?
Hij stapte op de tafel van den frik toe en leunde er tegen:
- Hoort u eens, zou ik den prefect kunnen spreken?
De frik keek Lucien aan. Hij voelde zijn blik hem doorboren.
- Aha, meneer wil den prefect spreken? Ja, meneer, maar de prefect komt pas om
10 uur.
- O, ja. - Lucien aarzelde. - Kan ik hier blijven, het is de moeite niet meer om naar
de les te gaan.
De frik raadpleegde zijn horloge. Een stevige knol.
- Goed, blijf maar. Maar bij het minste geluid, de deur uit, hoor! Verstaan?
Lucien keek de zaal in. De lege banken sliepen, bedekt met een dikke laag stof.
Hij stevende op de enige bezette bank af en zette zich naast Esseaux.
- Wat wou de Pool van je?
- Och niks. - Hij maakte een ontwijkend gebaar met de hand. De deur uitgeschopt,
dus je begrijpt, zedepreek, dreigementen en de hele mik-mak.
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Hij vroeg zich af waarom hij loog: ‘Ik moet mijn stand wel ophouden, ik ben de vent
met de meeste aantekeningen voor gedrag. Als ik mijn reputatie verwaarloosde,
zouden “zij” me voor een windbuil houden. Het enige wat je hier eerlijk doet, is
slapen’. Hij glimlachte: hij was tevreden over zijn formule. Hij keek naar buiten. De
hemel was blauw, de steenberg verborgen door het huisje van den pref. De bomen
van de tuin, kastanjebomen, hadden knoppen, sommige zelfs al blaren. Lucien was
verbaasd geen gevoel van walging te hebben bij het zien van den frik, vooral omdat
deze weerzinwekkender was dan alle anderen, met zijn olijfgroene kleur, zijn
gerimpelde huid en zijn valse oogopslag. Hij was zo gewend aan zijn haat dat hij
zich niet in zijn evenwicht voelde, als hij voor een frik onverschillig bleef.
- Goddomme, wat een weer, hé?
- Nou!
Lucien keek Esseaux aan. Een kop van een sympathieken pooier. Lucien had hem
in het begin, toen hij nog niet geleerd had de anderen en zichzelf te bedriegen, tot
zijn vertrouweling gemaakt. Toen hij hem op een avond van zijn Spaanse flirt verteld
had, had Esseaux geglimlacht. Het was Lucien pijnlijk te moede geweest: hij zag de
naïeveteit nog niet van zijn gehechtheid aan een droombeeld. Hij was er niet verder
op doorgegaan. Sindsdien had hij niemand meer iets toevertrouwd behalve Volissen.
Maar langzamerhand had hij geleerd zijn kwellingen te verduwen. Hij zei dat hij ze
verjoeg, maar hij nam ze slechts in zich op, hij verdrong ze. Esseaux stootte hem aan
met zijn elleboog.
- Ga je mee een peukje smoken op de binnenplaats?
- Goed.
Zij gingen de zaal uit. Gelukkig waren ze er de enigen, anders zou de Pool het niet
toegestaan hebben. Het was koud in de schaduw van het uitgestrekte gebouw. Hun
schoenen knarsten op de stenen. Voor het bureau van de surveillanten bukten ze zich:
je kon nooit weten. Toen ze bij het pissodroom gekomen waren, stond Esseaux stil.
- Hoor 'es, ik ga m'n peukje hier smoken. Ik heb geen lust om er voor Zaterdag bij
gelapt te worden. - Hij zweeg een ogenblik en voegde er dan bij: ‘Ik ga naar huis’.
Lucien had moeite om een glimlach te onderdrukken: ‘Als de rest, de bibberatie
voor straf’. Hij liep het hek uit. Eenmaal buiten, zette hij het op een lopen. Hij wilde
gauw in het bos zijn, maar daarvoor alleen liep hij niet hard. Hij draaide zich om:
‘Als de Zouaaf me maar niet ziet’. Aan de rand van het bos voordat hij er in ging,
draaide hij zich om en zocht de omtrek af: ‘Het is idioot wat ik doe. Ze zitten nu
immers allemaal bij Leo te borrelen’.
Hij liep rustig als een bourgeois op Zondag in het Bois de la Cambre. Zijn voeten
zakten enigszins weg in de aarde, vochtig van morgendauw. Het bos rook naar natte
aarde, een sterke lucht
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als van mest. De zon scheen wazig en bleek door de lichte morgenmist die nog niet
opgetrokken was. Door de takken heen raadde hij de machtige silhouet van de
kolenmijn. Hij stond op een kleine open plek. Dat was de plek waar hij en enkele
anderen 's zomers de kast ontvluchtten om zich de illusie van vrijheid te geven. Hij
ging op de grond liggen en stak een sigaret op. Hij bleef stil liggen. Hij wachtte op
de vreugde. Lucien geloofde vast dat ze komen zou, zoals een kater kon komen. Hij
wist niet dat de vreugde vooral een kwestie van wilskracht, van wil was. De rook
van zijn sigaret steeg recht naar boven, ontplooide zich dan en vormde een soort van
beweeglijk dak of juister een parasol. Lucien hield ervan vergelijkingen te maken.
‘Die rook daar is mijn leven. Eerst stijgt hij recht naar boven, dat is mijn “prille”
jeugd, dan staat hij stil, mijn jongelingstijd. Hij beweegt niet en zoekt een uitweg.
