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De geschiedenis van ‘Vera’
Tijdens zijn eerste buitenlandse reis, in de zomer van 1921, had Marsman te Berlijn
Slawa leren kennen. Met haar en haar vrienden bracht hij enkele weken door op
Hiddensoe, het kleine, smalle eiland, enkele uren varens van de Hansestad Stralsund.
Ten Oosten van het eiland ligt Rügen, dat men bij helder weer kan zien.
Rügen
sluimerend slagschip
dat eeuwig voor anker
den dag verspert

Op het eiland ligt het vissersplaatsje Vitte en, in het Noorden, het wat hoger gelegen
dorpje Kloster. Voor de eerste wereldoorlog werd het eiland door kunstenaars ontdekt;
Gerhart Hauptman had er een huis. In Kloster bevindt zich ook de vuurtoren van het
eiland. De vrienden woonden in het huis van de vuurtorenwachter. In één van zijn
zogenaamde ‘Dagboekbladen’, gedateerd ‘24 Juli 1921, Kloster auf Hiddensoe’,
geeft Marsman, niet zonder de retoriek van het sentiment, dat ook de correspondentie
van die tijd kenmerkt, een lyrische beschrijving van het eiland:
Hangend, het huis aan de bronzen helling der duinen; slank en gespannen
de lijn van de heuvelgewrichten en de geledingen glad en verglijdend;
rondingen snel en diep deinend, ademen schaduw ... Maar de sprong van
de hoogten is vlug en veerkrachtig, en de toren, die groeit uit hun top:
zwaard, dat de zon doorvlijmt ... (maar bij avond, als de wereld verkantelt,
pijler het ruim). Zeldzame strandvlakken, smal en verglijdend, maar steilten
veel, muren, gebeiteld. Dit land heeft de wuivende ruigte niet en de zachte
kontoer onzer duinen, noch van de stranden het wijde verstroomen der
kusten: in nachten soms daar zijn aarde en zee één bewegen en het land
is een golf in het ruim. Nimmer zoo hier: hecht en vijandig, dit eiland, een
vesting der wereld; het oneindige splintert daaraan. Schip, soepel gesneden,
glad en behendig, dat het heelal bevaart, nachten en dagen vangt in het
omarmende zeil. En uit zijn masttop (den toren, vermoedt ge) land in het
zicht: de kusten van Rügen en Mön.
Sober de kamer en vierkant, en balken zolderen laag. O! het harde vuren
geluk van de dagen: een witte zeiltocht door het blauw heelal (dragen wij
alle verten niet in onze oogen); en de stemmen der vrienden, zoo zeer
welluidend, hoog en waaiend langs de zee; en de schemer der winden aan
onze handen. En in hijgend gevecht met den stroom: onze brekende
slagen... O! het zachte, ronde vreugde bij nacht, als de lamp der gouden
olie zegen hangt aan houten disch.
Slawa W. - een ‘rassige Poolse’, ‘een volkskind, met een fabelachtig instinkt voor
menschen en kunst’, zoals Marsman haar in een brief kenmerkte - werkte als modiste
te Berlijn. Zij was de vriendin van de architect Theo K. en toendertijd waarschijnlijk
iets ouder dan de 21-jarige Marsman. Tot de Berlijnse vriendenkring behoorde ook
de dichter Walter Pritzkow. In politiek opzicht was het milieu conservatief; men
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bewonderde Spengler.1 Hun ideoloog was de pruisische conservatief Moeller van
den Bruck, die in 1923 zijn klassieke anti-democratische
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boek Das dritte Reich publiceerde, maar voordien reeds een grote bekendheid genoot
door zijn inleidingen tot de duitse vertalingen van Dostojewski.
Overdag werd er gezwommen en gezeild. 's Avonds, in de kamer met de
laaghangende balken en de olielamp, werden de expressionistische dichters gelezen:
Heynicke, Stramm, Stadler en vooral Trakl. De gegevens en het klimaat voor het
avontuur en voor het drama zijn aanwezig.
Begin augustus was men in Berlijn terug. Marsman logeerde in Dahlem, Unter
den Eichen 89a. Na een reis van tien dagen door de Harz en Thüringen - zonder Slawa
- ging hij weer naar Berlijn waar hij nog een tiental dagen bleef. Hij schreef er het
gedicht Slawa,2 dat in een variant Erhebung heet:

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

Een jaar later, in de tweede helft van september 1922, bezocht hij, na een reis door
Zwitserland en Zuid-Duitsland, opnieuw Berlijn. Opnieuw onderging hij met een
grote intensiteit de nerveuze en dynamische atmosfeer die deze wereldstad kenmerkte
in die dagen na een verloren oorlog, na een gefrustreerde en mislukte revolutie en
tijdens een latente contra-revolutie - der Kaiser ging, die Generale blieben -, maar
waar de cultuur bloeide. Marsmans ‘vitalisme’ was ditmaal niet uitsluitend ‘literatuur’:
al berichtte hij ook in een brief: ‘dit is de schoonste tijd van mijn leven, geen God
kan omspannen wat mij omspant’ - men moet zich niet laten misleiden door de
exuberante lyriek van dit soort proza. Er is geen twijfel aan, dat de belevenissen en
indrukken van Hiddensoe en Berlijn - hoe kort dit ook alles met elkaar heeft geduurd
- van ingrijpende betekenis voor hem zijn geweest. In sterk contrast met zijn lyrische,
romantische proza staat
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overigens de poëtische neerslag van deze tijd: zijn zgn. stedengedichten, de Seinen,
‘kubistische’ verzen, waarin hij trachtte een koele werkelijkheid te verbeelden met
uitschakeling van de persoonlijke gevoelssfeer en die door Paul van Ostaijen zijn
bestempeld als een zeldzaam voorbeeld van evenwichtig expressionisme.
