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Opdracht
Beste Fred von Eugen, Ik weet dat het zeer ongebruikelijk voor een schrijver is om
een boek op te dragen aan een uitgever. Traditioneel worden de twee immers
verondersteld met elkaar in de clinch te liggen. Maar als ik deze terugblik op mijn
leven als schrijver aan jou wijd, dan doe ik dat waarachtig niet enkel omdat ik als
geboren en ongeneeslijk non-conformist met gusto tegen geldende opvattingen inga.
Op een manier die je zelf waarschijnlijk niet geheel beseft heb je veel invloed gehad
op mijn ontwikkeling als auteur. Een enkele maal direct en doorlopend indirect.
Direct, omdat je de man was van Alice von Eugen-van Nahuys.
Alice is jarenlang de zorgzame moeder geweest van mijn boeken. Daar was ik
altijd dankbaar voor, behalve wanneer die zorg mij soms iets te ver ging. Omdat zij
en ik beide extraverte naturen waren leken de gesprekken een enkele keer op de zee
bij windkracht tien. Dan kwam jij binnen en met een paar even scherp-zakelijke als
laconiek-humoristische opmerkingen bracht je de uitschietende vlagen tot bedaren.
Maar je was (en bent) zelf ook uitgever, die al meer en meer de wetenschappelijke
kant opging. Op dat gebied heb je dingen gedaan die geen mens aandurfde, zoals de
ENSIE, Excerpta Medica en nu de Pantoskoopserie. De durf waarmee je die zakelijk
gewaagde projecten opzette was, zonder dat je het vermoeden kon, voor mij een
indirecte aansporing om me bij het ontwerpen van een roman geen spaan aan te
trekken van bedeesde overwegingen als ‘zullen de mensen zo iets wel slikken?’ Ook
daarom had ik de moed om onmodieuze turven van romans te schrijven zoals Kleine
mensen in de grote wereld en De goden gaan naar huis.
In deze laatste roman, in mijn culturele reisboeken over Griekenland en India en
in mijn autobiografie Het leven van een landloper zijn een groot aantal problemen
verwerkt van cultuurfilosofische, politieke, religieuze en wetenschappelijke aard.
Toen ik bij voorbeeld de kans kreeg een lange reis door India te maken verschafte
jouw ENSIE mij een eerste vogelvluchtblik plus de litteratuuropga-
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ven voor detailstudie. Net zo is een van de eerste delen uit je Pantoskoopserie van
diepe invloed geweest op de gedachte die ten grondslag ligt aan mijn roman De goden
gaan naar huis. Ik bedoel Mutatie van de mensheid van Pierre Bertaux, terwijl ik
ook ontzaglijk veel gehad heb aan En gij zult als God wezen van H. Schirmbeck.
De markt is zo met boeken overvoerd dat dergelijke werken enkel bij toeval onder
de aandacht van de schrijver zouden komen, die ze nu juist nodig heeft ter bepaling
en verduidelijking van zijn eigen dikwijls warrige gedachten. Als uitgever schakel
jij dat toeval uit; daarvoor wil ik hier mijn waardering uitspreken, juist in een tijd
waarin veel uitgeverij dreigt te ontaarden in de produktie van leesvoer en leesvuil.
Maar er is nog een reden, van persoonlijke en vriendschappelijke aard. Toen ik
klaar was met De goden gaan naar huis lag ik lichamelijk en geestelijk zwaar
overstag. Je vrouw en jij nodigden me uit op m'n verhaal te komen in jullie gastvrije
Zwitserse woning. Het was maart, de sneeuw lag nog dik op de bergen, maar ik
voelde me op dat ogenblik te oud, te moe en te moedeloos om de sport van mijn
leven, het skilopen, weer op te nemen. Toen zei jij, jeugdige grijsaard van diep in de
zestig, met de onmiddellijke vastbeslotenheid die je ook tot een geslaagd zakenman
heeft gemaakt: ‘Nonsens, morgenvroeg rijden we samen naar Celerina bij St. Moritz.’
Je ontvoerde me eenvoudig naar de hoge sneeuw, deze mysterieuze medicijn tegen
alle zwartgallige pessimisme. Twee dagen later bekeek ik de wereld weer met
kinderogen en sindsdien heb ik geen jaar de wintersportverjongingskuur overgeslagen.
Vooral daarom, omdat je me resoluut over een dood punt heenhielp met de
helderziendheid der ware vriendschap, draag ik dit boekje op aan jou. Bob den
Doolaard.
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Dichters en gedichten
Wij van toen waren boffers. Want ik voel het nog steeds als een voorrecht dat ik jong
was en gedichten schreef in de periode vlak na Wereldoorlog I, toen uit honger en
ellende de hoop geboren werd op een nieuwe, betere wereld. Het is moeilijk om uit
het ijskoude cynisme van vandaag de sprong terug te doen naar de vroege jaren
twintig, toen de plotseling omhooglaaiende vlammen van expressionisme en vitalisme
hun fakkellicht wierpen op een nieuw en idealistisch humanisme.
Op een plakkaat van Käthe Kollwitz strekte een uitgehongerde vrouw haar arm
omhoog naar een leuze die wij naïevelijk geloofden: Nooit meer oorlog! Dichters
werden tot profeten en riepen uit de massagraven een ideële gestalte omhoog: de
medemens, de broeder. Valéry Larbaud zong het lied van zijn vriendschap met de
jonge Russische boerin, met twee meisjes op de Rotterdamse Boompjes, met een
boerin uit Andalusië - allen enkel gezien vanuit de trein, en toch bezwoer hij ons dat
hij met die vier een nieuwe wereld kon bouwen. Want na drie jaar loopgravenmodder
had Drieu la Rochelle al over het niemandsland van prikkeldraad en rottende lijken
heen de Duitsers toegeschreeuwd: ‘Ik heb u nimmer gehaat! Ik verheug mij over uw
kracht! Gezegend zij het geloof van hen die de aarde vernieuwen willen volgens hun
eigen ideaal!’ Jules Romains schreef zijn ‘Ode aan de menigte’, Blaise Cendrars
legde de continenten op ons hoofdkussen, René Schickele dichtte zijn ‘Ode aan de
engelen’, die overal woonden waar een liefhebbend hart sloeg. Franz Werfel
ontplooide de bliksemende wieken van zijn godbevlogenheid en bazuinde over een
verslagen land de dithyrambe ‘Veni Creator Spiritus’. ‘Breek het ijs in onze verstarde
gezichten!’ riep hij en vanaf een berg in de Oeral antwoordde Majakovski: ‘Moge
de liefde verwezenlijkt worden, die zich in een lichtende aanloop stort op de machtige
toekomst.’ Een ander van Werfels gedichten heette ‘De schone, stralende mens’ een titel die ons vandaag, na Auschwitz en Hiroshima, na Praag en Vietnam als een
rilling over de rug loopt. In 1920 klonk het niet als een sarcastische
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hoon, maar als een uitdaging.
Jonge schilders sneden met hun verfmes de verschoten coulissen van een versleten
renaissance aan flarden en maakten het uitzicht vrij op een natuur die zich als een
op hol geslagen hengst losworstelde uit het gareel van het perspectief. De aarde werd
vlees van hun levend vlees, heuvels sprongen de ruimte in als lentekalveren, bomen
laaiden als toortsen, wegen knalden als zweepslagen door een land, besproeid met
de durf van uitdagende kleuren. En na vijf jaar sterven en nutteloze slachting vierden
jonge dichters de triomf van het leven, dreven zingend mee op de stroom van de
nacht en besprongen in de huiverende morgen de witte wolkenpaarden.
Nederland had weinig onder de oorlog geleden en daarom vonden het unanimisme
en het nieuwe humanisme à la Werfel enkel zwakke weerklank. Wat wel stormachtig
overwoei was het vitalisme, maar het werd eerder instinctief begrepen dan als
filosofisch begrip ontleed. De jonge dichters lieten zich eenvoudig meedrijven op
deze tijdsstroming - ‘Wij vragen God met hunkerende mond / de glorie van een groot
onstuimig leven’ (C.J. Kelk). En ik zelf opende mijn gedichtenbundel De wilde vaart
(een titel op zich zelf duidelijk genoeg) met een kwatrijn:
Roekeloos en onvoorwaardelijk
Hebben wij ons overgegeven
Met zinnen onverzadelijk
Aan het heerszuchtig leven

Mijn eigen vitalisme was in die tijd tussen 1920 en '30 bewuste levenshouding.
Omstreeks mijn twintigste jaar had ik Bergson niet alleen gelezen maar opgeslorpt.
Als instinctmens vond ik ruggesteun in Bergsons stelling dat het verstand gekenmerkt
wordt door een natuurlijk onvermogen om het werkelijke leven te begrijpen en dat
het wezen van alle werkelijkheid een eeuwig worden is, een voortdurende verandering.
Intuïtie was belangrijker dan verstand; en wij, jonge dichters, verbonden daaraan de
haastige gevolgtrekking dat volop leven toegeven betekende aan ons driftleven.
De grote baanbreker en daardoor tevens vernieler van het bloedarmoedig esthetisme
was Herman van den Bergh geweest met zijn bundel De boog. Zijn trotse versregels:
‘Enkelingen zijn macht,
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menigten verzwakking [...] Er is geen ras dan de persoonlijkheid!’ hebben mij voor
het leven getekend. Ik las die bundel pas in 1921, toen ik hem cadeau kreeg van
Albert van Dalsum. Hij is een van de drie kunstenaars die grote invloed hebben gehad
op mijn ontwikkeling als dichter en schrijver. De beide anderen waren Henny
Marsman en Jobs Werumeus Buning.
Van Dalsum was in de jaren dertig geladen met drift tot expressie. Het hele
expressionisme, dat het gezapige mooi-doen in de kunst vermorzelde, had trouwens,
achteraf bezien, onvermijdelijk iets krampachtigs. De woorden werkten als
vuistslagen, de regels zongen niet meer maar schreeuwden, de kwatrijnen beukten
als stormrammen tegen de ivoren torens. Van Dalsum speelde niet maar hij ontlaadde
zich. Vandaar zijn verslingerdheid aan een rol als bij voorbeeld Dimitri in De
gebroeders Karamazov, een door hem geregisseerde dramatisering van Dostojevski's
roman, waarvan de première in Den Haag van half negen 's avonds tot half twee in
de nacht duurde. Op een dag toen ik hem een van mijn verzen voorlas over Simson,
waarvan de regels over de bladzijden stampten met de gratie van olifantspoten zei
hij: ‘Ken je dat schilderij van Bruegel “De val van Icarus”? Daar is één vlek rood
in: het jak van de ploegende boer. Daarom is dat rood dan ook het roodste rood dat
er bestaat. Maar als je je hele schilderij rood maakt, en dat doe jij, dan zie je geen
rood meer.’
Een wijze opmerking, die zijn vrouw aanleiding gaf tot het kalme commentaar:
‘Maar Dallie,’ (zo werd de uiterlijk lobbesachtige Van Dalsum, die op het eerste
gezicht een overmaatse sint-bernardshond leek, in de wandeling genoemd) ‘maar
Dallie, waarom doe je dat zelf dan niet wanneer je op de planken staat?’ Zijn antwoord
was een bulderend gelach waar de glazen van rinkelden. Wat hem enigermate in
toom hield was het strenge versdrama en daarom speelde hij een voortreffelijke
Gijsbrecht. Hij gaf mij lessen in dictie, onder de voortdurende vermaning: ‘Neen,
geen drie accenten in één regel, maar één accent in drie regels!’ Dank zij hem maakte
ik kennis met de toenmalige Ierse litteratuur en op zijn verzoek vertaalde ik voor
hem de eenakter van John M. Synge: Riders to the sea. In de Rolzaal in Den Haag
voerde hij een drama van Yeats op waar het officiële toneel niet aan wilde omdat
het met barbaars aandoende maskers werd gespeeld: De enige jaloezie van Emer. Ik
vermeld dit omdat Van Dalsum met zijn gewone
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grondigheid zich de oorspronkelijke tekst had verschaft van de oude Ierse sage
waarvan dit drama een moderne bewerking was. Deze stond in een verzameling van
teksten, in twee dikke delen bewerkt en uitgegeven door Lady Gregory, de inspiratrice
en beschermvrouw van het beroemde Abbey Theatre in Dublin.
Deze twee boeken Cuchulain of Muirthemne en Gods and fighting men, die ik me
op aanraden van Van Dalsum aanschafte (en die ik nog steeds bij tijd en wijle herlees),
hebben een diepe invloed gehad op mijn latere proza omdat ze mij de beginselen
leerden van het episch schrijven. Al te dikwijls was epiek in de Nederlandse litteratuur
vereenzelvigd met galmende gedragenheid, waardoor, onder late inwerking van de
schoonheidsaanbidding der Tachtigers, een poëtisch proza ontstond dat vandaag bij
voorbeeld A. Roland Holsts bewerking van de oude Ierse sagen voor de jeugd bijna
onleesbaar maakt. De taferelen in Deirdre en de zonen van Usnach lijken door deze
kunst-epiek op de modelkamers van oude boerderijen in het openluchtmuseum. Alles
is in stijl, alles staat op zijn plaats, alles glimt als nieuw, de kostuums zijn echt,
nergens ligt een stofje, en daarom blijft het fraaie geheel een morsdode boel.
Het kostbaarste bestanddeel van echte epiek is de elliptische weergave van een
symbolisch detail dat als een bliksemstraal gebeurtenissen belicht die ongezegd
blijven. Een voorbeeld uit een oorspronkelijke Ierse sage: Diarmuid en Grania. De
jonge, mooie Grania is uitgehuwelijkt aan de oude, grijze koning Finn. Zij wordt
dodelijk verliefd op een leenman van de koning, de jeugdige held Diarmuid en
verplicht hem haar te schaken. Achtervolgd door de troepen van de koning slapen
zij elke nacht in een ander berghol en elke morgen laat Diarmuid een stuk ongebroken
brood achter, als teken dat hij zijn trouw aan de koning gehouden heeft. In een van
die holen wordt Grania aangerand door een visser die er gevlucht is voor de storm.
Wanneer Diarmuid hem het hol uitgegooid heeft zegt Grania: ‘Deze man is mij nader
gekomen dan een zekere Diarmuid, die als een held bekend staat.’ In de ruzie die
hier op volgt grijpt Grania dolzinnig van teleurgestelde liefde naar Diarmuids mes
en steekt dat in zijn dij. Hij loopt weg en komt terug met een reebok. Het is haar taak
als vrouw het beest uit te weiden en het vlees te roosteren. Wanneer zij hem om zijn
mes vraagt zegt hij: ‘Haal het maar uit de schede waar je het ingestoken hebt.’ En
dan vervolgt de sagenverteller: ‘Zij deed wat haar gezegd
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werd, maar er kwam grote schaamte over haar. En toen zij de volgende morgen
opbraken was het geen ongebroken brood dat Diarmuid bij de ingang van het hol
achterliet maar het was verkruimeld brood dat hij achterliet.’
Deze ene zin, die alles aan de verbeelding van de lezer of toehoorder overlaat,
geeft in episch kortschrift dat daarom des te welsprekender is, alles weer waarvoor
menig hedendaags schrijver minstens een heel hoofdstuk nodig zou hebben, onder
de sensationele titel: ‘Grania's eerste liefdesnacht’.
Maar voorlopig was ik aan pogingen tot episch proza nog niet toe, want zo ongeveer
tot mijn dertigste jaar bleef ik verzen schrijven. Zeker tot mijn zesentwintigste jaar
ontlaadde ik mijn teveel aan energie in verzen van een verkrampte stijl, een knallend
onweer van overladen woorden. Ik laboreerde aan een verlate puberteit en vormde
een karikaturale illustratie van Freuds stelling dat opgekropte sex zich sublimeert tot
kunst. Jarenlang bleef ik verloofd met een heel knap Engels meisje. Over en weer
aan kantoorstoelen gekluisterd zagen we elkaar alleen in de vakanties en dan stond
zij mij in burgerlijke deugdzaamheid niet toe om haar met daden te bewijzen hoe
radicaal ik mij aan het calvinistisch puritanisme van mijn jeugd had ontworsteld. In
theorie althans, want voor de praktijk kon ik bij haar niet terecht en omdat ik haar
aanbad als een godin schroomde ik om elders opluchting te zoeken. Ik verkeerde dus
enigszins in de positie van mijn toenmalige lievelingsdichter, de jonge Keats, van
wie de dichter P.N. van Eyck, toen ik hem eens in Londen opzocht, zei: ‘Keats wou
met Fanny naar bed,’ (hij gebruikte een veel grover uitdrukking) ‘maar het wufte
kreng liet hem barsten. Daarom zijn zijn liefdesverzen zo overladen.’
Geen wonder dat Marsman mij praktisch na elk vers dat hij in De Vrije Bladen
plaatste, op een briefkaart, gevuld met zijn steile handschrift, de vermaning toezond:
‘Nog te opgewonden. Je verzen moeten in een andere aggregatietoestand komen om
werkelijke poëzie te worden in plaats van belofte.’
Van de dichters uit de groep van De Vrije Bladen maakte Marsman op mij de
sterkste indruk. Op wie niet? Hij was de geboren leider die zich niet hoefde te
ontworstelen aan de traditie van woordkunst en mooi-schrijven, van sonnetten en
rondelen. Hij sprong als dichter kant en klaar uit de twintigste eeuw, strijdbaar
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en voltooid, als eens de gehelmde Athene uit het hoofd van Zeus. In 1923 verscheen
bij Ploegsma in Zeist (waar hij toen woonde) zijn eerste bundel, die later in litteraire
kringen de bijnaam zou krijgen ‘het beruchte rode boekje’. Op een zaterdagavond
droeg ik in de Amsterdamse kunstenaarssociëteit De Kring, boven op een tafel staand,
de openingsverzen voor:
Schuimende morgen
En mijn vuren lach
Drinkt uit ontzaggelijke schalen
van lucht en aarde
den opalen dag.

Het scheen de schallende geloofsbekentenis van het totale, zich om niets en niemand
bekommerende vitalisme. Een vitalisme dat de wraak betekende van het leven op de
dood die vier jaar lang in Europa had geregeerd. Tragische zinsbegoocheling! Toen
ik Marsman beter leerde kennen, op lange wandelingen in de Zeister bossen of langs
het Noordwijkse strand waar hij soms bij vrienden logeerde, ging ik hem zien als
een ridder met een gespleten harnas. Hij had een felle blik, maar zijn handen waren
smal en zorgelijk. Anders dan Herman van den Bergh die onbekommerd de lof van
het bronstige leven uitklaroende, droeg hij onder dat blinkende harnas het kwalijk
verborgen geheim van een dubbele wond. Om te beginnen kon hij zich nooit helemaal
ontworstelen aan de christelijke traditie. Dat werd mij eens te meer duidelijk toen
hij tegen mij zei dat hij mij benijdde omdat ik (toentertijd) een volslagen heiden was.
Want door zijn eerste bundel al spookte de ‘schemerende kruiseling aan hemels
enden’. Eigenlijk was hij een asceet en elke keer dat hij inging tot de zinsverrukkende
tempel van Aphrodite wierp het kruis er zijn verontrustende schaduw overheen. Maar
naast ‘de angst van zijn ontredderd vlees’ was hij bezeten door een tragischer angst:
die voor de dood.
Op een dag, hij was toen al getrouwd, ging ik hem opzoeken in Utrecht. Zijn
vrouw, de zorgzame Rien, deed mij open en fluisterde mij toe: ‘Henny heeft een
puistje aan zijn lip, maar praat daar alsjeblieft niet over, want hij is bang dat het
bloedvergiftiging wordt.’ Ik had net zijn prachtige Dionysische verzen gelezen, met
de ontstellende slotregels, die ik nu opeens beter begreep:
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die eens als zon in 't zenith heeft gestaan
zal bijten in het zand als een kreperend dier

Vandaar ook zijn blinde bewondering voor het pessimistische boek van Oswald
Spengler dat in die tijd zoveel opgang maakte: Untergang des Abendlandes; vandaar
zijn bijna neurotische vrees voor dood en verrotting in de bundel Porta Nigra.
Een veel mannelijker aanvaarding van de dood vond ik later bij Johan Willem
Frederik (voor zijn vrienden kortweg Jobs) Werumeus Buning. Als ervaren dichter
en criticus gaf hij mij omstreeks 1926 de vingerwijzing die mij op weg hielp naar
het schrijven van een paar werkelijke verzen. Hij was tien jaar ouder dan ik, wij
bleven lange jaren bevriend en toch durf ik niet beweren dat ik hem goed gekend
heb. Ik geloof dat niemand hem gekend heeft, want zijn ziel was een huis met gesloten
blinden. Hij onthutste degenen die hem trachtten te begrijpen door krasse
tegenstellingen. Wie de dichter probeerde te ontmoeten, vond de scherpe journalist;
wie de criticus zocht, maakte kennis met een kok die sauzen en exotische gerechten
dichtte. In Nederland, waar iedere bekende figuur in een vakje of laatje moet, waren
de classificeerwellustelingen, ook onder de jonge dichters en critici, verbaasd en
geërgerd toen de fijnzinnige dichter van In memoriam en Dood en leven een boekje
uitgaf Avonturen met een pollepel, terwijl hij er bij de hooggestemde kunstvlooien
helemaal uit kwam te liggen toen hij oprechte maar wat krampachtig uitgevallen
pogingen deed tot herleving van een volks vers, voor iedereen begrijpelijk.
Ons eerste raakpunt was een wederzijdse liefde voor liederen en balladen, maar
in gesprekken wilde Jobs Buning nooit toegeven dat er een hemelsbreed verschil
bleef bestaan tussen Villons ‘Ballade der gehangenen’ en bij voorbeeld een ballade
uit de oude Engelse poëzie als ‘Chevy Chase’, de ‘Ballade van de hertenjacht’, die
hij bekwaam maar zo volks mogelijk vertaalde.
In tegenstelling tot zijn levenslange vriend A. Roland Holst, die enkel dichtte als
hij ‘bevlogen’ was, beschouwde Buning dichten ook als een handwerk; vandaar
misschien dat hij zijn verzen altijd op kleine vellen geel papier kalligrafeerde, met
getekende bloemetjes tussen de strofen. Een eerste inzicht in de dubbele aard van
zijn dichterschap kreeg ik toen het mij na een omgang van jaren opeens duidelijk
werd dat ik, als ik op bezoek kwam, hem
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eigenlijk altijd bezig had gezien aan zijn schrijftafel aan een vertaling, een gedicht,
een artikel of een reportage. Het werken aan een vertaling bracht hem, zoals hij eens
zei, op temperatuur voor poëzie. Alleen al de vele vertalingen die hij voltooide (o.a.
de complete Moby Dick van Herman Melville) maken de kortzichtige critici te schande
die hem wilden dwingen uitsluitend hooggestemd lyricus te zijn en hem daarom in
artistiekerige teleurstelling voor allesschrijver uitmaakten. Dit soort wereldvreemde
poëzie-aanbidders wilde niet begrijpen dat er geen vergelijking mogelijk was tussen
Roland Holst, een sober levend maar toch financieel onafhankelijke vrijgezel, en
Werumeus Buning, die een gezin moest onderhouden en als geboren ‘fin bec’ zijn
eettafel met iets meer wilde decoreren dan met een pannetje pap.
Maar dit terzijde. Jobs Buning schreef gedichten ook als vingeroefeningen en
waarschijnlijk heeft hij te veel van zulke oefeningen met zijn verzameld werk
vermengd. Van hem is trouwens het woord afkomstig dat men een leven lang moet
dichten om enkele werkelijk goede verzen te kunnen voortbrengen. Een uitspraak
die slechts gedeeltelijk juist is, want dichten en dichten is twee. De ware oorzaak
van deze tweeslachtigheid in zijn oeuvre werd mij pas helemaal duidelijk toen ik
jaren later Plato's dialoog Ion las. Sokrates maakt daarin onderscheid tussen ‘techne’
en het eigenlijke dichten. ‘Dichters scheppen namelijk niet op grond van “techne”
deze schone gedichten, maar als bevlogenen en bezetenen, in de toestand van extase,
van buiten-zich-zelf zijn [...]. Want de dichter is bevleugeld en heilig en niet eerder
in staat tot dichten dan wanneer hij begeesterd is en het verstand niet meer in hem
woont.’
De paar dozijn gedichten die Buning neerschreef in deze toestand van extase, zoals
‘Het kleine paradijs’, de ‘Ballade van de merel’ en de meerderheid van de gedichten
in zijn bundel Verboden verzen, behoren volgens mij tot het schoonste dat ik in de
hele letterkunde ken. Maar daarnaast dichtte Buning, die zich zelf als een arbeider
beschouwde in de wijngaard des Heren, ook vanuit zijn ‘techne’, zijn kunde. Het bij
de menigte beroemd geworden Mária Lécina is bij voorbeeld voor mijn gevoel voor
minstens drie kwart ‘techne’. Wie zal beslissen of deze dichtoefeningen niet nodig
waren, opdat hij in de toestand van waarachtige inspiratie snel zou kunnen noteren
wat de geheime stem hem voorzong?
Maar zelfs die allerbeste gedichten verlopen soms in een stame-
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ling die samen met onbegrijpelijk vage of slordige regels, waarin het woord ‘God’
te dikwijls als nebuleus stopwoord gebruikt wordt, een sleutel opleveren tot zijn
gecompliceerd karakter. Hij was schuw en schroomde over zich zelf te spreken. Aan
deze geslotenheid stieten zich zelfs zijn beste vrienden; maar ik ben ervan overtuigd
dat hij zich zelf evenmin begreep. Er was ergens in zijn wezen een lichtende nevelvlek
van sterren. Daar woonde het geheim dat hem als enige dichter in Nederland in staat
stelde bij tijd en wijle te zingen met de stem van een engel. Het aardse tegenbeeld
van deze nevelvlek was een mistig gebied waarin hij zich neuriënd terugtrok, niet
alleen wanneer een gesprek hem verveelde, maar ook wanneer hij praktische
moeilijkheden wilde ontlopen.
Deze vaagheid heeft hem in het leven vele parten gespeeld. Hij was geen man van
forse beslissingen, maar liet zich soms gaan in een moedeloze halfslachtigheid. In
de ‘Ballade van de merel’ staan twee regels die een duidelijk licht werpen op wat
zijn vijanden zijn slapheid van karakter hebben genoemd:
Ik heb gezongen en ik heb gelogen
En waarom dat zo was, ik weet het niet.

Hij wist het ook niet omdat hij het niet wilde weten. Het is zelfs de vraag of hier van
een positieve wilsdaad gesproken mag worden. Zowel in zijn poëzie als in zijn leven
blijven schemergebieden over waarin rede noch redelijkheid als wegwijzers kunnen
dienen. Beide gebieden vallen zozeer samen dat het mij zelf althans onmogelijk is
om de daden van deze dichter af te meten met de rekenlat der burgerlijke moraal.
Het musische en het erotische element waren in Bunings leven evenzeer elkaars
onafscheidelijke spiegelbeelden als de voor- en achterkant van de maan.
Na ruim tien jaar huwelijk verliet hij in 1932 plotseling zijn vrouw en zijn jonge
zoon om samen te gaan wonen met Miep van 't Hoff, wier dood hem later inspireerde
tot zijn allerschoonste verzen. Dr. P. Hijmans, die op Buning promoveerde, suggereert
met schroomvallige kiesheid dat vrouw en kind ‘de prijs van de gedichten van na
1930 moesten betalen’. Ik durf dit letterlijk onderstrepen, want ik heb deze tragedie
in den huize Buning van zeer nabij meegemaakt, maar toch vind ik ‘betalen’ hier
een misplaatst woord. William Faulkner zegt ergens: ‘Als een schrijver om
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te kunnen schrijven zijn moeder moet beroven, dan zal hij daar niet voor terugdeinzen.
Keats' “Ode op een Griekse vaas” is onverschillig welk aantal oude dames waard.’
Ook deze krasse uitspraak gaat mijns inziens aan de kern van de zaak voorbij. Toen
Buning zijn huis uitliep ontwrichtte hij twee mensenlevens; maar Eros en Muze
vormen in een dichterleven als het zijne was zulke onweerstaanbare krachten, dat
zij elk wikken en wegen en elk gebruik van waardemeters waardeloos maken. De
gemiddelde ordentelijke burger mag zich bevoegd achten tot het vonnis dat ook de
grootste dichter het recht niet heeft om ter wille van verzen een gezin te vernielen,
maar ik heb er het lef niet toe. En evenmin het recht. Achteruitblikkend is het even
verleidelijk als bedrieglijk om nu een bezonkener oordeel te geven over de verhouding
tussen menselijk geluk en kunst. Maar het ethisch besef dat in mijn geval zelfs
vandaag een wankele verworvenheid uit rijper jaren is, was in de jaren twintig totaal
afwezig. Ik wil het dus liever laten bij de overtuiging dat de van nature egocentrisch
ingestelde kunstenaar doorgaans onvoldoende beseft welke onherstelbare schade hij
in zijn drang tot zelfverwezenlijking kan aanrichten bij mensen voor wie kunst geen
eerste levensbehoefte is, zoals voor hem.
Het was in 1926 dat mijn vriend Jan Campert mij meenam naar Bunings bovenhuis
in Amsterdam, waar het op zondagmiddagen altijd instuif was. Ik had juist Bunings
bundel Dood en leven gelezen. Daarin staan zes sonnetten waarin de dichter die In
memoriam schreef ter nagedachtenis van een jonggestorven geliefde, zijn genezing
beschrijft uit dit diep verdriet door de ontmoeting met een nieuwe beminde. In een
van die sonnetten staat de regel ‘Haar ogen waren groot en stil als van een dier’. Dat
waren de ogen die mij aankeken toen Werumeus Bunings vrouw mij opendeed. Jobs
en Pop Buning zijn beiden al jaren geleden gestorven. Daarom kan ik nu wel bekennen
dat ik bij die eerste oogopslag verliefd op haar werd; een verliefdheid die later via
een liefde overging in een vriendschap die tot haar dood heeft voortgeduurd.
Zij, het temperamentvolle buitenbeentje uit een gezeten familie van fabrikanten,
was voor haar ontmoeting met Werumeus Buning de geliefde geweest van een ander
groot Nederlands dichter. Door haar musisch wezen wist zij op de eerste blik feilloos
werkelijke poëzie te onderscheiden van vlijtig maakwerk, dat die echte poëzie, hoe
vernuftig ook, nabootste. Dadelijk bij mijn eerste bezoek gaf
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zij mij daarvan een bewijs. In De Vrije Bladen was net een lang gedicht van mij
verschenen, ‘De laatste Viking’, geïnspireerd op de Oudnoorse ‘Heimskringla’: een
mengsel van zorgeloos heidens vitalisme, stoere en grootdoenerige romantiek en een
ietwat zwoele liefdesreligie die ik van mijn lijfpoëet John Keats had afgekeken. Het
gedicht beschrijft hoe deze ‘laatste Viking’, samen met zijn kompanen tijdens een
nachtelijke strooptocht een huis wil overvallen waaruit plotseling een jonge vrouw
in nachtgewaad te voorschijn komt. Hij laat de buit de buit, schaakt haar en viert dan
met haar op zee een ‘heidense hoogmis’, die ik weergaf in termen waaraan mijn
jonge katholieke dichtervrienden die in De Gemeenschap schreven, tot mijn genoegen
duchtig aanstoot namen. Het gedicht was kortom een wraak op mijn calvinistische
opvoeding, een ontsnapping uit mijn onverdraaglijk saai kantoorbestaan en last but
not least een amoureuze wensdroom.
Toen Campert en ik afscheid namen, hoorde ik Pop Buning fluisterend aan haar
man de cryptische vraag stellen: ‘Is dat de man van de witte voetjes?’ Ergens in het
gedicht staan namelijk twee regels: ‘De deur slaat open; op de dorpel blinken/Twee
kleine voeten, van het maanlicht wit.’ Zonder aarzelen had zij uit de vijfenveertig
dreunende kwatrijnen de enige regel werkelijke poëzie gepikt. Zij was bezeten van
gedichten. Een tijd later belde zij mij op kantoor op: ‘Heb je de laatste aflevering
van De Vrije Bladen al? Daarin staat het gedicht van het jaar! Ik ben er ondersteboven
van.’ Wat zij bedoelde was Marsmans ‘Paradise Regained’ met de vlammende
beginregels:
De zon en de zee springen bliksemend open:
Waaiers van vuur en zij.