Er is wind nodig om hem in de een of andere richting te drijven’.
De hemel boven zijn hoofd was onbeweeglijk. Hij volgde een nietige wolk met
zijn blik. Hij strekte zijn hand uit en plukte een blad, een nieuw blaadje, en stak het
in zijn jas. ‘Ik heb de lente in mijn knoopsgat gestoken’, declameerde hij. Hij lachte.
‘Niet kwaad’. Hij herhaalde het om het rhythme van zijn phrase in zich te horen.
‘Mijnheer Lucien, er zit iets in die zin, een diep gevoel van eeuwigheid en van zuivere
poëzie’. Hij imiteerde Fla-Fla. Hij kon er nu om lachen: Fla-Fla bestond niet. Niet
dat hij bang was om Fla-Fla voor den gek te houden, maar zodra het voorwerp van
zijn haat verdwenen was, verloor de haat zelf van zijn hevigheid.
‘C'est pour toi, que j'écris, qui ne t'étonnes peut-être pas assez de vivre’. Dat is
echt van Gide, wat loopt dat goed! Wat zou ik graag de vreugde willen kennen. De
werkelijke vreugde!’ Hij nam een stukje mos, rolde het tot een bal en wierp het in
de lucht. Hij lachte, voor de eerste maal na misschien drie jaar lachte hij zonder
bijgedachte, was zijn lach geen masker. Voor de eerste maal kon hij denken en voelen
zonder grenzen. Hij was de kast vergeten, zijn kater, zijn frikken, zijn leeraren. Hij
was Lucien, hij was zichzelf, stellig niet langer dan een ogenblik, maar een ogenblik
waarop hij nog twee jaar leven kon. Hij droomde zonder rem. Hij had geen vrees
meer voor de werkelijkheid. Hij zag zich in Brussel. Hij slenterde in het bos met een
meisje. Zij liepen hand in hand.
De bel haalde hem uit zijn dromerijen. ‘Godverdomme, al 10 uur. Ik moet naar
den pref’. Hij draafde naar het urinoir, ging er in en kwam er dadelijk weer uit: ‘Zo
zullen ze denken dat ik ben wezen pissen’.
Door de ruiten van de binnenplaats bemerkte hij den pref. Hij aarzelde. Hij wist
dat als hij nu niet ging, hij het nooit zou doen. Hij liep hard. De pref ging juist zijn
bureau binnen en keerde zich om, toen hij de stappen van Lucien hoorde.
- Wel, jongen, wat is er aan de hand?
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- Hm, ja, ik zou u willen spreken.
- Dat is goed, wacht hier op mij, ik moet mijnheer Ricemeux even spreken en dan
sta ik tot je beschikking. - Hij ging.
Het spel was begonnen. Hij kon niet meer terug. Hij moest van zijn haat, zijn
kwellingen, van zijn verwachtingen spreken. Hij kon niet anders.

II
De prefect zat achter zijn tafel. Hij leek nog kleiner dan hij was. Zijn rond en rimpelig
gezicht werd verlicht door twee bleekblauwe ogen, die een soort voortdurende
droefheid uitdrukten. Zijn kin had een vreemde vorm. De bovenlip stak vooruit. De
rest van van de kin week terug. De pref scheen vermoeider dan gewoonlijk, zijn
gezicht was vooral bij de mondhoeken doorploegd van diepe rimpels.
Lucien zat tegenover hem, in de grote Renaissancefauteuil, juist als op de dag van
zijn aankomst op kostschool.
- Wel, Lucien, wat is er?
- De zaak is deze, dat... ik hier niet meer kan blijven. Ik houd het niet meer uit.
- Ai, dat ziet er ernstig uit.
Lucien antwoordde niet. Hij was uitgeput. Die eenvoudige zin had hem meer
moeite gekost dan een hele toespraak. Hij staarde naar een reproductie van Brueghel.
De pref keek hem aan met een blik vol sympathie. Ondanks zijn onbeheerst karakter,
zijn luiheid en zijn aantekeningen voor gedrag hield de pref van hem. Wanneer hij
zag dat het een beetje ging, moedigde hij hem aan en sprak met de leeraren, maar
als de studie te wensen liet en dat was vaak het geval, dan was de pref terneergeslagen
en riep Lucien in zijn bureau, niet om een ‘zedepreek’ af te steken, maar om van
mens tot mens met hem te spreken. Lucien voelde dat hij verder kon gaan.
- Nu, vandaag ben ik jarig (‘Een stomme inleiding!’). Bij deze gelegenheid heb
ik mijn balans opgemaakt. Neen, meneer, dat kan zo niet doorgaan. Er moet een
oplossing komen. Het moet.
De pref zei niets. Hij schommelde in zijn fauteuil. Toch dwong zijn zwijgen Lucien
om verder te gaan:
- Ziet u, ik kan niet meer.
- Luister eens, mijn jongen.
Lucien onderbrak hem:
- Neen, het is geen voorbijgaand verzet. Ik voel het veel te goed. Sinds ik hier ben,
heb ik nooit kunnen aarden. Er zijn leerlingen die ‘er’ zich wennen. Er zijn er zelfs
die het ‘er’ prettig vinden, maar ik kan hier niet wennen. Ik kan niet.