Enkele weken na zijn duitse reis kwam Slawa, begin oktober 1922, naar Holland
en maakte Marsman met haar een reis door het Westen van het land. - Deze
herfstdagen zijn de indian summer van Hiddensoe, het land van ‘bronzen heuvels en
oneindigheid’, waar ‘lucht en aarde, wind en zee mede lijf waren van Slawa’, ‘de
eerste der vrouwen’. ‘Wat leefde ik niet door Slawa in deze tijd’, schreef hij. Maar
Marsman zette zijn studie in Leiden voort en Slawa keerde naar Theo terug.
Acht jaar later, in de zomer van 1930 te Bollendorferbrück in Luxemburg, voltooide
hij zijn, in januari van hetzelfde jaar, te Utrecht, begonnen roman Vera , waarin Slawa
de centrale figuur is en die gedeeltelijk op Hiddensoe en voornamelijk in het
na-oorlogse Berlijn speelt. Het geheel is gebaseerd op zijn herinneringen en ervaringen
van die Berlijnse dagen - vele passages van het verhaal zijn autobiografisch.
De roman is in tien afleveringen van de achtste jaargang van De Vrije Bladen in
1931 verschenen.3 Deze tekst vindt men hierachter herdrukt.4
Begin december 1930 had Marsman aan Constant van Wessem, redacteur-secretaris
van De Vrije Bladen, geschreven:
Vera is nu wel zoo goed als gereed. Ik wijzig hoogstens nog een en ander
in de proef. Zal het je binnenkort geven, of sturen. Het bevredigt mij als
geheel niet, maar ik geloof dat er gedeeltelijk genoeg geslaagd is om het
te publiceeren. Over de uitgave in boekvorm beslis ik dan nadat het in de
Vr. Bl. heeft gestaan.5
Nadat in de eerste twee afleveringen van De Vrije Bladen het begin van Vera was
gepubliceerd, zond Marsman de gehele, voor De Vrije Bladen bestemde, kopij aan
Du Perron.6 Kort te voren, in februari 1931, hadden zij elkaar bij hun
gemeenschappelijke vriend Ter Braak te Rotterdam ontmoet en zij zullen toen over
Vera hebben gesproken. Hun stroeve relatie, na een eerste, door Slauerhoff
gearrangeerde ontmoeting, in januari of februari 1930 - voordien hadden zij scherp
en hatelijk over elkaar geschreven - was vriendelijker geworden. De eerste brief7
waarin Du Perron Marsman tutoyeert is geheel aan een bespreking van Vera gewijd,
uitermate kritisch, maar toch met de conclusie, dat Marsman Vera in ieder geval
moet uitgeven:
Ik deel je opinie over Vera. In ieder geval uitgeven; al staan er bàr slechte
stukken in. Soms wordt iets, dat bijna volkomen idioot dreigde te worden
(als het gesprek tussch. Vera en Hauser over Japan) met een bijna
ongelooflijke zwaai gered door een spitse, lyrische aanteekening. Als jij
het boek niet geschreven had, was het een lor geweest, dat is wel het
grootste compliment dat ik je maken kan. Een lor overigens dat in Holland
een gróót succes hebben kan, - dat is misschien weer het ergste. De
psychologie van de personages is anders nog wel te verbeteren
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(zooniet te redden); er staan een paar fouten in, zóó evident, dat ze met
een handomdraaien ook weer verholpen kunnen worden, al zal het boek
psychologisch beschouwd, erg mager blijven, erg Hollandsch ook, erg
Hollandsch-mager. Ik moet absoluut nog het IIIe stuk lezen alvorens ik
mij over de verhouding Vera-Theo uitlaat; de verhouding Vera-Hauser is
inderdaad beter misschien, maar hoe ontzettend traditioneel! Men heeft
lak aan dien energieken meneer Hauser, die bij zijn eerste optreden al
voorbestemd was om Vera in het voorbijgaan (van Theo af) te plukken en
dan weer te verlaten, als een èchte, onverantwoordelijke, gezonde màn.