Bij de dunne volkslaag die zich intelligentsia pleegt te noemen nam poëzie toentertijd
dezelfde plaats in als vandaag de marihuana: een bedwelmings- en ontsnappingsmiddel
dat de sleur van het alledagsleven verdraaglijk maakte. In Engeland, waar ik in die
jaren nog al eens kwam, werden in intellectuele kringen verzen op eendere wijze
overgewaardeerd. Als men proza gelijk stelt met bier dan verwierf poëzie de status
van cognac met drie sterren. En dit gold in het bijzonder voor de universiteiten. Julian
Bell schreef in 1933 in de New Statesman: ‘In the Cambridge that I first knew [...]
the
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central subject of ordinary intelligent conversation was poetry.’ Na het begin van de
jaren dertig werd het overheersende gespreksonderwerp politiek, maar in de jaren
twintig waren zeker de dichters daarvoor horende doof en ziende blind. De grote
maatschappelijke problemen leken sneltreinen die op ons toe kwamen razen, maar
tijdens de korte ogenblikken van het voorbijdonderen deden we onze ogen dicht,
staken de vingers in onze oren en hervatten als het lawaai was weggestorven ons
hooggestemd gesprek, in de blinde illusie dat de wereld een rijmprent was.
Gelukkige tijd, toen poëzie nog ontroeren mocht! Ik zou er een complete roman
voor over hebben om nog eenmaal de sensatie te mogen beleven van wat Heine
noemde ‘het ruisen der machtige adelaarsvlerken’. A.E. Housman, de dichter die de
tragische vergankelijkheid van het leven wellicht het schoonst in versvorm heeft
uitgedrukt, schreef toentertijd: ‘Wanneer ik mij 's morgens moet scheren, probeer ik
elke gedachte aan poëzie uit mijn hoofd te zetten, want zodra mij een versregel te
binnen schiet, pukkelt mijn huid zich tot zulk een kippevel dat het mes niet meer
pakt.’ In het huidige tijdsgewricht klinkt dit belachelijk en zo'n uiting is nog hoogstens
bruikbaar als brokje materiaal in een wetenschappelijke verhandeling over
psychosomatiek, wat de razend knappe essayist Arthur Koestler in zijn boek Act of
Creation dan ook niet nagelaten heeft te doen. Maar in de jaren twintig was
dichterschap een levenshouding die zelfs door de menigte, zij het soms met
goedmoedige spot, werd gerespecteerd.
Ik zelf las, schreef, droomde, at en dronk poëzie. Met een geopende
gedichtenbundel in de handen liep ik al lezend naar kantoor (in de toenmalige
beschaving stopten de schaarse auto's niet alleen voor oude mensen maar zelfs voor
jeugdige gekken). Na een avond lang over verzen gepraat te hebben, brachten Jan
Campert en ik elkaar tot twee uur in de nacht over en weer een half dozijn malen
naar huis, waarbij telkens andere gevels ons luidkeels recitatief weerkaatsten. (Enkel
de verzen van Leopold fluisterden wij voor ons uit.) Op kantoor, waar ik verondersteld
werd de boekhouding van de Curaçaose Petroleum Maatschappij bij te houden, kon
ik me soms plotseling niet bedwingen en noteerde snel flarden van verzen op het
eerste het beste stuk wit papier. Wat mijn humane chef Rogmans de ironische
terechtwijzing ontlokte: ‘Als je dan per se midden in de lente Sinterklaasversjes wilt
schrijven, neem dan tenminste het
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kasboek, gebruik een potlood en vlak die nonsens later netjes uit. Maar o wee als je
je aan het grootboek vergrijpt, want (hierbij wees hij plechtig naar het plafond) dat
gaat af en toe naar de directie-etage en die heren hebben het niet op poëzie.’ De
duizelingwekkende hoogte van hun tantièmes, die ik uit het vertrouwelijke jaarverslag
te weten was gekomen, had mij trouwens reeds van dit laatste overtuigd.
Ik voelde wel dat dit schizofrene bestaan op een crisis moest uitdraaien, maar ging
die braaf uit de weg zolang mijn verloving met de jonge Londense schoonheid, op
wie ik mij nog steeds verliefd waande, bleef voortduren. Wanneer ik in Londen was
bracht ik evenveel uren door in Harold Monro's ‘Poetry Bookshop’ in Devonshire
Street als in haar armen. Dat had haar moeten waarschuwen, maar liefde is het blindst
wanneer de ogen nog jong en helder zijn.
Gelukkig kwam ik op het waanzinnige denkbeeld mijn tweede grote liefde, die
voor de bergen, op haar over te planten en tijdens de eerstvolgende zomervakantie
ontvoerde ik dit elegante meisje, dat het liefst door parken trippelde, de donkere ogen
flatteus beschaduwd door een breedgerande ‘picture hat’, naar de barre Dauphiné,
bekleedde haar aangebeden voetjes met spijkerschoenen en sleepte haar mee over
een begletsjerde bergpas. Tijdens de tocht reduceerden sneeuwstorm en nevel het
zicht tot nul, maar dat maakte haar helderziend ten opzichte van het manbeest dat
haar als een blatend schaap aan een touw achter zich aan zeulde. Weldra ontving ik
een betraande brief dat ik misschien toch een beetje te wild voor haar was. Mijn
eerste neiging, nadat ik mijn verdriet in slechte verzen had omgezet, was van kantoor
weg te lopen de wijde wereld in. Maar waarvan had ik moeten leven? Mijn eerste
bundel De verliefde betonwerker, fraai uitgegeven door Alexander Stols, had mij
tweehonderd gulden opgebracht. Pop Werumeus Buning die met vrouwelijk instinct
mijn bestemming raadde, tartte mij: ‘Begrijp je het nu nog niet? Jij hoort niet op een
kantoorstoel thuis maar op een paard.’ Desondanks besloot ik eerst nog wat meer
geld bij elkaar te sparen en intussen vooral betere verzen te schrijven.
Toen ik tegenover Buning mijn bewondering te kennen gaf voor zijn vertaling van
Villons ‘Ballade der gehangenen’ zei hij: ‘Waarom probeer je zelf geen balladen te
schrijven? Jouw talent is veel meer episch dan lyrisch. Maar doe het dan in de strenge
klassieke vorm.’
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Daar voelde ik veel voor. Als natuurkind had ik de instinctieve overtuiging dat dichten
een ritmische aangelegenheid was, verwant met ademhaling en hartslag, met eb en
vloed en met de omloop van de sterren. Ook was ik tot de overtuiging gekomen dat
niet het rijmloze vers, maar wel het vrije vers met zijn vrije associatie van beelden
en denkbeelden in zijn uiterste consequentie in anarchie, obscurantisme en ten slotte
gelal moest ontaarden. In Den Haag had ik op een avond Kurt Schwitters zijn
dadaïstische verzen horen jodelen, koekeloeren en gakkeren. Ik begreep niet de
‘verzen’, maar wel hun noodzaak als reactie tegen een aderverkalkt estheticisme,
maar ze betekenden de naakte terugkeer tot een primitief paradijs, waarin de boom
der kennis was omgehakt en zelfs de dieren geen namen meer hadden. Als uiterste
vereenvoudiging vormde Dada geen nieuw begin maar het barbaarse einde van een
beschavingskringloop.
Het afscheid van mijn Londense meisje had enkel nog maar mijn voorliefde voor
de contemporaine Britse letteren verscherpt; ik schreef af en toe over Engelse
letterkunde in Den Gulden Winckel en zond in omgekeerde richting een kroniek der
Nederlandse letteren naar T.S. Eliots The Criterion. Zodoende kwam ik in kennis
met de fijnzinnige essayist en criticus Leonard Woolf, die zich heftig verzette tegen
het duistere in de moderne poëzie, volgens hem veroorzaakt door een moderne
techniek die welbewust de overgangen van de ene gedachte naar de volgende
onderdrukte, zodat het vers door weglatingen op een puzzel ging lijken. Ik gaf hem
gelijk; mijn lievelingsdichters bleven A.E. Housman met zijn hechtgemetselde
kwatrijnen, bij de Franse dichters Paul Valéry, en onder de expressionistische Duitsers,
naast Franz Werfel, de jong gestorven Georg Heym.
Ik heb nooit een uitdaging kunnen weerstaan en toen Buning mij met Villon tartte,
schreef ik pal daarop, na een nachtelijke fietstocht waarbij ik buiten in een bos had
geslapen, de ‘Ballade der gestorven landlopers’. Buning was er enorm mee ingenomen
en Anthonie Donker, die zich als criticus meer ontwikkeld had dan als dichter, zond
me na publikatie zelfs een telegrafische gelukwens. Het was ook een goed vers omdat
ik de beelden niet uit de galanteriewinkel had gegapt, waarin generaties dichters
tijdens vier eeuwen renaissance en romantiek talloze fraaiigheden hadden opgehoopt,
maar uit eigen ervaring. Ik had net als mijn landlopers het lijf uitgestrekt in
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overjarige dorre bladeren, was wakker geworden omdat de storm mij regen in het
gezicht blies of was in de late herfst met het eerste licht opgestaan uit een blarenleger
dat ‘wit van winter stond rondom de plek dat 't koude lijf kwam dekken’.
Uit dergelijke ervaringen zou ik later mijn proza opbouwen, maar voorlopig bleef
ik balladen schrijven, klassiek van vorm maar vitalistisch naar inhoud. Tot mijn
verwondering ontdekte ik allengs dat ik de laatste overgebleven vitalist was uit de
groep van De Vrije Bladen. Herman van den Bergh zweeg, Marsman voerde een
steeds verbitterder gevecht met de doodsobsessie en droomde tevergeefs van
‘kruistochten en kathedralen’, en Slauerhoff sleepte als scheepsarts zijn levenswalging
met zich mee over de zeven wereldzeeën. Hij verdiepte zich in de Chinese beschaving
omdat hij in Europa leed onder wat Freud de ‘Unlust der Kultur’ had gedoopt. Op
een avond kwam hij, zoals altijd met doorgezakte knieën, bij Buning naar binnen
schuifelen, keek de aanwezigen bij wijze van begroeting stuk voor stuk aan met zijn
duister gezicht, greep een boek en ging er manierloos als steeds languit op de divan
in liggen lezen zonder zijn dunne, wrede mond open te doen. Na een poos mompelde
hij: ‘Veel te veel boeken hier,’ en sloop weer woordeloos weg. Victor van Vriesland,
de ijverigste luiaard onzer letteren, die onder zijn cynisme een hart vol goedheid
verbergt, noemt hem in zijn herinneringen een ‘rotvent’. Dat was Slauerhoff ook,
maar ik waag alweer geen oordeel, want dichters zijn verdoemd tot dichten en
sommigen tot zondigen om te kunnen dichten. En Slauerhoff was en is onze enige
‘poète maudit’.
Het einde der jaren dertig naderde en de ‘Menschheitsdämmerung’, zoals de Duitse
criticus Kurt Pinthus het onstuimige en warmbloedige begin van dit tijdperk gedoopt
had, was verbleekt tot een valsgele avondhemel - stormvoorspelling van het volgende
decennium, dat in het teken zou staan van knuppels en laarzen, van lictorenbijl en
hakenkruis. Maar wij in Nederland beseften het niet. Het nieuwe humanisme dat als
verlossende macht van een hervonden menselijkheid in Duitsland en Frankrijk
kunstscheppend had gewerkt (bij voorbeeld in het indrukwekkende oeuvre van Franz
Werfel) verschrompelde in Nederland tot een ethisch getinte esthetica die vlees noch
vis was. De profeet van dit genre was Dirk Coster in De Stem, het maandblad dat hij
samen met de kunstcriticus Just Havelaar beheerde.
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Over Coster schreef ik in het uitgesproken ‘high brow’-maandblad van T.S. Eliot in
de Dutch Chronicle die hij mij had toevertrouwd, onder andere dit: ‘Coster expresses
his conception of life by means of the work of Art, acting in this way as the
representative conscience of the time he is living in. The dangers of this rather curious
combination of head and heart are conspicious [...]. An artist's achievements are
sometimes enlarged out of proportion to and wholly apart from their purely artistic
merits when they are representative of his (Coster's) humanitarian theories and strive
for his (Coster's) ideal: a higher unity of aesthetical and ethical values (the first could
be measured, the second hardly, the combination not at all). In this way he is only
too apt to mistake an author's intentions for his achievements.’
Zodoende kwam Coster er toe om toentertijd debuterende dichters als Wies Moens,
Achilles Mussche en Dop Bles veel te hoog aan te slaan. En niet hij en Just Havelaar
maakten school, maar de oercerebrale Menno ter Braak, die scherpte van denken
minstens gelijkwaardig achtte aan zedelijkheid; iemand die zuiver dacht was voor
hem een goed mens. En zijn latere hartgrondige en oprechte afkeer van het
nationaal-socialisme en fascisme kwam allereerst voort uit zijn haat tegen het
verfoeilijk onzindelijke en mythische denken waaraan deze bralleputters zich schuldig
maakten. Hij was als een chemicus die het verschijnsel nationaal-socialisme binnen
het glazen retort van zijn denken ter analyse had opgesloten. Daardoor abstraheerde
hij het van de werkelijkheid, en toen deze realiteit op 10 mei 1940 bruut op hem
indrong, werd hij erdoor vergruizeld.
Op onze feesten bleef hij als enige asceet altijd stilletjes in een hoek zitten; en
deze feesten waren vele. Ik deed er nu volop aan mee, want samen met mijn
verlovingsring had ik mijn laatste restjes burgerlijke braafheid in zee gegooid. Acht
jaar lang was ik op de grote olieonderneming in Den Haag een steunpilaar van de
atletiekvereniging geweest. Maar na een kwaadaardige voedselvergiftiging moest ik
mijn spikes opbergen en ik legde er de blauwe knoop bij, want nu ik niet meer in
training hoefde te blijven, ging ik, van nature geneigd tot uitersten, in sneltreintempo
de achterstallige hectoliters alcohol inhalen. Toch werd ik toentertijd nooit dronken,
evenmin als de nestor van de toenmalige dichtersbent, A. Roland Holst. Wanneer
hij het begin van een roes bespeurde,
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ging hij hoogstens wat afgemetener en bewust waardiger lopen dan hij altijd al deed.
Want Jany was niet alleen een doorgewinterde anglofiel maar ook een gentleman
‘who could stand his liquor’.
Er waren twee Jany's. De voor iedereen zichtbare kwam je in de stad of op de
kunstenaarssociëteit De Kring tegen, altijd stemmig maar keurig gekleed en steevast
in het gezelschap van een mooie of althans interessante vrouw, die met de seizoenen
zeker vier keer per jaar van gedaante wisselde. Willem Kloos, die eigenlijk
homoseksueel was, had in een van zijn sonnetten gesnoefd ‘Ik ben de grote minnaar
zonder ruste’. Die regel was eerder op Adriaan Roland Holst toepasselijk, maar in
geen van zijn honderden gedichten is een soortgelijke toespeling op zijn persoonlijk
leven te vinden. Anders dan bij Buning woonden bij Roland Holst de Muze en de
Eros in streng gescheiden compartimenten. Want zijn gedichten werden geschreven
door zijn dubbelganger - de mysterieuze figuur die hem vervormd aanstaarde vanuit
de kristallen bol op zijn schrijftafel. Op aarde leefde hij in ballingschap. Een
ballingschap waarin hij zich ogenschijnlijk geriefelijk inrichtte, terwijl hij in
werkelijkheid de heftige maar doorgaans korte bedwelming van wisselende
liefdesavonturen nodig had om de verbanning op aarde te kunnen verdragen. Zijn
ziel werd verzengd door de brandende herinnering aan een verdwenen rijk waarin
de mens eens het koningschap der horizonnen bezeten had.
Vanaf het eerste ogenblik dat ik hem ontmoette begreep ik dit instinctief, want
achter in zijn ogen zag ik de weerspiegeling van het bovenwerelds licht dat na een
aftrekkend onweer boven zee in het wak glanst tussen wolken die als verbrijzelde
droomkastelen aan de horizon staan, schutswallen van een rijk dat niet van deze
wereld is. Daar hadden in mijn jeugdige dichtersverbeelding eens de Titanen gewoond,
die, verslagen door Zeus, op de aarde terneergesmakt, kreupel stierven. Aan die al
te retorische gedichten gaf ik een motto mee uit het epos Hyperion van John Keats:
Dan zit ik steunend op het gras terneer
Een, die eens vleugels had.