En hij voegde er zacht aan toe: ‘Ik wil niet’. De surveillanten? Ik kan ze niet
uitstaan. En zij kunnen mij niet luchten. De leerlingen? Voor het grootste deel
stommelingen. Hun gezelschap hangt me de keel uit.
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Naarmate hij verder sprak, voelde hij de woorden stijgen en dringen. Woorden, drie
jaar verzwegen, kwamen er nu uit, zwaar van wrok en van haat.
- De lessen, ik doe er toch niets voor. Ja, ik weet wel, dat ligt alleen aan mij. Maar
hoe wilt u, dat ik werk in een sfeer zo drukkend als hier. Neen, ik moet weg.
Er was een ogenblik stilte. Een frik of een leerling ging voorbij in de gang. Een
deur sloeg dicht. De prefect bewoog niet. Hij was verstomd. Lucien had heel weinig
gezegd, maar de pref raadde plotseling alles wat er gebeurd was. Hoe heb ik dat over
het hoofd kunnen zien? Het was toch ovallend genoeg. Hij richtte het hoofd op en
zei:
- Je wilt advocaat worden, is het niet?
De stem had geen vaderlijke toon meer, ze klonk bijna broederlijk.
- Ja.
- Maar daar is studie voor nodig, heb je daar al over nagedacht?
- Ja.
Hij nam een boek van de tafel en bladerde het verstrooid door, legde vervolgens
zijn bril op het bureau neer.
- Je weet dat er een toelatingsexamen is.
- Ja.
Hij dacht een ogenblik na en vroeg dan:
- Zie jij een oplossing?
- Ja. Gisteravond las ik ‘Les Thibaults’. U herinnert zich wel, dat gedeelte waar
Antoine aan Jacques voorstelt om samen te werken.
- Ja...
- Nu, ik begon iets te hopen, toen ik dat las. Begrijpt u wel. Dàt zou ik willen doen.
Ik ben er zeker van dat ik dan zou werken.
- Ja, maar je loopt te hard van stapel. Ik ken je, jongetje, je hebt geen wil. Je zult
met vuur werken, totdat je voelt dat het niet meer gaat, dan word je moe en tenslotte
gaat het dan net als nu.
Lucien wist het, maar dat bezwaar had hij moedwillig opzij gezet om zijn plannen
niet in de war te sturen. De prefect sloeg met zijn wijsvinger op tafel en stond op.
- Het lijkt me dat dat de beste oplossing is. Ik zal er nog over denken en er je vader
over raadplegen. Ik zal je laten roepen. En ga nu maar naar de bibliotheek. Ik zal je
bij de leeraren verontschuldigen.
Lucien ging. Zodra hij buiten stond, begon hij te lachen, een zenuwachtige lach
die hem deed beven. Toen zette hij het op een lopen door de gang heen. Op de
binnenplaats kwam Fla-Fla voorbij met zijn lange, gehaaste stappen. Lucien zag
hem. ‘Verrek, Fla-Fla, nou ja, ik zal er niet inlopen’. Zodra de leeraar hem gezien
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had, viel deze letterlijk op hem aan, nam hem bij de arm en sleepte hem mee in een
stortvloed van sputterende woorden.
- Lucien, beste vriend, je werkt nauwelijks meer de laatste tijd. Je moet ernstig
aan de slag gaan.
Lucien dacht slechts aan één ding: weggaan. Wat had die schoft hem nog van werk
te praten?
- Maar, mijnheer, het werk kan me niks bommen.
Hij zei dat alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld was.
- Maar denk eens, mijnheer. Barrès, de grote Barrès was een harde werker!
- Barrès? Dat was een stommeling! Neen, een lafaard.
Lucien lachte. De kop van Fla-Fla werd bleek. Het is zo gemakkelijk stelling te
nemen voor de overwinnaars tegen de eeuwig overwonnenen.
- Ach meneer, spreek mij liever van Vallès! Dat is een vent!
Fla-Fla had zijn koelbloedigheid terug. Hij zette een gezicht van hoogmoedig
imbeciel, wat hem trouwens prachtig stond.
- Meneer, spreek niet over dingen waarvan je niets weet.
Lucien haalde de schouders op, hij kon de lust niet weerstaan om hem pijn te doen
en zei:
- Mijnheer, u bent een frik, ik haat u, ik...
Hij hield plotseling op: hij werd zich op slag bewust dat het de eerste maal was
dat hij openhartig was tegenover een leeraar. Hij werd bang en rende al grommend
weg: ‘Wat een schoft, wat een schoft’.
De deur van de bibliotheek ging knarsend open. Fresnier, de bibliothecaris stond
op het laddertje. Er was niemand dan Froivaux in de grote zaal. Hij had een regelmatig
gezicht en zachte, rustige ogen. Bij het zien van die ogen dacht Lucien: ‘De enige
eerlijke vent met den pref en Ricemeux’. Hij ging naar hem toe en stak zijn hand uit.
- Morgen, meneer Froivaux.
- Goeden morgen, Lucien.
- Luister 'es, meneer, ik zou u iets willen zeggen.
Froivaux hief zijn hoofd op en keek Lucien aan.
- Aha, iets niet in orde. Vooruit, zeg op, zuiver je ziel.