Ik heb niets tegen de situatie; maar wel tegen het feit dat Hauser buiten
dit rolletje niet bestaat, en dat zijn bestaan, alleen òm dit rolletje verdomd
weinig reden heeft. Vera tegenover de revolutie lijkt mij niet zwakker dan
tegenover het katholicisme, maar èn revolutie èn katholicisme hangen als
‘idées générales’ ergens in de lucht. Nu absolute fouten (volgens mij):
1. Theo, de roeiende revolutionair, is absurd. Ik blijf er bij: die Den
Doolaard-scène in dit verband is ongewenscht. Je hebt je laten verleiden
door je lyrische liefde voor 2 menschen-op-het-water. Maar soit. (Ik bedoel:
om die verkeerde 1e indruk te boven te komen, moest Theo al enorm zijn
geweest, als revolutionair).
2. Portret van Ilse von Kehrling, met mededeeling dat zij liever in Weenen
verbleef dan in Milaan, etc. is al even absurd; als dat goeie mensch eig.
niets anders doet dan afscheid nemen van Theo (en dan nog hòe!). Een
overbodig vrouwenportret en absoluut niets dat de verhouding Ilse-Theo
aangeeft. (Of staat daar iets van in het ontbrekende stuk III?)
3. Wat gebeurt er in Godsnaam na Vera's verraad?? Dat is wel de grootste
gaping! Of speelt ze maar ‘verraadje’, omdat het goed staat? Dit moet je
werkelijk veranderen. Het beste is nog dat Theo (door haar gewaarschuwd)
de anderen tijdig redt. Zoo wordt het een poging tot verraad, voldoende
om Vera's jalouzie te schetsen, terwijl men dan ook begrijpt dat Theo haar
vergeven kon en - als concessie tegenover de vrouw die hij nu eerst
begrepen heeft! - met haar naar Hiddensoe gaat. Wijd een hoofdstukje aan
dit conflict. Dat komt dan net goed vóór het informeeren naar Theo door
Hauser.
4. De revolutionair (Theo) die 3 dagen en nachten bezig is geweest zooals
je dat beschrijft (‘hij had de hachlijkste ontwerpen bedacht en ten uitvoer
gelegd’) en die dan, thuiskomende, zich afvraagt of hij niet onder een plaid
op de sofa zal gaan slapen om Vera niet te wekken - is eenvoudigweg een
sprong van Moscou (of Berlijn) naar Utrecht. Volslagen idioot; - tenzij je
het op een heel bizondere wijze verantwoordt. Schrap ook vooral de frase:
‘Hoe lang misschien al?’ als hij bij het bed van Vera staat. Wat doet dàt
er toe, in zulke omstandigheden?? Zoo'n frase staat er misschien alleen
voor het rhythme - of nòg niet eens.
5. Vera in de bioscoop, met nabeschouwing of Poedovkien meer een
communist of een cineast was, moet je absoluut schrappen. Desnoods de
bioscoop houden, maar in Godsnaam niet die ‘intellectueele’ mise-au-point
van mej. zoo-en-zoo, lezeres van de Filmliga en lid, via haar vrijer, van
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De Kring. - Vind liever iets geheel anders, iets directers, tusschen Vera
en het communisme; in het leven, niet met de cinemakunst als hulpmiddel.
Dit alles ‘vermagert’ haar als personage.
6. De gesprekken zijn inderdaad psychologisch volkomen onverantwoord
- en bovendien slecht geschreven. Vervang ze door een résumé, zooals je
dat elders deed.
Er zal nog wel wat zijn, maar daarover later, als het je interesseert. Maar
laat ik er nogmaals bij zeggen dat ik dikwijls met even groote ver- als
be-wondering gezien heb hoe je de zaak met 2, 3 rake (lyrische) zinnetjes
weer op pooten zette. In ieder geval is het een heel curieus boek en in jouw
ontwikkeling van wellicht het grootste belang. Maar je hebt gelijk; peuter
hier maar niet te veel aan en begin liever over een tijdje aan geheel iets
anders. De lyrische toon van het geheele verhaal is je fort; laat die dus
zooveel mogelijk gelden en schrap, of bekort, alleen de zwakke plekken
- en vul die eene gaping aan (na Vera's verraad). - Ik ben werkelijk
benieuwd naar stuk III, omdat ik de rest nu nog zoo goed in het hoofd heb.
Het einde is zwak. Het zou 10 x beter zijn als je Vera werkelijk voor iets
nieuws stelde, inpl. van ‘aan te geven’ dat er nu wel iets nieuws zou kunnen
gebeuren, ‘in het westen der stad’. Laat haar (door een ontmoeting b.v.)
toonen dat ze werkelijk ‘meer mensch’ geworden is. Je hoeft daar dan niet
op door te gaan; integendeel, het niet voluit zeggen aan het eind houdt de
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aandacht van den lezer tot het uiterste vast. Het gekke is dat men, na dit
boek, Vera voor haar eerste ernstige avontuur geplaatst zou willen zien;
dat er best een 2e deel op zou kunnen volgen dat dit heele boek dan ook
relief zou geven (net als bij Waterloo van Van Wessem!). Het is net of dit
alles maar intellectueele en lyrische Spielerei is geweest; men denkt: ‘mooi,
dat heeft ze nu gehad met dien roeilustigen revolutionair en met den
traditioneelen sterken man, - hoe zou ze nù staan tegenover een werkelijken
kerel?’