In een eender bovenwerelds heimwee vluchtte de dichter Roland Holst uit de
ontluistering van het platvloerse leven naar Tir-nan-Og, het eiland der zaligen, dat
in de oude Ierse sagen als een kristallen
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droom ver achter de einder in zee drijft. De vindingrijke jonge vrouw die vier
boektitels van Roland Holst tot het mopje verstrengelde, dat hij Voorbij de Wegen
aan de Wilde Kim een Afspraak had met de Zonen van Usnach, karakteriseerde zijn
uniek dichterschap korter en beter dan menig criticus het gedaan heeft. Dit
dichterschap was niet uniek omdat het bevlogen was door paradijsverlangen, want
dat vormt, om met Jung te spreken, een archetypisch gegeven in de
geestesgeschiedenis van de mensheid en dus ook in de kunst die deze mensheid heeft
voortgebracht. Het was uniek omdat hij zich voor zijn droomtocht naar het eiland
der zaligen bediende van de boot waarmee Bran, de zoon van Febal, vanaf Ierlands
westkust naar het oceanisch eiland voer, ‘waar de mensen eenzamer en schoner zijn’.
Alleen vanuit de oudierse mythologie, die zeker even uitgebreid is en rijk aan
zinnebeelden als de Griekse, kunnen Roland Holsts gedichten worden begrepen. En
niet enkel zijn gedichten, want het leek wel alsof zijn hang naar de paradijselijke
wellust van de liefde een telkens herhaalde poging was om langs de kortste, voor de
hand liggende weg door te breken naar dit Keltische Elysium. Maar al die pogingen
om zijn gespletenheid te genezen mislukten vroeger of later, omdat achter zijn hart
steeds de zee bleef zingen.
Roland Holst woonde in Bergen en de meeste van zijn gedichten ontstonden in de
zeereep tussen Bergen en de Hondsbosse zeewering. Aan de landzijde van dit gebied,
nu hopeloos verpest door lelijke lintbebouwing, nestelde zich toentertijd 's zomers
een kleine kunstenaarskolonie. De Bunings hadden er aan de rulle voet van een steil
duin een zomerhuisje, waar ik in 1928 een tuinfeest gaf ter viering (zo stond het
letterlijk op de uitnodigingen) van mijn ‘Afscheid van het commerciële leven’. Want
in een bruuske opwelling was ik van kantoor weggelopen op een manier die ik
uitvoerig beschreven heb in het eerste hoofdstuk van Het leven van een landloper.
Na een winter in de bergen (die voor mij dezelfde betekenis hadden als de zee voor
Roland Holst) sloeg ik voor de zoveelste maal mijn dubbeldakswoontent op in het,
nu allang door bulldozers platgewalste, Harger Gat, op de grond van een oude
Westfriese boer die nog zilveren oorringen droeg. Op de laagste plek van het struweel
dat zijn weiland begrensde lag een natuurlijke wel waaruit ik mijn drinkwater schepte.
In deze romantische stilte, die ik nu samen met een jonge vrouw genoot, dichtte ik
er onbezorgd op los,
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want geld had ik voorlopig genoeg. Dat dacht ik tenminste, maar door mijn kwistige
en vrijgevige losbandigheid smolt het kapitaaltje van zevenduizend gulden dat het
voorzieningsfonds van de olieonderneming mij bij mijn vertrek had uitgekeerd, bijna
even snel weg als de in kunstenaarskringen legendarisch geworden prijs van John
Raedecker.
Hij woonde tussen Bergen en de zee in een klein boerderijtje, en op een dag keerde
de gemeente Amsterdam hem voor een beeld (dat veel mooier is dan zijn latere
Nationale Monument) een bedrag uit van tienduizend gulden. Hij wisselde de cheque
om in liassen briefjes van tien gulden, die hij in een la van een ouderwets kabinet
propte. Wanneer kunstvrienden die in geldnood zaten (en dat waren er ettelijke) op
de koffie of op een borrel kwamen, verwees hij hen met zijn bekende royaliteit naar
de bewuste la. Toen enkele maanden later de kruidenier weer eens betaald moest
worden, graaide de grote werkmanshand van Raedecker vergeefs rond in een leegte
die angstwekkend geweest zou zijn voor ieder ander dan voor hem. Want terwijl zijn
vrouw bij de deur op een tientje stond te wachten, riep hij haar triomfantelijk toe:
‘Verrek, moe, de petoet is op! Godzijdank, nu kan ik eindelijk weer aan 't werk!’
Mij verging het net zo, met dit verschil dat ik mijn geld voornamelijk in het
buitenland verspilde, aan pogingen om een waanzinnig filmscenario gedraaid te
krijgen, aan een tweedehands renauto, die ik met een dronken kop in de prak reed,
aan reisjes naar Parijs, waar ik nooit om lief vrouwelijk gezelschap verlegen hoefde
te zitten, en aan zoveel sterke drank dat onze oude huisdokter mij om een
alcoholvergiftiging uit te zweten naar een wintersportoord stuurde. Na twee maanden
zorgeloos schaatsenrijden, rodelen en skilopen in Chamonix ontving ik een briefje
van de bank met de beleefde mededeling dat mijn petoet op was. Net als Raedecker
onderging ik die bevestiging van mijn volslagen berooidheid als een verlossing: nu
kon en moest ik eindelijk serieus gaan werken. Het enige verschil was dat Raedecker
als gevestigd kunstenaar van middelbare leeftijd zijn vak beheerste, terwijl ik als
blaag van negenentwintig van mijn nieuwgekozen vak, de kunst van het
romanschrijven, geen bal afwist. Met dezelfde wilskracht en overmoed waarmee ik
in drie weken skilopen had geleerd, schreef ik in zes weken een roman die ik al
maanden geleden had bedacht en waarover ik in een interview in Den Gulden Winckel
had gezegd:
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‘Het moet een roman worden met een razend tempo, het tempo van deze tijd en deze
jeugd, die rolt van de ene bar in de andere, van het ene feest in het andere, om van
liefde nu maar niet, of liever juist wel te spreken.’
Ik doopte dit losbandige prozahuwelijk tussen liefde en sport (de enige onderwerpen
waar ik iets van afwist) De laatste ronde. Vaart zat er zeker in, maar dat was dan
ook de enige verdienste van dit prozaprobeersel, waar de kritiek niettemin veel
aandacht aan besteedde. Want de Nederlandse romans werden in die tijd vervaardigd
door heren en dames op leeftijd, en mijn roman was het eerste brok proza afkomstig
uit de jonge dichtergeneratie. Dit proza moet zekere kwaliteiten bezeten hebben,
want Buning oordeelde: ‘Den D. kan zeker schrijven, al weet hij alleen nog niet
waarover,’ terwijl Anthonie Donker debet en credit nog tekenender weergaf: ‘Het
klinkt hol, maar het blinkt hel.’
Nu ging het er slechts om deze holte, dat wil zeggen, mijn volslagen gebrek aan
ervaring van het werkelijke mensenbestaan, op te vullen. Maar opnieuw koos ik voor
dit vulsel de verkeerde ingrediënten: bedden, bars en berglandschappen. Een
uitgestelde betaling van de oliemaatschappij maakte een nieuw verblijf in Chamonix
mogelijk en juist toen ik aan het eind van de winter alweer aan de voering toe was,
arriveerde de filmtroep van de bekende regisseur Dr. Fanck met de opdracht in het
Mont-Blancgebied een romantisch celluloid-epos te draaien. Bij de hele troep sprak
niemand behoorlijk Frans en dus haalde ik Dr. Fanck over mij tijdelijk te engageren
als tolk en drager. Dit laatste betekende dat ik met een camera van 25 kilo op mijn
rug wekenlang met de troep over de gletsjers sjouwde en in de berghutten voor niets
leefde.
De vrouwelijke hoofdrol in de film werd vervuld door Leni Riefenstahl, een knappe
meid met kastanjebruin haar. Sinds ze ontdekt had dat ik schrijver was, konden we
samen goed opschieten, want ze droeg haar niet helemaal edelgermaans neusje danig
hoog. Eind april 1929 bivakkeerden we (twintig man en één vrouw) in hevige kou
een week lang in de hooggelegen Dupuis-hut. Ik sliep altijd in m'n eentje beneden,
omdat David Zogg, toen skikampioen van Zwitserland, op de slaapzolder de barsten
in de houten britsen snurkte. Op een nacht voelde ik een hand op mijn schouder en
een fluisterstem vroeg: ‘Schlafen Sie?’ Het was Leni, die op haar vlucht van de
benauwde zolder in het donker haar donsdeken was
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kwijtgeraakt. Als ik die was gaan zoeken, zou ik iedereen hebben wakker gemaakt
en dus stelde ik haar voor liever mijn ruime donzen slaapzak te delen. Lang voor de
sneeuwige dageraad zeiden we al ‘du’ tegen elkaar en ze had me ook toevertrouwd
wat ik al dadelijk vermoed had: dat ze gedeeltelijk joods was. Desondanks werd zij
enkele jaren later Hitlers geattitreerde filmregisseuse voor documentaires van
nazi-lawaaiparades, wat haar de vernietigende bijnaam bezorgde van
‘Reichsgletscherspalte’.
Helaas bracht dit korte avontuur me op het idee een nieuwe roman te brouwen;
aan de cocktail van sport en liefde voegde ik ditmaal als derde ingrediënt de
filmwereld toe. Dit walgelijk sentimentele en wazige geval kwam weer bij dezelfde
uitgever terecht, omdat hij zich van een optie verzekerd had op mijn eerste twee
romans. Nummer één hadden we op zijn voorstel uitgegeven ‘voor
gemeenschappelijke rekening’. Ik zou dus de helft van de winst krijgen; maar bij de
eerste afrekening bleek dat die winst op een paar gulden na totaal was opgeslokt door
voor mij oncontroleerbare kantoor- en drukkosten. Daarom vroeg ik ditmaal met
kloppend hard een niet-terugvorderbaar voorschot van duizend gulden. Waarop de
slimme zakenman, die mijn berooidheid doorzag, zes lapjes van honderd uit zijn
portefeuille wipte, me een brief en een vulpen onder de neus duwde en op energieke
en ontegensprekelijke toon zei: ‘Wil je dat even tekenen?’
Ik zou desnoods mijn doodvonnis getekend hebben om de zes knisterende lapjes
te bemachtigen; in werkelijkheid tekende ik slechts een nieuwe overeenkomst op
onvoordelige voorwaarden. Maar laat deze tweede pokkenroman alsmede 's mans
naam vergeten blijven. Want eigenlijk moet ik hem dankbaar zijn voor zijn karig
voorschot. Toen het op was, ontwaakte ik voorgoed uit de begoocheling dat de
schijnwereld van film en sport iets uitstaande had met de ware menselijkheid die de
voedingsbodem moet zijn van de romanschrijver. Door honger gedreven daalde ik
eindelijk uit de schone maar steriele bergwereld omlaag naar een aarde, waar mensen
zwoegden en haatten, leden en liefhadden.
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De druivenplukkers
In de late lente van 1930 ging ik naar Frankrijk om daar mijn dagelijks brood te
verdienen als landarbeider en los werkman. Anderhalf jaar later verscheen De
druivenplukkers, een roman die zich grotendeels afspeelt in een internationaal milieu
van zwervende dagloners. Men zou dus kunnen vermoeden dat ik mij welbewust in
een oude overall vermomd had om documentatiemateriaal te gaan verzamelen voor
dit boek. Maar dat is helemaal niet zo. In Frankrijk waar toentertijd een groot
arbeiderstekort was, ging ik met mijn handen werken om de simpele reden dat ik
geen rode cent meer bezat, terwijl ik het halsstarrig vertikte naar kantoor terug te
gaan. Mijn vier Mercurius-diploma's voor boekhouden en correspondentie in de drie
moderne talen plus een akte Engels MO-A boden een redelijke kans op het herwinnen
van een behoorlijk burgermansbestaan, maar ik had nu eenmaal afscheid genomen
van het commerciële leven en alleen al de koppigheid die ik van mijn Friese
voorgeslacht geërfd had, belette mij om op dit besluit terug te komen, ondanks de
tranen van mijn bezorgde moeder. Samen met mijn vroegere drinkkompaan Fons
Hellebrekers, die ook de kuiten genomen had uit de Nederlandse keurigheid, zweette
ik mij driekwart jaar lang door Frankrijk heen als rozenenter, dorser, keienbikker,
druivenplukker en dokwerker. We begonnen onze loopbaan (letterlijk, want we liepen
honderden kilometers) in de rozengaarden bij Orléans en beëindigden hem in de
haven van Marseille. In al die maanden las ik geen letter, behalve sporadisch de
krant, en geen haar op mijn hoofd dat er intussen aan dacht om uit de stortvloed van
nieuwe en soms schokkende levenservaringen die ik opdeed in de dagelijkse omgang
met wilde rabauwen van velerlei landaard, een prozawerk te distilleren. Juist daarom
waarschijnlijk werd De druivenplukkers mijn eerste boek dat de moeite van het lezen
waard is. Kritiek zowel als lezerspubliek ontvingen het aanstonds gunstig.
Een paar maanden na publikatie logeerde ik in Nederland bij mijn vriend Lou
Lichtveld (Albert Helman) - een van onze fijnzin-
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nigste en helaas deerlijk ondergewaardeerde prozaschrijvers. Hij was aan een boek
bezig over de geschiedenis van de roman en de kunst van het romanschrijven en
legde mij haarfijn uit hoe je daarbij te werk moest gaan; hoe je dialoog moest
afwisselen met beschrijving en in welke verhouding, met behulp van welke technische
truc je hoofdpersonen in het verhaal moest invoeren, wat de voor- en nadelen waren
van de zogenaamde flash-backmethode en wat dies meer zij. Ik luisterde geduldig,
want zijn cognac was voortreffelijk; maar toch kreeg ik langzamerhand het
benauwende gevoel dat ik met een renauto gereden had zonder rijbewijs en zonder
te weten waar de rem zat. Van de schrik nam ik een diepe teug cognac, keek ontsteld
naar zijn wijze, bedachtzame Indianen-gezicht en zei: ‘Ontzettend, Lou; daar heb ik
allemaal geen snars van afgeweten. Waar heb ik in godsnaam de lef vandaan gehaald
om er zo maar op los te schrijven?’ Waar hij op antwoordde, terwijl hij op zijn
manuscript klopte: ‘Dit keer is het je toevallig gelukt, maar ga liever een tweede keer
met bewust overleg te werk. Critici plegen een goed debuut overmatig te prijzen en
werpen zich dan als gieren op een tweede roman.’ (Strikt genomen was De
druivenplukkers geen debuut, hoewel ik het wel als zodanig beschouwde.)
Ik las Helmans knappe opstel en vergat het opzettelijk. Ik ging toen uit van wat
ik nu des te sterker geloof: regels voor het romanschrijven zijn nutteloos. Ik besefte
alleen dat een roman een kleine eigen wereld moest zijn, door de schrijver opgebouwd
uit bestanddelen van de bestaande, de grote, de overdonderend rijke en tegelijk
chaotische. Om de lezer in die wereld binnen te voeren bestaan er X plus 1 methoden.
In de eerste helft van de negentiende eeuw verzocht een romancier de lezer om hem
in gedachten te willen vergezellen naar het stadje X, waar in de straat Y een herenhuis
stond, bewoond door de familie Z. Later in de negentiende eeuw beschreven de
realisten gedetailleerd hoe X en Y plus herenhuis er precies uitzagen om aldus de
familie Z visueel in een lijst te zetten. De twintigste-eeuwse romanschrijver viel met
de deur in huis en tegenwoordig begint een dergelijke roman dikwijls meteen in de
slaapkamer. Al die methoden zijn even goed of slecht; het enige wat erop aankomt
is dat de lezer het gevoel krijgt door een stevige hand meegevoerd te worden, door
iemand die stad, huis en huisbewoners door en door kent.
Maar om daarna de aandacht van de lezer vast te houden is er
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voor mijn gevoel maar één methode: je moet een verhaal vertellen. Rond die draad
van de intrige heen kunnen fantastisch kronkelende wingerdranken de gewaagdste
buitelingen beschrijven, maar zonder die draad zouden ze slap tegen de grond slaan.
Alle romans zijn stekken van de oude wonderboom die sprookje heet; ze zijn allemaal
volwassen variaties op het verhaal dat je hoorde toen je nog niet boven moeders knie
uitstak en dat enkel deugde wanneer het begon met: er was eens.
De druivenplukkers is een boek met verhalen binnen het verhaal. Wanneer je,
zoals bij de druivenpluk, wekenlang optrekt met hartstochtelijk levende mensen, die
jarenlang her en der door het grote Frankrijk gezworven hebben ter wille van een
hap brood, dan kom je vanzelf - want de wijn maakt spraakzaam - hun
levensavonturen te weten. André met het woeste oog, de door onrust opgevreten
vechtersbaas, die tien jaar gezeten had omdat hij in een messenduel een medeminnaar
kapotgestoken had; Henri de Algerijn, die zijn hele liefdeleven in scabreuze
tatoeëringen op borst en armen uitstalde en van wiens fandango's ik kippevel kreeg
omdat zij een mengsel waren van geilheid en godsverlangen; Pepe, de vrome
Spanjaard, die elke avond de rozenkrans bad voor zijn beminde schoonmoeder terwijl
zijn wilde zigeunerwijf hem met Jan en alleman bedroog; Votjech, de Poolse politieke
vluchteling, die in zijn valies een smoking verstopt hield omdat hij na elke druivenpluk
in Monte Carlo ging gokken; zij en een half dozijn anderen namen vanzelf gestalte
aan toen ik hen later in het boek ging tekenen en soms ook vertekenen. En dat laatste
geldt zeker voor de hoofdpersoon André, die ik, de schildertechniek van Kokoschka
indachtig, expressionistisch verhevigde en daardoor tot brandend symbool maakte
van een voor niets terugdeinzend vitalisme. In deze woeste figuur, die in de
gevangenis een boekenwurm werd, steekt iets van Don Quichot en daarom gaf ik
hem op zijn zwerftochten een Sancho Panza mee, de Slowaak Vladja, een goedige
geduldige lobbes. De ervaren André maakt deze jonge knul die van toeten noch
blazen weet in het leven wegwijs. Zonder dat het mij tijdens het schrijven bewust
was geworden staan die twee in een vader-zoonverhouding. Dat werd mij pas duidelijk
toen een bekwaam jong psychiater die al mijn boeken kent, mij er een paar jaar
geleden op wees dat in een half dozijn van mijn romans verkapte vadergestalten
optreden - onbewuste compensaties voor mijn eigen vader die bij het
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begin van mijn puberteit stierf, juist in een periode toen ik hem het hardst nodig had.
De uitgestrekte bezitting in de Provence waar wij druiven plukten, Château Font
Colombe, werd bewoond door twee mensenwereldjes: die van de arbeiders en
pachtboeren en die van de kasteelbewoners. In mijn roman reeg ik die twee groepen
aan elkaar met de losse draad van een nogal gewaagd opgezette intrige; het rijgsel
houdt, maar dan ook net. Zo oordeel ik bij herlezing vandaag, maar in mijn
overmoedige jeugd paste ik de toevalsmethode die ik van de film had afgekeken op
mijn roman toe, met een driestheid die ik nu niet meer aan zou durven. Van de film
afgekeken had ik ook de simultaanmethode: telkens een paar bladzijden ontwikkeling
in de arbeiderswereld en in het milieu van de kasteelbewoners, om en om. De verhalen
binnen het verhaal gebruikte ik bewust om de flash-backmethode, die mij altijd
gekunsteld had geleken, zoveel mogelijk te vermijden. En tot de monologue intérieur
(die naar ik meen Balzac als eerste heeft toegepast), waarin een der personen peinzend
zijn commentaar geeft op de gebeurtenissen, kwam ik geheel spontaan, waarschijnlijk
omdat ik vanaf mijn jeugd de hinderlijke gewoonte heb gehad om zelfs in
tegenwoordigheid van anderen hardop te denken.
Maar wat mij vandaag bij herlezing van De druivenplukkers wel sterk opvalt is
dat ik in het proletarische milieu veel meer thuis was dan in het aristocratische. Bij
het neerzetten van de kasteelbewoners speelde behalve mijn geringe kennis van hun
milieu ook mijn onuitroeibare drang naar romantiek mij nog parten. Daarom doen
hun gesprekken me vandaag gekunsteld aan naast het sappige, beeldende taaltje dat
de arbeiders uitsloegen. Daarnaast beschreef ik wat zij doen in een zakelijk en van
elke overbodigheid ontdaan proza dat ik onbewust van Hemingway had afgekeken:
‘Ze liepen naar het zuiden, André en Vladja, elk aan een kant van de weg, want met
z'n tweeën aan één kant namen ze te veel plaats in voor de auto's die zonder te toeteren
rakelings langs hen raasden zodat de opzijgedrukte lucht hen een harde klap om de
oren gaf. [...] Ze dronken dikwijls wijn in de kroegjes langs de weg om toch wat
warmte te hebben en zich te drogen en toen ze in de loop van de middag weer een
liter namen en langzaam indutten werden ze opgeschrikt door felle bliksems die langs
het raam vlogen waar een spin doodstil in haar web zat. De herbergier zei niets en
zij
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zeiden ook niets en alleen de vliegen zoemden. Er vlogen er twee in het web en de
spin maakte ze langzaam af.’
Maar soms kreeg ik stinkend genoeg van deze tot op het bot afgekerfde taal en
dan barstte ik los in de brede perioden van de schrijfstijl die de Engelsen ‘fine writing’
noemen. Ik liet mij meeslepen door mijn herinnering aan proza dat als een optocht
met wapperende vlaggen over de bladzijden marcheert; aan passages uit de
Statenbijbel, uit Thomas de Quincey, uit Wuthering Heights en zeker uit Moby Dick.
Dan ontstonden er alinea's als de volgende, waarin de eigenaar van het landgoed
terugdenkt aan de druivenpluk van het oorlogsjaar 1916, toen er Duitse
krijgsgevangenen in de velden werkten: ‘Plotseling was hij zich bewust geworden
dat de druivenpluk het heilig verzoeningsfeest was tussen hemel en aarde. Het bloed
van vriend en vijand had Frankrijks grond gedrenkt; nu plukten vriend en vijand de
zwellende druiven. Vriend en vijand bewerkten te zamen de wijnpers en allen dronken
het teruggekeerde bloed, dat gelouterd was door de eeuwige nooit onderbroken
samenspanning van zonnevuur en hemelwind, waterloop en aarde. Wie kon zijn
naaste blijven haten wanneer de elementen zich verzoenden in dit grootse feest; vuur
en water vreedzaam samenwoonden in een fonkelend bokaal? Wat sinds de schepping
gescheiden was kwam hier bijeen tot verheuging des harten van de stervelingen en
tot winst van hun ziel; want wijn is de enige drank waaraan de aardse dorst en het
brandend begeren naar eeuwigheid zich gelijkelijk lessen.’ Ik geef deze korte
voorbeelden, omdat ook in al mijn andere romans deze prozastijlen van verschillende
oorsprong naast en na elkaar voorkomen.
Ter wille van het evenwicht had ik in de roman de kasteelheer en diens huisgenoten
nodig als contrapunt. Om tegenover André met het woeste oog, de roekeloze
avonturier die met scherp vernuft en geslepen mes op elke uitdaging inging, een even
krachtige figuur te stellen koos ik de bedaagde, krasse markies de Saporta, wiens
gerekte en imponerende El-Grecofiguur wij een enkele keer met afgemeten tred door
de wijngaarden zagen kuieren. Toen ik eens een mand druiven naar het kasteeltje
moest brengen, zag ik boven de deur onder het familiewapen de gebeitelde zinspreuk
‘Le droit prime tout’. Daarop in mijn fantasie voortbouwend maakte ik van de markies
een figuur, die, net als André, mensenlevens verwoest maar dan in geestelijke zin:
door een zo hoog ontwikkeld rechtvaar-
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digheidsgevoel dat hij in roekeloze waarheidsliefde niets en niemand spaart, ook
zich zelf niet.
Terwijl ik deze gestalte probeerde te tekenen, overkwam mij iets wat elke
romanschrijver kent: de Saporta ontsnapte aan mijn greep en nam mij mee. Tegen
het einde van het boek wil hij in zijn kwaliteit van ‘juge de paix’, vrederechter, een
diefstal op zijn domein ophelderen. Daarbij groeide de magere man die ik met zijn
minzame glimlach en vriendelijke ogen aan mijn tobbe voorbij had zien schrijden,
uit tot de felle, als een vlam gerekte figuur met de doorborende blik, die El Greco
heeft uitgebeeld op zijn schilderij ‘Hieronymus als kardinaal’ in de Londense National
Gallery. Schrijven is mijn vak, maar beeldende kunst mijn voornaamste liefhebberij;
en de portretten van de grote meesters hebben mij bij persoonsbeschrijvingen meer
dan eens bewust of onbewust geïnspireerd. Ik moet mij het El-Grecoportret met de
vorsende ogen en de witte baard die uitwaaiert over een rode kazuifel, vast en zeker
onbewust herinnerd hebben toen ik de markies beschreef in zijn rol van inquisiteur;
want waarom anders transponeerde ik het rood dat El Greco's paneel picturaal
overheerst, door de markies (in expressionistische overdrijving) in een rode kamerjas
op een rode stoel neer te zetten achter een rode tafel?
Vergeleken bij de markies komen zijn beeldschone dochter en haar bedeesde
minnaar er in de roman bekaaid van af. Ondanks de nymfomane neigingen die ik
haar toedichtte, blijft deze adellijke dame een al te schetsmatige en sjabloonachtige
figuur, een modecliché vergeleken bij de concubine van Henri de Algerijn, de warm
menselijke maar foeilelijke Manon met haar halve schippersbaardje.
Verschillende critici kenschetsten De druivenplukkers als het voorbeeld van een
zuiver vitalistische roman. Toch tilt mijns inziens de figuur van de markies met zijn
driftig streven naar recht het boek boven het puur vitalistische niveau uit. Deze
terloopse neiging tot benadering van de ethische problemen in het mensenbestaan is
al duidelijker merkbaar in mijn volgende roman De Herberg met het Hoefijzer. Daarin
is het ogenschijnlijke hoofdmotief de bloedwraak, maar de onderstroom is de
bewustwording van het geweten.
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De Herberg met het Hoefijzer
In Het leven van een landloper heb ik uitvoerig beschreven hoe ik in de lente van
1932, tijdens een wekenlange voettocht van Saloniki naar Serajewo, in de woeste
Noordalbanese Alpen terechtkwam. In dit bergland, bewoond door de overwegend
katholieke Malissoren die in elkaar vijandige stammen en familiegroepen waren
verdeeld, heerste toen nog de bloedwraak: geen boer die zich zonder geweer of
pistolen buitenshuis waagde. De regering probeerde deze bloedige volkssport uit te
roeien door er de doodstraf op te stellen. Daarom vluchtte na elke overval, die
doorgaans vanuit een hinderlaag werd gedaan, de schuldige schutter de bergen in
waar de gendarmes hem dan moesten zien te vangen. Een lastig en tijdrovend karwei
omdat de bevolking de vluchtelingen heimelijk hielp en van voedsel voorzag. Daarom
wilde de prefect in Scutari, de hoofd- en marktstad van het Malissorengebied, ook
de dorpspriesters inschakelen om door minnelijke schikking een eind te maken aan
bloedige veten die door opeenvolgende generaties telkens opnieuw werden
uitgevochten, terwijl de oorspronkelijke aanleiding soms enkel een meningsverschil
was over een belachelijk klein stuk weidegrond.
Maar deze pogingen om vrede te stichten waren nutteloos in geval van echtelijke
ontrouw. In dit patriarchale land beschouwde elke Malissoor zijn vrouw als zijn
bezit; aantasting daarvan werd gestraft met de kogel. Deze soort bloedwraak kwam
nog al eens voor omdat huwelijken traditioneel door de ouders werden beraamd: de
bruidegom kreeg zijn bruid pas vlak voor de trouwdag te zien. En als dan later de
ware Jozef kwam opdagen, gebeurden er soms ongelukken. De vooruitstrevender
priesters probeerden die te voorkomen door als huwelijksmakelaars op te treden,
zodat niet enkel kudden en weidegronden aan elkaar werden gekoppeld, maar mannen
en vrouwen die bij elkaar pasten. Maar ook de levensomstandigheden werkten de
echtelijke ontrouw in de hand. Het land was zo arm dat vele Malissoren als
‘petchelbari’ (zwervende dagloners) naar Joegoslavië gingen om daar het geld te
verdienen
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waarmee ze na terugkeer een lapje grond en wat kleinvee kochten. Ze moesten hun
jonge vrouwen dan doorgaans achterlaten in de hoede van een mannelijk familielid,
die over haar eerbaarheid moest waken.
Dat waren de algemeenheden over de schijnbaar onuitroeibare bloedwraak die ik
tijdens een paar gesprekken in Scutari te horen kreeg. Ik vernam ook dat het
berggebied voor vreemdelingen verboden terrein was, zogenaamd omdat de regering
niet wilde dat een buitenlander iets zou overkomen. In werkelijkheid wilde het
corrupte bewind dat zich zelf voor vooruitstrevend uitgaf, de ‘ouderwetse’ bloedwraak
in het arme, achterlijke berggebied zoveel mogelijk in het duister laten. Zulke
verboden werken op mij altijd averechts en dus verliet ik Scutari midden in de nacht
toen de gendarmes op één oor lagen.
Een paar dagen later, in een houten boerenhoeve hoog in de bergen, vertelde een
oude Malissoor die goed Servisch sprak, mij een geval van vendetta dat zich kort
geleden in zijn familiekring had afgespeeld. Een van zijn aangetrouwde neven was
noodgedwongen naar Macedonië gegaan om daar als limonadeverkoper geld te gaan
verdienen. Volgens 's lands zede vertrouwde hij zijn jonge knappe vrouw, Katharina,
aan de hoede toe van zijn jongere broer Leonard. De jongen was pas vijftien jaar,
maar bij de Malissoren gold een knaap dan al als man. Nadat een buurman Katharina
verleid had, schoot Leonard hem overhoop, zoals de familieëer hem gebood te doen.
De jongen vluchtte de bergen in maar werd door verraad van een dorpsgenoot die
de nieuwe wet was toegedaan gevangen genomen. Tijdens zijn overbrenging naar
de gevangenis in de stad werd Leonard door stambroeders bevrijd. Door het dolle
heen nam de jongen opnieuw wraak, ditmaal op zijn verrader, en vluchtte weer de
bergen in.
Ik vroeg de oude boer of er enige kans bestond dat Leonard het er levend af zou
brengen. Hij schudde het hoofd. ‘Als ze hem pakken, krijgt hij in plaats van de
doodstraf wegens zijn jeugd levenslang. Daarom zal hij zich vast en zeker liever
dood vechten.’
Ik begreep dat deze dramatische gebeurtenis het stramien was waarop ik een
verhaal zou kunnen borduren, maar dan moest ik eerst nog veel meer te weten komen
van land en zeden. Na een week zwerven door de bergstreek, bewoond door de trotse,
wraakgierige Malissoren met hun scherpe roofvogelkoppen, kwam ik op
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de gedachte dat de vendetta nog een andere drijfveer moest hebben. De Malissoren
gaven zich ook met hartstocht over aan dit levensgevaarlijke spel om te ontsnappen
aan de stomme eentonigheid van hun nooddruftig bestaan. En ook was de bloedwraak
hun geboortedoem: nog nooit had ik een ras gezien dat zo duidelijk het Kaïnsteken
op de schrandere, sombere gezichten droeg.
Op een avond kwam ik in Theth aan. Het gehucht lag op de licht glooiende bodem
van een keteldal, langs alle omringende bergwanden sproeiden watervallen omlaag
en naast elk van het half dozijn hofsteden zag ik verzorgde moestuinen. In de kleine
pastorie waar ik mijn intrek nam, kreeg ik dan ook een uitstekend maal opgediend,
terwijl ik alle vorige dagen mijn honger had moeten stillen met maïsbrood, uien,
geitemelk en gekookte eieren - een voedzaam maar eenzijdig menu.
Deze oase in de bergwildernis leek de ideale plek om er althans een deel van het
verhaal te situeren, vooral toen mijn gastheer, een zachtzinnige Franciscaan, mij iets
verteld had over de lotgevallen van zijn voorganger, voor zover hij die bij geruchte
had vernomen, want de pastorie had voor zijn komst een half jaar leeggestaan. Zijn
voorganger, een barse man, had dreigend met hel en duivel de achterlijke
valleibewoners tijdens een vijftienjarig pastoraat iets van beschaving en hygiëne
bijgebracht. Maar de bisschop van Scutari had hem op aandrang van de regering uit
de bergen weggeroepen omdat hij een paar maal heimelijk boeren die wegens
bloedwraak door de gendarmes werden gezocht, bij nacht de biecht had afgenomen
en uit zijn eigen voorraden van voedsel had voorzien.
Mijn gastheer zou zo iets nooit gedaan hebben, want voor hem was en bleef
bloedwraak verwerpelijke moord. Maar hij begreep dat sommige priesters, zelf
geboortig uit de bergstreek, daar anders over dachten en dat moest dan vanzelf tot
een gewetensconflict leiden, tot een strijd tussen christenplicht en de stem van het
bloed. Hij zelf had van deze tweestrijd geen last. Maar toen ik dieper op dit
interessante thema wilde ingaan, bracht hij het gesprek snel op een ander onderwerp,
vertelde dat hij uit liefhebberij de mineralogie beoefende en liet me een paar
zelfgetekende kaartjes zien van plekken waar volgens hem in het oergesteente koper
en misschien zelfs goud moest voorkomen.
Ik besefte niet waarom ik juist dit detail in mijn dagboek no-
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teerde, bij het licht van de vetkaars die de priester mij naar het kamertje had
meegegeven, waar ik op de planken vloer sliep tussen twee schapevachten. De dagen
daarna beklom ik een paar toppen in de omgeving. Op deze tochten ontmoette ik
twee keer vluchtelingen van de bloedwraak, in gezelschap van schaapherders die
hun voedsel hadden gebracht. Terwijl ik dan mijn eigen mondkost met hen deelde,
bleef er altijd een met het geweer in de aanslag op de uitkijk staan.
Als achtergrond voor mijn verhaal had ik nu voldoende gegevens bij elkaar; ik
voelde vaag dat te veel wetenschap de inspiratie zou kunnen overwoekeren. Naar
Scutari wilde ik niet terug, ook omdat ik de kans liep daar moeilijkheden met de
politie te krijgen. De priester wees mij daarom op zijn kaartjes de kortste doorsteek
naar Joegoslavië. Toen ik na een paar uur klauteren op de besneeuwde pashoogte
stond waarnaast hoge rotstorens, uitgehold door eeuwen regen en sneeuw,
omhoogschoten, terwijl uit de diepte onder mijn voeten het orgelen opsteeg van een
winddoorvlaagd beukenwoud, voelde ik meteen dat dit het wilde decor was waar de
jonge hoofdpersoon van het verhaal, de doldrieste herdersjongen Leonard, zijn einde
moest vinden.
Sommige mensen zullen er misschien iets ontstellends in zien dat een schrijver
bij het aanschouwen van een bepaald landschap koelweg overweegt: ‘Dit is de ideale
plek om de hoofdpersoon van mijn verhaal de dood aan te doen.’ Zo gaat dat ook
niet; maar afgezien daarvan lijdt de schrijver wis en degelijk aan een beroepsafwijking.
Zelfs wanneer hij met volle hartstocht aan het leven deelneemt, blijft hij tegelijk de
toeschouwer bij eigen en andermans daden. Baudelaire schrijft ergens dat hij met
zijn vinger aanzetten van versregels op de naakte rug van zijn maîtresse schreef
terwijl hij de liefde met haar beoefende. Elke schrijver is een meneer Prikkebeen,
permanent op de vlinderjacht; in zijn geheugen prikt hij mensen, situaties,
landschappen, stadsbeelden, bewegingen en zintuigelijke indrukken op voor later
gebruik. Hij doet dat al naar zijn inborst, in helder bewustzijn of gedreven door een
vaag gevoel dat nauwelijks vorm aanneemt. Ik zelf hoor tot deze laatste soort. Toen
ik op de Gabe ill Llenwe, de Schapenpas, stond redeneerde ik niet: ‘Dit is een plek
die ik gebruiken kan,’ maar zonder dat daar enige bewuste overweging aan vooraf
was gegaan hoorde ik opeens schoten en zag in een soort schimmenspel
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de jonge Leonard uit een hol in een van de sombere rotstorens zijn laatste sprong
doen naar het witte sneeuwveld op de pashoogte, om door een zelfgekozen dood aan
het wegteren in een vunze gevangenis te ontkomen. Toen pas haalde ik mijn Leica
uit mijn rugzak en fotografeerde de plek waar mijn verhaal moest eindigen.
Maar een eind veronderstelt een begin, en hoe en door wie moest ik het verhaal
laten vertellen? Zelfs in de achterlijke Balkan van toen lag het gebied van de
Malissoren als een geïsoleerd eiland, met zeden en gewoonten waarvoor de aanduiding
middeleeuws nog te modern leek. De beste manier om de lezer in deze vreemde
wereld binnen te voeren was, hem het land en de bewoners te laten zien door de ogen
van een buitenstaander, een beschaafd Europeaan die, net als ik tijdens mijn reis, uit
de ene verbazing in de andere zou vallen. Voor een ik-verhaal voelde ik niets, want
de ‘ik’ kon hier enkel een schemerige bijfiguur blijven die naast de eigenlijke
handeling stond. De gangmaker van het verhaal moest een Europeaan zijn die logisch
iets te maken had in deze eigenlijk voor vreemdelingen verboden streek waarvan
niet eens een betrouwbare kaart bestond. Opeens herinnerde ik me wat de pater
verteld had over ertsen. Dat was de oplossing: ik kon alles laten zien door de ogen
van een geoloog die een opdracht uitvoerde om het gebied te exploreren. Op die
manier zou het niet een ‘ik’-, maar een ‘hij’-verhaal worden, en door de concentratie
van de belevenissen in één persoon zou het verhaal meteen een stevig verband krijgen.
Mijn geoloog vormde dan als het ware het Archimedische punt buiten de wereld,
van waaruit deze kleine leefwereld van de Malissoren uit het duister der onbekendheid
kon worden gelicht. Ook in de letterkunde is er weinig nieuws onder de zon; pas veel
later ontdekte ik dat Henry James als eerste deze methode in zijn lange novellen had
gebruikt.
Op de een of andere manier moest deze geoloog dan in de bloedwraakgeschiedenis
van Leonard verwikkeld raken. Maar dat was later zorg; het is nooit mijn gewoonte
geweest om de intrige van een verhaal van te voren in de puntjes uit te denken.
Wanneer ik bij het begin al precies weet wat er gebeuren gaat, verslapt mijn spanning.
Ik had ook een vaag maar hardnekkig idee dat de barse priester, die door zijn overheid
uit het gehucht Theth was weggehaald omdat hij de vluchtelingen van de bloedwraak
geholpen had, in het verhaal een belangrijke rol moest spelen. Maar ik
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wist bijna niets van de man af. Erger bij mijn visuele aanleg was dat ik hem mij
helemaal niet kon voorstellen. Dat was voor mij onontbeerlijk. Er bestaat een direct
verband tussen iemands uiterlijk en postuur en zijn gedragingen en gebaren. Ik voelde
dat het zogenaamde toeval deze witte vlek op een dag wel zou opvullen en in die
verwachting zette ik het hele verhaal op een laag pitje om het rustig te laten seuteren.
In geijkter termen: het gegeven moest uitkristalliseren.
Een half jaar later, tijdens een verblijf in Parijs waar de ouders van mijn eerste
vrouw woonden, wandelde ik door het Louvre. Plotseling zag ik een Holbein waar
ik al een paar maal langs was gelopen: een portret van Sir Henry Wyat. Een man met
een stenen voorhoofd en een barse mond maar met een peinzende blik vol mededogen.
Holbein, Louvre en Sir Henry Wyat verdwenen; ik stond in de dorpspastorie van
Theth tegenover de grimmige priester, in mijn verbeelding intussen uitgegroeid tot
een man die als een koning regeerde over de kleine vallei, verscheurd tussen zijn
evangelische plicht en zijn wilde Malissorenbloed. Want alweer zonder het bewust
te beredeneren voelde ik dat het op zichzelf uitzonderlijke, spannende en avontuurlijke
verhaal een derde dimensie nodig had van geestelijke diepte. Die vond ik toen ik de
winter daarna aan het verhaal begon te schrijven in het gewetensconflict van de drie
hoofdpersonen: de priester, de jonge Leonard en de geoloog.
Deze geoloog, de polyglot Erwin Raine, heeft tot verbazing van zijn Londense
directie de riskante opdracht om in het land van de bloedwraak naar koper te gaan
zoeken grif aanvaard, omdat hij maar al te graag uit Engeland weg wil. Zijn verloofde
heeft hem bedrogen en hij is geschrokken van zijn moorddadige wraakgedachten.
In de herberg te Scutari wordt Raine bediend door Leonard, die zich uiterst vreemd
gedraagt. De jongen steelt uit Raine's rugzak de revolver waarmee deze in Londen
meermalen in gedachten zijn medeminnaar heeft neergeknald. Als hij een paar dagen
later hoort dat Leonard met zijn wapen de minnaar van Katharina heeft neergeschoten
voelt hij zich tegelijk opgelucht en medeschuldig: Leonard heeft zonder aarzelen iets
gedaan wat hij zelf niet aandurfde. Maar in plaats van aangifte van diefstal te doen
had Raine de zaak opzettelijk op zijn beloop gelaten. Dat biecht hij op aan de priester
die hem gastvrijheid verleent. Maar deze pater
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Jozef zit zelf duchtig in de knoop. Leonard heeft hem bij een heimelijk bezoek in
een nachtelijk gesprek na lang aarzelen opgebiecht dat ook zijn motieven niet helemaal
zuiver waren: hij heeft de minnaar van zijn schoonzuster niet alleen neergeschoten
omdat 's lands zede en de belofte tegenover zijn broer hem daartoe verplichtten, maar
ook omdat hij zelf verliefd op Katharina was. Toen hij geen berouw wilde tonen,
weigerde de pater hem als geestelijke de absolutie die hij de jongen als Malissoor
maar al te gaarne zou hebben verleend en zond hem opnieuw de bergen in om boete
te doen, nadat hij Leonard warme kleren en mondkost had gegeven. Wanneer een
herder midden in de nacht komt waarschuwen dat de gendarmes Leonard op de hielen
zitten ontdekt de pater te laat dat hij door het nakomen van zijn priesterlijke plicht
de jongen onbedoeld de dood tegemoet heeft gejaagd. Zijn reddingspoging faalt; het
enige wat hij nog doen kan is de zwaargewonde jongen het sterven te verlichten.
Vele middelbare scholieren kiezen De Herberg als onderwerp voor een scriptie.
Daarom wil ik hier iets dieper ingaan op de voornaamste gedachten achter een verhaal,
dat zich ook onderscheidt door het herhaald gebruik van symbolische uitbeelding in
plaats van door de gebruikelijke weergave van gedachten door middel van dialoog
of beschrijving. Ik volg nu gedeeltelijk een uitgebreide en zeer scherpzinnige analyse,
opgesteld door een leraar MO, want het merendeel van de nu volgende overwegingen
zijn tijdens het schrijven nooit bij mij opgekomen, door oorzaken die ik verderop
zal aanstippen.
De beklemtoonde weergave van gewetensconflicten tilt mijns inziens De Herberg
als geheel uit boven het bijna zuiver vitalistische niveau van De druivenplukkers. De
slotsom van De Herberg is namelijk dat het pure vitalisme onhoudbaar is. Ik had dit
al aangeduid aan het einde van De druivenplukkers, maar enkel vaag en vluchtig.
André met het woeste oog is een roekeloze vitalist, net zoals Leonard. Wanneer
André na de moord op een medeminnaar door de politie wordt achternagezeten, doet
hij, net als Leonard, een doodssprong in de vrijheid. Maar het directe commentaar
blijft hier achterwege. Het bepaalt zich tot één zin in een voorafgaand hoofdstuk.
Daar zegt de barones de Saporta tot de man die een voor de hand liggend
liefdesavontuur met haar niet heeft aangedurfd: ‘Wij
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zijn zoals wij zijn... niet iedereen is gemaakt voor avontuur. Recht en wet en
middelmaat moeten er wezen, anders zou de wereld gauw verwoest zijn.’
Dit komt overeen met wat pater Jozef zegt: ‘Dit is geen eeuw meer voor het woeste
avontuur, dit is een tijd van wet en recht.’ Maar De Herberg gaat op het probleem
van vrijheid en verantwoordelijkheid veel dieper in. De enige volslagen vitalist is de
herdersjongen Leonard. Hij gehoorzaamt enkel aan zijn primitieve drift naar
rechtvaardigheid en stelt zich daardoor niet alleen buiten de menselijke, maar ook
de goddelijke wetten. De bloedwraak maakt bij de Malissoren deel uit van hun
primitieve zedelijke ordening. Leonard blijft binnen dit kader wanneer hij de minnaar
van zijn schoonzuster vanuit een hinderlaag neerschiet. Maar wanneer hij dan ook
nog eens de boer vermoordt die hem aan de gendarmes heeft verraden, gaat hij in
dolle drift te ver, zodat pater Jozef terecht zegt: ‘Leonard is door de duivel bezeten.’
Leonard symboliseert de bandeloze vrijheid. Maar daarom juist sterft hij jong,
want dit soort vitalistisch-anarchistische vrijheid, waarbij de waarde van de daad
niet bepaald wordt door het morele gehalte maar door de intensiteit van de aandrift,
is onverenigbaar met de wetten die door het opleggen van beperkingen het samenleven
van mensen mogelijk maken. Als zinnebeeld van deze aan wetten ontstegen vrijheid
is Leonard gedurende het grootste deel van de handeling afwezig. Hij blijft onzichtbaar
in de bergen, in het oerlandschap dat buiten de menselijke ordening om voortbestaat.
En als hij op een nacht terugkeert naar Theth, menselijke oase van ordening in deze
oernatuur, begeeft hij zich in doodsgevaar. De tragische afloop van zijn korte leven
staat bij voorbaat vast, want, zoals de priester zegt: ‘Dit is geen eeuw meer voor het
woeste avontuur, dit is een tijd van wet en recht.’
Hij zegt het zuchtend, want diep in zijn hart snakt hij zelf naar die vrijheid. Ook
om zich te wreken op zijn superieuren die hem verbannen hebben naar dit Albanese
achterland, haakt hij er soms naar uit te breken uit zijn akelig braaf bestaan. Wat hem
terughoudt is zijn priesterschap. Desondanks helpt hij de vogelvrije Leonard, niet
als priester maar als man en Malissoor. Eender vergaat het de geoloog Raine; hij
staat Leonard bij omdat deze een moord pleegt waarvoor hij zelf is teruggeschrikt.
Voor hen beiden is Leonard, ver weg in de bergen en onvindbaar, het voor hen
onbereik-
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bare vrijheidsideaal.
Nadat Leonard zijn doodssprong gedaan heeft in de uiteindelijke vrijheid, keren
beiden naar de geordende wereld terug: de priester naar zijn dorp en kerkje, de
geoloog naar Londen. En beiden ‘droever maar wijzer’, omdat Leonards roekeloos
leven en einde hen tot zelfbesef heeft gebracht. Raine ontdekte, naast koper en goud,
zijn geweten. En dat geweten zegt hem dat er tussen het voornemen tot moord en de
moord zelf enkel een gradueel verschil bestaat. Pater Jozef, die heerszuchtig en
overtuigd van eigen beter weten andermans zaken bedisselen wilde, ontdekt opnieuw
‘dat wij allen speeltuig zijn in de hand van God’. Eerst was hij lijdzaam tegenover
Leonard, omdat deze de medeminnaar afstrafte in een huwelijk dat hij zelf tot stand
had gebracht. Nu ziet hij zijn falen in: hij was lijdzaam uit ijdelheid en niet uit deugd.
Nu nog iets over de symbolen in het verhaal. In de gelagkamer, waar bij het begin
van het boek Leonard de geoloog scheren moet, hangen drie oleografieën. Deze
goedkope prenten (je reinste pop-art avant la lettre) vormden destijds in dergelijke
Balkan-etablissementen de geijkte wandversiering. Een daarvan beeldt Napoleon uit
te Austerlitz. Onder het scheren vraagt de geoloog aan de knaap Leonard, die net
verteld heeft dat elke Malissoor met veertien jaar manbaar wordt, wat in het
Malissorenland dan wel de plichten van een man zijn. ‘“Het verdedigen van zijn
eigen eer en de eer van zijn familie,” zei Leonard strak, terwijl hij over Raine's hoofd
heen in de richting van Napoleon te Austerlitz staarde.’ Dat Leonard juist naar deze
oleografie kijkt is niet toevallig. Napoleon, geboortig uit Corsica, het klassieke land
van de bloedwraak, behaalde in de slag van Austerlitz zijn schitterendste overwinning.
De jonge Malissoor, die op bloedwraak zint, wil daarbij de man overwinnen die de
familieëer geschonden heeft.
Maar dat alles wordt in de tekst niet gezegd; het onuitgesprokene wordt
weergegeven door het beeld, door de symbolische oleografie. Zo werd mij dit
tenminste veel later uitgelegd; ik zelf had er al schrijvende nooit bewust bij gedacht.
En dat geldt eveneens voor de symbolische rol die het hoefijzer speelt, zowel in de
titel als in het verhaal.
Moderne mensen zien in het hoefijzer een geluksteken. Daarop doorredenerend
lijkt het logisch dat Leonard het hoefijzer lospeuterde uit de deurpost van de herberg
te Scutari en het als een soort
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talisman met zich meenam naar de bergen, omdat hij geluk nodig had bij zijn riskante
onderneming. Maar als ik daar nu, vele jaren later, over nadenk (wat ik bij het
schrijven zeer bepaald niet deed), meen ik dat de symboliek van het hoefijzer veel
dieper gaat. Vandaag weet ik bewust wat ik indertijd instinctief vermoedde: het
hoefijzer is, om met Jung te spreken, een archetypisch symbool van magische
krachten. Ik verbond het toen allereerst onbewust met de vrijheidsidee (paard,
wegrijden, ontsnappen). Als ik nu associeer, denk ik aan de Centaur, ook aan de
hoefsmid, aan wie in een vroeg tijdperk van de Indogermaanse beschaving
bovennatuurlijke kraditen werden toegeschreven (door de Griekse mythologie spoken
de oersmeden de Telchinen en de Kabiren, die de drietand van Poseidon hamerden,
zijn machtsinstrument over de natuur, en de getande sikkel waarmee Zeus zijn vader
Chronos ontmande, het werktuig dat een eind maakt aan de chaos). De
Navaho-Indianen dragen aan een halsketting een zilveren voorwerp dat oppervlakkig
gezien de hoefijzervorm heeft maar in werkelijkheid de stilering is van het vrouwelijk
geslachtsdeel. Door zijn magische kracht beschermt dit ‘hoefijzer’ tegen ongeluk.
Titels schieten mij altijd in een flits door het hoofd. Maar De Herberg met het
Hoefijzer is niet alleen een pakkende titel doordat hij gemakkelijk in het gehoor ligt,
maar omdat hij vaag het bestaan van een mysterie suggereert. En dat ligt voornamelijk
aan de magische bijklank die het woord ‘hoefijzer’ nog altijd heeft. Taal is niet enkel
feitelijkheid; elk woord was eens een symbool. Taal is vandaag een gebruiksvoorwerp,
maar eens was taalvorming een zo magisch gebeuren dat de Indische mythologie er
zelfs een afzonderlijke godin voor schiep: Vac, de spraak, tevens het eerste woord
dat door de leegte klonk.
Dat ik mij in De Herberg van symbolen bediende zonder mij bewust te zijn van
de verbanden die ik daarmee legde, komt voornamelijk omdat ik een instinctmens
ben. Daarom ga ik symbolisch te werk en niet analytisch. Tot de fijnzinnige
uiteenrafeling van karakters ben ik niet bekwaam. Deze methode staat mij als schrijver
instinctief tegen, ook omdat ik ervan overtuigd ben dat er altijd een menselijk
substratum overblijft dat in het mysterie wortelt. Zover was ik wel toen ik De Herberg
schreef. Sindsdien ben ik mij door lectuur en door omgang met artsen en psychiaters
volslagen bewust geworden dat de mens maar zeer gedeeltelijk een redelijk
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denkend en handelend wezen is. Naast zijn cortex, de grote hersens, die bij het
viervoetig zoogdier rudimentair blijven, bezit de mens wat bij dat dier juist zo sterk
ontwikkeld is: het diacefalon, de hersenstam, de zetel van de instincten en van het
irrationele driftleven. Meer dan vele andere schrijvers werk ik blijkbaar vanuit dit
diacefalon, snuffelend als een hond, vage sporen volgend naar een doel dat mij nog
niet bewust is. En vandaar ook, niet de voorliefde maar de natuurlijke drang tot
gebruik van het beeldende symbool in plaats van de redelijk opgebouwde
gedachtengang.
Het opschrijven van het verhaal, waarmee ik een jaar lang was blijven rondlopen,
kostte me een maand. Daarna schreef ik het nog eens helemaal over, schrapte elk
woord dat overbodig leek en zond het vanuit Joegoslavië naar mijn uitgever. De brief
waarin hij het MS voor uitgave aanvaardde kreeg ik niet in handen, omdat ik alweer
aan het zwerven was gegaan door Macedonië. Een paar maanden later pas maakte
ik, door geldnood gedreven, mijn opwachting bij Emanuel Querido. Ditmaal leerde
ik hem beter kennen dan bij mijn eerste bezoek toen ik, zoals hij later tegen mij zei,
als een windvlaag was gekomen en gegaan. Mijn eerste indruk, toen hij mij van
achter zijn bureau met zijn helle ogen fel aankeek, was die van een gekooide leeuw
- die tot een duodecimo leeuw ineenkromp toen hij met een ruk overeindkwam op
zijn korte benen. Maar zijn overrompelende energie deed je zijn klein postuur totaal
vergeten. Toch school achter die vonkende wilskracht een schuwe bezeerdheid, die
in onbewaakte momenten zijn lichtblauwe ogen iets teers en breekbaars gaf. Pas veel
later kon ik daar de verborgen oorzaak van vermoeden, die een gevoelig lezer ook
kan bespeuren in zijn lange roman Het geslacht der Santilhano's. Deze kleine grote
man was een romanticus, een teleurgestelde idealist, die meer van het bestaan eiste
dan het hem ooit kon gunnen. Als mensen die hem na aan het hart lagen niet
beantwoordden aan het beeld dat hij zich van hen gemaakt had nam hij diep gewond
de vlucht naar een korzelige eenzaamheid.
Maar bij ons gesprek over mijn nieuwe boek kreeg ik enkel de kleine Napoleon
van de Nederlandse uitgeverij te zien. Bij geruchte had ik al het nodige over hem
vernomen. Hij was een vechter en dat trok mij vanzelf aan. Er was moed voor nodig
geweest om, zoals hij kort na de eerste wereldoorlog deed, in het brave Neder-
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land van toen achter elkaar Het Vuur en De hel van Barbusse uit te geven en een
verbolgen justitie te trotseren. Behalve een durver met visie was Querido ook een
perfectionist. Schone vormgeving was niet zijn liefhebberij maar zijn levenstaak.
Die schoonheid moest gehuwd gaan met degelijkheid en duurzaamheid. Op een keer,
toen we het over een van zijn vakgenoten hadden die goedkope lorren op de markt
bracht, greep hij achter zich naar een van zijn eerste gebonden uitgaven met
goudstempel, schudde het boek aan de uitgespreide band wild heen en weer zodat
de vellen uitwaaierden en riep als een standwerker die zijn waar aanprijst: ‘Míjn
goud is echt goud! Míjn boeken vallen niet uit de band!’ Terwijl ik dit schrijf, ligt
de eerste druk van De Herberg voor me en na bijna veertig jaar heeft het goud op
het nog altijd stevige bandje onvertroebeld zijn glans behouden. Jammer genoeg zou
een kwaliteitsprodukt, zoals de oude Maan Querido vanzelfsprekend achtte, vandaag
door zijn prijs onverkoopbaar zijn.
Waar ík aan twijfelde was aan de verkoopkans van mijn nieuwste produkt, dat te
groot was uitgevallen voor een servet maar te klein voor een tafellaken. Daarom
vroeg ik een pietsje bezorgd: ‘En meneer Querido, wat denkt u van mijn novelle?’
Met zijn fijne, smalle hand gaf hij een pets op het tafelblad: ‘Novelle? Weet jij veel
wat je geschreven hebt? Ik (nieuwe klap op de tafel), ik bombardeer dit tot een
roman!’ Een roman, deze honderd getypte bladen? ‘Dat neemt de boekhandel toch
zeker nooit?’ wierp ik tegen.
‘Laat de boekhandel maar aan mij over,’ gromde hij, ‘die doet wat ik hun zeg.’
Inderdaad worden oudere boekverkopers die Querido goed gekend hebben nog wit
om de neus wanneer ze zich herinneren hoe de kleine Maan, zijn aanbiedingstas als
een stormram hanterend, al hun heilige voornemens om het dit keer bij de
vooraankoop kalmpjes aan te doen, met een lawine van woorden en gebaren
wegvaagde. Een boek waaraan hij geloofde heide hij erin. Toch zou De Herberg in
het jaar van verschijnen (1933) misschien niet drie drukken achter elkaar beleefd
hebben als ik zelf niet in jeugdige overmoed en onbezonnenheid onbedoeld voor een
sensatie had gezorgd, die Emanuel Querido als bekwaam koopman meteen naar
vermogen uitbuitte.
De Maatschappij van Letterkunde beschikte toentertijd over een letterkundige
prijs van duizend gulden, die als bekroning bedoeld
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was van een nieuwverschenen produkt dat tot de schone letteren gerekend kon worden.
Dat was tenminste de opzet geweest van de gever, de bankier Mees te Rotterdam.
Nu hoorde ik van de achternacht dat de jury, voorgezeten door Anton van Duinkerken,
de prijs in tweeën had gehakt: de helft was bestemd voor Jan Engelmans dichtbundel
De tuin van Eros (wegens zijn voor die tijd ietwat vrijmoedige erotiek in
dichterskringen aanstonds bijgenaamd De Kieteltuin); de andere helft voor De
Herberg.
Ik was oprecht van mening dat de jury door deze deling de bedoeling van de gever
had miskend, hetgeen hij mij trouwens later bevestigde. Verder vormden duizend
gulden een mooi, rond, kloek bedrag; vijfhonderd pegels leken mij een verwerpelijke
fooi - ook al had ik ze nog zo hard nodig. In overeenstemming met mijn geaardheid
bezweek ik onverstandig genoeg voor de verleiding om de situatie te dramatiseren.
Ik hield er geen rekening mee dat wat in mijn boeken plausibel en zelfs constructief
was in het leven op tegenstand moest stuiten. Bedachtzaam overleg is nooit mijn
sterkste kant geweest, want anders had ik geweten dat ik met levende mensen niet
kon omspringen zoals met mijn romanfiguren. Op de feestelijke vergadering te Leiden
kreeg ik na de voorlezing van het juryrapport het woord en vroeg de voorzitter om
excuus dat ik mij gedwongen zag in de overschuimende feestbeker een druppel gal
te moeten werpen. De Meesprijs was als een bekroning bedoeld; welnu, ik kon mij
geen koning voorstellen voor de helft gehuld in hermelijnen mantel en voor de andere
helft in colbert, terwijl op zijn hoofd een halve kroon en een halve dophoed prijkten.
Een halve bekroning was geen bekroning; dus weigerde ik mijn aandeel in de prijs.
De consternatie was groot. Van Duinkerken werd zeer bleek en keek radeloos om
zich heen, terwijl uit de dichte rijen der oerdegelijke Maatschappijleden een gemurmel
van afkeuring en ontsteltenis opsteeg. Terwijl ik snel de aftocht blies, werd ik buiten
de zaal achterhaald door een kunstredacteur van het Handelsblad die mij op slag
interviewen wilde. Geen tijd, weerde ik af, ik moet als een haas naar Amsterdam; ik
wil weer op reis en moet een afspraak voor artikelen maken met uw hoofdredacteur
die mij om vijf uur verwacht. Vooruit dan maar, zei ik toen hij aanhield, om zeven
uur in de Kleine Scheltema.
In dit journalistencafé werd ik opgewacht door de kunstredac-
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teuren van twee dagbladen. Het was net komkommertijd en de dag daarop vulde het
interview een paar kolommen. Prompt daarna bracht De Tijd, waar Van Duinkerken
de kunstrubriek onder zijn hoede had, een artikel getiteld ‘De man die naar de kranten
moest’. Het artikeltje insinueerde dat ik het hele incident, de interviews inbegrepen,
welberekend had voorbereid om de verkoop van mijn nieuwe boek te pousseren. Ik
had wel beseft dat in een van calvinisme druipend koopmansland, waar winst een
heilige zaak is, het weigeren van goed geld als een doodzonde zou worden beschouwd,
maar een dergelijke onrechtvaardige beschuldiging trof mij in het merg. Ik besloot
dat ik mijn aangetaste eer op Malissorenmanier moest wreken, zij het dan met mijn
vuist als enig wapen. Dus zocht ik Van Duinkerken in zijn redactieruimte op en eiste
dat hij zijn verdachtmakingen zou herroepen. Toen hij dit weigerde stelde ik een
wandeling naar een stil plekje in het Vondelpark voor. Ondanks zijn fors postuur
voelde hij daar nog minder voor, waarop ik hem een paar geduchte dreunen gaf. Een
jaar ouder maar vele jaren wijzer dan ik nam hij woordenloos de wijk naar de
belendende zetterij.
De enige die zich bij deze incidenten waardig gedroeg was de gever van de prijs.
De heer Mees schreef mij een hoofs briefje waarin hij mij verzocht hem het genoegen
te willen doen bij hem thuis te komen koffie drinken. Toen wij na de maaltijd in de
tuin van zijn stemmig Rotterdams koopmanshuis kuierden, zei hij met wereldwijze
ironie: ‘U heeft daar in Leiden nu wel zo flink gedaan, maar hoe staat het tussen ons
gezegd en gezwegen met de financiën? Als jong auteur die, zoals ik vernomen heb,
zich op eigen vuist door het leven slaat,’ ging hij fijntjes glimlachend door, ‘heeft u
toch zeker schulden, nietwaar?’ Dat een man die met miljoenen kon spelen vaderlijke
belangstelling toonde voor mijn kleine maar lastige financiële perikelen vond ik even
eigenaardig als aardig. Ik biechtte hem op dat een goed vriend mij kort tevoren van
een faillissement had moeten redden. Waarop hij zei: ‘Ik vrees dat u voorlopig niet
op litteraire douceurtjes hoeft te rekenen en ik stel u dus voor dat u de geweigerde
halve prijs persoonlijk van mij aanvaardt in de vorm van een renteloze lening. De
aflossing heeft niet de minste haast.’
De bedoeling van dit tactvolle voorstel was ongetwijfeld mij de versmade
vijfhonderd gulden cadeau te doen. Toch betaalde ik ze
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uit dwaas eergevoel binnen het jaar terug. Wat ‘litteraire douceurtjes’ aangaat had
Mees een juist inzicht getoond. Zoals de toekomst zou uitwijzen lag ik er voorgoed
uit bij de litteraire bentgenoten die elkaar de belangenbal en de letterkundige prijzen
zouden blijven toespelen. De enige verontschuldiging voor mijn al te onstuimig
optreden was dat er toentertijd in het litteraire leven tot mijn misnoegen onbeschaamd
op de man gespeeld werd, vileinig natrappen incluis. Zo gaf Frans Coenen, die totaal
verzuurd was omdat de kritiek zijn verdienstelijke boeken over antipathieke personen
minachtend afdeed, in zijn tijdschrift Groot Nederland een nijdasserig scribent,
genaamd Kees de Dood, de gelegenheid om onze twee grootste dichters van toen,
Jany Roland Holst en Werumeus Buning, tot op het hemd toe uit te kleden, met
misbruik van zeer persoonlijke gegevens. Een van Bunings jonge vrienden en
bewonderaars, de dichter Henrik Scholte, zocht De Dood toen op in diens
Amsterdamse bovenhuis en smeet hem na een korte worsteling zijn eigen trappen
af. Even onfatsoenlijk naar mijn gevoel was de serie essays in Forum waarin de
scherpzinnige Eddy du Perron op een minne en minachtende manier de doodgoede
humanist Dirk Coster afmaakte. Ik was het helemaal niet eens met Costers manie
om de gevoelsinhoud van poëzie of proza uitbundig te loven en de dikwijls gebrekkige
vorm dan in zijn beoordeling over het hoofd te zien. Maar Coster, die ik bij mijn
schaarse bezoeken aan Nederland steevast in Delft opzocht, raakte door Du Perrons
venijnige aanvallen zichtbaar zo van streek dat hij met zelfmoordgedachten rondliep.
Wat mij in de pen gaf Du Perron een pak slaag te beloven als hij niet ophield de
weerloze en totaal ontredderde Dirk Coster te teisteren. Dit dreigement vond zijn
neerslag in de briefwisseling tussen Du Perron en Menno ter Braak. Na de oorlog
door het leven iets wijzer geworden verzocht ik de uitgever van deze correspondentie
de betreffende missive maar liever uit de verzameling weg te laten.
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Oriënt-Express
Mijn volgende roman Oriënt-Express kostte mij veel meer moeite en tijd dan De
Herberg. Het Malissorenverhaal speelde zich af in een paar weken tijd in een klein
en duidelijk omgrensd gebied. Maar het ruwe materiaal voor ‘Oriënt-Express’ bestond
uit de lotgevallen van een heel volk in een tijdsruimte van dertig jaar. Dat volk was
het Macedonische, en de drie decenniën omspanden de opkomst en ondergang van
de Macedonische vrijheidsbeweging. Op school al had het woord ‘Macedonië’
toverklank voor mij bezeten. Onder alle nog onbekende landschappen had alleen
Macedonië voor mij een individueel herkenbaar gezicht, dat me uit de atlas aanstaarde
met de ronde ogen van zijn bergmeren, even lokkend en verleidelijk als de
vergeet-mij-niet ogen van mijn eerste schoolliefde. Een jongensboek van de grote
leugenaar Karl May, De rovers van de Kara Dagh (de Turkse naam voor Macedonië's
noordelijk grensgebergte, de Sjar Planina) bleef ergens onder in mijn geheugen
hangen. In de jaren twintig kreeg ik toevallig een Frans boek in handen over geheime
genootschappen: de Dekabristen, de Mafia, de Sinn Fein, de Zwarte Hand en de
ORIM, afkorting van ‘Organisation Révolutionnaire Interne Macédonienne’. De
bloedige feiten over de boerenopstand van 1903 toen vijfentwintigduizend
Macedoniërs een bij voorbaat verloren strijd aanbonden tegen een kwart miljoen
Turken, prikkelden mijn verbeelding juist omdat de auteur ze zo droog en zakelijk
opsomde. Over de jongste geschiedenis van wat de Macedoniërs zelf de VMRO
noemden, deed de auteur erg vaag en die lacune ergerde me zonder dat ik nog begreep
waarom. Ik was kortom, zoals ik nu terugblikkend duidelijk zie, tot Macedonië
voorbestemd. Tijdens mijn kantoorjaren had ik hele bibliotheken verslonden en ik
wist ook dat alle geheime genootschappen reeds als romanstof waren gebruikt, met
uitzondering van de VMRO.
In de vroege zomer van 1931 had ik met mijn jonge vrouw een voettocht gemaakt
door Andorra; daarna was ik in m'n eentje naar Marseille gegaan om als dokwerker
geld te verdienen. Dat
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had ik nodig om in Corsica te gaan rondneuzen waar ik een onderwerp naar mijn
gading vermoedde. Net als de Albanese ‘petschelbari’ liet ik dus al vroeg in mijn
huwelijk mijn echtgenote alleen, wat niet de ideale methode is om samen een hecht
huis te metselen. Het wrakke bouwsel stortte dan ook na de eerste stormvlagen
reddeloos in elkaar. In zijn leertijd zou een schrijver eigenlijk helemaal niet moeten
trouwen, maar ook later blijft een artiestenhuwelijk dikwijls een riskante zaak,
allereerst voor de vrouw die een normale man denkt te huwen en dan gaandeweg
ontdekt dat hij soms maanden achter elkaar enkel lijfelijk aanwezig is terwijl zijn
geest in werelden zwerft die voor haar onbereikbaar blijven. Als hij schrijft, wordt
hij zo door zijn onderwerp bezeten dat vrouw en kinderen, zonder dat hij er iets aan
doen kan, tot schimmen verbleken omdat de voorgrond van zijn waarneming totaal
wordt ingenomen door zijn tirannieke romanfiguren.
William Faulkner zei in een interview: ‘Een artiest is een wezen dat door demonen
gedreven wordt. Hij weet niet waarom ze hem gekozen hebben en hij is doorgaans
te bezig om zich af te vragen waarom. Hij is volslagen a-moreel in zoverre dat hij
letterlijk iedereen bestelen zal of geld zal afzetten, al noemt hij dat lenen, om zijn
werk te kunnen voltooien.[...] Hij heeft een droom die hem zo'n zielsangst bezorgt
dat hij die kwijt moet raken. Tot hem dat lukt, heeft hij geen rust. Om zijn boek te
kunnen schrijven gooit hij alles overboord: eer, trots, fatsoen, zekerheid en geluk.’
Met expressionistische overdrijving geeft het fenomeen Faulkner hier een waarheid
weer, geldig voor elke schrijver die meer dan een boekenmaker is. En ik zeker had
mij meer dan twee keer moeten bedenken eer ik, ongedurig en rusteloos als ik was,
na amper twee jaar zorgeloos dolen een vrouw een trouwring aan de vinger stak,
terwijl zij, veel minder robuust dan ik, mijn rauwe zwerversbestaan onmogelijk kon
delen, zodat ik praktisch zes van de twaalf maanden alleen op sjouw was.
Terwijl zij naar haar ouderlijke woning in Parijs terugkeerde, ging ik dus mijn
bootwerkerszweetje halen in de Marseillaanse dokken. Na een weekje zwoegen zat
ik in een havencafé achter een glas pastis de krant te lezen. Tot verbazing van mijn
tafelbuur kerfde ik er opeens met mijn scherpe mes een kort bericht uit, liet de krant
de krant en wandelde haastig weg. Een paar uur later zat
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ik in de nachttrein naar Milaan die aansluiting gaf op een boemel naar Belgrado. Het
berichtje dat mij op reis gedreven had behelsde een paar bijzonderheden over een
bomaanslag die Bulgaarse comitadji (leden van het vrijheidscomité) ergens in
Macedonië op de Oriënt Express hadden gepleegd. Toen ik het las, dacht ik: nu of
nooit, dat ga ik eens van dichtbij bekijken.
Na aankomst in Belgrado bestond mijn totale geldbezit uit een rijksdaalder in
dinars. Maar onder in mijn rugzak lag mijn eigenlijke werkkapitaal: mijn Leica. In
drie weken tijd had ik voldoende verdiend aan folkloristische opnamen om zuidwaarts
te reizen op een vrijkaartje dat mij vriendelijk verschaft werd door de secretaris van
het regeringspersbureau die mij een reeks fotonegatieven had afgekocht.
Eenmaal in Macedonië ontdekte ik al gauw dat ik mijn vingers in een politiek
wespennest had gestoken. Het vroegere Macedonië, een vilajet (provincie) van het
Turkse rijk, was bij de vredesverdragen in drie stukken gescheurd. Uit het Griekse
deel was de Slavisch sprekende bevolking grotendeels weggetrokken. Joegoslavië
kreeg de grootste lap. De chauvinistische Joegoslavische regering, aan het hoofd
waarvan een Servische koning stond, beweerde dat alle Macedoniërs al sinds eeuwen
Serviërs waren, terwijl de Bulgaren, die met een smalle reep bergterrein waren
afgescheept, stijf volhielden wat ze vandaag nog volhouden: alle Macedoniërs zijn
Bulgaren. Word daar als schrijver maar eens wijs uit wanneer je bovendien ontdekt
dat er in Macedonië ook nog Albanezen, Grieken en Zigeuners woonden plus oude
Turken die nooit weg hadden willen gaan, en dan nog volkssplinters waarvan ik voor
de eerste keer de namen hoorde: Aromunen, Zinzaren en Vlachen. Het enige wat
daaruit duidelijk werd, was dat de Fransen hun gemengde salade terecht ‘une
Macédoine’ hadden gedoopt. Maar ik wilde vanzelf geen etnografische verhandeling
schrijven, al kreeg ik er materiaal genoeg voor. Het persbureau in Belgrado en het
Bulgaarse consulaat hadden mij gratis alle argumenten vóór en tegen verschaft, in
de vorm van stapels boeken en brochures. Toen ik ze uit had, lapte ik letterlijk en
figuurlijk al die historische geleerdheid en hysterische propaganda aan mijn laars en
ging zwerven. Ik had mensen nodig en geen papier. Na een paar weken al kreeg het
even arme als romantische land mij voorgoed in zijn greep.
Macedonië, nog volslagen onberoerd door toerisme en industrie,