Voordat Lucien had kunnen zeggen waar het om ging, had Froivaux hem naar de
binnenplaats meegenomen.
- Wel?
- Nou, u moet weten, ik ga weg van de kast.
- Je maakt toch geen grapjes?
- Neen, in ernst.
Froivaux antwoordde niet. Hij keek naar de grond en snoof (zijn tic), vervolgens
zei hij:
- Ik wist dat je geen type was voor een kostschool. Begrijp je, ik zag je vaak op
de speelplaats zitten. Je zat te lezen. Het leek me dat je wel 'es domme dingen kon
doen. Begrijp je me?
- Jawel.
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- Ik wilde je niet zeggen om weg te gaan, want je zou het misschien op een onwettige
manier hebben gedaan. Ik zou er last mee hebben gekregen. Mijn collega's spreken
zoveel kwaad.
Zijn stem klonk gedempt. Er was droefheid in, maar ook afgunst. Hij zou ook weg
willen gaan. Maar daar was de vreterij en dan de moed... Een frik riep Lucien.
Froivaux drukte hem de hand.
- Nu, Lucien, veel geluk. We zien elkaar wel weer.
Froivaux ging de bibliotheek weer in.
- Lucien gaat weg, zei hij.
- Die zijn we kwijt.
Froivaux haalde de schouders op en ging zitten. Hij nam een stapel dictee's, mat
ze met de blik en begon te corrigeren.

III
De prefect wachtte hem staande in zijn bureau. Toen de deur achter hem in het slot
viel, had Lucien de indruk dat alles weer opnieuw zou beginnen. Dat alle kwellingen
vergeefs waren geweest, nutteloos.
- Wel, mijn jongen, ga naar de slaapzaal, pak je boeltje en ga weg.
Lucien verroerde zich niet. Hij huilde. De pref kwam naar hem toe: ‘Kom, jongen,
niet huilen, dat is niet nodig’. De spanning was te groot geweest. Die tranen waren
drie jaar lang zorgvuldig bewaard: ze waren de samenvatting van alle verdriet. Toen
hij bedaard was, klonk juist de middagbel. Het Athenaeum gonsde van geluid.
Lucien ging de eetzaal uit, drukte haastig enkele handen en ging de trappen op
naar de slaapzaal. Toen hij in zijn kamer kwam, herinnerde hij zich plotseling de
afgelopen nacht. Hij dacht er met een koel hoofd, bijna met verachting aan. Hij kon
zich altijd en op ieder ogenblik zijn vreugde herinneren, zijn leed nimmer. Hij
beschouwde dat als zwakheid die hij zou hebben kunnen vermijden. Hij wierp zijn
boeltje in een valies en ging naar beneden. Enkele ogenblikken bleef hij voor de
grote deur van de ingang staan: hij wilde die enkele minuten innig genieten. Langzaam
opende hij de deur en sprong naar buiten. Het was grotesk. Hij zette het op een lopen.
Toen hij de tuin uit was, stond hij even stil en nam de kast op. Nu eerst zag hij hem
in heel zijn afschuwelijkheid, platheid, schijnheiligheid.
‘Daar heb je mijn raampje. Stel je voor, daar ben ik nou drie jaar geweest (hij
sprak al in de verleden tijd). Drie verpeste jaren.’
Hij keek nog eenmaal om. De kast was bij de kromming van de weg verdwenen.
Toen hij in de trein zat, voelde hij zijn bevrijding. Die eenvoudige gebaren van kaartje
geven, krant openslaan, sigaret aansteken waren nieuw. Hij werd zich weer bewust
van zijn lichaam.
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De velden vlogen voorbij. De telegraafdraden knipperden in het licht. Lucien keek
naar buiten. Het raampje was nog vuil van de striemende regen van de vorige dag.
‘Zie je, ik moet een flirt hebben in Brussel, dat moet.’
Hij deed een haal aan zijn sigaret. Het mooie weer buiten hield aan.
‘Daar zal ik het met Claude over hebben. Mijn vreugde is niet volledig als ik niet
bemind, of juister, begrepen word.’
Hij had als alle pubers het scherpe, overigens denkbeeldige bewustzijn van niet
begrepen te worden. Hij drukte zijn sigaret met zijn hak uit. ‘Ik moet liefhebben, dat
moet.’
Hij zei dat hardop. Een man aan de overkant grijnsde. Lucien dacht:
‘In Brussel zal dat alles wel terecht komen.’
Het beeld van Conchita ging door zijn borrelend brein. Hij was vrij! Hij dacht niet
meer. Op het rhythme van de wielen zei hij telkens: ‘In Brussel, in Brussel, in
Brussel’. Al het overige sprak hij niet uit. Hij voelde, diep in zijn keel en in de holte
van zijn maag: de hoop.

III
‘Mon enfant, ma soeur’
1
Het was zomer. De bomen stonden in het volle blad en de schaduwen waren diep.
Ze deden Lucien aan een mollig matras denken. De blauwde lucht werd in rechthoeken
gesneden door de daken van de huizen. De zon ging onder.
Lucien zat op de rand van het venster. Het was mooi weer. De wind speelde in
zijn haren. De boulevard was rustig. En toch, ondanks die dennengeur uit het bos,
ondanks de blauwe lucht voelde Lucien zich onrustig. Hij had het gevoel op iets of
iemand te wachten, maar hij wist niet wat. Hij verveelde zich.