En o ja, die neukpartij aan boord, op drie pas van Theo af, is belachelijk.
Ik zag Hauser opeens met een smoel à la Apie Prins. Òf Theo is een
aartslul, òf hij heeft om die ‘gelukkige dieren’ heen geloopen met kritische
opmerkingen over de wijze waarop. Dit is nu echt wat voor Holland nog
net erg gedurfd is. Het is een knal in het boek, maar van een
alarmpistooltje.
[...]
P.S. - Mijn grootste bezwaar tegen het boek is (niet kritisch, maar onder
ons) dat het in wezen, als ‘probleem’, als je wilt, als psychologisch klimaat
- Holland niet uitkomt.
Uit een vergelijking van het handschrift8 met de in De Vrije Bladen gepubliceerde
tekst blijkt dat Marsman nog vóór de publikatie in de latere afleveringen van De
Vrije Bladen, rekening heeft gehouden met de opmerkingen van Du Perron in deze
brief.9
In een volgende brief schrijft Du Perron:
Waarom ik je eigenlijk raadde het nog uit te geven? Lees mijn vorig
schrijven over met het accent op de 2 of 3 phrasen ‘in praise of’ Vera. [...]
Vera is in jouw ontwikkelingsgang [...] van het grootste belang en in menig
opzicht een goed, althans goedgeschreven, boek, dat (gegeven ook de
tegenw. productie der jongeren, zeg je zelf) gerust verschijnen kan. Neen,
dat zelfs een succes zou kunnen worden; let eens op. En bovendien, het
is nu eenmaal geschreven; tenzij je het geheel zou willen omwerken,
vooruit er dan mee! En een volgenden keer nòg een stap verder in de goede
richting. (Een auteur hoeft geen goede roman te hebben geschreven voor
zijn 35e en zelfs 40e jaar.) Het weghouden van zoo'n boek vind ik altijd
een beetje lullig, literators-voorzichtigheid, of, op zijn best, - coquetterie.10
In antwoord op een brief van Marsman, die verloren is gegaan en waarin deze
blijkbaar zijn aarzelingen toch weer kenbaar maakte, stelde Du Perron hem voor
Vera voor hem door te zien en aanwijzingen te geven voor veranderingen. Hij wilde
er zelfs een derde deel aan toegevoegd hebben, een derde avontuur, wat het geheel
sterk zou releveren.
Vera heeft tòch een zekere standing; door den toon. Psychologisch is het
inderdaad eigenlijk niets. [...] Beschouw alles als proef, dat is heel goed:
l'art de faire un livre; en neem mij mee als entraîneur. Ik beloof je dat het
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in ieder geval een goed en leesbaar boek wordt, zij het dan lang geen
‘meesterwerk’.11
Enkele weken later adviseerde ook Ter Braak Marsman Vera in boekvorm uit te
geven zonder het om te werken.12
Het lijkt mij ook allerminst een sterke roman, maar de lyriek maakt toch
m.i. de publicatie in boekvorm absoluut verantwoord. Ik zou je willen
adviseeren, het boek zoo uit te geven; omwerken lijkt mij onmogelijk, het
juiste systeem is ‘au suivant’. Strijk de ƒ1000 op; het is toch geen prul,
alleen maar de groei van den geboren lyricus naar den roman!
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Ter Braaks bezwaren betroffen hoofdzakelijk de psychologie en de theoretiserende,
veelal retorische gedeelten
Maar geef het toch uit, zooveel is er in Holland waarachtig niet. En een
boek, dat spanning verraadt, is nooit slecht, is ook in een half-geslaagden
vorm de moeite waard! Als je het gaat omwerken, gaat de spanning, die
voor mij de hoofdzaak is, er allicht af.13
Ondanks de positieve adviezen van zijn vrienden aarzelt Marsman tot een uitgave
over te gaan. Reeds in januari 1931 had de uitgever Stols aan Marsman het voorstel
gedaan om Vera in boekvorm uit te geven. Hij bood hem 12,5% royalty aan en zou
pogen de roman in het Duits, Frans en Engels vertaald te krijgen. Ook Nijgh en van
Ditmar deed hem een aanbod voor een uitgave - 20% royalty met garantie over 1000
exemplaren -. Stols, die er van hoorde, schreef aan Marsman, dat hij eventueel bereid
was hem nog een gunstiger aanbod te doen.14
Het voorstel van Du Perron Vera om te werken, lokte hem aanvankelijk weinig
aan, zoals uit de volgende passage van een brief van Du Perron op te maken is.15
Wat ben je toch een gekke kerel met je verhalen van ‘dat de boel nu zoo
dood is dat je er geen jota meer in schrappen kunt’. Met een paar
wijzigingen, op één vrijen middag af te doen, heb je Vera belangrijk
verbeterd; en zóó heilig en serieus is al deze literatuur-fabrikatie toch
niet?16
In het voorjaar van 1932 heeft Du Perron inderdaad Vera zeer zorgvuldig en kritisch
doorgelezen en tal van wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen zijn in de marge
aangebracht van bladzijden die uit de afleveringen van De Vrije Bladen waren
gescheurd. Deze zijn bewaard gebleven. Alle door Du Perron voorgestelde
veranderingen vindt men in de annoteringen hierachter aangegeven.17 De wijzigingen
werden door Du Perron ter adstructie met kritische opmerkingen begeleid als:
‘literatuur’, ‘te literair’ of ‘literaire onzin’, ‘een beetje Coster-stijl’, ‘hollandsche
leestrommel’, ‘aanstellerij’, ‘banaal effect’, ‘pedant’, ‘hoofdartikelstijl’, ‘dit veel
subtieler geven al zijn het Duitschers’ etc. etc. Opmerkingen die typerend zijn voor
Du Perron, een close up van zijn instelling en werkwijze en die op zich zelf een
lezing van Vera de moeite waard maken!