A. den Doolaard, Ogen op de rug. Terugkijkend naar boeken en tijdgenoten

54
was toentertijd uiterlijk een mengsel van tijdeloze Islam en orthodoxe
middeleeuwsheid. In de stadjes, die uit de verte gezien als gouden honingraten aan
de rivierhellingen kleefden, galmden moëddzins hun gebedsroep van de witte
minaretten, terwijl ik voor een kwartje mijn buik vol at in Turkse gaarkeukens. Over
kronkelende karresporen reed ik te paard, op een ezeltje of in een ossekar met de
terugkerende marktgangers mee naar dorpen waar het rood, groen en goud van weefsel
en borduursel hun kleurenfeest vierden tussen de vale, kaalgeschroeide heuvels.
Vrouwen die in hun lange gewaden als koninginnen schreden, bedwelmden mij met
knoflookgeur wanneer ze op bevel van hun mannen de vreemdeling, die volgens het
oeroude gastrecht als heilig gold, waswater en handdoek aanreikten. Alles moest ik
met deze simpele, kinderlijke boeren delen, ook het heerleger van hun huisvlooien.
Alleen de kloostercellen waren insektenvrij, maar aan de karige monnikskost had ik
nooit genoeg, zodat ik dan als compensatie zinnen en geest verzadigde met de
schoonheid van middeleeuwse fresco's die toen nog slechts een enkel ondernemend
kunstgeleerde had gezien. Als schilder had ik die zomer volkomen gelukkig kunnen
zijn. Maar ik was een schrijver die achter al die kleuren en vormen naar een geheim
tastte. Waarom die vrees in de ogen, wanneer in een dorp, verstopt aan het steile eind
van een rood ravijn waar een trage beek doorheensijpelde, omzoomd met fluisterende
populieren, plotseling gewapende gendarmes opdoken? Waarom dat dreigende
gestamp met geweerkolven wanneer ze ongenood een boerderij binnendrongen?
Waarom die strenge controle van mijn papieren op elke pashoogte waar naast het
witte wachthuis als alarmsignaal een strowis wuifde boven op een hoge staak die
naar petroleum stonk? Waarom liepen bij dorpen, die ik aan hun volksdracht als
Servisch herkende, de boeren met het geweer op de rug achter de ploeg?
Een oude boer gaf mij het antwoord toen hij met zijn vinger vier letters in het stof
van de weg tekende waarna hij ze haastig uitveegde met zijn geitenleren sandaal.
VMRO: Vetrechnata Makedonska Revoluciona Organisacia. Het geheim verbond dat
in 1903 op Ilinden, de jaardag van de Heilige Elia, de grote opstand tegen de Turken
had ontketend, en dat allengs, zo luidde tenminste de officiële lezing, in handen
geraakt was van een legertje bandieten. Gefinancierd door het fascistische Italië dat
hen van wapens voor-
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zag, deden ze vanuit hun Bulgaarse bergvestingen invallen in Joegoslavisch
Macedonië. Daarbij werden ze heimelijk geholpen door sommige boeren, die zich
nog steeds als Bulgaren beschouwden en zich lijdelijk bleven verzetten tegen de
Servische dictatuur.
Om meer te kunnen zien besloot ik te huilen met de wolven in het bos. In de eerste
de beste gendarmeriepost kreeg ik op vertoon van de fraaie aanbeveling die de
secretaris van het regeringspersbureau mij had uitgereikt een paard en een gids die
me over de heuvels heen naar een post bracht aan de Bulgaarse grens. Tien dagen
lang reed ik door dit zwaarbewaakte gebied. Op een nacht hoorde ik geweren knallen
en de volgende morgen mocht ik in gezelschap van een officier mijn eerste dode
comitadji gaan bekijken. Ten behoeve van een propagandafoto waren de vier bebloede
lijken netjes op een rijtje uitgelegd, in een decoratieve omlijsting van snelvuurgeweren
en patroongordels, terwijl de buitgemaakte handgranaten piramidevormig stonden
opgestapeld zoals de marktkooplui het met hun citroenen deden. Nadat de foto's
waren geknipt, versjorden een zestal boeren met zichtbare weerzin de doden en de
wapens op de houten draagzadels van de paarden en muilezels, die de gendarmes
hadden gerekwireerd. Een van hen, Kosta, een oud man die zijn muts scheef droeg
vanwege een grote bult die uit zijn voorhoofd stulpte, sprak behoorlijk Engels. Dat
is geen zeldzaamheid in Macedonië; net als uit het arme Ierland waren er ook veel
Macedoniërs naar Amerika geëmigreerd. De volgende avond sliep ik in de kleine
boerderij die hij als weduwnaar alleen bewoonde. Achter gesloten luiken, bij het
licht van een stormlantaarn, vertelde hij mij over zijn leven en over de VMRO, die
onder de Turken een geheime staat in de staat was geweest.
De stichters, twee schoolmeesters, Damian Grouev en Goze Deltchev, hadden met
vooruitziende blik van Macedonië een onafhankelijke socialistische republiek willen
maken, als middelpunt van een broederbond van Balkanrepublieken. Maar dat ideaal
was verdronken in bloed en na zijn latere herleving in flarden gescheurd door
onderlinge veten. Kosta's beide broers waren in de grote opstand van 1903
omgekomen. De Turken martelden en schonden alle gevangenen. Daarom had de
oudste broer zich vergiftigd nadat hij zijn laatste patroon had verschoten; de tweede
was door de Turken opgehangen; hem zelf hadden ze gemarteld door hem een touw
rond het hoofd te binden en de knoop met
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een stok aan te draaien. Daar had hij als souvenir die voorhoofdsbult van over. Zijn
enige schoonzuster, die voor de geheime organisatie altijd wapens had gesmokkeld,
was krankzinnig van verdriet gestorven nadat ze in de kelder van de verbrande
boerderij een dochter had gebaard. Dit meisje, dat net als haar moeder Milja heette,
was nu zijn enig familielid, want zijn eigen huwelijk was tot zijn verdriet kinderloos
gebleven. Om dat nichtje te kunnen laten studeren was hij in Pittsburg in een
staalfabriek gaan werken. Maar in zijn hart bleef hij boer en daarom woonde hij nu
weer in zijn geboorteland, ook al speelden de Serviërs er de baas. Met de VMRO wilde
hij niets meer te maken hebben, zei hij boos, want in Bulgaars Macedonië waar de
comitadji de baas speelden, heerste een veel erger terreur dan hier. Bovendien was
de Bulgaarse VMRO in twee kampen verdeeld die elkaar uitmoordden. Daarom deed
het hem zo'n verdriet dat zijn nichtje bij een derde fractie van de VMRO was gegaan,
bij ‘Makedonsko Delo’. Dat waren communisten die him hoofdkwartier in Wenen
hadden, waar ze vanuit Moskou werden gesteund. Een keer had ze hem nog opgezocht,
met een valse pas, want ze was koerierster. En hij kon er niets aan doen, zuchtte hij,
want wat de moeder spint, dat weeft de dochter. Als ze nu maar trouwen wilde en
kinderen krijgen; dan kon hij zijn grond tenminste vermaken aan iemand die zoals
hij zou zaaien en oogsten...
Hij vertelde het allemaal rustig en gelaten, de grote handen breeduit op de gespreide
knieën, het type van de boer die ondanks alle troebelen en bloedvergieten blijft
voortploegen. Voor ik vertrok liet hij mij een fotootje van zijn nicht Milja zien, een
knappe jonge vrouw met lang zwart krulhaar en grote, donkere, nadenkende ogen
met fluwelen wimpers. Boven die ogen welfden zich dichte, houtskoolzwarte
wenkbrauwen, die het zachte vrouwengezicht een mannelijke trek gaven van
vastbeslotenheid.
Er zijn mooie gezichten waar een man met plezier naar kijkt maar die hem koud
laten. Andere, onregelmatig, onvolkomen, door het leven geteisterd en gezengd,
kunnen een wild verlangen opwekken. Met landen is het na zo. Macedonië was
smerig; alles, huizen, dieren, mensen, kleefde soms van het vuil; elke tocht was een
worsteling tegen stofwolken en vliegenzwermen. Slechts één keer op al mijn
vooroorlogse tochten, in de bungalow van een Brits mijningenieur, sliep ik tussen
schone lakens, en de steken van
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de (nu uitgeroeide) anofeles bezorgden me een malaria die me drie lentes teisterde.
Toch was ik bezeten geraakt van dit land met zijn krankzinnige zon, wild verleden
en onrustig heden. Hoeveel heftiger moest dit dan niet zijn voor een jonge vrouw,
die de hopeloze strijd bleef voeren voor een onafhankelijk Macedonië omdat haar
vader en moeder voor dat ideaal gestorven waren?
Na het lange gesprek met de oude Kosta wist ik zeker dat ik een boek over
Macedonië zou gaan schrijven. De verhalen die hij mij verteld had boden meer dan
genoeg aanknopingspunten voor een intrige. Het moest de roman worden over de
opbloei en verwording van een grootse vrijheidsgedachte, verbeeld in de tragische
lotgevallen van een paar Macedonische families. De eerste generatie leefde voor het
vrijmakingsideaal en stierf er voor. De tweede sloot een compromis met de Bulgaarse
machthebbers, met de bijbedoeling het ideaal toch nog te verwezenlijken. Maar juist
daardoor takelde de derde generatie af tot een Mafia die zich verkocht aan de
meestbiedende. Mijn politieke ondervinding was toentertijd nog even rudimentair
als mijn politiek bewustzijn; maar ik had al wel door dat elk groot ideaal zich zelf
onherroepelijk tot decadentie verdoemt zodra het een compromis aangaat.
Over de lotgevallen van de eerste generatie kon ik voldoende te weten komen uit
het pak historische en polemische boeken en brochures dat ik in Belgrado had
achtergelaten, en de familie van Kosta leek mij geknipt om die eerste periode levend
te maken. Als symbool van de tweede generatie spookte mij de gestalte door het
hoofd van de legendarische voivoda Todor Alexandrov. Uit de verhalen die ik over
hem gehoord en gelezen had trad hij naar voren als een van de aartssamenzweerders
waaraan de bewogen geschiedenis van de Balkanlanden zo rijk is. Als een late
condottiere had hij in de tweede Balkanoorlog en de Eerste Wereldoorlog samen met
de Bulgaren tegen de Serviërs gevochten. Na morsige compromissen met de
machthebbers in Sofia kwam hij te laat tot de wrevelige ontdekking dat zijn VMRO
enkel haar naam en bestaansrecht als revolutionaire organisatie waar kon maken als
hij terugkeerde tot het socialistische ideaal van de eerste Macedonische
opstandelingen. Dat werd zijn ondergang, want kort nadat hij in Wenen geheime
besprekingen had gevoerd met Sovjet-afgezanten liet de Bulgaarse regering hem
vermoorden.
Om meer over deze mysterieuze en omstreden figuur te weten
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te komen moest ik naar Bulgaars Macedonië. Dat was ook nodig om kennis te maken
met de derde generatie comitadji's: de politieke gangsterbende, die na Alexandrovs
dood van de VMRO een fascistische soldateska had gemaakt. Van die generatie had
ik tot nu toe enkel vier doden gezien, plus het portret van een jonge vrouw, Kosta's
nicht Milja, die in dwaas en roekeloos idealisme het oude ideaal bleef najagen. Ik
had haar portret overgefotografeerd en droeg het in mijn portefeuille bij me, omdat
ik voelde dat ook zij in mijn roman een belangrijke rol moest gaan spelen. Hoe wist
ik nog niet; dat zou vanzelf wel terechtkomen wanneer ik eenmaal begon te schrijven.
Een schrijver schept gestalten, maar ik had al ervaren dat die figuren hem dan soms
met zich meevoeren langs onvermoede paden.
Maar eerst moest ik mijn documentatie voltooien, want mijn vaste beginsel om
enkel te schrijven vanuit eigen aanschouwing verbood me om af te gaan op de
ogenschijnlijk overdreven gruwelverhalen die de Joegoslavische kranten over Bulgaars
Macedonië brachten. Bovendien dreef mijn hang naar avontuur me naar een streek
waar officieel geen enkele vreemdeling toegang had.
Mijn vrienden in Belgrado hadden me voorspeld dat de comitadji me nooit binnen
het gebied zouden toelaten waar ze met stilzwijgende toestemming van het fascistische
Bulgaarse bewind heren en meesters waren. Maar ik deed alsof mijn neus bloedde
en reisde, zodra de wintersneeuw gevallen was, als skitoerist naar het hoge dorp
Bansko, een van de strategische ‘vestingen’ van de VMRO. De comitadji, kwaadaardige
jongens, gekleed in kaplaarzen, kaki luifelpetten en leren jekkers die stijf stonden
van de revolvers, gingen de eerste paar weken nauwlettend mijn gangen na. Tot de
grens van het stadje dan, want daarbuiten lag de sneeuw te diep. Precies zoals ik
verwacht had, waren de schoften liever lui dan moe. Na een week of wat gingen ze
blijkbaar geloven dat ik enkel gekomen was om dit volslagen onbekende skiparadijs
te exploreren.
Weldra wist ik zeker dat de oude Kosta me maar een klein deel van de treurige
waarheid had kunnen vertellen. De comitadji zogen de geterroriseerde bevolking uit
door het heffen van een dubbele belasting boven op de officiële en straften elke
tegenstand eerst met mishandeling en bij recidive met de kogel. Nadat ik een paar
van zulke gevallen van nabij had meegemaakt, besloot de
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plaatselijke VMRO zich van de lastige getuige te ontdoen. Ik kreeg na een verblijf
van twee maanden de duidelijke wenk dat het beter voor mijn gezondheid zou zijn
als ik het bergdorp met de eerstvolgende autobus verliet. Maar door de prompte
opvolging van dit bevel kwam ik juist van de drup in de regen: in Sofia vierden de
comitadji de lente door het uitmoorden van collega's die tot een dissidente
splintergroep behoorden. In een week tijd zag ik op straat en in café's drie man
neerknallen.
Over mijn eigen ervaringen in Bulgaars Macedonië en over de VMRO in het
algemeen schreef ik een drietal artikelen onder de titel ‘Glorie en val der comitadji's’.
Prompt nadat ze in het Amsterdamse Handelsblad verschenen waren, werd ik ook
uit Bulgarije uitgewezen.
Nu had ik het materiaal voor de roman, die ik alvast Oriënt-Express had gedoopt,
wel bij elkaar. Maar het boek zou pas twee en een half jaar later verschijnen, want
weer kon ik de lokroep der verten niet weerstaan en na een kort verblijf in Belgrado
ging ik op de zwerftocht die mij het gegeven zou opleveren voor De Herberg met
het Hoefijzer. Ik verwerkte het tot een boek tijdens een winterverblijf van twee
maanden in de Joegoslavische bergdorpen Jezersko en Mavrovo, nadat ik eerst tijdens
de herfst in Nederland met lezingen zoveel geld had verdiend dat ik me in het
goedkope Joegoslavië een maand of wat bedruipen kon.
Het was Dirk Coster die me op het idee bracht om op die manier mijn reisgeld bij
elkaar te praten. Toen ik hem tijdens een gesprek in zijn stamcafé te Delft mijn
financiële nood klaagde zei hij: ‘Jij kan zo lekker klessebessen over je reisavonturen.
En bovendien fotografeer je. Laat dan van je beste negatieven lantaarnplaatjes maken,
want geïllustreerde lezingen betaalt beter.’ Dat ‘beter’ betekende toentertijd een
honorarium van f 25, - per lezing. Maar door drie maanden achter elkaar vijf avonden
per week een podium te beklimmen lukte het me toch enige honderden guldens opzij
te leggen. Alleen moest ik door dit intensief afgrazen van stad en land elk seizoen
met een nieuw onderwerp komen opdraven. Daarom ging ik, nadat ik De Herberg
had afgeleverd, in de zomer van 1933 naar Polen, Litauen en Letland en reisde in de
herfst weer drie maanden met mijn projectielantaarn kriskras door het vaderland.
In een al te optimistische bui had ik Querido mijn nieuwe roman
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beloofd voor de lente van 1934. Maar de lezingen vergden te veel van mijn tijd en
werkkracht. Dus waren Emanuel Querido en zijn energieke rechterhand, Alice van
Nahuys, deels ten onrechte maar grotendeels terecht heel boos op me. Oriënt-Express
was in het kielzog van de succesvolle Herberg bij aanbieding behoorlijk verkocht
en nu moest de uitgever tegenover de boekhandel verstek laten gaan. Ik onttrok me
aan de verbolgen brieven en telegrammen door de vlucht te nemen naar Oostenrijk,
en in het stille bergdorp Kals haalde ik de achterstand in door tien uur per dag te
schrijven. Elk voltooid hoofdstuk werd meteen gezet nadat het in Amsterdam was
aangekomen, want Querido had de boekverkopers gezworen dat Oriënt-Express
uiterlijk op 1 oktober 1934 zou worden afgeleverd.
Sommige boekhandelaren hadden hun bestelling geannuleerd, maar daar kwamen
ze gauw op terug. Want toen Oriënt-Express als boek een week oud was, werd koning
Alexander van Joegoslavië vermoord, uitgerekend door een comitadji. Alle kranten
schreven min of meer onjuiste artikelen over de VMRO en over de Kroatische
opstandelingen, de ‘oestasji’, die mede in het complot hadden gezeten. Verder zweeft
rond de hoofden van koningen, en dus ook zelfs rond dat van een belabberde tiran
als Alexander geweest was, nu eenmaal voor het grote publiek een aureool; en daarom
werd Alexanders dood die winter mijn brood.
Weldra verscheen er een Duitse vertaling en daarna een Franse, die zowel in
Bulgarije als Joegoslavië prompt verboden werd - voor mij een verheugend bewijs
dat ik de netelige Macedonische kwestie toch blijkbaar objectief had benaderd. In
Frankrijk, waar ik een goede uitgever had getroffen, Albin Michel, bleef
Oriënt-Express in de handel tot 1955. Als ik ‘goed’ zeg, dan is dat niet synoniem
met betrouwbaar. In 1946 waarschuwde een Parijse vriend me dat er alweer een
nieuwe druk van mijn boek was uitgekomen, terwijl Albin Michel het volgens hem
alle vijf oorlogsjaren was blijven verkopen. Toen ik de ‘directeur littéraire’ bij
verrassing in zijn bureau overviel en om afrekening vroeg, liet hij gezwind door zijn
secretaresse een tafel voor twee bespreken in een befaamd restaurant. Tot zijn
verontwaardiging kwam ik bij de koffie en cognac op de zaak terug, waarop hij met
vormelijke brutaliteit repliceerde: ‘Mijn waarde, ons huis telt meer dan vierhonderd
auteurs. Vandaar dat onze administratie onze verkoop nooit heeft
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kunnen bijhouden!’ Pas nadat ik de nodige stampij had gemaakt, volgde er een
afrekening in francs die intussen driemaal waren gedevalueerd, zodat het honorarium
over 7000 exemplaren net toereikend was voor de hotelrekening, een bioscoopje en
een nieuwe Baskische baret.
Bij zijn verschijnen kreeg Oriënt-Express een schop van de actualiteit; maar de
bestendigheid van dit boek kan ik zelf enkel toeschrijven aan de onuitgesproken
gedachte die erachter staat: de idee dat het vrijheidsideaal een van de grote drijvende
krachten is in de geschiedenis der mensheid. De strijd van de Macedoniërs is de strijd
van alle verdrukte volkeren, groepen en minderheden waar ook op aarde. Dat is
waarschijnlijk de reden waarom het in onze revolutionaire tijd zo actueel gebleven
is dat ook de jeugd het nog leest. Merkwaardig genoeg is er trouwens een sterke
uiterlijke gelijkenis tussen het huidige idool van de opstandige jongeren, de
guerillastrijder Che Guevara en Todor Alexandrov. Hij was net als Che Guevara een
intellectueel, en uit zijn baardig gezicht kijken dezelfde doordringende ogen je aan.
Alexandrovs daden waren dikwijls verre van onberispelijk; maar in Oriënt-Express
spreek ik nergens een oordeel uit en het woord ‘fascisme’ komt er zelfs niet in voor.
Vanaf het begin van mijn schrijverscarrière heb ik geprobeerd om litteratuur en
polemiek streng van elkaar te scheiden. Terwijl ik in de roman de feiten voor zich
zelf laat spreken, gingen de artikelen, die ik in het Handelsblad over de comitadji's
schreef, zwaar van verontwaardiging. Het waren mijn eerste artikelen met een
politieke achtergrond; en zonder dat ik het besefte, betekenden ze voor mij het begin
van een strijd tegen onrecht en verdrukking, die ik mijn hele verdere leven zou blijven
voeren.
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Politiek intermezzo
Er zijn schrijvers die zielsrustig naast hun tijd blijven staan. ‘Far from the Madding
Crowd’, zoals de Britse romanschrijver Thomas Hardy een van zijn boeken betitelde.
Flaubert heeft niets begrepen van de revolutie van 1848 en de betekenis van de Parijse
Commune is totaal aan hem voorbijgegaan. Zola daarentegen was de man die de
werkelijkheid van zijn eigen tijdsgewricht zowel observeerde als uitbeeldde. Er zijn
meer schrijvers dan Heine alleen, die de slaap niet kunnen vatten omdat de verrottenis
in Hamlets staat Denemarken de hele wereld waarvan zij zich bewust zijn heeft
aangevreten; maar voor anderen blijft die zelfde wereld een schimmenspel en zij
zingen er, naar hartelust en hartewee, even onbezorgd op los als de leeuwerik.
Voor die bekommernis om eigen tijd en tijdsverschijnselen bezit de Nederlandse
taal geen bijvoeglijk naamwoord, anders dan in 't Engels en Frans, waarin de
kenschetsing ‘committed writer’ en ‘écrivain engagé’ volkomen duidelijk zijn. Wij
behelpen ons daarom met het lelijke bastaardwoord ‘geëngageerd’. Het is
tegenwoordig modieus om een geëngageerd schrijver te zijn. Ik ben het al meer dan
vijfendertig jaar; laat ik daarom hier mijn overtuiging mogen uitspreken dat al of
niet geëngageerd zijn niets uitstaande heeft met de kwaliteit van iemands
schrijverschap. Of een schrijver in het tijdsgewoel springt dan wel zich afzijdig houdt,
is een kwestie van aanleg, afstamming, milieu, politiek instinct en karakter.
De Franse dichter Aragon schreef tijdens de oorlog verzetspoëzie die voor zijn
‘gewone’ poëzie niet onderdoet. Maar mijn vriend Bertus Aafjes dook tijdens de
hongerwinter onder in een Fries dorp en schreef daar Een voetreis naar Rome. En
als hij dat niet gedaan had, zou de Nederlandse poëzie een stuk armer zijn.
Hij publiceerde dit verrukkelijke gedicht pas na de bevrijding. Het enige
‘engagement’ dat men fatsoenshalve van elke schrijver verwachten mag, is de
verdediging van het vrije woord, want dat betekent zijn bloed en zijn adem. Maar
laat hem alweer die strijd aanpakken volgens zijn eigen aard. De een zal het doen
door
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te vechten, de ander door te zwijgen.
Ik ben van karakter agressief en dus een vechter. Daarom steekt er in mijn
levenslang ‘engagement’ helemaal geen verdienste. Ik loop van nature warm voor
vraagstukken die een andere schrijver onverschillig laten. Mijn antikapitalistische
instelling is niet alleen de erfenis van mijn kommervolle jeugd. Tijdens mijn
kantoorjaren bij een grote petroleumonderneming kreeg ik, boekhoudend en
corresponderend, voldoende inzicht in de praktijken, inclusief kunstgrepen en meppen
onder de gordel die het grootkapitalisme gebruikt om zoveel mogelijk winst te maken
en daarover zo weinig mogelijk belasting te betalen, dat ik deze maatschappijvorm
voortaan met een scheef en wantrouwend oog ging bekijken, terwijl het onmenselijk
gedrag van de kapitalistische machthebbers tijdens de crisisjaren na 1930 voor mij
de deur toedeed. Maar als remedie leek het officiële communisme mij erger dan de
kwaal. Met zijn enghartig-doctrinaire dogmatiek die vrije discussie uitsloot, herinnerde
het me al te pijnlijk aan het calvinisme waaronder ik in mijn jeugd zo geleden had.
Toen Oriënt-Express goed begon te lopen, kreeg ik, na jaren van de hand in de
tand te hebben geleefd, eindelijk armslag om althans een paar maanden te kunnen
doen waar ik zelf zin in had. Een verslag van het Britse parlementslid Noel Baker
over de kwalijke praktijken van de kanonnenkoningen tijdens Wereloorlog I bracht
me op het spoor van een stapel verwante publikaties. De sprekendste feiten verwerkte
ik in een even fel antikapitalistische als antimilitaristische brochure Hoge hoeden en
Pantserplaten, die à raison van één kwartje in vele tienduizenden exemplaren verkocht
werd.
Het kostte me niet de minste moeite om uit de epiek over te stappen naar het
pamflet. Integendeel. De ziel van elk mens is een huis met vele kamers. De zorg om
het dagelijks brood dwingt de meesten onder ons al die extra ruimten kaal en
onbewoond te laten, op een hobbyhok na. Het voorrecht van het schrijverschap is
dat het meer speelruimte laat. Maar in een klein taalgebied als het Nederlandse is dit
spelen in andere ruimten dan die van de litteratuur voor de meeste schrijvers bittere
ernst. Als aangewezen bijverdienste voor een schrijver geldt de journalistiek, die
echter in wezen voor zijn ontwikkeling als schrijver het ergste gevaar vormt. Om
zijn stijl te vermoorden kan een schrijver niet beter doen dan
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bureaujournalist te worden, die de feiten van de dag noodgedwongen in
gemeenplaatsen moet weergeven.
De grote reportage biedt hem meer kansen om zijn persoonlijke aanleg uit te
kunnen leven; en daarom ging ik eind 1934 grif in op een aanbieding van het
socialistische dagblad Het Volk om reisredacteur te worden. Het salaris van f 500, per maand plus alle onkosten garandeerde een bestaanszekerheid die ik sinds mijn
kantoorjaren niet meer gekend had. En al reizende, zo redeneerde ik, zou ik vanzelf
wel het onderwerp voor een nieuwe roman vinden. Na lange onderhandelingen stemde
de directeur, de keiharde Y.G. van der Veen, er trouwens in toe dat ik om het jaar
zes maanden vrij zou krijgen om aan een roman te werken. Hij gaf die toestemming
morrend, omdat ik weigerde om ook mijn boekproduktie aan zijn uitgeverij te
verkopen. Ik heb zelden een efficiënter en meedogenlozer werkgever meegemaakt
dan deze stroeve Fries. Niet de hoofdredacteur, de zachtzinnige en zeer gecultiveerde
Ankersmit, gaf mij reisopdrachten, maar de directeur. Van der Veen had mij al
dadelijk voorgerekend dat ik hem zo en zoveel per uur kostte en dat ik mij dus zoveel
mogelijk niet per trein maar per vliegtuig diende te verplaatsen. Als ik mij na een
reportagereis bij hem meldde, rekende hij mij voor hoeveel kolommen ik tijdens de
reisdagen had geproduceerd en volgens hem was die produktie altijd te laag.
Toch was het niet deze, verdacht op de methoden van het kapitalisme lijkende
uitbuiting van mijn werkkracht, die mij bewoog om na twee contractjaren ontslag te
nemen, maar eerder een diepe teleurstelling over de praktijk van het Nederlandse
reformistische socialisme, terwijl een aantal kopstukken bij krant en partij op hun
beurt in mij een lastige rebel zagen die het ondanks welgemeende vermaningen
vertikte om netjes op de partijlijn te blijven lopen. Niettemin denk ik met dankbaarheid
aan die twee jaar bij Het Volk terug, omdat ze mij eindelijk politiek bewust maakten
in positieve zin.
Want voordien was ik enkel een rebel geweest, een negatieve anti: antikapitalist,
anticommunist, antifascist, antimilitarist, en dus eigenlijk anarchist. Ik leek verdacht
veel op de legendarische Ier die tijdens een oceaanreis op een vroege morgen naar
de brug klom, vaag de omtrekken van heuvels uit de mist zag opdoemen en toen aan
de kapitein vroeg: ‘Wat is dat voor land? Wat heeft
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1919. Als padvinder in Heidelberg.
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1922. Foto genomen door Albert van Dalsum.
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1922. Als boekhouder bij de olie.
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1931. Op de eerste boekenmarkt van de Bijenkorf.
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1932. Te paard in Macedonië (Oriënt-Express).
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1936. Tegen de Mont Blanc genomen (De grote verwildering).
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1936. Handschrift van De grote verwildering.
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1942. Londen: Radio-Oranje.
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het voor regering? Ik ben tegen.’
Geen wonder dat mijn instinctief en onberedeneerd antikapitalisme mij een enkele
keer de verkeerde kant opduwde. In een interview dat een medewerker van het
litteraire maandblad Den Gulden Winckel mij eind 1935 afnam, vond ik het volgende
zinnetje terug: ‘Alles wat tot vernieuwing van de maatschappij kon dienen was mij
welkom, dus ook De Nieuwe Gemeenschap.’ Uit gebrek aan politieke ervaring liet
ik mij begin 1934 namelijk door Albert Kuyle overhalen om, samen met de dichter
Gabriël Smit, toe te treden tot de redactie van De Nieuwe Gemeenschap, een
maandblad dat zich als litterair aandiende maar dat tot mijn verbazing en ontsteltenis
binnen het jaar hopeloos afzakte naar de fascistische hoek, zonder dat ik in mijn
politiek onbenul begreep hoe dat zo vlug in zijn werk kon gaan. De stormvloed van
fascisme en nationaal-socialisme die Midden-Europa had overspoeld, kabbelde in
het begin van de jaren dertig over onze grenzen heen en veroorzaakte een deining
die zich in 't begin onderscheidde door veel schuim en weinig golfslag. Een klein
aantal jonge katholieke schrijvers werden door de totalitaire bacil aangetast. Door
mijn langdurige reizen buitenslands maakte ik van dit voortschrijdende ziektebeeld
te weinig mee om te kunnen begrijpen dat hier de ware oorzaak lag van de plotselinge
scheuring in De Gemeenschap, dat mijn schaarse bijdragen was blijven publiceren
toen De Vrije Bladen niet meer als maandblad verscheen. Om zuiver persoonlijke
redenen koos ik partij voor Albert Kuyle, die de ziel werd van De Nieuwe
Gemeenschap, wat automatisch betekende dat ik Anton van Duinkerken en Jan
Engelman afviel. In hun maatschappelijke onverschilligheid vertegenwoordigden zij
in mijn ogen wat men vandaag de ‘establishment’ noemt, terwijl het heftige
antikapitalisme van Kuyle mij instinctief aantrok en bleef aantrekken, tot ik zekerheid
kreeg van de verwerpelijke antidemocratische manier waarop hij zijn schoonschijnend
ideaal wilde verwezenlijken. Door zijn rabiaat antisemitisme is hij dusdanig in het
verdomhoekje gedrukt dat hij ook litterair in het vergeetboek is geraakt. Ten onrechte:
want in de jaren dertig schreef hij hier te lande in zijn novellen het eerste waarlijk
moderne proza: scherp, direct, van alle overbodigheden ontdaan, onsentimenteel en
toch gevoelig. Zuiver technisch beschouwd bereikte hij het niveau van Hemingway
zonder ooit een letter van Hemingway te hebben gelezen. Daarnaast
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schreef hij onovertroffen satirische stukken die de enige positieve resultaten waren
van zijn slechtste karaktertrek, een onhebbelijk querulantisme. Daarom lag ik dikwijls
met hem overhoop, maar als we vochten was het doorgaans als twee broers. Ik had
geen broer en dat gemis trachtte ik door het zoeken van een hartsvriend te vullen.
En Kuyle was een vriend van wie ik veel leerde.
In 1928 had hij mijn tweede gedichtenbundel uitgegeven, De Wilde vaart, die het
binnen een jaar tot een herdruk bracht. Want Kuyle was niet alleen organisatorisch
de drijvende kracht achter het maandblad De Gemeenschap, maar ook van de
gelijknamige uitgeverij die hij samen met Albert Helman had opgericht. Ze konden
er karig van rondkomen, want ze brachten voornamelijk poëzie. De Domprijs die zij
uitloofden werd eerst gewonnen door Marsman met zijn bundel Paradise Regained
en daarna door Theun de Vries. De jonge dichters van De Vrije Bladen vonden het
in de jaren twintig een eer om bij De Gemeenschap te verschijnen, want zowel bundels
als tijdschrift zagen er voor Nederland volslagen nieuw, jong en fris uit dank zij een
moderne letterkeuze en opmaak, terwijl Kuyle als illustratoren artiesten aantrok als
Charles Eyck, Jozef Cantré en Otto van Rees.
Ik had eerbied voor van Duinkerkens duizelingwekkende eruditie en voor
Engelmans verfijnd esthetisch oordeel. Toch bleven ze beiden ivoren torenaars naast
Kuyle, die met al zijn schreeuwende gebreken een compleet mens was. Behalve van
prozastijl en Franse litteratuur wist hij alles af van kookkunst en kruiden, van vogels,
tuinieren, bloemen en wijnen, van typografie en moderne schilderkunst. Via zijn
schoonvader, de fijnzinnige Otto van Rees, kende hij de Franse moderne schilders.
Met de helse steen van zijn genadeloze satire brandde hij de hang naar
schilderkunstige romantiek uit mij weg alsof het een kwade steenpuist betrof en
bracht mij begrip bij voor Picasso, Léger en Soutine, voor Modigliani en Arp, alles
te zamen een verruiming van mijn horizon die ik hard nodig had.
Toen ik na Kuyles eerste antisemitische artikelen finaal met De Nieuwe
Gemeenschap breken moest, was ik even verdrietig als boos. Ik miste ongaarne zijn
gedetailleerde en vakkundige kritiek op mijn proza, die telkens weer neerkwam op:
schrap zoveel mogelijk. Verlustig je niet in fraaie tierelantijnen die constructief
waardeloos zijn voor je verhaal. Maak geen acrobatische hoogstandjes voor je eigen
plezier, want door al dat bravourvertoon raak je zelf
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de draad kwijt, terwijl je verhaal blijft stokken.
Later, toen ik mij bezig ging houden met de Griekse gedachten- en
verbeeldingswereld, drong zich een andere vergelijking aan mij op. Elke
romanschrijver is een Theseus die in het diepst van een labyrint een draak moet
verslaan. Maar om de weg naar het licht terug te vinden spint hij achter zich een
draad uit van het kluwen hem geschonken door Ariadne. Het labyrint is de oneindig
veelvormige wereld; de draak zijn weerbarstig onderwerp; Ariadne zijn muze die in
haar wijsheid echter weet dat zonder de draad van een intrige de schrijver net zo
hopeloos in het labyrint zal verdwalen als de lezer na hem. Mijn volgende boek De
grote verwildering werd een roman waarvan ik de intrige moest spinnen uit vele
kleine stukjes draad.
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De grote verwildering
De grote verwildering kan desnoods voor een historische roman doorgaan. Kort
samengevat, dat wil zeggen tot op het geraamte uitgebeend, is het de geschiedenis
van de eerste bestijging van de Mont Blanc anno 1786, en van de vergeefse pogingen
die aan deze eerste grote alpinistische triomf voorafgingen. Maar het is geen berghoek
in de eigenlijke zin en zo wilde ik het ook niet schrijven. Want er is niets
stomvervelenders voor niet-alpinisten dan bestijgingsverhalen.
De grote verwildering is mijn eerste roman die ik welbewust rond een idee heen
schreef: het denkbeeld dat oernatuur en mens volslagen vreemdelingen voor elkaar
zijn. Ik ben met de bijbel opgevoed; maar al vroeg in mijn jeugd, zo tegen mijn
twintigste jaar, kreeg ik de rotsvaste overtuiging die ik sindsdien nimmer heb
opgegeven: de overtuiging dat er, anders dan het christendom leert, geen genadige
en liefderijke God bestaat die zich persoonlijk met mensen bemoeit, al was het alleen
maar omdat hij, eerder dan de mens, de wilde zeeën geschapen had, de woeste
bergwereld, de laaiende vulkanen en de meedogenloze stormen. De vier oerelementen,
water, aarde, vuur en lucht waren niet de natuurlijke vijanden van de mens maar
leefden eenvoudig hun eigen leven alsof hij niet bestond, leefden het volgens hun
eigen wetten en verzopen, verzengden, verstikten of verpletterden hem, niet uit boos
opzet maar zuiver bij toeval wanneer hij op het verkeerde ogenblik zijn vingers in
het geweldige raderwerk stak dat eens, lang voor de komst van de mens, opgewonden
was door de ‘Onbewogen Beweger’ zoals Aristoteles hem betitelde.
Nu is de mens, met de neiging tot personificatie die hem uit egoïsme eigen is, in
de oerelementen vijanden gaan zien die hem uitdaagden. Het eerste dat hij overwon
was de zee; de bergen kwamen pas veel later. Toen ik in de strenge winter van
1928-1929 voor de eerste keer in Chamonix aankwam en vanuit het gehucht Les
Moussoux de besneeuwde Mont Blanc zag, een geweldig blok wit kristal, voelde ik
die uitdaging als een vuistslag. Ik had
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nog maar één gedachte: daar moet ik bovenop. Mijn bergervaring beperkte zich
toentertijd tot zomerbestijgingen. Desondanks beschouwde ik het, toen ik na drie
weken skilopen vrij behoorlijk een ‘Stemmbogen’ had leren draaien, in jeugdige
overmoed doodgewoon om meteen een poging te doen per ski de Mont Blanc te
bestijgen. Het bleef dat jaar bij een poging, want op 3500 meter hoogte dwong een
sneeuwstorm mijn gids Luc Couttet en mij tot omkeer, of liever tot een ijlingse vlucht