Hij stond op en liep heen en weer. Hij nam een boek en probeerde te lezen: ‘Neen,
het gaat niet! Wat heb ik de laatste tijd toch, ik voel me vermoeid, neen, dat is het
niet, ik verveel me’. Hij had plotseling lust om te huilen. Hij wist niet waarom. ‘Neen,
werkelijk al te idioot. Maar wat moet ik doen in Godsnaam?’
Sinds hij van kostschool teruggekeerd was, was hij zo. Het was niet de katterigheid
van de kast, het was minder heftig, minder bijroniaans, eerder vasthoudend als een
zacht spinneweb, elastisch maar ragfijn. Hij had gedacht na het leven in de kast de
vreugde te zullen kennen. In de eerste dagen was hij sterk genoeg geweest om te
geloven dat hij die gevonden had. En daarna was het weer hetzelfde of bijna hetzelfde
geweest als in de kast.
Hij lag met een sigaret tussen de lippen op de divan. De avond maakte zijn kamer
bijna volmaakt donker. Hij wilde de lamp niet
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aansteken. Alle gebaren leken hem nutteloos, alsof hij met de vuist in een luchtledig
sloeg.
Hij zette zich aan het raam. Er waren weinig mensen, enkele voorbijgangers alleen
die haastig liepen. Plotseling ging een meisje voorbij. Knap, zware mooie haren en
slanke benen. Ze liep snel met een gelukkig gezicht. Lucien deed een stap achteruit
alsof hij iets verschrikkelijks gezien had. Hij was bang dat het meisje hem zag, hij
was bang dat zijn eenzaamheid op zijn gezicht was te zien.
Hij keerde zich om en staarde naar de muur, die hem hol toescheen. Hij had
plotseling de indruk dat alles in elkaar kon storten, Hij ging weer op de divan liggen
en keek naar het plafond: ‘Goddomme, sinds ik in Brussel ben, heb ik nog geen
meisjes ontmoet. Geen enkel. Geen rokje. Maar wat er aan te doen, wat?’
Hij was woedend op zichzelf, op zijn eigen machteloosheid: ‘Toen ik op de kast
was, zei ik bij mezelf: in Brussel zal je gelegenheid hebben... Tenslotte had ik het
daar beter, ik had dat excuus nog. Nu niets daarvan. Geen kans om een andere naam
aan mijn lafheid te geven’. Hij stond weer op en deed zijn sigaret uit, de lust om te
huilen kwam weer boven. Een verdriet overstelpte hem, een gewelddadig verdriet
als een ontwaken uit die sluimerende toestand, een wakkerschrikken. Hij wilde niet
huilen, dat ergerde hem. Hij sloot driftig het raam, ging de trap af en nam de telefoon.
- Hallo, ben jij daar, Volli? Wat doe je vanavond? Wat, een soirée dansante in de
Résidence? Ga je er heen? Heus? Goed, ik kom ook. Hoe laat? 5 uur. O.K.
Hij ging weer naar zijn kamer en legde zich weer op de divan. Hij zag zich voor
de zoveelste maal in het bos met een meisje, zij had geen gezicht. Lucien kende haar
niet. Vergeefs had hij getracht er haar een te geven, maar het bleef niet: het was als
een postzegel die niet plakte. Hij keek op zijn horloge: ‘Half 5, ik moet gaan. Je kunt
nooit weten, hoewel ik met een smoel als het mijne niet al te veel kans maak. Enfin,
we zullen zien.’

II
De oververhitte zaal rook naar camelsigaretten en zweet. Een dichte en eenvormige
massa bewoog zich op eenzelfde beweging midden in de zaal. De kellners hadden
het warm, de dansenden hadden het warm en zelfs de cola-cola scheen lauw. Niets
was koud genoeg. De wind die door de open vensters naar binnenwoei, bracht alleen
dat mengsel van rook en zweet in beweging.
Lucien zat alleen aan een tafel. Hij had de indruk dat hij nog op de studiezaal zat.
Hij keek naar de jongens en meisjes om hem heen. In een hoek zaten er twee die
elkaars hand vasthielden en elkaar in de ogen keken. Zij zagen er gelukkig uit. Lucien
haatte hen. Zij waren gelukkig, waarom hij niet? Hij kon niet geloven aan zijn
verlegenheid. Hij geloofde dat ‘dat’ vanzelf kwam als
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een hemelse genade. Hij keek voor zich uit en gaf zich opnieuw rekenschap van zijn
katterigheid. Het was iets lafs in de mond, als een misselijkheid. ‘Op kostschool had
ik het tenslotte nog beter, ik leed er, maar ik wist dat allen, allen zonder uitzondering
hetzelfde leed hadden als ik. Terwijl ik geloof dat ik hier de enige ben, de enige in
deze Brusselse zaal die dit leed met mij omdraag’. Hij bleef voor zich uitstaren. Hij
hield niet op met steeds weer te zeggen: ‘Goddomme, waarom zij wel en ik niet?’.
Hij had lust te schreeuwen, zijn glas stuk te smijten. Alle onbeweeglijke dingen
ergerden hem dood. Hij zou zijn eigen onbeweeglijkheid hebben willen ontvluchten.