Op een proefdruk van De Vrije Bladen, resp. op uit dit tijdschrift gescheurde
pagina's, heeft Du Perron zijn eerder gedane suggesties in de tekst verwerkt en heeft
Marsman op zijn beurt ingrijpende wijzigingen - sommige passages zijn geheel
herschreven - in de tekst aangebracht. Het is deze bewerking door beide auteurs van
de in De Vrije Bladen verschenen versie, die hierachter in extenso in facsimile18
wordt afgedrukt. Men kan er door het duidelijk te onderscheiden handschrift van de
twee auteurs precies nagaan welke veranderingen Du Perron en welke Marsman
heeft aangebracht.
Uit een vergelijking van deze facsimile-tekst met de tekst C blijkt welke suggesties
van Du Perron door Marsman zijn overgenomen, en welke veranderingen hij
buitendien nog heeft aangebracht. Deze bewerking is van 1932, maar uit het
handschrift van Marsman is op te maken dat hij deze nieuwe tekst later nog-
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maals heeft herzien. Een enkele maal heeft hij aan de wijzigingen van Du Perron iets
toegevoegd, of zijn oorspronkelijke lezing hersteld. Bepaalde door Du Perron
voorgestelde aanvullingen, die Marsman aangebracht had, heeft deze later weer
veranderd. Zo heeft hij op het einde van hoofdstuk 32 uit De Vrije Bladen bij het
‘verraad’ van Vera een korte aanvulling geschreven,19 zoals die door Du Perron reeds
in zijn eerste brief over Vera was gesuggereerd en waarop deze ook later in zijn
‘Opmerkingen’ nogmaals is teruggekomen.20 Later, bij het herlezen, beviel Marsman
deze aanvulling toch blijkbaar niet. Hij heeft ze geschrapt en met de toevoeging van
enkele woorden21 in de aanhef van dit stuk over het verraad, - dat toch al symbolisch
bedoeld was en op geen enkel authentiek gegeven berust - naar het rijk van Vera's
dromen verwezen. Ook de verandering van het slot22 - een nieuwe ontmoeting en een
nieuw avontuur waarop Du Perron steeds had aangedrongen23 - werd uiteindelijk
weer geschrapt.
Naar aanleiding van de door Du Perron herziene tekst schreef Ter Braak aan
Marsman op 19 mei 1932:24
Gedurende de Pinksterdagen las ik Vera nog eens. Ik moet zeggen, dat
Eddy werkelijk meesterlijk geschrapt heeft en ik deel zijn opvatting, die
tot de schrappingen leidde. Maar: als geheel blijf ik het nog zwak vinden.
Voor mijn gevoel blijven de personages toch acteurs uit een betere
Ufa-film. Nu kan de toevoeging ‘een lyrisch verhaal’ het accent wel naar
de lyriek verplaatsen, maar daarmee vervalt nog niet de m.i. slecht
geslaagde karakterteekening. Juist als lyrisch verhaal uitgegeven, zou Vera
extra de aandacht vragen voor de psychologische fouten. Er zijn werkelijk
heel goede (lyrische) fragmenten in, maar die nemen de fouten voor mijn
gevoel niet weg. Misschien stuiten we hier op mijn te geringe waardeering
voor het lyrische an sich? Ik weet het niet, hoop daarover binnenkort een
groot stuk te schrijven. Het lyrische element kan bij mij nooit iets anders
goedmaken; je lyriek komt bovendien veel zuiverder tot haar recht in je
poëzie (waar niets ‘goed te maken’ is!).
Ik, voor mij, zou om deze reden het verhaal niet uitgeven, na de
aarzelingen, die je daarover hebt gehad. Essentieel maken Eddy's
wijzigingen toch geen andere Vera; en dat zou ook wel wonder zijn,
aangezien het toch jouw Vera is en blijft. Laat dus mijn advies samenvallen
met mijn appreciatie van lyriek in een proza-verhaal, en beoordeel daarnaar,
of je je iets van dat advies (niet meer uitgeven) wilt aantrekken.