voor de lawines, die weldra omlaag donderden langs de hardbevroren sneeuwhellingen
van onze terugtochtsroute. Toen ik vlak boven de veilige sparrebossen tot mijn knieën
werd ingemetseld in de rand van een lawinesliert, kreeg ik, terwijl ik met ijskoude
handen naar mijn voeten groef, opnieuw de gedachte: ‘Wat doe je ook hier, broos
stukje mens, op de verkeerde plek en het verkeerde uur? Als die lawine je honderd
meter hoger had achterhaald, was je morsdood gedrukt. Leven of dood zijn dus maar
een kwestie van seconden in een gebied dat volslagen buiten de menselijke tijd zijn
eigen leven leeft.’
En dat is de gedachte die achter De grote verwildering staat, een boek dat ik schreef
omdat ik mij bevrijden wilde uit de betovering van de Mont Blanc, een beheksing
die ook bleef voortduren nadat ik ettelijke malen op de top had gestaan, één keer op
een zo koude februaridag dat negen van mijn vingers een vorstschade opliepen
waarvan ik voor het leven gerimpelde vingertoppen over heb gehouden. Maar een
gedachte alleen is niet voldoende om een roman tot een bouwwerk te maken. Ik kan
geen roman schrijven als er geen verhaal in zit, en de intrige die ik nodig had, ontdekte
ik, bij stukje en beetje, toen ik mij tijdens een lange winter in Chamonix bezig ging
houden met het leven van de eerste bestijgers, de kristallenzoeker Jacques Balmat
en de dorpsdokter Gabriel Paccard.
Balmat staat in Chamonix levensgroot in brons op een rotsblok naast de beroemde
achttiende-eeuwse geoloog de Saussure, die allereerst uit wetenschappelijke
belangstelling het toentertijd aanzienlijke bedrag van 2500 gouddukaten had uitgeloofd
voor diegene die de weg naar de top vond. Paccard was daarentegen door zijn
geboortedorp enkel vereerd met een klein medaillon, onopvallend geplaatst in de
vestibule van het gemeentehuis. Daar school al dadelijk iets vreemds in. En toen ik
mij in hun levensgeschiedenissen ging verdiepen, ontdekte ik al gauw dat er in
alpinistische kringen
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sinds jaren een heftige strijd woedde. Wie van de twee had het eerst de top bereikt?
Wie van de twee had de route door de vele ijsbreuken uitgestippeld en was dus de
eigenlijke gids geweest?
In de officiële versie ging Balmat met de hele eer strijken. Hij was de oergids
geweest die zijn toerist, de lichamelijk zwakkere dr. Paccard, tegen de berg opsleepte.
Balmat had deze intellectueel, die deels uit eerzucht, deels uit wetenschappelijke
belangstelling de bestijging wilde ondernemen, enkel meegenomen om een getuige
te hebben, want het was de ruwe kristallenzoeker allereerst om de uitgeloofde
gouddukaten te doen. Dat was de officiële versie die Alexandre Dumas, de beroemde
schrijver van De drie musketiers ruim vijfenveertig jaar na de eerste bestijging
opgetekend had uit de mond van de toen zeventigjarige Balmat. Dank zij de
wereldroem van Dumas was deze eenzijdige versie tot een mythe geworden die de
goegemeente nog steeds onvoorwaardelijk geloofde.
Paccard had die Dumas-mythe niet kunnen tegenspreken; hij was toen al een jaar
dood en begraven. De ontdekking, of liever herontdekking, van de ware toedracht
van zaken was een gevolg van de opkomst van het gidsloze alpinisme. Het werd al
tegen het eind van de negentiende eeuw bedreven, voornamelijk door academici,
door professoren, leraren en studenten. In Frankrijk begon het pas te bloeien na
Wereldoorlog II, en in de jaren dertig, toen ik in Chamonix woonde, was mijn eerste
onderkomen het hoofdkwartier van de GHM, de ‘Groupe de Haute Montagne’, een
club van onverschrokken berglopers uit intellectuele kringen. Instinctief kozen zij
in de controverse tussen de Chamoniaardse boer en de experimenterende arts de zijde
van de hun verwante intellectueel. In 1934 publiceerde de GHM in haar maandblad
Alpinisme een gereconstrueerde versie van het dagboek van dr. Paccard, waarvan de
verloren gewaande fragmenten in een Parijse bibliotheek waren ontdekt. Uit dit
dagboek bleek dat Paccard onmogelijk de legendarische zak aardappelen had kunnen
zijn, die zogenaamd door Balmat naar de top van de Witte Berg was gezeuld. Paccard
had, net als Balmat, zelfstandig een aantal bestijgingspogingen ondernomen waaruit
duidelijk bleek dat hij op de gletsjers van wanten wist. In de gedurfde onderneming
waren Paccard en Balmat dus waarschijnlijk gelijkwaardig geweest. Maar waarom,
vroeg ik mij toen als romanschrijver af, had Balmat zoveel moeite gedaan om nog
vlak voor zijn eigen dood het bestijgingsver-
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haal te vervalsen, alle eer naar zich toe te halen en op die manier de dorpsdokter te
kleineren en te vernederen, zelfs toen deze al dood was? Dat leek op een lang
volgehouden wraak, die zelfs in de jaren van de mildere ouderdom was blijven
voortsmeulen. Er moest, zo redeneerde ik, tussen die twee dus iets gebeurd zijn dat
de kristallenzoeker met zijn primitieve natuur tot deze wraak had aangezet. Het ging
mij als schrijver niet om het juiste verhaal van de eerste bestijging, compleet met
vroegere mislukte pogingen en gedecoreerd met lyrische natuurbeschrijvingen, die
altijd mijn sterkste kant waren geweest. Het boek moest gaan leven door de mensen,
beschreven met hun goed en kwaad, met hun daden en geheime drijfveren. Maar hoe
ontdek je zo iets bij twee doden van een eeuw geleden?
Ik kwam in die tijd dikwijls in de boekhandel van de oude heer Payot, die zelf een
roerend boekje geschreven had over het landelijke Chamonix van zijn prille jeugd.
In een van onze gesprekken wees hij mij er op dat Jacques Balmat in twee
verschillende boerderijen gewoond had. Een eind achter het ‘Museum Balmat’, dat
zijn verre nazaten als theeschenkerij exploiteerden, stond in het gehucht Les Pelerins,
hoger tegen de bergwand op, nog een vervallen boerderij. Dat was de eerste woning
geweest die Balmat met eigen handen gebouwd had voor zijn jonge vrouw. Ik dwaalde
eromheen, ging bij de verlaten haard zitten en liet de sfeer op mij inwerken. Het huis
lag prachtig en was ruim genoeg voor een echtpaar met een stel kinderen. Wat had
Balmat er toe gedreven om deze woning, waar hij in zijn jonge liefde twee
verstrengelde harten in de vensterluiken had uitgebeiteld, al na een paar jaar te verlaten
voor een even groot en minder fraai gelegen huis, een steenworp lager? Was er
misschien in dit eerste huis iets zo tragisch gebeurd dat hij er de herinnering aan had
willen ontvluchten?
De voor de hand liggende oplossing was dat Balmat zich met behulp van de dukaten
van de Saussure uit praalzucht kort na de eerste bestijging een tweede huis had laten
bouwen. Maar dat strookte niet met de zuinige aard van de typische Savoyaardse
bergboer. En behalve boer was Balmat ook een bezetene. Had hij niet een keer, zoals
de kronieken duidelijk vermeldden, bij een vergeefse bestijgingspoging geheel alleen
vier dagen en nachten op de hoge gletsjers doorgebracht aan de rand van het Grote
Plateau, boven de 4000 meter dus? Langzaam aan kreeg ik zijn dubbel
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beeld voor ogen: de wilde zwerver, wiens eigenlijke leven boven de sneeuwgrens
begon, en de bedachtzame, slimme bergboer, die een nieuw ras van schapen fokte
en daarvoor van een geleerd instituut een gouden medaille kreeg. Maar altijd weer
had zijn warsheid van het gezapige leven in de vlakte hem de bergwildernis
ingedreven, tot hij op zijn tweeënzeventigste jaar bij het zoeken naar goud ergens
achter de Mont Ruan, ver ten noorden van Chamonix, in een gletsjerspleet omkwam,
vlak onder een zo gevaarlijke ijsbreuk dat men zijn lijk nooit had kunnen vinden of
bergen.
Mijn vader had enige naam gemaakt als kerkhistoricus, maar zelf was ik op
historisch gebied een volslagen ignoramus. Toch bespaarde mij dat juist een hoop
tijd. Ik besloot dat het allereerst nodig was om de familiegeschiedenis van Balmat
en Paccard na te gaan; wanneer Balmat getrouwd was, hoeveel kinderen er gekomen
waren en dergelijke. Dat alles moest in de registers van de parochie te vinden zijn
en ik begon dus met een bezoek te brengen bij de bedaagde curé, met wie ik al eens
kennis had gemaakt in de gidsenkroeg toen ik daar met mijn gids Luc Couttet achter
een halve liter rood zat. Nadat de curé vertrok, zei Luc die een vrijdenker was: ‘Een
beste kerel, die curé. Ik ken hem al vijfentwintig jaar en hij heeft nog nooit één woord
over religie tegen me gesproken!’
Tegen mij deed hij dat evenmin en toen ik hem het doel van mijn komst had
uitgelegd, glimlachte hij fijntjes. ‘Wat u zoekt hebben anderen voor u ook al gezocht.
Een jaar of wat geleden was hier een beroemde Engelse alpinist, die alle archieven
heeft nagesnuffeld omdat hij materiaal verzamelde voor een biografie van H.B. de
Saussure, die zoals u weet, een jaar na de eerste bestijging door Jacques Balmat naar
de top gegidst werd. Later heeft deze gentleman mij de Franse vertaling van zijn
boek gestuurd. Die kunt u gerust van mij lenen.’
Hij deed een greep in zijn boekenkast en reikte mij het boek van dr. Freshfield
aan, een beroemde naam in de annalen van het alpinisme. Ik bladerde het door, terwijl
de curé weggegaan was om de telefoon te beantwoorden. Onder aan een bladzijde
vond ik een voetnoot: ‘Het eerste kind van Balmat stierf op 8 augustus 1786. Dit
wordt bevestigd door de parochieregisters.’ Als Freshfield, die als nauwgezet
historicus bekend stond, dit neerschreef, hoefde ik het niet nog eens na te pluizen.
Toen de curé terugkwam, dankte ik hem voor zijn moeite en liep bevend van
opwinding mijn
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huis voorbij het grote sparrebos in, naar de hoge rots vanwaar ik dikwijls naar de
Mont Blanc zat te staren. Dat was het dus geweest, een familietragedie waarin dr.
Paccard door eigen schuld verwikkeld raakte!
Balmats eerstgeborene was gestorven op de dag van zijn grootste triomf. Ik voelde
instinctief dat dit kleine feit, waaraan niemand verdere aandacht had geschonken,
psychologisch gezien de spil van mijn roman moest worden. Eind juli en begin
augustus 1786 was het bar slecht weer geweest, en uit het verhaal van Dumas bleek
duidelijk dat Balmat en Paccard met elkaar hadden afgesproken om op de eerste dag
van mooi weer samen meteen de berg op te gaan, want de concurrenten lagen op de
loer. Dat was de zevende augustus, de dag waarop een vader en de enige arts in de
hele vallei, in hun razernij om als eersten de Mont Blanc te bestijgen, een angstige
jonge moeder achterlieten met een doodziek kind. De jonge Jeanne-Marie moest de
twee gesmeekt en gebeden hebben om hun vertrek uit te stellen. Maar ze hadden er
niet naar geluisterd en als echte mannen en egoïsten waren ze hun droom gaan
najagen. Toen Balmat twee dagen later uitgeput thuiskwam met de top in zijn zak,
was het kind dood. De rest liet zich raden: de bittere verwijten die de dolle Balmat
te horen kreeg van de moeder en de grootmoeder; de zielsbedroefde Jeanne-Marie
die de warmbloedige Jacques waarschijnlijk haar bed uitwerkte; Balmat die de
gloeiende pest op dr. Paccard inkreeg omdat die hem meegelokt had naar de Mont
Blanc; het grimmige besluit van de primitieve kristallenzoeker om wraak te nemen
op Paccard, die als geneesheer had moeten zien en beseffen dat het kind er te beroerd
aan toe was om alleen te laten.
Daarom was Balmat, nadat hij in Genève zijn beloning was gaan halen bij de
Saussure, als een haas naar de leugenachtige Geneefse scribent Bourrit gehold, een
derderangs bergbestijger, altijd bang en bleu en juist daarom razend jaloers op iedere
amateur die het beter deed, op de Saussure en vooral op Paccard. De slimme Balmat
deed aan Bourrit een dubbelzinnig verhaal, dat deze aanstonds als brochure uitgaf
met opsmukkingen en overdrijvingen. Ze waren honend en verpletterend voor de
arme Paccard, die de ontberingen van de tocht nog niet te boven was en met zijn
bevroren vingers nog wekenlang geen pen kon vasthouden. En toen het verhaal
eenmaal de wereld in was, bleef Balmat er met boerenkop-
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pigheid achter staan.
Zo gingen mijn gedachten; maar was deze reconstructie, ontwikkeld uit een
coïncidentie in data die blijkbaar nog niemand was opgevallen, niet alleen
waarschijnlijk maar ook waar? Als schrijver kon mij dat onverschillig laten, want
het was mij enkel te doen om een sluitend geheel. Maar het onderzoek had mij
nieuwsgierig gemaakt en misschien zou ik in andere bronnen tekenende details vinden
die ik voor mijn roman kon gebruiken. Een schrijver is nu eenmaal, behalve een
kannibaal, ook een schatgraver en voddeman.
Een paar dagen later leverde de ouder heer Payot mij onverwacht de ‘trouvaille’
die ik nodig had en die mijn redenering niet alleen bevestigde maar er nog een
onverwachte draai aan gaf. Achter in zijn winkel, zei de oude heer, had hij een ietwat
gehavend gidsje van Chamonix en de Mont-Blancgroep ontdekt, geschreven door
de befaamde Engelse alpinist Edward Whymper. Het boekje was in 1896 te Londen
uitgegeven. Er stonden wel aardige historische bijzonderheden in die ik misschien
gebruiken kon en hij zou het mij graag afstaan voor een schappelijk prijsje, want de
omslag was nogal beschadigd. Op die manier kwam ik voor een prikje in het bezit
van een goudmijn, want Whymper, de eerste bestijger van de Matterhorn, was niet
alleen een prima alpinist maar ook een eerste klas snuffelaar. In zijn gidsje deed hij
in kort bestek het hele schandaal Balmat-Paccard uit de doeken.
De dorpsdokter had de laster niet kunnen verkroppen. Hij had op zijn ziekbed
bezoek gekregen van een Duitse toerist, een baron de Gersdorf. Op de dag van de
bestijging vanaf een bekend uitzichtspunt door zijn sterke verrekijker turend, had
deze de twee waaghalzen toevallig hoog op de Mont-Blancgletsjers in het vizier
gekregen. Daarna had Gersdorf de hele bestijging kunnen volgen, waarbij hij duidelijk
vaststelde dat er van zwakheid van Paccards kant geen sprake was. Integendeel:
Paccard had de top iets eerder bereikt dan Balmat, die telkens in het sneeuwspoor
bleef steken. Daarmee bleef van de leugen van Bourrit dat Balmat eerst alleen de top
had bereikt, waarna hij ‘de arme, volslagen uitgeputte dokter’ was gaan halen geen
spaan over. De adellijke Duitse toerist stelde zijn bevindingen op schrift en
overhandigde die aan dr. Paccard.
Waarschijnlijk heeft Paccard daarop Balmat met een proces
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wegens laster gedreigd indien deze zijn beweringen niet in het openbaar herriep.
Balmat deed dit in een gezegelde en door getuigen gewaarmerkte verklaring, die een
half jaar na de bestijging gepubliceerd werd in het Journal de Lausanne. Voor hij
zijn werkje over Chamonix en de Mont Blanc ging schrijven, had de grondige
Whymper alle oude jaargangen van deze gazet doorgesnuffeld en was daarbij op dit
document gestoten, waarin Balmat bevestigde dat niet hij maar Paccard de route naar
de top had uitgestippeld. En verder ‘dat dr. Paccard mij voortdurend heeft
aangemoedigd en dat hij, toen ik terug wilde keren om naar de vallei terug te gaan,
ten einde, zoals ik beloofd had, mijn vrouw te helpen met ons zieke kind (dat op de
achtste augustus stierf), hij mijn woorden als uitvluchten verwierp.’
Zo stond het er letterlijk, in koele en zakelijke wreedheid, in een document dat dr.
Paccard zelf had opgesteld. Om zijn eigen eer als bergbestijger te redden had Paccard
zijn tochtgenoot dus een verklaring afgedwongen waaruit tevens bleek dat hij, de
enige arts in de vallei, een ziek kind in de steek had gelaten ter wille van eigen roem.
Dat was de oorzaak van de vete tussen de Balmats en Paccards. Maar die verklaring
openbaarde mij nog een andere oorzaak die Balmat gedreven had om Paccard te
kleineren en zich op hem te wreken. Balmat had onderweg naar de top berouw
gekregen over zijn vlucht naar omhoog; hij had aldoor willen omkeren en het
schuldbesef had als lood aan zijn knieën gehangen. Paccard had hem, de sterkste der
sterken, die dag zwak gezien en weifelend. De diepste drijfveer van Balmats wraak
was misschien wel zijn gekneusde ijdelheid geweest. Op den duur geloofde iedereen
zijn leugenverhaal, ook omdat Paccard nooit meer de energie opbracht de ijskolos
te bestijgen waar Balmat als aanvoerder van statige karavanen nog ettelijke malen
bemiddelde toeristen naar toe gidste.
Nu stond de intrige vast en ik kon met de hoofdpersonen van mijn verhaal gaan
leven, met hen aan tafel zitten en hun gepeinzen delen. Maar tot die hoofdpersonen
behoorde ook en vooral de berg, want dit moest een boek worden van menselijke
grootheid en kleinheid, van moed, jaloezie, liefde en begeerte tegen de achtergrond
van het eeuwige, onveranderlijke en totaal voor mensen onverschillige.
Altijd heb ik het best kunnen schrijven vanuit levende aanschou-
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wing en eigen ervaring.
Uit het dagboek van Paccard, de reisbeschrijvingen van de Saussure en andere
oude kronieken, die stoffig en sinds lange jaren ongelezen in het kantoortje van de
chef-gids te Chamonix stonden, legde ik een lijstje aan van alle tochten die Balmat
en Paccard afzonderlijk en samen gemaakt hadden. Anderhalve eeuw later maakte
ik ze opnieuw met mijn trouwe gids en vriend Luc Couttet. We scharrelden een paar
dagen rond in de gevaarlijke ijsbreuk onder de Mont Ruan, en langs een meegenomen
touwladder daalde ik af in de lugubere spleet tussen ijsval en rots, waar Balmat bij
het speuren naar een goudader verongelukt was. Hoe Balmat zich gevoeld moest
hebben toen hij een nacht lang onder de tophelling van de Mont Blanc een
sneeuwstorm moest doorstaan, kon ik mij levendig voorstellen nadat Luc en ik,
tijdens een wintertocht per ski van Chamonix naar Zermatt, urenlang in het
sneeuwdoorvlaagde duister waren rondgedoold voor we de reddende berghut vonden.
Slapen in de luwte van een rotsblok en bivakkeren op een smalle rotsrichel, zoals
Balmat op zijn eenzame tochten dikwijls gedaan had, was ons evenmin vreemd, want
twee keer waren we, in steile rotshellingen op zoek naar kristallen, laat op de dag
verrast door een onweer, gevolgd door sneeuw en hagel die ons ter plaatse
vastnagelden tot het morgenlicht kwam.
Maar ‘documentatie’ kan ook te ver worden doorgedreven, waar bijkwam dat ik
in die periode van mijn leven elk voorwendsel benutte om van huis weg te lopen de
bergen in. In het dagboek van Paccard had ik een korte notitie gevonden: tijdens een
van zijn bestijgingspogingen was Balmat halfweg de Aiguille du Gouter, een top op
de Mont-Blancgraat, door de bliksem van de rotsen afgeslingerd. Toen ik Luc
voorstelde om bij onweer de Aiguille du Gouter te gaan bestijgen, weigerde hij boos.
Dus vertrok ik alleen, vanzelf zonder het hem te vertellen want dan zou hij het me
belet hebben.
Ik ging bij onzeker weer slapen in het hoge berghotelletje ‘Tête Rousse’ en kreeg
de volgende morgen vroeg het bestelde onweer prompt geleverd, maar dan in een
groter en intenser portie dan ik verwacht had. Zo is de natuur in de bergen nu eenmaal:
ze schenkt met gulle hand. Halverwege de graat naar de Aiguille du Gouter merkte
ik dat de nevelige wolk waar ik eenzaam in omhoogklauterde, verzadigd was van
elektriciteit, want
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mijn pikkel begon te zoemen, ik had een gevoel of een onzichtbare
schoonheidsspecialiste mijn wenkbrauwen aan het epileren was en als ik mijn hand
uitstrekte, voelde ik in mijn vingertoppen een sterke tinteling. Toen al deze
verschijnselen in hevigheid toenamen, kwam ik tot de verstandige slotsom (ik gebruik
dit paradoxale adjectief opzettelijk om aan te duiden hoe onverantwoordelijk
knettergek ik in die tijd was) dat ik als levende bliksemafleider over een graat
klauterde die feitelijk bestond uit rotsfragmenten, door eeuwen bliksem uit elkaar
gerukt. Om mijn hachje te redden kon ik beter languit op de naaste sneeuwhelling
gaan liggen. Maar die afdaling van enkele meters langs een gespleten blok werd mij
bespaard toen er recht voor mij een ronde vuurbol naar beneden viel met een geluid
alsof er een lange reep linnen in tweeën werd gescheurd. Tegelijk kreeg ik een
oplawaai waardoor ik als een kikker de lucht insprong, want ik kwam in een diepe
kniebuiging op de harde sneeuw neer, zo diep dat mijn knieën tegen mijn kin kaatsten.
Ik rolde en tolde de sneeuwhelling af en nam met achterlating van mijn verdwenen
pikkel schreeuwend, struikelend en uit vele schrammen bloedend, de vlucht naar
omlaag. Toen ik een uur later onder het veilige dak van de hut zat, schreef ik met
een zere hand, volgesmeerd met strepen jodium, dadelijk een reeks indrukken op die
ik, meer door geluk dan wijsheid, later in mijn roman verwerken kon. Wat ik
uitgekuurd had getuigde niet van moed, maar van domme roekeloosheid, geboren
uit onverschilligheid.
Dat was trouwens toentertijd, althans uiterlijk, mijn levenshouding. Mijn eerste
huwelijk lag aan duigen en wij leefden als vreemden naast elkaar in de oude boerderij
hoog boven Chamonix, die ik voor een jaar gehuurd had om er mijn roman te schrijven
en waar ik enkel nog een maand of wat bleef wonen omdat ik vanuit mijn werkhok
op de verbouwde hooizolder een subliem uitzicht had op de Mont Blanc.
Onvermijdelijk projecteerde ik in mijn boek ook een deel van mijn eigen perikelen.
De ups en downs in het huwelijk tussen twee zo verschillend geaarde mensenkinderen
als Jacques Balmat en zijn vrouw Jeanne-Marie hoefde ik niet uit mijn duim te zuigen.
En de instinctieve honger naar vrouwelijke tederheid die een man ondervindt naast
een eens geliefde vrouw die hem volslagen vreemd geworden is, vond zijn neerslag
in een van de beste stukken proza die ik volgens eigen bescheiden mening
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heb neergeschreven in het hoofdstuk getiteld ‘Het onzichtbare brood’.
Moderne psychologen zijn van mening dat een mens droomt om geestelijk in
evenwicht te blijven; de situaties die men in de werkelijkheid van de dag niet aan
kan of uit de weg gaat, reageert men in de droom af. Een schrijver is (soms) iemand
die tijdens zijn scheppende werk met open ogen door blijft dromen; vele boeken
bevatten bestanddelen die door het onderbewustzijn worden ingegeven. Pas lange
jaren later, toen ik De grote verwildering ten behoeve van een nieuwe oplage doornam,
werd het mij duidelijk dat ik in de protagonist van mijn roman, de Witte Berg, even
lokkend als gevaarlijk, even mooi als perfide, even onbegrijpelijk als boeiend, zonder
het te beseffen ook de vrouw had gesymboliseerd die na de voltooiing van dit boek
voorgoed uit mijn leven zou verdwijnen.
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Liefde en oorlog
Toen De grote verwildering verschenen was, zei Emanuel Querido: ‘U heeft nu
achter elkaar drie serieuze boeken geschreven. Probeer het nu eens met iets lichters,
een kleine kittige roman.’ Daar voelde ik weinig voor, want ik vond het leven eerder
rottig dan kittig. De reportages voor Het Volk hadden me wegwijs gemaakt in de
wildernis van de menselijke ellende. In Nederland liepen de honderdduizenden
werklozen, slachtoffers van een harteloos kapitalisme, doelloos rond te banjeren; in
Oostenrijk, Italië en Duitsland had ik het ongeluk meegemaakt van mensen die
verdrukt, getrapt en gemarteld werden; in Polen had ik de politie op stakende
mijnwerkers zien schieten. En ook mijn eigen leven was weinig moedgevend. Te
levenslustig om ongelukkig te zijn, werd ik toch voortgezweept door een driftige
ongedurigheid. Mijn huwelijk was een puinhoop, ik troostte me op mijn reizen met
‘a girl in every port’ en voelde me eigenlijk alleen gelukkig in de bergen.
Maar een jaar later was alles anders, want toen had ik een meisje ontmoet dat mij
dadelijk de gedroomde vrouw leek. Ze was vijftien jaar jonger dan ik en zei gekke
dingen waar soms een wijsheid in stak veel te diep voor haar jeugdige leeftijd. Ze
was muzikaal en belezen, camoufleerde onder een naïef uiterlijk een uitstekend
verstand, redeneerde schrander over politiek en bekeek de natuur als een
sprookjesboek vol gekleurde platen waarop kleine wonderen gebeuren. Bovendien
zag ze er ook nog aardig uit; toen ik haar aan een van mijn vrienden voorstelde, een
Tsjechische diplomaat, zei hij terwijl ze even de kamer uit was: ‘Wo haben Sie so
etwas entzückendes gefunden?’
Zo iets vind je niet; zo iets drijft een gunstig lot je in de armen. In het voorjaar
van 1937 moest ik op een reportagereis die zeker vier maanden duren zou. Mijn plan
was de woelarbeid van de Gestapo te beschrijven in de landen rondom het Derde
Rijk. Door een toeval was ik verwikkeld geraakt in een poging van Gestapo-agenten
om een vooraanstaand Duits emigrant, een sociaal-democraat, uit Nederland te
ontvoeren, en op dat spoor wilde ik door-
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gaan. Elkaar vier maanden lang niet te zien leek ons beiden volslagen onmogelijk
en dus reisde mijn jonge vrouw met me mee door België, Frankrijk, Zwitserland,
Oostenrijk en Tsjechoslowakije. Want we beschouwden ons als getrouwd; het
voorschot op het boterbriefje zouden we wel inlossen zodra mijn echtscheiding
officieel in Nederland kon worden geregistreerd. Dat gebeurde in de herfst en daarna
betrok ik met dit jonge kind, dat praktisch haar hele leven in Amsterdam had
doorgebracht, een karig gemeubileerd jachthuis midden in een groot bos van
tweehonderd hectare in de buurt van Huis ter Heide. Nu staan daar rijen keurige
villaatjes, maar toen was het een zwijgende wildernis.
In dat stille huis, met als enige verwarming een grote open haard waarin aan een
vuurketting altijd een zwarte ketel hing met blanke kluiven om er bouillon van te
trekken, schreef ik in een paar maanden tijd Wampie, de roman van een zorgeloze
zomer. Het is een vrolijk, dwaas en soms toch ook ietwat diepzinnig boekje. Daardoor
lijkt het een beetje op Schloss Gripsholm, het meesterwerkje van Kurt Tucholsky.
De hoofdpersoon, Wampie, had ik vlak bij de hand en dat maakte het schrijven
gemakkelijk en soms ook moeilijk, want we waren pas getrouwd. Vanzelfsprekend
is Wampie grotendeels autobiografisch, want het gaat over de liefdesverhouding van
een man voor in de dertig met een kindvrouwtje dat een hoogst ernstig en ferm
karakter blijkt te bezitten.
Wat dit liefdeleven betreft (tegenwoordig heet dat kortweg ‘seks’, een woord dat
ik vermijd omdat het ondanks zijn kale zakelijkheid een smoezelige bijsmaak heeft
gekregen) is Wampie even openhartig als gezond en doorgaans zelfs bijna kinderlijk
onschuldig. Desondanks namen enkele stiekemerds er aanstoot aan. Een van hen
was een uitnemend boekverkoper, die weigerde het volgens hem onzedelijke boekje
in de winkel te nemen. Als hij vooruit had kunnen beseffen hoeveel hitserige
seksboekjes zijn opvolger vandaag om economische redenen moet etaleren, zou hij
een beroerte hebben gekregen.
Behalve deze boekverkoper namen ook enkele collega's in hun rol van critici
aanstoot aan Wampie, maar dan om litteraire redenen. Ik had gezondigd tegen de
stelling (waarin een portie verdrongen calvinisme meespeelt) dat litteratuur een zeer
ernstige bezigheid is die altijd op hooggestemde wijze beoefend dient te worden.
Maar ik heb een Latijnse ziel, die door een speling der natuur
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1945. Londen: met de minister-president mr. P.S. Gerbrandy.
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1950. Op weg naar Amerika (Kleine mensen m de grote wereld).
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1953. Met mijn vrouw Erie in Joegoslavië (Het land van Tito/Het land achter Gods rug).
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1954. Met Cas Oorthuys op de berg Athos (Grieken zijn geen goden).
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1955. In Joegoslavië.
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1962. Bij het werkhuisje.
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1965. Met de hond Milo in Hoenderloo (De goden gaan naar huis).
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1967. Tijdens het schrijven van Ontsporingen.
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in een Germaans uitziend lichaam terecht is gekomen. Ik had Wampie geschreven
om dezelfde reden die Italianen uit het volk soms drijft om plotseling in gezang uit
te barsten: uit pure levensvreugde. Bij mij was die het gevolg van herwonnen geluk.
En ik had Wampie zo geschreven dat althans een deel van die probleemloze en
kinderlijk blije levensaanvaarding op de lezer moest overspringen. Juist dat namen
deze humorloze lieden mij kwalijk. Ik had er volkomen vrede mee, vooral omdat
jeugdige lezers anders oordeelden en oordelen. Onlangs nog sprak ik voor een
gezelschap van een paar honderd middelbare scholieren uit eindexamenklassen. Toen
de inleider een half dozijn van mijn ernstig bedoelde romans opnoemde en het daarbij
liet, riepen ze in spreekkoor: ‘Wampie!’ Zo'n spontane reactie doet je dan, als je zelf
al tegen de zeventig loopt, enorm deugd.
Dadelijk na Wampie begon ik aan een politiek boek, Het Hakenkruis over Europa,
grotendeels een bewerking van de dozijnen artikelen die ik voor Het Volk geschreven
had tijdens mijn reportagereis rond het Derde Rijk. Deze reportage was geëindigd
in een zo ontmoedigende ruzie dat ik mijn ontslag als reisredacteur nam om de eer
aan mij zelf te houden. In 1935 had ik voor de eerste maal Mein Kampf gelezen.
Voor mij was dit boek niet alleen de geloofsbelijdenis van de rassenwaanzin en het
evangelie van de haat, maar ook het richtsnoer van een nieuw-Duits vuistrecht, dat
duidelijk streefde naar de gewelddadige verovering van Europa. De theoretici van
het nationaal-socialisme, tevens scheppers van de nieuwe wetenschap der dynamische
geo-politiek, zoals von Schumacher, prof. Haushofer en Trampler, werkten Hitlers
beginselen in hun loodzware boeken uit op een wijze die geen twijfel overliet aan
de edel-Germaanse bedoelingen. Maar het was juist mijn analyse van dit
veroveringsvisioen die weerstand opwekte bij de toenmalige kopstukken van de
SDAP. Tijdens een gesprek met Koos Vorrink in de herfst van 1937 stelde ik tot mijn
onthutsing vast dat hij nog nooit één regel van Mein Kampf gelezen had, dat toen al
in zijn 225ste druk was. En toen ik hem binnen twee jaar een Duitse aanvalsoorlog
voorspelde, verklaarde hij mij tot een overspannen mythomaan. Daarom schreef ik
in de inleiding van Het Hakenkruis de helaas voorspellende zin: ‘Wanneer straks het
alarmsignaal van de sirenes dat de onverwachte regen van brandbommen voorafgaat,
de trommelvliezen van de democratische re-
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geerders pijnlijk doet dreunen, zullen zij noodgedwongen en te laat ontwaken tot de
dan nutteloze erkenning dat zij de vijand te vroeg hebben onderschat en zijn leer te
laat bestudeerd.’
Ik schreef dit niet helemaal op losse gronden. Na gesprekken met Hendrik de Man
was ik er van overtuigd geraakt dat elk reformistisch socialisme nationalistisch en
staatsbehoudend moest worden zodra het onverhoopt de macht verwierf, en dit
perspectief maakte mij, die in mijn jeugd Troelstra als revolutionair had vereerd,
even mismoedig als roekeloos opstandig. Tijdens een lang verblijf in Oostenrijk,
waar ik ten slotte werd uitgewezen, evenals uit het fascistische Italië, was ik in
aanraking gekomen met revolutionair-socialisten wier radicale inzichten ik weldra
deelde. Daardoor kreeg ik ook het vertrouwen van de Duitse emigrant Werner
Blumenberg, die zijn revolutionaire Hitlerhaat verborg onder een stil en bescheiden
uiterlijk. Deze predikantszoon had in Hannover dadelijk na Hitlers machtsovername
een ondergrondse groep gesticht van sociaal-revolutionaire arbeiders en intellectuelen.
Hij had uit moeten wijken toen de Gestapo hem door een zuivere toevalligheid op
het spoor kwam, maar zijn groep die tenslotte enige duizenden antifascisten omvatte,
met Duitse grondigheid hiërarchisch georganiseerd, werkte zonder noemenswaardige
verliezen door. Via een vernuftig correspondentiesysteem waar de Gestapo nooit
achter is gekomen, ontving hij uit heel Noordwest-Duitsland vele inlichtingen over
de Duitse oorlogsvoorbereiding, inclusief nauwkeurige beschrijving van de Stuka's
en brandbommen, die later Rotterdam zouden teisteren.
In Het Hakenkruis over Europa kon ik daarover niets publiceren. Erger was dat
de struisvogelpolitici het toch niet zouden hebben geloofd. Querido raakte amper
duizend exemplaren van mijn boek kwijt, ook door tegenwerking van de grote bladen.
Zo betreurde het deftige Haagse Het Vaderland het dat ‘de rode pers thans een
opgewonden standje van een romanschrijver door Europa laat reizen om sensationele
reportages te schrijven [...] over een gebied waarop de grootste voorzichtigheid
geboden is.’ Geen wonder dat ik in een stemming kwam van ‘jullie kunnen allemaal
barsten en ik neem de kuiten’. Wat ik ook doen kon omdat de nieuwe hoofdredacteur
van Het Volk, de fijnzinnige Stuuf Wiardi Beckman, die met taaiheid en tact de
alleenheerschappij van de barse Van der Veen doorbrak, mij de opdracht verschafte
voor een
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reportage over Marokko en Algerije. Antikoloniale artikelen van daar konden geen
kwaad. Ik verzamelde die later in een bundel Het land der lemen torens (niet meer
in druk).
Maar het hele geharrewar bij Het Volk had mij zelfs wars gemaakt van
reisjournalistiek. Na Hitlers overval op Oostenrijk zag ik de oorlog met een ruk
naderbijkomen en in een gevoel van ‘après nous le déluge’ besloot ik, ook om nog
zoveel mogelijk van mijn jong geluk te genieten, de wijk te nemen naar mijn tweede
vaderland Joegoslavië om daar eindelijk aan de romantische liefdesroman te beginnen
waarmee ik al jaren rondliep, De bruiloft der zeven zigeuners.
Dit boek is zuiver ‘escapism’ en wat taal en stijl betreft sta ik er vandaag zeer
kritisch tegenover, eveneens omdat De bruiloft bij het publiek een eender soort faam
verwierf als Bunings Mária Lécina en om dezelfde soort redenen. Mensen die Mária
Lécina bejubelden, hadden doorgaans geen enkel ander vers van Buning gelezen.
Met De bruiloft zou het eender gaan. Na de bevrijding in 1945 hebben een aantal
lezers mij verzekerd dat lectuur van De bruiloft hen over veel ellende van de
bezettingsperiode had heen geholpen. Dankbaar noterend dat ik onvermoed een soort
leverancier was geweest van litteraire peppillen, bleef ik toch bij mijn kritisch
standpunt.
Het gegeven was natuurlijk een trouvaille. Een jeugdige losbol, die al een dozijn
liefdesavonturen achter de zorgeloze rug heeft, van beroep pers- en kunstfotograaf,
moet een serie illustraties maken bij een geleerd werk over de zeldzame fresco's in
middeleeuwse Macedonische kloosters. In het oerromantische bergstadje Ochrid
ontmoet hij een jong meisje, studente in de filosofie. Deze Doesjka is zo zuiver en
sterk dat Branko's geroutineerde poging tot een vluchtige verhouding op haar fierheid
te pletter loopt. Voor het eerst van zijn leven ontmoet hij de vrouw die hem baas kan
en hij besluit met haar te trouwen, want ook zij is op hem verliefd geraakt. Om het
huwelijksfeest op de traditionele Servische wijze op te luisteren, haalt hij de zeven
beste zigeunerviolisten, die hij op zijn omzwervingen heeft leren kennen, naar Ochrid.
Om de prijs dingend die hij heeft uitgeloofd, spelen en zingen deze zeven pokdalige
boeven dan één voor één zijn zeven lievelingsliederen, die de noodlottige herinnering
bij hem oproepen aan even zovele roekeloze en onverantwoordelijke liefdesavonturen.
In de plotse-