Hij boog het hoofd om zijn sigaretten op te rapen. Toen hij opkeek, zag hij Volissen
binnenkomen in gezelschap van een meisje. Hij kwam naar Lucien toe: - Dag Luc.
Wel, mag ik je Laura voorstellen... Lucien.
Lucien mompelde iets. Hij voelde zich afwezig. Zijn gebaren, zijn lichaam, zijn
verlegenheid, alles drukte hem. Laura zat tegenover hem. Zij was niet mooi, maar
zij zag er aardig uit en zij had charme. Lucien voelde zich in zijn smoking niet op
zijn gemak, zijn boord plakte tegen zijn hals. ‘Ik zou liever thuis willen zitten, met
mijn oude grijze broek aan en mijn voeten op tafel’. Hij wilde zich niet bekennen
dat de aanwezigheid van Laura hem verlamde. Hij wilde zijn verlegenheid niet
toegeven. Laura keek hem aan. Hij wilde in haar smaak vallen, niet door glimlachjes,
maar door een aandachtig-gespannen gezicht, dat hij overigens vrij vaak trok, dat
hier echter een volmaakte komedie was. Hij wist het. Zou zij het hebben gemerkt?
Zij barstte in lachen uit. Een korte, vrolijke lach.
- Je bent een gekke vent. Iedereen amuseert zich en jij trekt een begrafenisgezicht.
Lucien bloosde: ‘Daar heb je 't al. Ze heeft me al een stempel opgedrukt. Ik moet
op een brief lijken, die een reis om de wereld gemaakt heeft. Ik heb stempels van
alle lui die ik ken op mijn gezicht’. Hij antwoordde:
- Vindt u?
Zij lachte weer.
- Kun je me niet bij de naam noemen?
Neen, dat kon hij niet.
- Neen.
Hij zou het moeten leren. Lucien dacht dat zij met hem spotte. Hij haatte haar op
dat ogenblik. Hij keek haar aan. Zij had haar ogen neergeslagen en speelde met het
kleed. Volissen danste. Lucien deed een uiterste poging:
- Vind je niet dat het hier warm is?
- Nou en of.
- Gaat u mee naar het terras?
Zij stonden op. Weer verloor Lucien het bewustzijn van zijn lichaam. Hij had de
indruk in stroop te lopen. Hij zou weg willen gaan. Te laat. Zij leunden tegen de
balustrade. De straat beneden
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was leeg. De lantarens en de uitstallingen van de magazijnen beschenen rechthoekige
stukken van het trottoir. Van tijd tot tijd ging een tram voorbij, dan was het weer stil.
De jazz speelde. Een gefluit sneed schril door de stilte heen. Zij leken op een
liefdespaar zo: ‘Gewoonweg grotesk, ze zal wel denken dat ik een lul ben’. Ze voelden
dat ze iets moesten zeggen: ze wantrouwden de stilte. Hij was er bang voor en zij
vond het pijnlijk. Laura sprak het eerst:
- Ben je met Pierre Volli op kostschool geweest?
- Ja. Vijf jaar lang. O weet u, het was niet lollig...
Zij zwegen weer. Lucien zou door willen praten. Hij voelde het als iets dat hem
riep, iets hoopvols. Te kunnen praten over alles, over de kast en de frikken, over zijn
haat, over alles. Begrepen te worden. Hij keek haar aan. Hij kon niet meer: ‘Als ik
haar gezicht niet zag, zou het gaan en tenslotte, ik heb geen tijd’. Lafaard, o lafaard!
Het gesprek ging voort op de toon van koetjes en kalfjes. Lucien kon die toon niet
uitstaan, het irriteerde hem. Hij had zoveel dingen te zeggen, hij moest ze aan haar
zeggen, aan haar alleen. Hij geloofde te hebben gevonden wat Claude en hij ‘het
ideale meisje’ noemden. Als een ander meisje gekomen was, zou hij hetzelfde gezegd
hebben. Voor Lucien had ieder meisje een waarde in zichzelve. Tenslotte hield hij
het niet meer uit. Hij voelde zich slap worden, krachteloos. Hij keek op zijn horloge:
1 uur.
- Luister, Laura, ik ga naar huis. Kan ik je morgen opbellen?
- Zeker.
- Hoe laat?
- O, tegen vieren. Schikt je dat?
- Ja, ja. Tot morgen dus.
Hij nam een taxi om thuis te komen. Hij had niet de minste wil meer. Hij keek
door de ruiten zonder iets te zien. Hij zag alleen zichzelf en Laura. De taxi hield
plotseling stil. Hij rekende af en ging de trap op naar zijn kamer. Hij moest alleen
zijn. Niets meer zien, niets meer horen. Vluchten tot zijn eigen bestaan toe! In zijn
kamer legde hij zich op de divan neer, hij bleef zo bijna een uur.
Bij Lucien nam opwinding vaak de vorm aan van een diepe neerslachtigheid. Hij
stond op, deed zijn jasje uit en ging aan zijn tafel zitten. Een blad papier met ruitjes
op zijn bureau fascineerde hem. De blauwe lijntjes verdwenen en keerden weer terug.
Hij nam zijn pen, schreef twee woorden, schrapte ze woedend door. ‘Godverdomme,
het gaat niet’. Tenslotte schreef hij bijna zonder doorhalen:

Bede
Mijn onbekende kameraad,
morgen misschien zul je vallen,
morgen misschien, wie weet?