Waarschijnlijk zou ik in jóuw geval, het boek dadelijk hebben uitgegeven;
maar even waarschijnlijk zou ik het, na verloop van eenigen tijd aarzelens,
niet meer hebben uitgegeven.
Als je wel tot uitgave besluit, zou ik toch de aanteekening25 achterin
wijzigen, niet zelf de nadruk leggen op de psychologische zwakte. Dat is
al te veel bereidwillige zelfcritiek, lijkt me. Ik zou het bij de mededeeling
van de bekorting laten.
De reactie van Marsman op deze brief waarin Ter Braak - men ziet eigenlijk niet op
welke gronden - op zijn oordeel van een jaar tevoren terug is gekomen, is niet bekend.
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Evenmin waarom hij niet op de voorstellen van Stols is ingegaan en waarom hij met
de uitgever Nijgh en van Ditmar niet tot een overeenkomst is gekomen. Wel bericht
hij aan Greshoff - in een ongedateerde brief van november-december 1932 -:
De onderhandelingen met Zijlstra zijn gestrand, maar die met Querido,
daarna, hebben in enkele dagen een goed resultaat opgeleverd: te beginnen
met voorjaar '33 (uiterlijk najaar '33) zullen daar nu Vera, etc. gaan
verschijnen.26
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Inderdaad tekent Marsman eind december 1932 een contract met de uitgever Em.
Querido voor het uitgeven van drie romans (een voorschot van ƒ2400.-, in honderd
gulden per maand op te nemen). Als eerste van de drie romans zou in het najaar van
1933 Vera verschijnen, als tweede, in het voorjaar van 1934, De dood van Angèle
Degroux en een derde roman in het najaar van 1934.27
In de zomer van 1933, in de Ardennen, terwijl hij de laatste hoofdstukken van De
dood van Angèle Degroux reeds in proef voor zich had - ‘ik werd dol van die dwang’
schrijft hij aan Vestdijk28 - herlas hij Vera. Enkele maanden later schreef hij aan
Querido dat hij besloten had Vera ingrijpend te wijzigen hetzij door er een nieuw
deel aan toe te voegen - een suggestie van Du Perron - hetzij door een uitwerking
van de aanwezige tekst. ‘maar bij beide bewerkingen verliest zij de door U zo
gewraakte “slanke lijn”’.29 Zeer kort daarna berichtte hij aan Querido, dat hij ondanks
alle moeite, van Vera niets redelijks kon maken, en dat het voor zijn gevoel een
absoluut beroerd boek bleef, waarin al zijn verkeerde eigenschappen culmineren, en
hij vroeg Querido of hij bereid was er een ander boek voor in de plaats te nemen en
hem daardoor de onverantwoordelijkheid te besparen een boek te publiceren dat hij
zelf inferieur was gaan vinden.30
Hij schrijft hierover aan Jan Greshoff:
[Querido schrijft mij] dat hij mij geheel vrij laat of ik Vera al of niet zou
uitgeven. Dit - ondanks het contract, en als antwoord op een brief van mij
aan hem, dat ik hier Vera rustig herlezend, tot de conclusie kwam dat het
een hopeloos, on-verbeterlijk rotboek is, dat ik liever niet verder verspreid.
Zeer geschikt van hem, niet?31
Enkele maanden later schrijft Em. Querido aan Marsman:32 ‘Natuurlijk hadden wij
graag dit jaar nog een tweeden roman; maar wij jagen U niet op. Als het niet gaat,
gaat het niet, dan krijgen wij het wat maanden later’. De maandelijkse
geldverzendingen zullen vanaf 1 juni worden gestaakt. ‘Wij willen hier nadrukkelijk
herhalen, dat wij dit doen op Uw verzoek’.
Intussen - 20 oktober 1933 - was De dood van Angèle Degroux, zijn eerste roman
in boekvorm, verschenen. Vóór het einde van het jaar waren er 1200 exemplaren
verkocht. Maar de kritieken waren niet te best.
Voor de geprojecteerde derde roman maakte Marsman tijdens zijn verblijf in
Spanje in het voorjaar van 1934 aantekeningen en schreef hij enkele korte fragmenten.
In februari 1934 schreef hij aan Vestdijk,33 dat hij begonnen was met een nieuw boek
eigenlijk ‘een lange “vertelling” meer dan een roman’. Een gedeelte van het materiaal
gebruikte hij voor een korte novelle: Drievoudig afscheid , geschreven in februari
1934 in Valldemosa op Mallorca, gepubliceerd in het augustusnummer van Forum
uit dat jaar. Aan Vera heeft Marsman toen blijkbaar niet meer gewerkt en evenmin
werd de derde geprojecteerde roman voltooid.