A. den Doolaard, Ogen op de rug. Terugkijkend naar boeken en tijdgenoten

100
linge overtuiging dat hij voor een huwelijk niet deugt en dat hij Doesjka, die veel te
goed voor hem is, enkel ook maar ongelukkig zal maken, neemt hij tijdens de nacht
voor het kerkelijk huwelijk de vlucht naar het nabije Albanië, waar hij zich in het
eerste het beste stadje laveloos zuipt. Maar Doesjka, die door haar strenge jaloerse
vader gedwongen wordt zich voorlopig in een orthodox nonnenklooster te verstoppen
om de openbare schande te ontlopen, gaat hem als moslimvrouw vermomd achterna,
vindt hem in zijn ontreddering en neemt hem mee terug naar het kant-en-klaar
ingerichte huis op de klip boven het bergmeer.
In dit grote meer van Ochrid, een van de mooiste van Europa, spiegelt zich een
stadje van bouwvallige huizen in bloesemtuinen, dat zelfs de verrukking opwekte
van Le Corbusier, de felste nieuwlichter in de architectuur. Onder de invloed van dit
romantische decor schreef ik een boek dat onbedoeld eigenlijk een film is met zeven
flash backs en bovendien nog een ‘happy ending’. Enkele jaren na de oorlog was de
verfilming zo goed als voor elkaar. Een beroemd Servisch acteur, die zich zelf na
het lezen van de Duitse vertaling in de hoofdpersoon Branko herkend had, speelde
gangmaker bij de vorming van een Duits-Joegoslavische combinatie. Maar in die
tijd onderschreef het Joegoslavische bewind, dat nu zo liberaal tegenover de kunst
staat, nog de theorie van het socialistisch realisme. De film moest grotendeels in
Ochrid opgenomen worden en daarvoor was de medewerking van de autoriteiten
nodig. Ze lieten de acteur, die de hoofdrol voor zich zelf had gereserveerd, op
vermanende toon weten dat er in het nieuwe communistische en dus hoogzedelijke
Joegoslavië geen losbollen bestonden die brave jonge meisjes belaagden, dat niemand
er ooit te diep in het glas keek, dat geen van de kroegzangeressen die de hele avond
volksliederen zongen onder begeleiding van een zigeunerorkest, ooit bijverdiende
door na het sluitingsuur met een van de kroeglopers naar bed te gaan, en dat het tegen
de opvoedende regeringspolitiek indruiste om zowel eigen volk als het buitenland
er aan te herinneren dat er vroeger, onder het verfoeilijke kapitalistische systeem,
zulke wantoestanden hadden bestaan.
Er is in De bruiloft net als in Wampie een flink stuk persoonlijke ervaring verwerkt.
Maar ik was zelf een nieuw bestaan begonnen; net als mijn hoofdpersoon Branko
had ik als zorgeloos vitalist het leven willen vieren in zijn volheid, tot ik net als hij
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merkte dat ik juist in die volheid verdronk en op een modderige bodem terechtkwam.
Het oerbeeld van Doesjka, de fiere jonge Macedonische bij wie ik tijdens mijn eerste
verblijf in Ochrid een blauwtje had gelopen, was intussen getrouwd en uit het stadje
verdwenen en omdat Wampie gelukkig niet retrospectief jaloers was kon ik in Doesjka
en de andere vrouwengestalten zielsrustig een stuk oud leven van mij afschrijven.
Op reizen door Macedonië hielp Wampie me bij het verzamelen van volksliederen,
waarvan ze de muziek noteerde. Toen ik tijdens de Boekenweek van 1939 een aantal
lezingen met lichtbeelden over De bruiloft moest houden, wist ik haar zelfs over te
halen daarbij de zeven volksliederen te zingen terwijl ze zich zelf begeleidde op een
accordeon, een van de vier instrumenten van het traditionele zigeunerorkest. Wampie
had zangles gehad en speelde goed piano, maar toen ik twee dagen voor de eerste
lezing tegen haar zei: ‘Waarom gaan we samen niet even een accordeon kopen?’
stribbelde ze tegen. Met mijn schromelijke onkunde van muziek lachtte ik haar
bezwaren weg: ‘Zo'n ding heeft toch ook toetsen, net als een piano?’ Maar behalve
die toetsen bezat het fraaie instrument ook nog een duizelingwekkend aantal knopjes.
Desondanks stond zij twee dagen later op het tot haar schrik helverlichte podium
van de Haarlemse schouwburg en zong, inwendig bibberend maar toch met vaste
stem, de zeven Zuidslavische volksliederen.
Ik had het voorgevoel dat dit voorlopig de laatste boekenweek zou zijn. Halverwege
het werk aan mijn roman werden we in het stille Ochrid opgeschrikt door de
oorlogscrisis, die uit zou lopen op het verraad van München. Ik maakte die dagen
der democratische schande mee in Praag en schaamde me zo diep voor mijn
Tsjechische vrienden dat ik figuurlijk en letterlijk de vlucht nam. Want wegens mijn
collectie uitwijzingen kon ik noch door Duitsland en Oostenrijk heen noch door
Italië, zodat ik per Air France over het voor mij verboden Midden-Europa heen moest
vliegen. Tijdens de volgende herfst en winter voltooide ik mijn roman in Nederland
en in het dorp Argentière in de Haute Savoie.
De uitgeverij Het Spectrum had mij intussen het voorstel gedaan twee delen te
schrijven van een complete geschiedenis der grote ontdekkingsreizen. Omdat ik geen
nieuw onderwerp voor een roman bij de hand had, ging ik daar grif op in. Als
documentatiema-
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teriaal zou ik veel boeken nodig hebben uit de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek
en daarom huurden we een klein gemeubileerd huisje in Blaricum. Na de Duitse
overval op Denemarken en Noorwegen kwam mijn vriend Werner Blumenberg ons
daar opzoeken. De berichten die hij van zijn ondergrondse groep uit Duitsland
binnengekregen had en die nu regelmatig aan de Britten werden doorgegeven, wezen
er op dat Nederland aan de beurt was. Hij ried mij aan bezuiden de grote rivieren te
gaan wonen, want dan kon ik in geval van oorlog gemakkelijker weg zien te komen
naar Engeland, om van daaruit te proberen weer verbinding met hem op te nemen.
Als ervaren verzetsman had hij zich al helemaal ingesteld op de illegaliteit. Ondanks
mijn strijdlustig anti-fascisme zou ik daarin, zoals hij mij met nadruk uitlegde, enkel
een gevaar kunnen vormen voor mij zelf en voor anderen. Niet alleen stond ik bij de
Gestapo op de zwarte lijst, maar als gevolg van mijn vele lezingen had ik een al te
bekend gezicht gekregen.
Ik zag de toekomst minder somber in dan hij, maar omdat ik toch een tijdje in de
Antwerpse bibliotheken naar oude zeilkaarten moest gaan snuffelen, verhuisden
Wampie en ik in april 1940 naar het Belgische Kempendorp Heide. Daar overviel
ons de oorlog. Na vele avonturen en een rakelingse ontsnapping aan een Frans
concentratiekamp (alles uitvoerig beschreven in Het leven van een landloper) kwam
ik begin juni 1941 in Londen aan.
Mijn vrouw ging in Britse dienst; de voorlichtingsdienst van de Nederlandse
regering in emigratie gaf mij de keus tussen het schrijven van een boek ‘dienstig aan
de Nederlandse zaak’ en werk bij de radio. Ik aarzelde geen seconde, want ik was
van mening dat de Nederlandse zaak zo duidelijk lag dat zij tegenover Britten en
Amerikanen geen propaganda in boekvorm nodig had. Mijn hoofd stond evenmin
naar litteratuur voor later gebruik; het minste dat ik voor mijn lezers en niet-lezers
in bezet gebied kon doen was te proberen hen moed in te spreken.
Dat heb ik dan ook vier jaar lang gedaan, vanuit de rotsvaste overtuiging dat het
nazibeest vroeg of laat (ik zelf rekende op een oorlog van ettelijke jaren) overwonnen
zou worden. Deze peptalks, die ik naast oorlogsnieuws eerst tot de tienduizenden
opvarenden van de Nederlandse koopvaardijvloot richtte als redacteur en speaker
van De Brandaris en later, via Radio Oranje tot de Nederlanders in verdrukking,
bezorgden mij bij een deel van het Nederland-
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se volk een grote populariteit. Eigen roem stinkt, maar ik kan het moeilijk ontkennen,
want na de bevrijding maakte die onverdiende roem mij duchtig verlegen. De
tegenkant was dat ik de eerste paar jaar na 1945 door een aantal intellectuelen en
ook schrijvers met de nek werd aangekeken. Inderdaad had ik mij voor de microfoon
niet altijd even fijn of litterair uitgedrukt. Ik was er van uitgegaan dat een intellectueel
het onderscheidingsvermogen bezat om zelfstandig te kunnen kiezen tussen
collaboratie, slappe passiviteit of verzet in welke vorm dan ook. De brede volkslagen
tot wie ik mij opzettelijk richtte, stonden aan veel groter verleidingen bloot en daarom
sprak ik hen toe in een taal die zij konden verstaan, met alle felheid die ik in mij had.
Toch sprak ik in mijn verbeelding steeds tot één persoon. Ik zag hem al sprekende
in Londen duidelijk voor mij terwijl hij, de hand aan het oor, naar de laaggedraaide
radio luisterde. Hij droeg een bruine slobberjas, was kalend aan de slapen en had de
gelige, gelooide trekken van de stadsproletariër. Toen ik dit later aan mijn oude
moeder vertelde zei ze: ‘Maar jongen, dat was de bakker! Zolang er nog brood
bezorgd werd, rekende hij het elke dag zo uit dat hij vlak voor het tijdstip van
uitzending bij mij naar binnen kon wippen.’
Een heel andere persoon die dagelijks naar onze uitzendingen luisterde, was koningin
Wilhelmina. De felle taal die Henk van den Broek (de latere leider van de
Wereldomroep) en ik uitsloegen viel blijkbaar bij haar in de smaak, want toen zij
voor de derde keer het Nederlandse volk toesprak, in maart 1942, deed zij alsof de
officiële maar toentertijd dodelijk saaie omroep Radio Oranje niet bestond en kwam
persoonlijk naar de studio van De Brandaris, terwijl haar vorige speeches in haar
werkkamer op platen waren opgenomen. Aan het eind van deze uitzending slaagde
ik er op het nippertje in een ramp van akoestische aard te voorkomen, zij het dan
door een zo onprotocolair optreden dat de oren van de zeer gezagstrouwe en
oranjeminnende Van den Broek er van klapperden. Toen na de speech de eerste
maten van het Wilhelmus klonken, deed de koningin een poging om overeind te
rijzen, misschien omdat wij ook waren opgestaan. Maar zij zat in een leunstoel die
een beetje te krap bemeten was voor haar koninklijke heupomvang, zodat het
notehouten meubel mee de lucht in rees. Ik zag aankomen dat de stoel de seconde
daarop tegen de grond zou slaan met
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een knal die via de geluidsversterkende microfoon in het verre vaderland de indruk
zou wekken dat er in de studio een bom was ontploft. Dus drukte ik haar door een
haastige handoplegging met stoel en al omlaag en fluisterde in het koninklijke oor:
‘Majesteit, blijf alstublieft zitten.’
Een maand of wat na deze ‘ongedwongen’ kennismaking bracht een van haar
adjudanten mij haar verzoek over een ‘litteraire thee’ te willen organiseren. Dit in
het kader van het lofwaardig koninklijk streven om kennis te maken met zoveel
mogelijk landgenoten in ballingschap. Deze moederlijke belangstelling had al, zoals
ik wist, tot gevolg gehad dat de koningin nolens volens kennis had gemaakt met
gebieden van ons taaleigen die anders zeker ‘terrae incognitae’ waren gebleven.
Tijdens een tuinwandeling met de bemanning van een naar Engeland ontsnapte
Katwijkse logger riep de schipper, die jaloers werd omdat een van zijn welbespraakte
jongmaatjes de koningin het ene verhaal na het andere vertelde, luidkeels: ‘Knillis,
sodeflikker jij op, nou wil ik es met Hare Majesteit lullen.’ Iets dergelijks viel van
de schrijvers die ik bij elkaar kon krabben niet te duchten; het gebruik van
schuttingwoorden was toen nog geen letterlijke of figuurlijke voorwaarde voor
litteraire verdienste.
Het gezelschap dat zich op een zaterdagmiddag bij de koninklijke villa buiten
Londen vervoegde, bestond uit Johan Fabricius, die in mei 1940 al in Engeland was,
Jan de Hartog, pas gearriveerd na een moeilijke ontsnappingstocht waarbij hij in de
Pyreneeën een schampschot in een been had opgelopen, Henri Sandberg, de
voormalige Parijse correspondent van Het Volk, die in zijn vrije tijd surrealistische
poëzie schreef, en ik zelf. Jan de Hartog kende de weg; zoals alle Engelandvaarders
was hij dadelijk na aankomst door de koningin ontvangen. Zij raakte daarbij zo
geboeid door zijn voortreffelijk voorgedragen verhalen, waarin hij als geboren
verteller nimmer een scherpe grens trok tussen belevenis en fantasie, dat zij een
logeerkamer voor hem in orde liet maken. Toen hij de volgende morgen vroeg uit
het raam keek, zag hij de koningin op het terras zitten met een boek op schoot dat
hem merkwaardig bekend voorkwam: Hollands Glorie, opengeslagen op bladzij
twee.
Wij werden opgewacht door een met zilveren snoeren en kwasten behangen
marechaussee. ‘Mij volgen, heren!’ commandeerde hij. In een grote slaapkamer
stonden vier porseleinen waskommen
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met vier lampetkannen vol dampend heet water op ons te wachten. De marechaussee
bleef in de open deur de wacht houden om te controleren of wij wel grondig genoeg
gebruik maakten van zeep en nagelborstel. Deze reinigingsceremonie vormde geen
overblijfsel van een of ander anachronistisch feodaal ritueel, maar koningin
Wilhelmina die haar hand niet omdraaide voor Duitse bommen en die tot verontrusting
van haar omgeving koppig weigerde in schuilkelders te duiken, was daarentegen
bezeten door een panische angst voor microben. Dat die bij miljoenen op de rand
van haar zilveren theeblad rondhuppelden en in wolken in de zonnige serre
rondzweefden was haar blijkbaar onbekend.
Na de thee moesten we met kunstprodukten komen opdraven. Ik las een gedicht
voor dat de koningin wel mooi moest vinden omdat het de titel droeg ‘Oranjehotel’.
Henri Sandberg reciteerde twee van zijn cryptische vrije verzen. Een daarvan, in het
Frans geschreven, bevatte de namen van een aantal Parijse cafés en hotels, en na elke
strofe keerde als suggestief refrein de regel terug: ‘Oh! le craquement de mon lit!’
‘Heel interessant, meneer Sandberg, alleen begrijp ik het niet helemaal.’
‘Daar zijn gedichten ook niet voor, mevrouw,’ zei Sandberg diplomatiek.
Nu was het de beurt van Fabricius, die met sonore stem een passage voorlas uit
zijn nieuwste, in Londen geschreven roman Nacht over Java. Ergens in het oerwoud
voert een Nederlandse controleur, die een guerillabende tegen de Japanners
georganiseerd heeft, een politiek gesprek over de toekomst met een ‘loerah’
(dorpshoofd). De laatste zin van het hoofdstuk luidde: ‘Vrees niet, loerah, de
Nederlanders komen terug!’ De koningin klapte geestdriftig in de handen en riep:
‘Bravo, meneer Fabricius, bravo!’ Jan de Hartog, Sandberg en ik kregen alle drie
een plotselinge en eensgezinde belangstelling voor de bloemen in de tuin, en toen
de koningin na een iets te lange stilte vroeg: ‘En u, meneer de Hartog?’ zei Jan, die
als onverbeterlijk acteur dadelijk in zijn rol van jeune premier viel: ‘Nee, majesteit,
je moet nooit proberen om boven een climax uit te klimmen.’ En toen, in onvervalst
Amsterdams: ‘Schenkt u mij liever nog zo'n lekker koppie thee in.’
De schrijvende piloot Jons Viruly had niet aanwezig kunnen zijn omdat hij ergens
tussen Bristol en Lissabon in de lucht zweefde.
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Later viel mij toch de eer te beurt hem op een uitgebreide ontvangst samen met zijn
toenmalige vriendin tegenover de koningin te betitelen als ‘de heer en mevrouw
Viruly’. Waarop Jons, toen nog volop non-conformist, na afloop tegen me zei: ‘Een
rare bedoening toch, zo'n oorlog! Had jij je drie jaar geleden kunnen indenken, dat
jij, de man van het gebroken geweertje, mij, de pacifist, plus zijn vriendin ooit aan
een koningin zou voorstellen?’
Dergelijke evenementen vormden een kortstondige onderbreking van lange
werkdagen met de microfoon als middelpunt.
Ik bezit, zoals trouwens vele romanschrijvers, een kameleontische natuur en heb mij
altijd gemakkelijk kunnen aanpassen aan velerlei milieus en, als het nodig was, aan
allerlei soort werk. Waarbij ik er steeds van uitging dat, als je iets dan toch doen
moet, je het zo goed mogelijk moet doen. Ik wierp me dan ook met hartstocht op het
radiowerk, tot ik in 1944 door de wrede verzadigingsbombardementen op Duitse
steden in diepe twijfel raakte. Ik wist met mijn naakte verstand dat de oorlog
gewonnen moest worden, maar de middelen tot dit doel namen zulke barbaarse
vormen aan dat ze mij een gewetensconflict bezorgden. Ik ging de oorlog, elke
moderne oorlog, zien als een noodlotsfactor in een snel voortschrijdend
ontmenselijkingsproces. De oorlog had mij geconfronteerd met het vraagstuk van
het menselijk kwaad, waar ik in mijn vitalistische periode overheen had geleefd.
Eens een heiden was ik nu deïst geworden, maar het geloof aan een scheppende
macht die ons mensen daarna met de gevaarlijke gaven van scheppend vernuft en
vrije wil aan ons zelf had overgelaten, maakte het probleem van onze kwade
neigingen, individueel zowel als collectief, des te nijpender. De vernuftige uitleg van
Leibniz, dat wij zonder dissonant geen harmonie zouden kunnen onderkennen en dat
wij als onvolmaakte schepsels in de beste van alle denkbare werelden leven, kon
mijn hart niet bevredigen.
Ik klaagde mijn nood aan een sympathieke Engelandvaarder, de Limburgse pater
Bleys, want ik wist dat hij niet alleen veel onderduikers had geholpen maar ook onder
zijn soutane handgranaten voor de Limburgse knokploegen had gesmokkeld. Hij zei,
met zijn zachte g: ‘Gij zit hier in het licht; denk dan allereerst aan hen die daarginds
in het donker zitten. Ge moet eens iets opbeurends schrijven voor onze Limburgse
onderduikers, al zijt ge dan niet
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katholiek. Ge weet toch dat ze, als ze in nood raken, bidden tot hun eigen speciale
beschermheilige, Onze Lieve Vrouwe van den goeden duik?’ Deze typisch
Bourgondische fantasie maakte iets in mij wakker en een paar dagen later schreef
dezelfde man, die eens als ‘laatste viking’ een ‘heidense hoogmis’ had gevierd, een
gedicht getiteld ‘Gebed tot Onze Lieve Vrouwe van den goeden duik’. Tot mijn
genoegen hoorde ik later dat de Limburgers het hadden opgevangen en in stencilvorm
ondergronds verspreid. Na de bevrijding nam ik het op in een kleine bundel gedichten,
die onder de titel De Partisanen drie drukken beleefde. Dat lag niet aan de gedichten,
maar voornamelijk aan de leeshonger in een land waar vier jaar lang de bonafide
schrijvers en uitgevers in staking waren gegaan.
Door de oorlogsondervindingen omgewoeld en veranderd werd ik van zorgeloos
vitalist tot een mens die zich bekommerde om mensen. Al mijn latere romans dragen
daar duidelijk de sporen van.

A. den Doolaard, Ogen op de rug. Terugkijkend naar boeken en tijdgenoten

108

Het verjaagde water
Het verjaagde water is mijn enige omvangrijke boek dat ik snel geschreven heb: 520
bladzijden druks in amper vijf maanden. Ik kon dit tempo opbrengen en volhouden,
niet alleen omdat ik na vier jaar schrijven en spreken voor de radio tot de nok geladen
was met verlangen mij uit te leven in woorden die niet dadelijk vervliegen zouden
op de wind, maar ook omdat ik de hele achtergrond in mijn vingertoppen had voor
ik de eerste regel typte. Want driekwart van de dijkdichting van het ogenschijnlijk
reddeloos verdronken eiland Walcheren had ik als insider dag in dag uit meegemaakt
- plus de vele nachten dat ik op de uiteengereten dijkkoppen had gestaan wanneer
de zee weer eens met één slag weken zwoegend mensenwerk tot flarden had gebeukt.
Toen ik in februari 1945 tijdens een reportagereis voor Radio Oranje voor het eerst
bij storm en springtij de ontmoedigend brede bressen bezocht, dacht geen haar op
mijn hoofd aan een litteraire weergave van een drama dat al honderden mensenlevens
had gekost. Maar de leider van het werk, dat de optimistische naam droeg van ‘Dienst
Droogmaking Walcheren’, de fijnzinnige ir. P. Janssen, bezat blijkbaar de gave in
de toekomst te kunnen kijken. Hij vroeg mij dadelijk of ik, zodra mijn radiotaak
voltooid was, bij zijn dienst zou kunnen komen als verbindingsofficier. Wat dat
inhield? Hoge Britse en Amerikaanse officieren rondleiden op een werk dat stond
en viel met geallieerde materiaalleveringen; voor de Londense BBC spreken over de
voortgang van de strijd, om zodoende de belangstelling in Engeland levend te houden;
buitenlandse journalisten voorlichten; documentaire foto's maken en dergelijke
klussen meer waar niemand anders tijd voor had.
Een van mijn collega's zei later: ‘Ik snap niet dat je zoveel tijd bij die droogmaking
verdaan hebt! Je bezit toch fantasie! Als je mij een paar brokken keileem levert en
een teil water en je laat me daar een dagje mee knoeien, dan schrijf ik even vlug als
jij een dijk bij elkaar.’ Ergens met de pet naar gooien is nooit mijn stijl geweest; ik
heb altijd geloofd dat een schrijver veel meer van
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zijn onderwerp weten moet dan hij in zijn boek stopt. Maar als ik meehielp een
zinkstuk op zijn plaats (‘in de raai’) te zeulen, op de sleepboten meedobberde door
de stugge branding of aan dek van een drijvende kraan bivakkeerde, dacht ik nog
steeds niet aan schrijven. Ik wilde allereerst het vertrouwen winnen van de arbeiders.
Door de naoorlogse schaarste was hun ligging en verpleging eigenlijk bedonderd
slecht. Een staking van een paar weken kon de finale mislukking van het werk
betekenen. De arbeiders gingen me vertrouwen omdat ik letterlijk en figuurlijk met
hen meeleefde en daardoor slaagde ik er in een paar conflicten in de kiem te smoren.
Zodoende kreeg ik meteen een grondig inzicht in de denkwijze en het gemoedsleven
van arbeiders die anders van nature geneigd zijn elke intellectueel met blanke handjes
te wantrouwen en met een gesloten smoel te bejegenen - iets wat uit vele zogenaamde
‘proletarische’ romans overduidelijk blijkt.
Toen na reeksen tegenslagen drie van de vier grote dijkgaten begin oktober 1945
dichtgesmeten waren, vroegen de hoofdingenieurs me of ik hals over kop een
documentair boekje zou willen schrijven dat op een komend feest als cadeau aan de
drieduizend dijkwerkers moest worden uitgereikt. Het kon geïllustreerd worden met
de foto's die ik tijdens het werk genomen had. Bij de radio was ik snel werken gewend
geraakt en in tien dagen flapte ik de vijf vel tekst uit de schrijfmachine.
Toen ik op een stormachtige oktobermiddag samen met ir. Janssen naar de laatste
nog openliggende dijkbreuk bij Fort Rammekens reed, zei hij: ‘Niet onaardig dat
boekje, maar een echt boek zou toch nog beter zijn, vind je niet?’ Hij zei het op zijn
gewone licht-ironische manier, met de snelle ietwat schuwe oogopslag die ik van
hem kende. De rest van de rit zweeg ik, want zijn terloopse opmerking betekende
voor mij een uitdaging die ik even moest verwerken. Maar toen ik een uur later in
de schemering boven op het oude fort stond en uitstaarde over de wijdte van kruivend
grauw water dat de deinende silhouetten omspoelde van dozijnen ratelende kranen
met wentelende zwarte armen, grommende perszuigers, bokkende sleepboten die
zwaaiende kantelbakken met stortsteen voortzeulden, terwijl daartussen het legertje
beslikte dijkwerkers in knie- en lieslaarzen zich schijnbaar belachelijk uitputte om
een schuimende ebstroom te temmen die zich met donderend geraas tussen de
aangevreten dijkkoppen door naar zee repte, aan-
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getrokken door een maan, statig en onbekommerd voortreizend achter dreigende
nimbuswolken - toen voelde ik opeens dat hier een groots onderwerp voor het grijpen
lag.
Ik was altijd met plezier weggelopen uit mijn geboorteland dat ik om zijn
bekrompenheid en pietepeuterigheid weinig beminde, om elders romantiek te gaan
zoeken. Maar dit was Holland op zijn best en breedst.
Ik had uitvoerig kennis gemaakt met dozijnen knoestige en markante karakters.
Maar voor wat ‘men’ als romanstof beschouwt ontbrak er één onontbeerlijk element:
de vrouw. Walcheren was een mannenwereld. Ik had al dadelijk gemerkt dat de
weinige vrouwen die het werk bezochten niet alleen met de nek werden aangekeken
maar finaal weggekeken. En hoe schrijft men een roman zonder seks? De enige
uitgewerkte vrouwengestalte in mijn boek kon enkel de zee zijn, het oerelement. Een
dergelijke personificatie was eigenlijk strijdig met mijn eigen natuurfilosofie, zoals
ik die in De grote verwildering had uitgewerkt: de elementen voeren een eigen en
buitenmenselijk bestaan. Maar in deze kroniek van de strijd tussen mens en zee was
mijn eigen natuuropvatting van geen belang. Het enige wat er op aankwam was wat
de dijkenbouwers, zowel de intellectuelen als de handarbeiders, van de zee dachten.
En al deze kerels leefden in een liefde-haat verhouding met het water waar ze al
werkend mee vochten en zelfs slapend van droomden, en dat in hun ogen alle
eigenschappen vertoonde van een jaloerse, heerszuchtige maîtresse: wispelturig, vol
valse streken, onberekenbaar, wreed, genadeloos en wraakzuchtig. De mannen
foeterden op het smerige loeder, maar waren er zo aan verslaafd geraakt dat ze er
hun werkelijke vrouwen en vriendinnen voor verwaarloosden. De uitbeelding in
woorden van de verraderlijke zee in al haar snel wisselende gestalten en stemmingen
moest een onmisbare schakel worden in het geheel. Om het boek af te ronden, voelde
ik, moest ik het gevecht om Walcheren ook in het grotere kader plaatsen van
Nederlands eeuwenlange strijd tegen de zee.
Dat waren de denkbeelden die ik met stijve vingers neerkrabbelde in een
notitieboekje, in trefwoorden, want het potlood kon mijn gedachten niet bijhouden.
De conceptie van een boek lijkt op de eerste nacht van een liefdesavontuur: je kunt
er niet genoeg van krijgen, je trilt van verrukking, het lijkt alsof je samen alleen bent
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in het heelal; maar de volgende morgen is de wereld geen spat veranderd. En als je
van dat avontuur een duurzame verhouding wilt maken, die al of niet een huwelijk
kan zijn, dan moet je daar heel hard aan werken.
De eerste maanden kwam ik aan dit werk niet toe. Pas na de sluiting van het vierde
dijkgat, februari 1946, was mijn taak bij de Dienst Droogmaking Walcheren afgelopen.
Tegelijk werd ik vijfenveertig jaar. Daarmee had ik meteen de leeftijdsgrens voor
reserveofficieren bereikt en voor een mij aangeboden nieuw kort dienstverband in
een hemelstreek die officieel Den Haag hardnekkig en kortzichtig ‘Nederlands-Indië’
bleef noemen voelde ik als anti-koloniaal ingesteld socialist totaal niets. De gemeente
Vlissingen wees mij een door bominslag beschadigde woning op de zeeboulevard
toe en ik maakte nog gauw van mijn uniform gebruik om in het wegens landmijnen
voor burgers verboden duinterrein uit de Duitse ondergrondse bunkers twee vaste
wastafels, een complete wc. en een telefoon weg te halen - nuttige voorwerpen die
in mijn nieuwe woning aan diggelen lagen te zamen met het halve dak. De timmerman
die het dak repareerde, sloeg uit overgeschoten hout een uitneembare werktafel en
twee grote boekenkasten in elkaar (die ik vandaag nog steeds gebruik); ik hield op
Walcheren snel een aantal lezingen waarvan het honorarium in natura werd uitgekeerd
in de vorm van kruiken jenever, gerookte hammen en een half varken; een bevriend
aannemer bezorgde ons een vrachtwagen vol kolen; een belezen Belgische
Scheldepiloot liet bij een nachtelijk bezoek aan mijn nieuwe werkkamer een gonjezak
vol pakjes Waalse pijptabak achter, en aldus op vitale terreinen gevrijwaard tegen
de elders in Nederland heersende oninspirerende schaarste, ging ik begin mei 1946
aan het werk.
Zodra ik na een maand een goede honderd bladzijden bij elkaar had, vroeg ik aan
mijn vrouw, die ze in het net had getypt, wat ze ervan dacht. Niet alleen door veel
lectuur maar ook door haar zelfstandig werk was haar kritisch
onderscheidingsvermogen tijdens de oorlogsjaren gerijpt. ‘Goed geschreven maar
veel te zwaar,’ kreeg ik te horen. ‘Kan je niet iets verzinnen om je verhaal luchtiger
te maken? Nu lijkt het net een ongerezen brood. Allemaal blubber en klei en stenen
en harde kerels en machines, alles even ernstig en geen greintje humor. Er waren,
behalve de dijkenbouwers, toch ook gewone mensen op Walcheren? Hoe on-
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dergingen die dat allemaal?’
Toen ze dat laatste zei, flikkerde er opeens een lampje bij mij aan. Elk groot
gebeuren heeft behalve zijn tragische of heroïsche dimensies ook zijn kleinmenselijke
tragi-komische kanten en door die te verwaarlozen had ik mijn opzet scheefgetrokken.
Opeens schoot mij het beeld te binnen dat me het scherpst was bijgebleven uit de
debâcle van Frankrijk in 1940, omdat het de hele tragedie opsomde van tien miljoen
geestelijk ontredderde mensen, radeloos vluchtend voor onbegrijpelijke machten.
Een vrouw die als een slaapwandelaarster voortsjokte over de weg, in de hand een
zak koffiebonen, die langzaam leeg begon te lopen zonder dat ze het eerst merkte.
In de verte huilden sirenes hun luchtalarm, iedereen vluchtte de velden in, maar zij
liep terug om één voor één haar verloren koffieboontjes bij elkaar te rapen, want dat
was haar enige overgebleven bezit waar ze nu haar leven voor waagde.
Op Walcheren waren vanzelf dergelijke dingen gebeurd. Ik rende de trap op naar
mijn werkkamer, smeet de honderd getypte vellen in de prullenmand en begon van
voren af aan. Drie uur lang roffelde ik op de schrijfmachine zonder op te kijken en
zonder na te denken; wat ik schreef werd gedicteerd terwijl ik in de mysterieuze staat
van begenadiging verkeerde die nooit lang duurt, maar die een begaafd schrijver
soms ook kan oproepen door dag in dag uit stug en geduldig door te werken. Achter
elkaar schreef ik een aantal episodes over kleine mensen om daar later een keuze uit
te doen. Een van die mensen heette Anton Hijnssen en hij was verzekeringsagent in
Souburg. Ik kende geen meneer Hijnssen en ik was maar één keer in een waterjeep
door de klotsende straten van Souburg gevaren, maar opeens stond het keurige
meneertje in levende lijve voor me.
Toen ik die Hijnssen eenmaal bij zijn nekvel had, was het boek gered. Want om
de twee hoofdstukken dijkdichting en heroïsch gevecht tegen aanzwellend springtij
en afbrokkelende tijd liet ik de doodgoeie, komisch eigenwijze Hijnssen opmarcheren,
het kleine mannetje dat in zijn brave aandrift om te helpen overal zijn neus in stak
en zich zelf ten slotte in zijn dromen verbeeldde dat hij het was die het leger van de
dijkwerkers aanvoerde. Ik hoefde Hijnssen niet te verzinnen; hij was een kant van
mijn eigen wezen dat geen haar verschilde van datzelfde facet bij honderdduizenden
andere mannen. Praten we niet allemaal mee over vraagstukken waar
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we geen verstand van hebben en dromen we ons zelf niet allemaal belangrijker dan
we zijn? Maar Hijnssen was behalve een opschepper ook nog een fantast. Pas na het
verschijnen van Het verjaagde water merkte ik dat de humorist James Thurber de
dagdromer die zich door zijn verbeelding laat meeslepen in een novelle zo raak had
neergezet dat iedereen in Amerika weet wat je bedoelt als je het over een
Walter-Mitty-type hebt. Maar Thurbers short story is een moment-opname en ik
moest van Anton Hijnssen een uitgewerkt portret maken. Dat ik daarin, naar ik zelf
meen, slaagde, vormt allereerst een bewijs van Somerset Maughams wijze opmerking
dat een schrijver enkel een levensware gestalte kan scheppen wanneer minstens één
belangrijk facet van die gestalte in hem zelf leeft. Ik zou daaraan willen toevoegen
dat geen enkele boekenfiguur het langer uithoudt dan een zomervlinder tenzij de
schrijver hem of haar zoal niet met liefde dan toch minstens met ruimhartige tolerantie
uitbeeldt. Een schrijver moet een even mild begrip kunnen opbrengen voor de fouten
van zijn gestalten als voor zijn eigen tekortkomingen. Hij dient, al schrijvende, even
objectief te blijven tegenover de rotzak als tegenover de man die in het eigenlijke
leven zijn beste vriend zou kunnen zijn.
Die eis van objectiviteit krijgt zijn lastige kant wanneer een schrijver, zoals ik op
Walcheren, een stel kant en klare figuren voor zich vindt die hij bezwaarlijk door
scheppingen van zijn fantasie kan vervangen. Het zou volslagen idioot geweest zijn
indien ik de leider van het werk (later leider van het Deltaplan), ir. P.Ph. Janssen,
die het hele plan voor de vierdubbele dijkdichting al kant en klaar in zijn hoofd had
toen de springvloed nog ongehinderd dwars door het eiland zwalpte, achter zijn met
rapporten en grafieken beladen bureau vandaan had geduwd om hem te vervangen
door een fantasiefiguur. Dit zondigen tegen een onvermijdbare historiciteit kwam
des te minder bij mij op zodra ik kennis had gemaakt met zijn bondgenoot en
tegenspeler, de bedrieglijk goedlachse rabauw die af en toe, steevast bekleed met
baggerlaarzen en oliejas, die hij blijkbaar enkel 's nachts uittrok, als een rukwind
naar binnen kwam stuiven, om dan in de bezoekersstoel, die onder zijn gewicht
kraakte, een knetterend nummertje kritiek weg te geven op de door hem versmade
nieuwe werkmethoden van de bleke bureau-ingenieur. De rauwe, impulsieve,
blind-egocentrische aannemer-uitvoerder en de beschaafde ingenieur met zijn diepe
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mensenkennis, die hij echter doorgaans sarcastisch uitte, vormden zulke prachtige
tegenstellingen dat zij voor een schrijver als romanfiguren ‘gefundenes Fressen’
waren.
Ik nam de figuren op Walcheren dus zoals ze waren, en zette alleen hun meest
opvallende trekken steviger aan. De vele bijfiguren zijn daardoor schetsen in houtskool
gebleven. Om aan te duiden dat deze simplificatie opzettelijk was, koos ik voor vele
van deze figuren karakteriserende eigennamen. De flamboyante, extraverte
rechterhand van de werkleider, een bekwaam ingenieur die echter altijd de indruk
maakte dat hij de rol van zijn eigen leven speelde, doopte ik bij voorbeeld ir. Willem
Wappervaan. Ik ben bang dat hij me dat bij zijn leven nooit heeft vergeven, want in
Waterstaatkringen werd hij sindsdien doorlopend onder die naam aangeduid.
Tijdens mijn werk op Walcheren leerde ik één ding dat mij later te pas zou komen:
twee maal twee is niet altijd vier, maar de uitkomst is een getal tussen vijf en oneindig.
Het werk was meer dan de optelsom van ingenieurs en tekentafels, aannemers en
kranen, arbeiders en klei, meer dan de vermenigvuldiging van menselijk vernuft en
het vermogen van machines. Het werk zelf bezat een drijvende kracht, waarvan de
mensen meer en meer bezeten werden, zodat ze prestaties leverden ver boven hun
gewone vermogen. Het groepsverband bracht een mysterieuze aandrift voort waarvan
zelfs zij die het georganiseerd hadden, zich slechts vaag of in het geheel niet bewust
waren.
Jarenlang had ik als eenling geleefd en ook mijn oorlogswerk voor de radio was
het werk van een individualist geweest. Nu had ik voor het eerst de macht
ondervonden die een collectief voortbrengt. Op Walcheren was dat een macht ten
goede, een macht tot behoud. Daardoor had het modderige, kapotgebeukte eiland als
een soort geestelijk paradijs opzij van de werkelijke wereld gelegen. Mijn volgende
roman zou in die werkelijke wereld spelen, al wist ik het nog niet; de wereld van de
grote machten, door mensen gemaakt maar aan hun greep ontsnapt.
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Kleine mensen in de grote wereld
Het verjaagde water had ik in vijf maanden geschreven, maar de roman die er op
volgde kostte mij vijf jaar (1948 tot en met 1952). Het manuscript kwam met horten
en stoten tot stand, zoals wel blijkt uit de plaatsvermelding op de laatste bladzijde:
Blaricum-Hannover - Parijs - New York - Rowayton - Pagosa Springs Glendale-Sjusjoen-Lovran-Beekbergen. Dit betekent dat ik aan dit boek werkte in
zes verschillende landen, waar ik met mijn kleine gezin tijdelijk woonde of in m'n
eentje doorheentrok: Nederland, West-Duitsland, Frankrijk, Amerika, Noorwegen
en Joegoslavië. Het schrijven nam ook zoveel tijd in beslag omdat de oorspronkelijke
opzet veel te groot was. Het manuscript groeide uit tot een 1500 getypte bladzijden.
Na veel schrappen en condenseren had de eerste uitgave in boekvorm nog altijd een
omvang van ± 650 bladzijden.
Kleine mensen speelt zich geheel af in het jaar 1948. Het is dus een boek over de
wereld van gisteren, maar dan beschreven onder een gezichtshoek die haar in alle
hoofdzaken precies gelijk maakt aan de wereld van vandaag. Want Kleine mensen
is een boek over menselijke wezens in de greep van machten, uit hen zelf
voortgekomen maar aan hun invloed ontgroeid; mensen die de weg weten in het
heelal maar niet naar het hart van hun naaste; mensen die met hun vernuft een
waanzinnige wereld gemaakt hebben waar zij met hun gezond verstand verbijsterd
tegen aankijken; mensen wier lot overal eender is maar die elkaars lot niet kunnen
begrijpen; mensen die zo groot en machtig zijn dat ze de zon op aarde kunnen halen,
maar tegelijk zo machteloos dat ze beven voor de toekomst.
Kleine mensen in de grote wereld is op de meest onbeschaamde manier zowel een
tijdsroman als een tendensroman. Maar tegelijk is het een boek over het menselijk
tekort dat van alle tijden is, en over het enige tegenwicht tegen de dreigende machten
der vernietiging: de liefde voor de medemens. Die liefde is absurd, maar niet absurder
dan de haat.