Maar je zult niet alleen zijn:
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een vriendin zal voorbijgaan
en een bloem voor je plukken,
een voos offer van de dode aarde.
Morgen misschien, wie weet.
Mijn onbekende kameraad.
ik ben te jong om aan de dood te geloven,
ik ben te jong om van het leven te spreken,
maar de mist der eenzaamheid drukt mij.
Drie jaar ben ik nu al alleen,
alleen met een leed
zo oud als de eiken van het woud.
Drie jaar zoekt mijn hart verdroogd
de kameraadschap, de vriendschap.
Mijn onbekende kameraad,
vaak hebben mijn handen de lokken
gestreeld van meisjes,
vaak hebben mijn lippen een onbekende
en altijd nieuwe vreugde gedronken.
Maar die vreugde is voorbij,
zoals de wolken spoorloos, gedachteloos
voorbijgaan.
Ik heb genoeg van flirt, tango's en maneschijn,
flauwiteiten, leugens en Tino Rossi.
Genoeg, mijn vriend, genoeg!
Mijn onbekende kameraad,
mijn handen ontvleesd en verblind
als de takken van een dode boom
zoeken in de doorzichtige nacht
het nieuwe, eeuwig vernieuwde sap
van de vriendschap, de kameraadschap.
Mijn onbekende kameraad,
morgen misschien zul je vallen,
morgen misschien, wie weet?
Maar je zult niet alleen zijn:
een vriendin zal voorbijgaan
en een bloem voor je plukken,
een voos offer van de dode aarde.
Morgen misschien, wie weet.

Hij richtte het hoofd op, zijn hemd was doorweekt. Hij herlas enkele regels. Wat was
dat pover en zielig! Hij kon wel brullen. Was dat poëzie? Niets dan quasi. Hij nam
het blad en wilde het verscheuren. ‘Neen, ik zal het haar morgen geven... morgen’.
Zijn handen beefden zo sterk, dat het blad op de grond viel. Witte en rode ballen
dansten voor zijn ogen. ‘Neen, wees niet idioot’. Hij huilde, met het hoofd in zijn
armen. Zijn haren vielen op zijn tafel.
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III
Dagboek van Lucien
8.11.35.
Men wordt egoïst in het ongeluk of in het verdriet.
9.11.35.
De grootste smart is wel zijn verdriet vóór zich te moeten houden.
Ik wil liefhebben om een tegenwicht te vinden voor mijn haat. Maar wie? Niemand
antwoordt mij en dat maakt me droevig.
Voor het ogenblik geen snars geven om alles, dat is nog het beste. Ik zeg dat om
mezelf moed te geven. Maar die zal ik toch niet hebben.
Ik stel mij voor dat ik aan Morin alles zeg wat ik van hem denk. Maar wanneer ik
vóór hem sta, zie ik er uit als een getrapte hond. Toch heeft die ingebeelde scène
zand op het vuur van mijn haat gelegd. Het is bijna zoveel als een wraakneming.
Neen, ik wil niet langer blijven. Deze haat is te sterk. Ik wil weg. Als ik niet ga,
drijft die haat me nog tot een moord!!
2.3.36.
Het ideaal ligt niet in een afgod, noch in een theorie en nog minder in een dogma.
Het werkelijk ideaal ligt in onszelf.
4.3.36.
De lente komt weer! L.G. had gelijk, dat er zelfs geen herinnering zou overblijven
aan deze katterigheid. De lente komt! En daarna de zomer. Blauwe lucht en vreugde!
6.3.36.
Vandaag is het mijn verjaardag en nog altijd hetzelfde leven...
17.3.36.
Wat een moed moet men hebben om alles te ontkennen.
9.1.36.
Schrijven is vóór alles lijden: lijden aan de onzekerheid.
10.1.37.
Niets ondragelijker dan iets te voelen en het niet te kunnen uiten.
10.2.37.
Met een ware angst wacht ik het ogenblik van naar bed gaan. Wat in Brussel een
toevlucht voor me is, wordt hier een kwelling. Ik onderga het ondragelijk gevoel dat
ik bedrieg. Ik heb mijn natuurkunde afgeraffeld. Ik voer niets meer uit. Ik voel me
een leegloper.
De nachten die ik hier doorbreng zijn bezeten van een blinde angst, die ik niet
beredeneren kan.
O, weggaan van hier, weg! Dat zou herleven zijn!
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Ik begrijp niet waarom de herinnering aan Conchita mij van avond overvalt. Er was
niet de minste aanleiding. Het vreemdste is wel dat de herinnering geen kwelling
meer voor me is, maar zacht en kalmerend. Ik werd ook gekweld door mijn verlangen
naar liefde. Maar het is een afgesloten geschiedenis. Finis.
Ik geloof dat het niet haar persoon is die ik betreur, maar de vreugde, de volheid,
dat gevoel dat ik sinds die tijd niet meer terug heb gevonden. En dat, moet ik zeggen,
geïdealiseerd is in de loop van de tijd.
Ik lijd aan mijn onmacht om de vreugde te uiten.
Vreemd, wat herinneringen een grote rol in een leven spelen, dat in zichzelf moet
verlopen. De herinneringen vormen dan dat gedeelte van jezelf dat in tegenstelling
staat tot je tegenwoordige ik.