Een nieuwe en laatste fase in de geschiedenis van Vera begon toen hij met Querido
een nieuwe overeenkomst maakte. In plaats van de twee beloofde romans zou Querido
drie delen Verzameld werk van Marsman uitgeven. Eén deel poëzie, met een dertigà veertigtal nog niet gebundelde gedichten, één deel kritisch proza
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en een deel proza, dat voor tweederde ongebundeld en ongepubliceerd werk zou
bevatten, waaronder drie novellen, reisimpressies en autobiografische stukken en
ook zijn twee korte romans De dood van Angèle Degroux en Vera.34
Door de verschillende bewerkingen die Vera heeft ondergaan, kan men van een
volledige herschrijving spreken. Het verhaal is belangrijk verkort.35 De oorspronkelijke
51 fragmenten zijn tot 28 teruggebracht.36 Vera is in Hedda veranderd en als ondertitel
wordt eraan toegevoegd: Een lyrisch verhaal. Later - uiteraard niet voor de drukker
bestemd - heeft Marsman op het titelblad van het manuscript met potlood geschreven:
‘het vroegere “Vera”, thans aanzienlijk bekort; bewerkt. Ook naar aanwijzingen van
E. du Perron, wiens handschrift tegen het mijne duidelijk (en gunstig!) afsteekt’.37
De datering van de titelverandering is niet met zekerheid aan te geven. Vermoedelijk
in 1937 te Auressio. - Voordat Marsman Vera voltooide, misschien vóór hij Vera
begon te schrijven, schreef hij het korte verhaal A.-M.B., gepubliceerd in Twintig
Noord- en Zuid-Nederlandsche Verhalen, samengesteld en ingeleid door Constant
van Wessem, Utrecht 1930, en herdrukt in het tweede deel van Marsmans Verzameld
werk, 1938.38 Reeds in dit verhaal, eveneens gebaseerd op ervaringen in augustus
1921 te Berlijn, wordt Slawa, één der beide hoofdfiguren, gemetamorfoseerd tot
Hedda, terwijl de Ilse von Kehrling uit Vera hier onder haar authentieke naam [Anna
Margarete B.] wordt aangeduid en Theo als Walter. Het zijn dezelfde personen, het
is hetzelfde geval. In tegenstelling met Hedda, ‘star en eenzaam, een sterke gesloten
natuur’, die ‘duizend vluchtige vreugden waard was en die op haar beurt duizend
vluchtige vreugden bereidde’ spreekt hij over Anne-Margarethe B. als over een
‘prachtig dier’ zonder hart, over de ‘vergiftigde ontroering’ die hem tegensloeg uit
haar ‘smalle leden, het aschblonde haar en den snellen opslag der wimpers van dat
ranke, trillende beest’. De eerste reactie van Du Perron op de beschrijving van Ilse
von Kehrling in Vera was, dat het een ‘overbodig vrouwenportret’ was; een
‘verliteratuurde encyclopedie, op zichzelf grotesk’ noteert hij later in zijn opmerking
over dit stuk en hij adviseert tot schrappen.39 In de nieuwe versie zijn door Marsman
niet alleen dit stuk, maar ook de voorafgaande stukken die Ilse von Kehrling betreffen,
geëlimineerd. Toen Marsman in 1937 beide verhalen voor de druk van het Verzameld
werk gereed maakte zal hij de naam waaronder Slawa in Vera voorkomt met de naam
die hij haar in het verhaal A.-M.B. heeft gegeven, hebben willen gelijkschakelen.
Vera - in Hedda herdoopt - werd inderdaad gezet: 51 pagina's van het Verzameld
werk. Marsman heeft ook de drukproef gecorrigeerd; twee exemplaren van deze
drukproef, een ongecorrigeerd40 en een gecorrigeerd exemplaar,41 zijn bewaard
gebleven. Maar ten slotte heeft hij de roman niet in zijn Verzameld werk willen
opnemen.42 In verband met deze uitgave schreef Marsman in 1938: ‘“Wie zichzelf
herleest, leest een grafschrift” - en juist naarmate wij sterker in een verbeelding
geslaagd zijn, laat zij ons meer onverschillig. Maar intiemer dan wie ook is men
gebonden aan de dingen die men onvoldoende heeft gerealiseerd’.43
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Dit zou mede de verklaring kunnen zijn van de ambivalente houding van Marsman
ten aanzien van Vera, temeer daar men mag vermoeden, dat de ‘onvoldoende
realisatie’ in dit geval niet uitsluitend het roman-technische aspect betreft.