A. den Doolaard, Ogen op de rug. Terugkijkend naar boeken en tijdgenoten

116
Naar de vorm wijkt het boek af van al mijn andere romans en dus ook van het geijkte
romantype. Eigenlijk is het een trilogie met een drievoudig commentaar. In een
proloog deelt de schrijver mee wat hem drong om op reis te gaan om te zien hoe de
mensen vandaag leven: een bezorgdheid om de toekomst van zijn eigen kind, die
uitgroeit tot een verontrusting om het leven van de mens in het algemeen. Dan volgen
er drie romans, die het leven en levenslot beschrijven van mensen in Frankrijk,
Duitsland en Amerika. Na elk deel probeert de schrijver zich rekenschap te geven
van de voorvallen in een korte beschouwing die de titel draagt: Brief aan God.
Eigenlijk gaan die brieven over het raadsel van het mensenbestaan, en de derde brief
is een poging tot een oplossing.
Ik zelf vind deze roman de beste en meest menselijke van al mijn boeken. Maar
dat komt misschien omdat ik er zolang mee ben opgetrokken en er zelf bijna onderdoor
ben gegaan van spanning of ik het wel zou halen. Toen ik aan het boek begon, leefde
ik goed en had geen geldzorgen. Tijdens het schrijven van de laatste hoofdstukken
lag ik met een gebroken been op bed en stond bij mijn geduldige uitgeefster voor
tienduizend gulden in het krijt. Maar om geld heb ik mij nooit bekommerd en evenmin
om de gedachte of de lezers zo'n rare pil, samengesteld uit vele en vreemde
ingrediënten, wel zouden willen slikken. Ik was bezeten van een idee en ging er van
uit dat het er niet op aankwam in welke nog zo ongebruikelijke vorm ik die
neerschreef; als ik het maar deed met zo'n intensiteit dat ik mijn eigen spanning en
overtuigingskracht op de lezer kon doen overspringen.
Het idee voor Kleine mensen vond ik oudergewoonte al reizende. En dat ik op reis
kon gaan in een tijd toen dat voor de meeste mensen nog niet mogelijk was, dankte
ik aan de vertalingen van Het verjaagde water.
Voor een schrijver die voornamelijk van zijn romans moet leven is elk nieuw boek
een hachelijk avontuur, want de publieke gunst is onvoorspelbaar. Geen haar op mijn
hoofd had er aan gedacht dat Het verjaagde water de best-seller van 1947 zou worden,
want dadelijk na aflevering van het manuscript ging ik met vrouw en eerste baby
naar Londen terug om daar als redacteur van een tijdschrift en vertaler voorlopig wat
geld te verdienen. Dat was letterlijk broodnodig. Tijdens de oorlog, toen in het
voortdurend gebombardeerde Londen elke dag de laatste kon zijn, hadden Wam-
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pie en ik geleefd als de zorgeloze krekels uit de fabel, terwijl alles wat ik in het
vaderland bezeten had, inclusief een tegoed bij mijn uitgeefster, door de Duitsers in
beslag was genomen als ‘vijandelijk eigendom’ toebehorend aan een
‘judeo-bolsjewiek’, zoals de landverrader Blokzijl mij op een dag via de Hilversumse
radio omschreef.
Maar na een half jaar konden wij het versomberde naoorlogse Londen al verlaten,
want bij Querido vlogen de boeken de deur uit. Ik had het gevecht om Walcheren in
het brede historische kader geplaatst van onze eeuwige strijd tegen het water, onze
erfvijand. Daardoor was ik er onbewust in geslaagd de nationale trots te prikkelen,
die door de oorlog een deerlijke knauw had gekregen. Op eendere wijze als dat in
1940 met Jan de Hartogs Hollands Glorie het geval was geweest kreeg Het verjaagde
water daardoor een brede lezerskring. Daarna brachten acht buitenlandse uitgevers
vertalingen.
De eerste die zich meldde was mijn Tsjechische vriend Bohumil Janda, de eigenaar
van Sfinx. Deze kosmopoliet van fijne smaak had voor de oorlog meer Nederlandse
romans vertaald uitgegeven dan het totaal aan Tsjechische boeken die in Nederland
waren verschenen. Na Oriënt-Express en De grote verwildering wilde Janda nu mijn
laatste roman brengen, maar omdat hij niet over deviezen kon beschikken stelde hij
ons een vakantie in zijn vaderland voor, te bekostigen uit het voorschot van 10.000
kronen. De hele oorlog door hadden we nooit een werkelijke vakantie gehad en dus
reisden we meteen naar de Hoge Tatra om daar een maand te skiën. Tegen het eind
van die februarimaand van 1948 deed de Tsjechische communistische partij een
greep naar de macht. Wij reisden dadelijk naar Praag terug omdat ik nog zoveel
mogelijk van die omwenteling mee wilde maken. Nadat ik Wampie op een vliegtuig
naar Amsterdam had gezet, ging ik oudergewoonte hier en daar rondneuzen. Na twee
dagen merkte ik dat ik gevolgd werd; de Tsjechische politieke politie had blijkbaar
haar Gepeoe-lesje uitstekend geleerd. Nu ik ‘aangebrand’ was gebood de
ongeschreven wet van het ondergrondse werk dat ik zo snel mogelijk de kuiten moest
nemen om bevriende Tsjechen niet in gevaar te brengen. Dus verliet ik Praag hals
over kop als meerijder in een Nederlandse vrachtauto.
De Autobahnen waren toen nog gesloten voor burgervoertuigen

A. den Doolaard, Ogen op de rug. Terugkijkend naar boeken en tijdgenoten

118
en de lange rit door de eindeloze reeks verwoeste Duitse steden en industriegebieden
werd voor mij een nachtmerrie. Steeds wanneer we stoppen moesten op kruispunten
of bij het langzaam laveren tussen bergen puin door, doken gele kindergezichten
naast de vrachtauto op en tikkende vingers tegen de zijruit van de cabine vroegen
om brood. Elke ruïnestad was een optocht van geluidloos opduikende en weer
verdwijnende hongergezichten. Uit de kranten wist ik dat er in de westzone van het
verslagen Duitsland miljoenen vluchtelingen en ontheemden rondzwierven, maar
van hun ellende had ik me nooit rekenschap gegeven.
Weldra zou ik naar deze ontreddering terugkeren, want de avond van mijn
thuiskomst kreeg ik onverwacht bezoek van Louis Frequin, de hoofdredacteur van
de Gelderlander Pers. Ik scheen de enige schrijvende Nederlander te zijn die de korte
revolutie in Praag had meegemaakt en daarom wilde hij mij charteren voor een
reportage heet van de naald. Dit betekende dat hij het eerste artikel meteen wilde
meenemen.
Waarom niet, dacht ik; wie 't eerste komt het eerste maalt. Met de PVDA had ik
gebroken, en dus ook met Het Vrije Volk, toen deze partij de gewapende aanval op
de republiek Indonesië ondersteunde. En een kortstondige medewerking aan Het
Parool was op niets uitgelopen toen ik het in 1946 vanuit Londen waagde het beleid
van de Labour-regering te kritiseren. Wars van links conformisme lokte medewerking
aan een dagblad dat vrij stond van politieke groeperingen mij aan, ook al was de
signatuur van De Gelderlander katholiek. Ik besefte dat weldra de roddel zou
rondgaan dat ik mij, zwervensmoe, in de schoot der Moederkerk had neergevleid,
maar wie zich in dit landje om praatjes bekommert kan zich beter meteen ophangen.
Frequins verzekering dat hij geen woord aan mijn kopij zou veranderen was mij
voldoende.
Ik kon toen niet vermoeden dat dit eerste haastige artikel over de omwenteling in
Praag het begin zou vormen van een langdurige samenwerking, die haar neerslag
niet alleen gevonden heeft in reportages maar ook in reisboeken en tenslotte in
gedeelten van romans. Daarom lijkt dit de plaats om iets te zeggen over de verhouding
nissen reportage-journalistiek en litteratuur.
Een reportage van gehalte dwingt tot het zoeken en weergeven van het beeldende
detail en tot het stenografisch uitbeelden van personen, in wat de Engelsen ‘thumb-nail
sketches’ noemen. Geen
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enkele zin uit een van mijn reportages is ooit in een romanhoofdstuk terechtgekomen,
maar wel is menige reportage de werktekening geweest voor een romanpassage. De
verhouding tussen artikel en boek is dan die tussen situatieschets en uitgewerkt
schilderij; de snelle, nerveuze potloodschrap maakt in de roman plaats voor de
geduldige penseelvoering. Ten slotte is er, voor mij tenminste, ook een praktisch
verband: zonder reportageopdrachten had ik na de oorlog nooit zo veel en zo lang
kunnen reizen als vroeger. Want de vooroorlogse gulden was nu duchtig gehavend,
terwijl mijn geldelijke verplichtingen veel groter waren geworden.
Het probleem van de miljoenen ontheemden in Duitsland liet mij geen rust. Ik
kreeg een vaag voorgevoel dat daar de achtergrond lag voor een tijdsroman. Over
de opzet had ik nog geen flauw idee; het voornaamste was eerst te zien en te beleven.
Als romanschrijver had ik in 1948 hoogstens en met moeite een doorreisvisum door
Duitsland kunnen krijgen, en het was dus in opdracht van De Gelderlander dat ik in
de lente van 1948 als verslaggever door West-Duitsland ging reizen. Ik dook in het
werk van de International Relief Organisation, die van de bezetters als stamkapitaal
de vele dozijnen zakken met gouden tanden gekregen had die de nazibeulen in de
concentratiekampen uit de monden van hun slachtoffers gebroken hadden. Bij de
grens van de oostzone sliep en at ik in de opvangkampen, waar de vluchtelingen uit
de Russische bezettingszone ontluisd en gedoucht werden, op nummer ingeboekt en
dan opnieuw achter prikkeldraad opgeborgen. Ik maakte de invoering van de nieuwe,
harde mark mee, waardoor iedereen alle vroegere bezit verloor, behalve de kapitalisten
die pakken aandelen hadden. Ik zag de mensen zoals ik ze nog nooit gezien had: als
stukken waardeloos oud vuil, voortgeblazen over verwoeste straten door de orkaan
van de politieke gebeurtenissen. Geladen met wrok en verbittering over mijn in de
oorlog vermoorde vrienden, was ik naar een volk teruggekeerd dat ik over de
oorlogsradio beschuldigd had zijn ziel verkocht te hebben aan de duivel van de
machtswellust. Maar van vlakbij viel dit abstracte begrip ‘volk’ op verwarrende wijze
uiteen tot levende mensen, schoftige maar ook ontroerende; en dat de goeden met
de kwaden moesten lijden kon ik moeilijk staande houden tegenover de hongerige
kinderen die zich avond na avond in slaap huilden in het nachtasiel onder het
Hannoverse station. In deze voormalige reuzenschuilkelder,

A. den Doolaard, Ogen op de rug. Terugkijkend naar boeken en tijdgenoten

120
nu een stinkend betonnen riool, volgepropt met britsen en menselijke ellende, gaf
een jonge Duitse vrouw mij door haar woorden en daden antwoord op de vragen die
mij sinds maanden benauwden.
In 1945 was de bom van Hirosjima als een voltreffer ook op mijn geweten
neergekomen; nu plaatsten veel hogere paddestoelwolken bij hun verwaaien een
tragisch vraagteken achter onze hele beschaving. En er was niemand die er iets tegen
deed. De mens, machtiger dan ooit, voelde zich volslagen machteloos in de greep
van onbegrijpelijke krachten. Maar anders dan ik, en zoveel andere intellectuelen,
liet het uitzonderlijke meisje dat ik later in mijn roman Annemarie zou noemen, zich
daardoor niet terneerdrukken, ook al was ze er beroerder aan toe dan al die
moedelozen uit het overwinnende kamp. Geld kon ik haar niet geven, want de militaire
marken waren voor Duitsers onbruikbaar. Alles wat ik haar cadeau kon doen, de
koekjes die ik in het militaire hotel bij de thee kreeg en de cake die ik bij de kok
tegen sigaretten ruilde, gaf ze weg aan de magere kinderen in het nachtasiel, dat op
een massagraf leek van mensen die per ongeluk nog leefden.
Ik schreef Annemarie af als een hopeloos geval. En toen bewees ze me tot mijn
beschaming dat het mijn hopeloosheid was, die afgeschreven moest worden, wilde
er van de wereld ooit nog iets terechtkomen. Elke keer dat ik haar weerzag had ze
iets van haar schaarse bezittingen, die ze in een rieten tas bij zich droeg, verkocht.
En toen ik afscheid van haar nam omdat ik naar de Amerikaanse bezettingszone
moest, had ze niets anders over om te verkopen dan haar lichaam. Een poos later, in
Frankfort, vond ik haar terug als soldatenhoer. Ze was prostituée geworden, niet uit
honger, maar, paradoxaal genoeg, om haar zelfrespect terug te krijgen. In de wereld
van puin was ze, zoals zoveel andere vluchtelingen, even weinig waard geweest als
een stuk steen; ze had het gevoel gekregen niet meer echt te bestaan. Nu onderhield
ze van haar hoerenloon drie kleine ouderloze hummels, die ze uit het puin had
opgeraapt. Ze had het enige gedaan wat ze doen kon, wanneer grote machten die
zich niet bekommeren om kleine mensen, hun vrees en hun haat uitvechten in een
verwoest land. Anders en beter dan Sartres ‘putain respectueuse’ was ze een ‘putain
respectable’ geworden.
Ik kende het litteraire werk van Sartre toen nauwelijks en had zijn existentiefilosofie
nog niet bestudeerd. Maar tijdsideeën zijn als
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graszaad dat de wind verwaait; als zout dat bij de oorsprong van een rivier aan het
water wordt toegevoegd en zich door het gehele stroomgebied verspreidt.
Pas jaren later ontdekte ik dat ik in haar een volslagen Sartriaans wezen had
weergegeven. Voor haar was het werkelijke leven begonnen ‘aan gene zijde van de
wanhoop’ (Sartre: Les Mouches). In een verwoeste wereld waarboven geen God
meer bestond en waarin geen normen meer golden (het motief van l'Être et le Néant),
had zij in volstrekte zelfstandigheid haar eigen waarden geschapen en haar eigen
gedragsnormen en moraal gekozen. En dat alles omdat zij de oorlog en de gevolgen
van die oorlog aanvaard had als haar persoonlijke verantwoordelijkheid: ‘Deze wereld
van brokstukken hebben wij zelf gemaakt.’
Zonder het te beseffen was ik zelf al door het existentialisme beïnvloed, want na
mijn terugkeer uit Duitsland begreep ik dat ik maar op één manier een boek kon
schrijven over deze naoorlogse wereld. Ik moest mensen uitbeelden die zich voor
die wereld persoonlijk verantwoordelijk voelden, die als enkelingen de moed
opbrachten om zich los te maken uit het systeem en die er om wille van het geweten
desnoods fel tegen in opstand kwamen. Duitsland was maar een eerste etappe geweest;
nu moest ik elders gaan kijken hoe dit probleem lag. Ik ging allereerst naar Frankrijk,
want in het bewogen jaar 1948 laaide daar, voor de laatste maal, het gewapende
verzet op van de arbeidersmassa's tegen een hardvochtig kapitalisme dat elke
afgedwongen loonsverhoging weer handig wegslorpte door het opjagen van de
prijzen.
In het Noordfranse industriegebied, bij Lens, maakte ik een hevig gevecht mee
van mijnwerkers tegen gardes mobiles en Algerijnse tirailleurs, die tevergeefs
probeerden een bezette mijn te heroveren. Aan weerskanten vielen er doden en
dozijnen gewonden. 's Avonds, in een kroeg, luisterde ik naar de verwoede discussie
tussen een groep oudere mijnwerkers, blijkens hun terminologie doctrinaire
communisten, en een jonge, bonkige kerel, die uiterlijk veel weg had van de filmacteur
Jean Gabin. Hij probeerde een aanwezige vakbondsleider te overtuigen dat staken
voor loonsverhogingen nutteloos was. Als er toch doden moesten vallen, dan liever
in een revolutie. De oudere man schudde het hoofd; vooral geen revolutie, want
daarvoor was de conjunctuur ongunstig. Waarop de jonge arbeider met een
welbespraaktheid waar-
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van de Fransen in West-Europa het monopolie schijnen te bezitten, uitbarstte in een
vlammende tirade: ‘De kapitalisten hebben me m'n leven al afgenomen, want dat is
enkel werken voor de vreterij. En daarom laat ik me door de Partij nog eens niet het
laatste afnemen wat van mij is en van niemand anders: de vrijheid om dood te gaan
op m'n eigen manier, voor een zaak waarin ik geloof.’
En dat ideaal, waarvoor hij desnoods sterven wou op de barricade, was een nieuw
revolutionair bewind, dat Frankrijk onafhankelijk moest maken van de internationale
bewapeningsindustrie. Wat hij dus wilde, in geperverteerd en paradoxaal idealisme,
was vechten voor de wereldvrede.
Die ene ontmoeting was voor mij voldoende om deze man, die eerder anarchist
was dan communist, uit te bouwen tot een romanfiguur. Hoe dat gaat kan ik niet
verklaren. En als ik het wist, zou ik mij zelfs hoeden er over te spreken. Zo goed als
alle schrijvers zijn er wars van om het eigenlijke scheppingsproces te beturen en te
ontleden. Zij lijden aan een bijgelovige vrees dat de bron zou kunnen opdrogen
wanneer men gaat speuren naar de oorsprong van de wateraderen. Vooral dichters
hebben deze weerzin gevoeld. Zo herinner ik mij uit een essay van W.B. Yeats diens
waarschuwing tegen ‘het bemodderen van de bron’, waarbij hij de versregels van
Robert Browning aanhaalt:
Where the apple reddens do not pry
Lest we lose our Eden, you and I.

Maar dit terzijde. Ik weet alleen dat in een figuur als Jean Simonneau veel steekt van
mijn eigen, bij tijd en wijle redeloze opstandigheid tegen een wereld waarin al te
velen verkommeren om al te weinigen van te veel aardse goederen te voorzien. Hij
bezat dezelfde zuivere intentie als Annemarie, maar haar liefde voor de verdrukten
werd bij hem haat tegen de verdrukkers. Het romandeel over Frankrijk draagt de
duidelijke titel: Kaïn en Abel in Parijs. Tegenover de duistere Jean Simonneau, die
zoals hij zei ‘in zwarte luiers gebakerd was’, plaatste ik een revolutionair uit liefde:
de priester-arbeider Gabriel, in zijn hart een rebel tegen zijn eigen conservatieve
Kerk.
Het instituut van de ‘prêtres-ouvriers’ (sindsdien door de con-
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servatieve curie in Rome om hals gebracht) was toen in Frankrijk betrekkelijk jong
en het kostte mij veel moeite om door te dringen in hun gesloten kring. De twee
priester-arbeiders met wie ik in aanraking kwam, waren geen van beiden geschikt
als tegenbeeld van de doldriftige rabauw. Daarom is de priester Gabriel een postuum
portret van de jonge abbé Henri Godin, de stichter van de orde der arbeiderspriesters.
Een van hen gaf mij een boekje met zijn uitvoerige levensbeschrijving, en daaruit
bouwde ik zijn beeld op. Waarbij ik geholpen werd door de gesprekken die ik de
jaren door met jonge priesters had gevoerd.
Naast deze twee, die elk op hun wijze de verantwoording op zich namen voor de
wereld waarin zij leefden, plaatste ik een derde figuur, de kleine tuinder Felix Meudon,
een humoristische, snaakse levensgenieter. Als type is hij een broer van de kleine
verzekeringsagent Hijnssen uit Het verjaagde water. Hij vertegenwoordigt de
gemiddelde mens, die de grote tijdsproblemen uit de weg gaat, niet alleen uit angst,
maar omdat hij zich zelf aanpraat dat hij er als klein mens toch niets aan doen kan.
Net als bij Hijnssen het geval was, is Felix ook een facet van mij zelf. Ook ik geef
er wel eens de brui aan me te sappel te maken over de menselijke ellende dichtbij of
verweg, uit gemakzucht of eenvoudig omdat ik te moe ben. Veel later pas las ik
Sartres l'Être et le Néant, waarin hij de mens schildert die zijn verantwoording
ontvlucht in wat Sartre ‘kwade trouw’ noemt. Hij doet dit naar mijn smaak te scherp
en te meedogenloos, want wat hij kritiseert is een universeel menselijk tekort, dat
voortkomt uit onze onmacht om buiten onze huid te treden.
Het schrijven van ‘Kaïn en Abel in Parijs’ kostte mij betrekkelijk weinig moeite.
Ik had jaren in Frankrijk geleefd, niet alleen in hotels en pensions, maar ook in een
eigen huishouden. Ik geloof trouwens dat je een land pas in hart en nieren leert kennen
wanneer je er langdurig je deel krijgt van alle dagelijkse beslommeringen en wanneer
je er bruiloften en begrafenissen hebt meegemaakt. Waar ook ter wereld ik mijn ogen
sluit, zie ik in details niet alleen het interieur van een Frans café voor me, maar ik
hoor en zie de kroegbaas en de klanten spreken en gebaren. Een roman schrijven is
ook leven oproepen, en daarom plaatste ik de hele handeling in een milieu dat mij
vertrouwd was: de beide Parijse voorsteden Cormeilles en Argenteuil. In Cormeilles
had ik ge-
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woond en in Argenteuil in een tractorenfabriek gewerkt. En rond die fabriek liet ik
ook de bloedige strijd woeden, waarin Jean en Gabriel aan elkaar ten onder gaan;
twee broers in de bloedverwantschap van het geweten, zodat zij allebei dorsten te
sterven voor hetzelfde als waarvoor ze hadden geleefd.
Een eender waarheidsethos beheerst ook ‘Een man tegen een werelddeel’, het
derde stuk van de trilogie, dat zich in de Verenigde Staten afspeelt. Een uiterst
bekwaam chemisch ingenieur en uitvinder, Robert Cohen, ziet hoe het
militair-industriële complex ontstellend snel de macht over Amerika verovert, en uit
bezorgdheid om zijn enige kind weigert hij elk emplooi dat met bewapening te maken
heeft. Daardoor wordt hij bij het begin van de McCarthy-periode slachtoffer van de
heksenjacht op communisten en komt op de zwarte lijst. In zijn verbeelding speelt
hij met wanhoopsplannen om de aanmaak van nog meer atoombommen te beletten,
maakt zich verdacht en wordt door de FBI opgejaagd dwars over het continent. Om
dit verhaal te kunnen schrijven zwierf ik maandenlang kriskras door de Verenigde
Staten nadat ik er ruim een jaar had gewoond. En toch werkt deze Amerikaanse
roman voor mijn gevoel minder levensecht dan de romangedeelten over Frankrijk
en Duitsland. Ik geloof dat dit het noodlot is van elke Europeaan die geen immigrant
wil zijn en toch over Amerika wil schrijven. Dan blijft men Amerika observeren van
buitenaf, als Europeaan; en als Europa een organisme is, dan is Amerika, om een
opzettelijk overtrokken vergelijking te gebruiken, een mechanisme.
Maar achter het spannende verhaal van Robert Cohens vlucht heb ik geprobeerd
om in existentialistische zin de geestelijke ontwikkeling van een mens uit te beelden,
die, aangedreven door afkeer en haat, ten slotte ontdekt dat liefde de ogenschijnlijk
even absurde maar enige oplossing is voor zijn gewetensconflict. Aan het eind van
zijn vlucht komt hij tot de erkenning dat hij zijn kleine dochter enkel kan redden
indien zijn bezorgdheid zich uitstrekt tot alle kleine kinderen waar ook ter wereld.
In de plaats van het Sartriaanse conflict als inter-menselijke norm treedt nu wat die
andere grote existentialist, Heidegger, het ‘Mitsein’ noemt, en wat de Franse
existentialist Gabriel Marcel heeft uitgewerkt tot de stelling dat de mens zijn ware
verwezenlijking enkel kan vinden in en door de ander, de medemens.
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Vandaar dat Kleine mensen in de grote wereld eindigt op een optimistische noot:
‘Dat elk mens een oneindigheid aan liefde in zich heeft, dat elk mens doen kan wat
een ander verzuimd heeft [...] Maar als dat zo was, dan bestond er weer hoop, zelfs
in deze tijd; want dan begon de geschiedenis der mensheid van voren af aan, met elk
klein nieuw mens dat geboren werd in de grote wereld.’
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Het land achter Gods rug
In 1953 vertrok ik met mijn gezin voor de tweede maal naar Joegoslavië om daar
een jaar lang als correspondent te werken voor de Zuid-Oost Pers. Tijdens een eerste
verblijf van een half jaar had ik het materiaal verzameld voor een grote reportage,
die uitgewerkt in boekvorm, verscheen onder de titel Het land van Tito (niet meer
in druk). Mijn vriend Louis Frequin, hoofdredacteur van De Gelderlander had mij
ook de nieuwe overeenkomst bezorgd en hij wist drommels goed dat ik tevens van
plan was in mijn vrije tijd rond te gaan neuzen naar een onderwerp voor een nieuwe
roman.
De Joegoslavische litteratuur bestond in die tijd overwegend uit partizanenromans,
want het volk leefde nog steeds in het trauma van een bevrijdingsoorlog die ook een
burgeroorlog en godsdienstoorlog was geweest. De enige die niet met deze mode
meedeed was tevens de grootste litteraire figuur, Ivo Andritsj. Toen ik aan hem
voorgesteld werd in de schrijversclub te Belgrado, dacht ik eerst dat er een vergissing
in het spel was. Uiterlijk onderscheidde hij zich in niets van de stijfgeklede
buitenlandse diplomaten die buitengewoon lid van de club konden worden omdat de
schrijvers te dun in hun duiten zaten om het restaurant winstgevend te maken. Uit
zijn scherp gesneden maar volstrekt onbewogen gezicht rolden onberispelijke
volzinnen, kunstig opgebouwd uit het meest taalzuivere Frans. Vlak voor de oorlog
had hij de collaborerende Joegoslavische regering vertegenwoordigd als gezant in
Berlijn. Tijdens de oorlog had hij zich stilletjes teruggetrokken op een klein
familiebezit in een Kroatisch dorp, waar hij, ogenschijnlijk doof en blind voor de
tragedie van zijn volk, de klassieke stijl ciseleerde van het meesterwerk waarvoor
hij later de Nobelprijs voor litteratuur verwierf De brug over de Drina. Van de hele
heldenstrijd der partizanen had hij zich geen spaan aangetrokken, maar hij had
evenmin een vinger uitgestoken om bij de bezetters in het gevlei te komen. Terwijl
het krijgsrumoer rond hem heen galmde, was hij eenvoudig ondergedoken in een
boek dat in het verleden speelde,
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een kroniek die vier eeuwen omspande. Daardoor was het ook verklaarbaar dat deze
grote kunstenaar, die volslagen buiten de tijd leefde, dadelijk na de oorlog tot
voorzitter gekozen was van de Joegoslavische schrijversvereniging, en dat juist door
de jonge heethoofden die met min of meer talent het nog rauw schrijnende
oorlogsverleden van zich af probeerden te schrijven.
Geestelijk stonden ze mij nader dan deze Olympiër. Want ook ik was in gedachten
al verslingerd geraakt aan een oorlogsonderwerp waarop ik tijdens een autoreis door
het land gestoten was. Eveneens de kroniek van een brug: die over de Neretva in
Bosnië. In de winter van 1943 versloegen de partizanen daar een Italiaans legerkorps
en maakten zoveel tanks, kanonnen en vrachtauto's buit dat het weerbare deel van
het leger de kans kreeg snel door te breken over berijdbare wegen. Maar dan moest
een achterhoede van meer dan tweeduizend gewonden en tyfuslijders, die door de
sneeuwbergen heen op de brug toestrompelden, worden opgeofferd. Na een korte
krijgsraad gaf Tito bevel de hele tros gewonden en zieken over het water heen te
brengen en dan alle wapenbuit plus de brug te vernietigen.
Op deze zelfde plek werd, naast de herstelde brug, nu een stuwdam gebouwd. Een
van de ingenieurs die mij op het werk rondleidde en zelf als partizaan aan de Neretva
had meegevochten, had tegen mij gezegd: ‘Wij kunnen op deze plek bouwen omdat
we eerst bereid waren alles te vernietigen behalve de levens van onze eigen mensen.’
Het was een groots onderwerp, maar het schrikte mij af door zijn omvang; en
verder had ik er niets van meegemaakt. Ik ging de raad vragen van een oudpartizaan,
mijn vriend Branko Drasjkovitsj, perschef van de regering. Hij zat in zijn grote
plechtige werkkamer in hemdsmouwen kranten te lezen. Hij was ondanks zijn
universitaire studie een echte Montenegrijnse bergboer gebleven: hard, direct en
ogenschijnlijk manierloos op het onbeleefde af. Terwijl ik hem mijn probleem
uiteenzette, ging hij rustig met zijn kranten door. Plotseling keek hij op: ‘Ik weet iets
beters voor je en wat interessant is, met dezelfde gedachte op de achtergrond: vernielen
om te kunnen bouwen. Het verhaal speelt zich af in mijn land, Crnagora. Ken je de
nieuwe Tarabrug?’ Toen ik van neen schudde, nam hij de telefoon en vroeg zijn
secretaresse het fotoalbum van Montenegro te brengen. ‘Luister. Op het gymnasium
in Niks-
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jits, een paar klassen hoger dan ik, zat Lazar Jaukovitsj, de tweede zoon van een
arme bergboer uit een gehucht een uur rijden te paard van Sjavnik vandaan. Onze
bergbewoners zijn intelligent, dat weet je.’ Hij zei het met een glimlach, half verlegen,
half zelfvoldaan. ‘Lazar kwam uit een gezin met vier kinderen. De oudste zoon werd
arts. Nummer drie, een meisje, doctoreerde in de filosofie en is vandaag directrice
van een gymnasium hier in de stad. Nummer vier, een jongen, is vandaag
secretaris-generaal van een ministerie in Cetinje. Nummer twee, Lazar, de man om
wie het gaat, werd civiel ingenieur. Hij bouwde vlak voor de oorlog de grote nieuwe
boogbrug over de Tara, voegde zich in de oorlog bij de partizanen, kreeg bevel zijn
eigen brug op te blazen en werd daarna door verraad gevangen genomen. De Italianen
veroordeelden hem ter dood wegens sabotage en hingen hem op aan de verbrijzelde
boog van zijn eigen brug. Nu staat er naast de oprit een klein herdenkingsmonument.’
‘Maar Branko,’ stotterde ik, ‘dat is het! Dat zou ik kunnen schrijven!’
‘Daarom vertelde ik het je ook,’ zei hij zakelijk. ‘En kijk eens hier.’
Hij had het fotoalbum doorgebladerd en wees op een slankgebouwde boogbrug
die met vijf grote stappen het brede ravijn van de Tararivier doorschreed. De
tegenstelling tussen de lompe luxebunker waarin wij zaten en dit luchtige bouwsel
deed de sierlijkheid van de brug nog scherper uitkomen. De bouwmeester moest iets
van de kunstenaar in zich gehad hebben.
Ik had maar één gedachte: de auto pakken en dadelijk naar Montenegro. Maar
Branko wist het beter.
‘Over een week begint mijn vakantie. Ik ga met mijn vrouw naar Svati Stefan in
het Montenegrijnse kustland. Kom ons daar de twintigste augustus halen, dan zoeken
we eerst mijn ooms op, allebei bergboeren, om je te laten zien in welk soort milieu
Lazar is opgegroeid. Ik zal je ook zijn school laten zien en ik zal zorgen dat je in
Montenegro met zijn twee broers spreken kunt. En dan rijden we via de Tarabrug
naar Belgrado.’
Het werd een prettige reis, maar de opbrengst voor mijn gedroomde roman was
enkel wat achtergrond. Branko had mij de kern van het verhaal verteld. Maar voor
een schrijver betekent dat enkel de schets van een plattegrond. Daarop moet hij dan
een
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huis gaan bouwen, dat huis moet bewoond worden door mensen en zijn moeilijkste
taak is die mensen leven in te blazen.
Maar ook een levend voorbeeld is voor een schrijver enkel ruw materiaal; zonder
retouche past het slechts zelden in het kunstig geheel van roman of drama. Hetgeen
mij, wat Lazar Jaukovitsj betreft, niet ontsloeg van de voorbereidende taak eerst te
proberen om zoveel mogelijk van mijn hoofdpersoon te weten te komen.
Een dag lang zat ik te praten met zijn zuster, de gymnasiumdirectrice; zij had hem
veel beter gekend dan de twee broers die hem koppig en eenzelvig hadden gevonden.
Ze had foto's van hem meegebracht, ook een foto die bij een krijgsgevangen Italiaans
officier was gevonden. Bloedend uit kogelgaten lag Jaukovitsj dood op zijn eigen
brug. Zijn eigen brug? Ik had al spoedig ontdekt dat hij als jong ingenieur enkel aan
de plannen had meegewerkt. Maar in zijn geboortestreek werd er een lied gezongen
over de bruggenbouwer en bruggenbreker; hij was al tot de legende ingegaan. De
Montenegrijnen begeleiden de voordracht van hun heldenliederen, de oude en de
nieuwe, met de eentonige muziek van een éénsnarig strijkinstrument, de ‘gusle’. En
in het bergnest Sjavnik, waar Lazar in de dorpsschool ter dood veroordeeld was, had
een jonge guslespeler in de beeldende taal die deze zangers is aangeboren, ernstig
tegen mij gezegd: ‘Het volk zegt en zingt vandaag dat hij het was die de brug heeft
gebouwd en dus is het zo, al was het misschien anders. Want wat is de werkelijkheid
naast de legende? De werkelijkheid is een lichtschijnsel op wolken, maar de legende
is de zon zelf.’ En dus volgde ik zonder aarzelen de legende, al kwam me dat later
op een bar boze brief te staan van de Servische hoofdingenieur die werkelijk de
bruggenbouw had geleid.
Maar de Montenegrijnen die mijn romanmateriaal zouden vormen hadden van
hun historie de eeuwen door een mythos gemaakt en versleten die voor de enige
werkelijkheid. En die surrealistische ‘werkelijkheid’ had ik als romanschrijver juist
nodig. Dat een Montenegrijns ingenieur aan een opgeblazen brug was opgehangen
nadat de Italianen hem eerst ruggelings met kogels hadden doorzeefd, vormde op
zich zelf enkel een paragraaf uit een officieel verslag over oorlogsmisdaden. Branko
had mij een document gegeven waarin nog veel stuitender wandaden stonden vermeld.
Het enige wat dit ‘fait divers’ in een gruwelijk oorlogsgeheel tot romanstof maakte
was de omstandigheid dat men hem had opge-
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knoopt aan de brug die hij zelf had gebouwd en daarna eigenhandig vernietigd. Met
deze tragiek, geboren uit de epische fantasie van het volk, stond en viel mijn hele
verhaal.
Ik kende van mijn verblijf op Walcheren de vaktrots van de ingenieurs en
uitvoerders. Hoe had Lazar Jaukovitsj (die ik in het boek met een gewone
Montenegrijnse naam Wolf Crnojevitsj noemde, om duidelijk aan te geven dat ik
geen biografie wilde schrijven maar een werk van verbeelding) tegenover zijn werk
gestaan? Zijn zuster, de enige met wie hij ondanks zijn gesloten karakter blijkbaar
vertrouwelijk was geweest, gaf mij een begin van inzicht in zijn levenshouding. ‘Als
hij wist dat hij vandaag als nationale held wordt gevierd, zou hij waarschijnlijk
schamper gelachen hebben,’ zei ze. ‘Want hij wilde maar één ding, bouwen, om ons
kleine volk uit zijn achterlijkheid en isolement te verlossen. Maar de oorlog dwong
hem in tegengestelde richting. Anders dan ik had hij nooit lid van de communistische
partij willen worden, want hij was te veel individualist om zich te schikken in de
strenge partijdiscipline. Maar na de ineenstorting van het oude Joegoslavië sloot hij
zich dadelijk bij de Montenegrijnse partizanen aan. Hij had de oude heroïsche traditie
van Montenegro dikwijls heftig bekritiseerd omdat er volgens hem zoveel valse
heroïek in stak. Een mooi voorwendsel om in kroegen te zitten zwetsen over
heldendaden, zei hij eens, in plaats van te werken, waar de helden te lui voor zijn.
Maar zodra de vijand in het land kwam, werd die oude traditie toch bij hem wakker,
de traditie dat wij geen ongenode vreemdelingen op onze grond kunnen dulden.’
Nu stond ik voor de opgave om die traditie grijpbaar en begrijpelijk te maken en
haar daarna op logische wijze te laten herleven in mijn hoofdpersoon, die er juist
wars van was geweest. Een mens maakt ook deel uit van een geslacht, met alles wat
dat aan overerving betekent. En dat gold zeker in een patriarchaal en traditioneel
land als dat van de Zwarte Bergen. Wolfs vader, had zijn zuster mij verteld, was een
vooruitstrevende boer geweest, die plichtsgetrouw maar tegen zijn zin als soldaat
had meegevochten in drie oorlogen. Zijn enige heldendaad was dat hij zich kapot
had gewerkt om zijn kinderen een intellectuele vorming te kunnen geven. Daarom
gaf ik Wolf een grootvader, de grijze heldenzanger Sava, die de oude Montenegrijnse
traditie in het meer dan levensgroot belichaamde: de onuitroeibare drang naar vechten
en heldendom,