Een zin van Guilloux laat me niet los: ‘Comme le pathétique de la jeunesse est
toujours grandiloquant et dans une grande mesure comique.’
De plannen die ik maakte werden plotseling door deze onbewuste ‘overpeinzing’
gestuit: ‘Als ik nog leef.’
Het is geen katterigheid en geen vrees. Het is allebei. Het is doffer, heimelijker,
lijflijker.
Goddank voor Zaterdag! Paasvacantie. Een ogenblik respijt. Ik houd het niet meer
uit. Fla-Fla geeft geen bal om me, de frikken. De kast, wat een zwaarte, wat een
loodzware atmosfeer.
20.3.37.
Ik heb de kast niet dan met een steek in het hart verlaten. Drie jaar ben ik er
geweest...
Zaterdag (terugkeer in Brussel), wist ik niet of ik lachen moest of huilen, en
tenslotte heb ik gezongen.
Wil mijn vreugde volledig zijn, dan zou ik moeten kunnen liefhebben.
Tegelijk dat de lente mijn vreugde wekt, doet ze ‘de oude smart’ wakker worden,
die van niet te kunnen liefhebben.
Het is om dol te worden, met geen enkel meisje in contact te komen.
Lange dromerijen met Claude. Luchtkastelen. Alle gebouwd op het geluk van lief
te hebben. Vreemde overeenstemming van gedachten.
Vreselijke crisis in de ‘Noordpool’. Ik zou willen liefhebben, het lijkt me dat mijn
vreugde dan eerst volledig zou zijn.
Lucienne is een obsessie geworden: zij is te mooi.
18.6.37.
Zondag. Thé dansant. Deze avond heeft mij veel hoop gegeven. Ja, daar zal ik wel
iemand vinden, ik ben er zeker van!
25.6.37.
Zondag. Thé dansant. In het begin de huiselijke kater. Het maakt me beroerd om
al die jonge lieden met hun vriendinnetjes te zien. Terwijl ik aan een tafel alleen zit.
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26.6.37.
Ik houd van Laura, maar het lijkt me niet mogelijk dat ze van mij zou kunnen
houden.
Ik zou openhartig met haar willen spreken. In mijn zoeken naar vriendschap heb
ik alleen Guilloux gevonden.
De herinnering aan Laura obsedeert me, ik kan geen toevlucht vinden, zelfs niet
in de slaap.
‘Entre aimer Laura et m'imaginer que je l'aime, quel Dieu y verra la différence?’
André Gide.
2.7.37.
Langer dan een week niets in dit dagboek geschreven. Mijn gevoel voor Laura is
onveranderd, dat wil zeggen dat ik niet zozeer haar liefde zoek als wel haar
vriendschap.
Mijn geest houdt zich bezig met het bouwen van een stellage van omstandigheden,
die mij zullen toestaan mij aan haar bloot te geven.
Het is kameraadschap wat ik zoek, vriendschap en niet een flirt.
Romantiek? Best mogelijk. Ik ben niet voor niets 17 jaar.
3.7.37.
Een prachtige dag. Als verleden Maandag denk ik voortdurend aan Laura.
9.9.37.
Laura.
Aan Laura geschreven.
Ik ben als iemand die een lange tijd in de nacht heeft gelopen en verblind is door
het licht.
‘N'est-il pas cruel de vouloir faire participer à nos tourments et nos soucis les
personnes qui ne les éprouvent pas et qui en souffrent?’
Friedrich Nietzsche.
- Quand il avait parlé de soutien dans la vie, j'ai répondu que tu avais ta mère.
- Oh Alissa, tu sais bien que je ne l'aurai pas toujours... et puis ce n'est pas la même
chose.
André Gide: La Porte Etroite.
20.11.37.
Aan Laura.
‘Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen van
vreugde door uw aangezicht.’
Handelingen, II, 28.
18.12.37.
Ik voel dat ik van Laura zal gaan houden. En dat wil ik niet. Ik zal alles doen om
haar niet lief te krijgen. Alles.
10.1.38.
Altijd tegen dezelfde periode van het jaar voel ik de behoefte om te handelen,
d.w.z. dat ik door die handeling heen een broeder zoek.
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16.1.38.
Kater. Ik heb lust om Laura te schrijven. Maar ik weet niet wat. Dan ga ik wat
verzinnen.
Het staat vast dat er iets veranderd is bij Laura. Of ik ben aan het veranderen. Om
kort te gaan, ik kan haar alleen onbetekenende dingen zeggen. Of allerlei gevoelens
die ik van a tot z in elkaar zet.
Mijn vriendschap voor Laura was ondanks de schijn van duurzaamheid te breekbaar
om duurzaam te zijn. Een vriendschap volledig op smart gebouwd kan niet standvastig
zijn. Zodra de smart verdwijnt, sterft de vriendschap, bij gebrek aan een reden van
bestaan. Dat verklaart waarom ik allerlei gevoelens verzinnen ging.
O Laura, ik ben bang je vriendschap te zullen verliezen.
Ik herlees de brieven van Laura. Het is voorbij. Onherroepelijk voorbij. Een
verloren zaak. Goddomme...
Brussel, Februari-April 1937.
KEES GRESHOFF
(Vertaling uit het Frans.)
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