A. den Doolaard, Ogen op de rug. Terugkijkend naar boeken en tijdgenoten

131
waaraan dit kleine volk zijn voortbestaan dankte op een barse en stenige bodem.
Toen ik deze wilde patriarch ontwierp, dacht ik aan de oude Turkenbevechters die
ik op mijn vooroorlogse voettochten door het toen nog ongebaande Noord-Montenegro
had ontmoet en onder wier dak ik urenlang had geluisterd naar het reciteren van de
epische liederen die het enige kunstvoortbrengsel zijn van het barre bergland. Maar
die herinneringen vormden enkel de bijkomende potloodschrappen in het portret van
een gestalte die vanzelf uit de oude heldenliederen geboren werd, nadat ik mij opnieuw
had verzadigd met hun poëzie, sober, hard, grimmig en statig als het bergland zelf.
Ik verdiepte me vooral in De Bergkrans, het lange epische gedicht van Njegosj, de
prinselijke bisschop die van 1836 tot 1851 Montenegro bestierde. Hij had de geest
achter de heroïek van het Land der Zwarte Bergen in enkele regels samengevat:
Nobele daden zijn zoet voor de ziel;
Zij werken als wijn op een later geslacht.
Gelukkig hij wiens naam de eeuw doorschalt,
Want hij had reden voor zijn aards bestaan.
Een fakkel is hij in een duistere tijd.

Dat was de geest waarin de oude vechtjas Sava zijn kleinzoon, kind van twee
vreedzame mensen, wilde opvoeden. In Noord-Montenegro, de ruige, arme bergstreek,
die tot voor kort 's winters vijf maanden van de buitenwereld was afgesloten en die
de Montenegrijnen daarom zelf ‘Zemlja iza Božjih ledja’ noemen, het Land achter
Gods rug, wordt nog altijd een oude zede in ere gehouden. Als er een meisje ter
wereld komt, gaan de luiken dicht, maar bij de geboorte van een zoon vuren vader
en buren hun geweren af en de mannen spreken boven de wieg van de zuigeling de
barse zegewens uit: ‘Dat God hem beware voor de dood in een bed.’ Net zo doet de
oude Sava het boven de wieg van zijn kleinzoon Wolf. Daarmee bezegelt hij de
levensloop van een jongen die zich in later jaren steeds afvraagt: wat is de zin van
het leven? Zijn faustisch antwoord is dat hij iets bouwen wil dat blijft en dat hem
overleeft. De gelegenheid daartoe krijgt hij, als hij de prijsvraag wint voor de bouw
van de grote Tarabrug; en als hij die tijdens de oorlog moet opblazen, vernietigt hij
in bittere tragiek
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zijn eigen kans op voortbestaan.
Maar als hij gevangen zit, wordt de geest van zijn grootvader in hem wakker, die
vlak voor zijn dood tegen de jonge Wolf gezegd had: ‘Als er een God is, jongen, dan
zal hij niet vragen hoe we geleefd hebben maar hoe we gestorven zijn. Ik zeg dat
tegen jou omdat ik weet dat je een nuttig leven wilt gaan leiden. Je wilt ingenieur
worden, je wilt bouwen. Maar wat zijn huizen, wegen, bruggen? Dingen van steen
en stof. Bouw ze en bouw ze goed, maar veracht ze tegelijk. Want als je voor de
dood staat, dan zullen ze je niet helpen maar hinderen. Er is maar één brug naar de
eeuwigheid, een dapper hart.’
Deze woorden vormen het ‘Leitmotiv’ van de roman en daarmee verknoopte ik
tevens begin en eind met elkaar. Om deze strijd tussen nut en mens-zijn te
onderstrepen gaf ik Wolf de gelegenheid om uit de gevangenis en dus aan de dood
te ontsnappen. Lazar Jaukovitsj, wist ik, had een jaar in Italië gewerkt om zich verder
te bekwamen in de wegenbouw. Op dat feit bouwde ik in mijn verbeelding voort.
Dezelfde hoofdingenieur bij wie hij stage heeft gelopen zoekt hem als kolonel van
de Italiaanse genie in de gevangenis op, drukt zijn bewondering uit voor Wolfs brug
en stelt voor hem vrij te laten, op voorwaarde dat hij helpen zal om de strategisch
belangrijke brug snel te herstellen. Met klem van argumenten zet de oudere ingenieur
aan de jongere uiteen dat de eerste verplichting van een talent aan zijn werk is en dat
een vakman zich van tijdelijke politieke verwikkelingen niets aan moet trekken.
Dat plaatst Wolf voor de keus tussen verraad en de strop. Maar in zijn tweestrijd
hoort hij opnieuw de laatste woorden van zijn grootvader en hij kiest welbewust de
schijnbaar nutteloze dood, omdat hij als morele lafaard niet verder met zich zelf zou
kunnen leven.
Ik voegde deze gevangenisgesprekken aan het boek toe, niet alleen omdat ik
daardoor de gelegenheid kreeg het karakter van mijn hoofdpersoon breder uit te
werken, maar ook omdat ze een algemeen menselijk probleem aan de orde stellen,
dat in ons tijdsgewricht nog voortdurend vele intellectuelen in het nauw drijft. De
stelling dat de eerste verplichting van een talent aan zijn werk is, heeft er in onze tijd
toe geleid dat duizenden razend knappe technici een wetenschap beoefenen zonder
geweten, waardoor ze
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gedachteloos de gehoorzame slaven worden van een helse industrie die steeds meer
vernietigingswapens aanmaakt. Daartegenover staat een dwaas als Wolf Crnojevitsj
die onbewogen de dood verkiest boven het slappe compromis.
In onze tijd van algemeen scepticisme lijkt een dergelijke keus moeilijk waar te
maken. Maar ze ligt recht in de lijn van de Montenegrijnse traditie, waarvan het boek
doortrokken is. En Wolf houdt er trouwens genoeg zwakheden op na om menselijk
aanvaardbaar te blijven. Hij is wantrouwig, eenzelvig, en door een verlate puberteit
schuw tegenover vrouwen. Hij wordt tijdens zijn leerjaar in Italië hopeloos verliefd,
maar zijn wispelturige vriendin geeft hem na een korte verhouding de bons wanneer
hij, de ernstige Montenegrin, over trouwen begint te praten. Als ik dit tussenspel in
het boek vandaag opnieuw kon schrijven, zou ik het anders doen. Constructief is het
wel met de handeling verknoopt, maar de schrijfstijl verliest in deze episode de ruige
directheid van de overige hoofdstukken.
Ook een schrijver moet, zoals elk mens, leren leven met zijn eigen beperkingen
en tekortkomingen. Op latere leeftijd een boek van vroeger bewerken kan trouwens
meer bederven dan goedmaken. Het klassieke voorbeeld is de wijze waarop Goethe
na zijn Italiaanse reis de ‘Urfaust’ uit zijn jeugd ging verfraaien en bijslijpen, waardoor
in menige passage de expressionistische kracht wijken moest voor fraai maar slap
classicisme. Toch herlees ik de complete Faust regelmatig, want elke schrijver is
een Faust. Hij bezit de benauwende gave mensen te kunnen maken en daarom leeft
ook in hem de gevaarlijke aandrift om boven zich zelf uit te reiken en godje te spelen.
Jarenlang liep ik met het plan rond om aan deze faustische drang, maar dan
wetenschappelijk gericht, gestalte te geven in een roman. Dit boek, De Goden gaan
naar huis, verscheen pas in 1966, tien jaar na Het land achter Gods rug.
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De goden gaan naar huis
Tien jaar - dat is een gat van belang in het leven van een romanschrijver. Maar nooit
heb ik zo intens geleefd, zoveel gereisd en zoveel nieuwe dingen geleerd als in die
decade. Die ervaringen schreef ik neer in een autobiografie Het leven van een
landloper (1958), in een cultureel reisboek over Griekenland Grieken zijn geen goden
(1960) en in Prinsen, priesters en paria's, een cultureel reisboek over India en
Thailand (1962). Verder maakte ik in die periode met mijn vriend Cas Oorthuys nog
vier reizen naar Joegoslavië, het Griekse vasteland, de Griekse archipel en naar
Venetië, en schreef op grond daarvan de teksten bij vier van zijn fotoboeken. Het
honorarium voor deze begeleidende teksten stond onvermijdelijk in een povere
verhouding tot de vele tijd die er was besteed aan het reizen, het verzamelen en
raadplegen van de documentatie en ten slotte aan het schrijven zelf. Maar de eigenlijke
winst stak in de gelukservaring en de persoonlijkheidsontplooiing. In Venetië bij
voorbeeld, deze miraculeuze transformatie van modder in marmer, was het een waar
genot om met Ruskins The Stones of Venice in de hand de kapitelen van het
Dogenpaleis te bestuderen, die stuk voor stuk hun eigen fabel vertellen. Voor de
eerste maal zag ik de schilderijen van Carpaccio en Bellini in de sfeer waaruit zij
waren ontstaan. Een sfeer van harmonie tussen natuur, mens en kunst, die het kenmerk
geweest was van middeleeuwen en renaissance. Een harmonie, nu in musea bijgezet,
die samen met de rest van Venetië langzaam maar onherroepelijk wegzinkt in het
slib waaruit dit cultuurwonder was ontstaan. Want buiten de lagunenstad dreunde
het nieuwe Venetië van de raffinaderijen en fabrieken, die door het wegslorpen van
grondwater de marmeren museumstad tot een graf in de modder verdoemden.
Bij het zien van de gescheurde mozaïeken in de verzakkende San Marco overviel
mij het zelfde onheilspellende voorgevoel als op de Akropolis, waar ik bij
opeenvolgende bezoeken de resten van het Parthenonfries steeds verder zag wegvreten
door de benzinedampen, terwijl de Dorische zuilen, die eeuwen aardbevingen had-
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den weerstaan, haarscheuren kregen door het gedreun van de straalvliegtuigmotoren.
Over de geschonden wereld die onze cultuurfilosoof Huizinga tijdens de oorlog
met zoveel droefheid had uitgebeeld heerste de technicus als protestloos aanvaard
dictator. De techniek was, zoals de arts-filosoof Peter Bamm even geestig als juist
schreef ‘het kind van een wild toeval, het concubinaat van toegepaste wetenschap
en economie’. Zij nam ons mee naar een toekomst die niemand kon voorzien, maar
waar ik sinds Hirosjima bang voor was. Eigen schuld, hield ik mij voor, je bent
erfelijk belast met de culturele nalatenschap van twee vergane rijken, Hellas en Israël;
de haarwortels van je gedachtenleven reiken terug tot Aristoteles, die fysica, ethica
en logica niet alleen gelijkwaardig achtte, maar ze als onafscheidelijke elementen
beschouwde voor de mensvorming. Bij dit nieuwe tijdperk past een nieuw type, de
technologische mens, een op rendement afgesteld mechanisme in plaats van een
bezield organisme. De oude goden zijn dood, en de nieuwe god is een wetenschap
zonder geweten en zonder wijsheid.
De oude goden zijn dood. Dit was het onderwerp van een lang gesprek dat ik in
de zomer van 1959 voerde met mijn oude vriend Hans Schwarz, de lector van de
uitgeverij Rütten & Loening, die Kleine mensen in het Duits had gebracht. Hij was
een fijnzinnige Pruis van de oude stempel, een vereerder van Kant, Goethe en Frederik
de Grote, een minnaar van schoonheid en een grondig onderlegd classicus. Wij
hadden over onze wederzijdse vriend Nikos Kazantzakis gesproken, de grote Griekse
dichter en romanschrijver, die in 1957 gestorven was. Via diens geboorteëiland Kreta
en de Mykeense beschaving waren wij op het Parthenon gekomen, de tempel
toegewijd aan Pallas Athene, de godin der wijsheid. Ik had daar nog geen week
geleden rondgelopen en vertelde hem hoe ik vooral op maannachten het sterke gevoel
had gekregen op een heilige plek te verkeren waar de geest van de grote godin nog
steeds rondzweefde. De grote godin, inderdaad; want Athene, als stedemaagd, was
een late verschijningsvorm van goddelijke voorgangsters die in het matriarchale
tijdperk op de Akropolis waren vereerd: de dauwgodin Pandrossos, die weer de
dochter was van Aglauros, de oermoeder, godin van leven en vruchtbaarheid en
zinnebeeld van het mysterie van de groeikracht. Maar niemand geeft zich daar meer
rekenschap van, besloot ik bitter, dit myste-
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rie is nu een onderwerp van laboratoriumonderzoek, biochemici proberen nu al door
geknoei aan genen een gerichte mens te krijgen, Huxleys Brave New World van
kunstmatige mensen is geen fantasie meer. En het Parthenon is afgetakeld tot een
bezienswaardigheid met drie sterren in de reisgidsen, het vervalt steeds meer en het
grootste deel van het prachtige fries dat de jaarlijkse intocht van de goden uitbeeldt,
is nog steeds in Londen, in het Brits Museum. De Griekse archeologen willen het
terug hebben, maar de Britten weigeren, ze houden de goden in ballingschap in een
zaal die op een grafkelder lijkt. Terecht misschien, want de oude goden zijn dood en
de machinemens triomfeert. Maar waar voert hij ons heen?
Hans Schwarz schudde zijn wijze hoofd. ‘De goden zijn niet dood,’ zei hij peinzend,
‘want met de goden zou het goddelijke sterven, het scheppingsmysterie, het leven
zelf dus. Nein, Götter sterben nie.’
Misschien was het ook de inspiratie van de kostelijke wijn die we gedronken
hadden, maar ik sprong overeind en liep opgewonden heen en weer tussen de oude
stijlmeubels. ‘Goden sterven nooit, een prachtige romantitel. Maar ik zie een andere
titel voor me: “De goden gaan naar huis”. Er was eens een Griekse archeoloog, laat
ik hem Nikos noemen, naar onze gestorven vriend. Hij stelt zich tot levensdoel om
de goden die de Schotse Lord Elgin uit het Parthenon wegroofde, weer terug te
brengen naar hun rituele ruimte, naar hun heilige woning boven op de Akropolis.
Hij wil die herstellen om er een soort bezinningscentrum van te maken voor de
westerse wereld, die zich door de verlokking van de techniek laat meeslepen naar
een levensgevaarlijke toekomst. Keer op keer stoot hij zijn kop. Maar dan, door de
techniek natuurlijk - hoe dat weet ik nog niet - komt er een grote ramp over de aarde.
De wereldsteden raken in ontreddering, Nikos grijpt zijn kans en haalt de
godenbeelden terug, naar huis. Maar als het Parthenon in zijn oude glorie hersteld
is, bereikt de ramp ook Athene. De goden zijn te laat teruggekeerd en staren met
dode ogen uit over een stervende wereld... Zo iets zou ik willen schrijven, een soort
fabel, als waarschuwing voor de gevaren die ons bedreigen, in de stijl van “zo zou
het kunnen gebeuren”.’
Ik had het er uitgeflapt zonder na te denken.
Hans Schwarz knikte mij bedachtzaam toe. Wordt dat een ro-
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man of een novelle?’
‘Het laatste denk ik, in de vorm van een fantasmagorie.’
‘Laat het nog even bezinken,’ ried Hans Schwarz, ‘wat je ons nu geschonken hebt
is most, het is misschien beter dat je die laat rijpen tot wijn.’
Hij had gelijk. Wat ik schrijven wilde, zou onvermijdelijk, zij het indirect, ook
een kritiek vormen op de westerse wereld waarin wij leefden; en sinds jaren had ik
het gevoel dat ik daar niet los genoeg van stond, dat ik dus de bevoegdheid miste tot
kritiek, vooral omdat ik de tegenkrachten niet kende. Die lagen verborgen in het
geweldige Azië, waar Europa op de wereldkaart als een schiereiland tegen aanhing.
Het jaar daarop, 1960, reisde ik met een reportageopdracht van De Gelderlander
naar India, waar ik drie maanden rondzwierf. In 1961 won ik de Luchtvaartprijs voor
een serie van twaalf artikelen over het straaltijdperk. Ik had ze bedoeld als voorwerk
voor een roman over de luchtvaart, die ik nog altijd moet schrijven. Maar toch bracht
die artikelserie mij een onverwacht profijt. Aan de prijs was, behalve een gouden
medaille, een luchtreis per KLM naar eigen keuze verbonden. Als reisdoel koos ik
Thailand, en op de terugweg bezocht ik nogmaals India. En op beide reizen verdiepte
ik me, behalve in maatschappelijke toestanden, vooral in het hindoeïsme en
boeddhisme.
Ik kwam uit het Oosten terug als een rijker, vollediger en bescheidener mens. Ook
een mens die zich schaamde, omdat ik voor het eerst de problemen van overbevolking
en hongersnood lijfelijk had meegemaakt. Ik had voorgoed de verbijzondering
verloren van mijn blank-zijn en Europeaan-zijn; en ik zag onze beschaving, onze
religie, onze filosofie, onze kunst nu als een onder vele. Naast de Ilias en Odyssee
kon ik nu de Ramayana stellen, het grote hindoe-epos dat bij religieuze feesten nog
steeds in dramavorm wordt opgevoerd; naast de bijbel de Bhagavad-Gita; naast
Socrates en Meister Eckhart de Boeddha; naast keiharde werkelijkheidsaanvaarders
als Marx en Sartre, drieste werkelijkheidsloochenaars als Nagarjuna en Shankara;
naast Giotto's kapel in Padua de Trimurta in Elephanta, de indrukwekkendste
godentrits van Azië; naast de kathedraal van Chartres de rotstempels van Ellora;
naast Versailles de godenpaleizen in het land der Dravidi's.
Nu was ik eindelijk in staat om werkelijk afstand te nemen tot Europa en tot de
blanke beschavingswereld. Ik ging die nu bekijken
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zoals ik India bekeken had: alsof ik alles voor de eerste maal zag. Wat ik voor ogen
kreeg was dikwijls weinig aanlokkelijk en nog minder vertrouwenwekkend. Geen
geborgenheid zoals daarginds in het grote scheppingsgeheim, samen met broeder
beest en zuster natuur; maar een barse overheersing van de hele biosfeer door een
wezen dat zich de kroon der schepping waande en dat de dierlijke en dus natuurlijke
voedsel- en paringsnijd had laten uitgroeien tot schaamteloze agressiedrift: agressie
tegen andersdenkenden, agressie tegen mensen van een andere huidskleur, agressie
tegen de natuur, die meedogenloos werd uitgebuit om winst.
Jarenlang had ik mij bezorgd gemaakt om het atoombomgevaar dat met één klap
de hele menselijke beschaving kon vernietigen. Nu ging ik door lectuur en
waarneming andere en sluipender gevaren zien: overbevolking en milieuvergiftiging.
Maar de grote meerderheid van de mensen was toekomstblind; ze hadden het te druk
met winstmaken en met het botvieren van hun machtswellust om aan overmorgen
te denken.
Overmorgen: de benauwende mogelijkheid van een wereld die te gronde dreigde
te gaan aan een overmaat van vernuft en een tekort aan wijsheid.
Uit de boeddhistische filosofie had ik een grondstelling onthouden waar de westerse
mens schamper om lachte: de beperktheid van het menselijk begripsvermogen. Toen
ik mijn boek over Griekenland schreef, was ik in de antieke tragedies gedoken,
waarvan ik er enkele in Epidaurus had zien opvoeren. Vooral Sofokles had het in
drama na drama getoond: geen sterveling die de gevolgen van zijn daden kon voorzien.
Tijdens de opvoeringen van de Oresteia en Antigone had ik de oeroude huiver gevoeld
voor de menselijke Hybris, die Vondel in zijn Phaeton de ‘roekeloze hoogmoed’
had genoemd. Het was juist deze Hybris, die de moderne machinemens als aandrift
diende bij zijn krampachtige poging om de plaats te veroveren van de eerst door hem
doodverklaarde goden.
Ik sloeg mijn Sofokles open en herlas de strofen uit het slotkoor van de Antigone:
In blindheid wandelen wij, tot de ongeziene vlam
Onze voetstappen schroeit. Uit wijsheid geboren
Werd de spreuk: wie het kwade voor goed aanziet
Wordt door een god naar zijn verderf gevoerd
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Deze verzen, bedacht ik, zouden als motto kunnen dienen voor mijn toekomstroman.
Er moest een ramp over de aarde komen, maar welke en hoe? De ondergang door
een kernwapenoorlog was al zo dikwijls beschreven, en geen van deze boeken werkte
overtuigend. Maar de gevaren die de moderne mensheid bedreigden, waren vele. Ik
moest er één uitkiezen, die ze allemaal verzinnebeeldde.
Mijn keus viel op de ruimtevaart, die trouwens perfect de hybris symboliseerde
van de westerse technocratie.
De Amerikaanse geneticus Joshua Lederberg, een van de ogenschijnlijk
hoogmoedswaanzinnige biotechnici die door ingreep in de chromosomen kunstmatig
gemanipuleerde nieuwe mensentypes wilden scheppen, had zich juist in die tijd
(1961) beziggehouden met de biologische gevolgen van de ruimtevaart. De maan
was zo goed als zeker steriel, maar van de planeet Mars, waar nog sporen van leven
bestonden, zouden astronauten daarentegen een op aarde onbekend virus mee kunnen
brengen. Het zou een wereldwijde en dodelijke epidemie kunnen veroorzaken, stelde
Lederberg, omdat geen enkel mens op aarde antistoffen in zijn lichaam had tegen
deze buitenwereldse besmetting.
Was er werkelijk een virus denkbaar dat een groot deel van de mensheid in korte
tijd zou kunnen doden? Mijn vriend dr. Gijsbert Stoel, een chirurg en gynaecoloog
die in alle mogelijke vakken liefhebbert, terwijl hij gepromoveerd was op een
virologisch onderwerp, bedacht het letterlijk tussen neus en lippen door terwijl wij
met een fles Bourgogne bij de haard zaten. Weer werd ik mij, terwijl hij sprak, bewust
van de gevaarlijke macht die besloten ligt binnen een wetenschappelijk georganiseerd
brein. ‘Een op aarde onbekende variant op het encefalitus-virus,’ besliste hij,
‘waartegen wij trouwens nog steeds geen vaccin hebben kunnen vinden. Het tast in
de hersenstam het warmteregulatiecentrum van het menselijk lichaam aan; de dood
treedt dan binnen vierentwintig uur in. De incubatieperiode wordt gekenmerkt door
psychotische symptomen: een afwisseling van roekeloze en onverantwoordelijke
energie en stompzinnige apathie of onbedwingbare slaaplust. Een dergelijk ziektebeeld
is wetenschappelijk verdedigbaar.’
Om dat laatste ging het mij, want ik wilde geen gewone sciencefictionroman
schrijven, waarin de wetenschap al te dikwijls als speelgoed wordt gebruikt. Het
moest een toekomstroman worden
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die berustte op verantwoorde extrapolatie: het doortrekken van de nu al zichtbare
ontwikkelingslijnen naar een onbepaald tijdstip tussen 1970 en 2000. En ook moest
het boek leven krijgen door contrastwerking. Tegenover de blindelingse
techniekvergoding van machinemensen moest ik menselijke mensen stellen, in een
leefruimte naar de menselijke maat. Ik wist waar ik die vinden kon: in Griekenland
waar een groot deel van de landbevolking nog leeft als in de tijd van Homeros, en
waar ook steedse arbeiders hun gevoelens nog steeds uitleven in volksdansen van
oeroude herkomst.
Bij een bezoek aan een opgraving in het verlaten bergland van Oost-Kreta had ik
vluchtig kennis gemaakt met een kleine, lelijke, grijze oudheidkundige. Denkend
hem een genoegen te doen bood ik hem een paar dagbladen aan die ik de dag tevoren
op het vliegveld van Athene had gekocht. Hij bedankte mij met een sardonische
grijns en zei dat hij volmaakt tevreden was met het nieuws dat hij aflas van de
voorhistorische kleitabletten die hij opgroef. Toen hij mijn verbazing zag, keek hij
mij aan met zijn verweerde, van levensdrift stralende Sokrateskop: ‘Waarom zou ik
me drukmaken om een beschaving die van de steden brullende monsters heeft
gemaakt, van de hemel een moordaanslag en van het leven een genadegift?’ Hij wees
met zijn duim op de diepblauwe hemel waar een straalbommenwerper zijn vuilwitte
condensspoor overheen had getekend.
Ook in ons verdere gesprek openbaarde hij zich als een geniaal anachronisme; en
dit herinneringsbeeld bouwde ik uit tot een van de twee hoofdpersonen van mijn
toekomstroman: de archeoloog en extraverte levensgenieter dr. Nikos Grammatikakis,
die onvermoeid probeert de gestolen ‘Elgin marbles’ naar Athene terug te brengen.
Ik gaf hem een broer, die in alle opzichten zijn tegenbeeld is, de onverschrokken
journalist Kostas, redacteur en eigenaar van een kleine krant in Heraklion. Ook deze
romanfiguur bouwde ik op uit de herinnering aan een uitzonderlijk man, die ik op
aanbeveling van Nikos Kazantzakis in Kreta had opgezocht. Voor Kostas begint de
mens pas met de techniek; in plaats van schepsel te zijn moet hij zelf schepper worden.
Nikos rust nog aan de borst van Gea, de aardgodin, en hij spartelt met handen en
voeten tegen de ontluistering van een wonderwereld, waarin hij zich gelukkig voelt
en waarin hij de ondoorgrondelijke bedoeling vermoedt, die
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Aristoteles aanduidde met de term entelechie (wat het doel in zich heeft). Maar voor
Kostas zijn alle goden dood; dus moet de mens god worden, aarde en mens
herscheppen, het heelal beheersen, tijd en ruimte afschaffen. De ruimtevaart, voor
Kostas de mythe van de twintigste eeuw, is voor Nikos het produkt van een
hoogmoedswaanzinnige techniek die de wijsheid van de schepping miskent.
Misschien beslaan de felle debatten tussen de twee broers te veel ruimte in het
begin van de roman. Maar De goden gaan naar huis is deels een ideeënroman, in de
traditie van Thomas Manns Doktor Faustus. Wat het begin van de roman aan vaart
mist haalt het tweede deel ruimschoots in. In tragische ironie wordt een blanke
mensheid, die sinds jaren de ondergang vreesde door het monsterachtig grote, de
kernwapens, in een paar maanden ontwricht door het oneindige kleine: een virus dat
zelfs onzichtbaar blijft onder de krachtigste elektronenmicroscopen. De wereld van
miljarden, militairen en machtsvertoon stort ineen. Toch eindigt het boek op een
optimistische noot, want de menselijke wetenschap behoudt het laatste woord. Niet
de wetenschap die zich sinds al te lang toespitste op mensvernietiging en
natuurverkrachting, maar de onzelfzuchtige vorsersdrift van de in stilte werkende
virologen. Twee van hen, een Indiër en een Griek, vinden een vaccin dat een deel
van de mensheid zal kunnen redden.
De laatste zin van het boek luidt: ‘We hebben tussen wonderen geleefd, maar we
hebben het niet begrepen.’ Die zin stond allang op papier voor ik aan het eerste
hoofdstuk begon; en eigenlijk schreef ik het hele boek om dat aan het eind te kunnen
uitspreken. De goden gaan naar huis is geen gemakkelijk boek en het zal nooit zo
populair worden als het genre, dat een bevriend boekhandelaar mij (ook ter wille van
zijn eigen afzet!) aanried steeds te blijven schrijven: ‘smeuïge Balkanromans’. Maar
daarom kan en mag een schrijver zich niet bekreunen. Als hij door een onderwerp
bezeten raakt, werkt hij niet voor eigen genoegen of voor winst. Door hem en in hem
werken dan krachten die niet de zijne zijn. Ik kan het misschien het beste uitdrukken
door een ontlening aan wijlen onze grote historicus prof. Jan Romein. Ik schreef dit
boek ‘In opdracht van de tijd’. Een tijd waarin de wetenschap gevaar loopt zich zelf
plus een goed deel van de mensheid onder haar resultaten te begraven. Van die
gevaren is het Marsvirus het zin-
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nebeeld. Toen ik het boek in 1962 ontwierp, dacht ik een klein beetje een profeet te
zijn; maar de mensheidsgeschiedenis is blijkbaar in een stroomversnelling geraakt,
want bij het begin van 1970 schreven vele dag- en weekbladen al lange artikelen
over de technologische explosie, die het leven op aarde bedreigt met milieuvergiftiging
en zuurstofdood. Ik las ze niet met de gedachte ‘het zal mijn tijd wel duren’, want
ik bemin de aarde, die ondanks alle menselijke roofbouw en bederf nog altijd groot
is en heerlijk en schoon. Toen ik haar op de kleurenfoto's die de maanvaarders namen
in pralend blauw en sluierwit door de donkere hemel zag drijven, besefte ik het sterker
dan ooit: dit is een levend en bezield wezen, en van dat bezielde leven mag ik korte
tijd deel uitmaken om er over te schrijven voor mijn tijdgenoten.
Het levensgeschenk, dit wonder van verbijsterende ingewikkeldheid, is een kind
van het scheppingswonder. Van dat wonder levert elke schrijver zijn eigen kleine
imitatie. Want ik vind het nog altijd even onverklaarbaar dat ik op een dag met een
verwezen gezicht de deur uitloop, in mijn werkhok de schrijfmachine pak, een titel
sla op een naakt vel papier, en een paar jaar later een boek in handen krijg waarvan
ik me bij het doorbladeren verbaasd afvraag: heb ík dat geschreven? Waar heb ik dat
allemaal in vredesnaam vandaan gehaald?
Dat heb ik me nu al meer dan een dozijn maal afgevraagd. Maar dan bedacht ik
meteen, en dat zeker in later jaren, nog iets: hoeveel anderen leunden er niet over
mijn schouder en schreven mee? De vele klassieken die ik las, de dichters uit mijn
jeugd, de schrijvers van vandaag, de filosofen van Demokritos tot Sartre, van Sokrates
tot Gabriel Marcel; en dan de honderden mensen met wie ik op mijn zwerftocht door
het leven gesprekken voerde. Mensen komen en gaan, maar hun gedachten blijven
en waaien rond de aardbol als een onzichtbare wind.
Maar ook dan blijft er nog een raadsel. Ik heb het vermogen tot schrijven altijd
letterlijk als een gave beschouwd; maar waar komt die gave vandaan? Ik wil zelfs
niet proberen een antwoord te vinden, want dat ligt in een diepte waarin het peillood
van de rede geen grond vindt. Ik besef alleen dat er enkel een gradueel verschil moet
bestaan tussen die gave tot schrijven en de groeikracht van het winterkoren. Na weken
van vorst en sneeuw is het gisteren gaan dooien, en als ik door mijn raam naar buiten
kijk, zie ik hoe de
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pinklange groene sprieten de resten van het ijspantser stilletjes opzij duwen. Daat
staan ze, in lange rijen, zoals de woorden in een boek, groeiend vanuit het eendere
geheim dat mijn leven zin heeft verleend.
Hoenderloo, winter 1969-70
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