Aan Greshoff schrijft hij:
ik heb het vroegere Vera bij herlezing zoo bedonderd gevonden, dat ik in
geen jaren tot publiceeren [er van] zal komen. Misschien later eens, als
het mij niets meer kan schelen, dat het zoo slecht is -, als curiositeit.44
Hij was toendertijd ook van mening dat hij in de toekomst geen proza in de geijkte
romanvorm meer zou schrijven, maar dat naast de lyriek het proza onmisbaar zou
blijven omdat een deel van wat hij te zeggen had niet in lyrische verzen te
verwerkelijken was, ‘dat is voor mij sinds eenige jaren reeds een axioma’.45 Du Perron
betreurde het dat Marsman Vera niet in zijn Verzameld werk heeft opgenomen. Hij
beschouwde de romanexperimenten van Marsman wel als mislukt, maar vond dat
verhalend proza voor het werk van de dichter van betekenis was en het aandeel van
Marsman in de met Vestdijk geschreven roman in brieven Heden ik, morgen gij
bewees volgens hem dat hij langzaam maar zeker zijn doel naderde.46 In een
bespreking van het tweede deel van het Verzameld werk van Marsman treft men een
passage aan, die men wel als een definitief oordeel van Du Perron over Vera mag
beschouwen:
Verschillende verhalen van later, die men in De Vrije Bladen, Forum, De
Groene zou kunnen terugvinden, werden weggelaten. Marsman's eerste
poging tot een roman, Vera, sinds de lezing in De Vrije Bladen zo vaak
door hem hervat, geheel omgewerkt zelfs tot wat het in wezen was (ook
schoolmeesters krijgen gelijk): een verhaal en meer niet, ontbreekt hier
eveneens. Alle lacunes waren gestopt, alle bluf was getemperd, alle
onwaarschijnlijkheden van dit ‘revolutie-verhaal’ waren vervangen en
verbeterd; het was niet alleen technisch herzien, maar vooral, bijna geheel
herleid tot zijn ware inhoud: tot die smaak van uitstervende liefdes, van
losrakende verhoudingen, als men dat juister acht, waarvan ook de eerste
lezing, ondanks alle jongensachtige lef, reeds doortrokken was. Het was,
zoniet gehéél goed geworden, dan toch een zeer verdienstelijke proeve
geworden met enige stukken eersterangs-proza erin. Op het laatste ogenblik
werd het als ‘toch onecht’ geschrapt. Ik zou minder beschroomd of
gewetensvol zijn geweest. Voor ik het tegendeel bewezen zie, houd ik de
herziene Vera voor zeer behoorlijk werk, méér dan goed genoeg voor de
hollandse lezer vooral. Maar daar gaat het niet om: ik ben er niet van
overtuigd dat het, ofschoon het zeker inferieur blijft aan De Dood van
Angèle Degroux, in deze bundel zozeer zou hebben misstaan.47
Als ‘curiositeit’, maar toch ook als méér dan dat, kan de contemporaine lezer nu
kennis nemen van Vera, zowel in de oorspronkelijke lezing van De Vrije Bladen in
1931 als in de laatste, sterk afwijkende versie van 1937, bestemd voor het Verzameld
werk. De annoteringen maken het voor de literair-historisch geinteresseerde lezer
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mogelijk alle tot dusver bekende stadia te volgen die Vera vanaf het eerste handschrift
tot de laatste drukproef heeft doorgemaakt.
A RT H U R L E H N I N G
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Slawa omstreeks 1922

Slot van een brief, die Marsman op 16 augustus 1921 uit Berlin-Dahlem aan Arthur Lehning schreef,
met een onderschrift in de hand van Slawa

Eindnoten:
1 Nog in 1939 was Marsman bezig een bloemlezing van de geschriften van Spengler, voorzien
van een inleiding, voor te bereiden.
2 In deze uitgave afgedrukt naar het handschrift gedateerd: Berlin, d. 16 August 1921. Herdrukt
in een gewijzigde versie onder de titel Das Tor in Verzen, Zeist 1923.
3 De Vrije Bladen; onder redactie van D.A.M. Binnendijk, Mr. H. Marsman en Constant van
Wessem.
4 Tekst B. Zie Verantwoording, blz. 19 van deze uitgave. De tekst van iedere pagina correspondeert
met de daartegenover in facsimile weergegeven oorspronkelijke pagina's van De Vrije Bladen.
5 Briefkaart van H. Marsman aan C. van Wessem, met poststempel Utrecht 2.XII.1930.
[Verzameling mevrouw L.M. van Wessem-Schuster.]
6 Met uitzondering van het derde, voor de maartaflevering van De Vrije Bladen bestemde stuk,
dat op dat ogenblik bij de zetter was.
7 De brief is geschreven te Brussel in de eerste helft van maart en werd, zoals dikwijls bij Du
Perron, niet gedateerd. [Verzameling mevrouw E. du Perron-de Roos.]
8 Tekst A. Zie Verantwoording, blz. 19 van deze uitgave.
9 Zie blz. 134, regel 19 en blz. 208; en blz. 153b, regel 11 en 12 en blz. 210.
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10 Fragment uit een niet gedateerde brief, gepubliceerd in Libertinage, tweemaandelijks tijdschrift,
mei-juni 1948, pagina 16.
11 Ib., pagina 20.
12 Brief gedateerd Rotterdam, 26 maart 1931; hierin staat tevens: ‘Ik haal “Vera” vanavond bij
Zijlstra [= de directeur van de uitgeverij Nijgh en van Ditmar]. Overigens heb ik er en passant
al meer dan de helft van gelezen’. [Marsman-archief, Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.]
De kopij, die in het bronnenmateriaal ontbreekt en waarvan vermoedelijk geen afschrift bestond,
was blijkbaar intussen weer in handen van de uitgever.
13 Ib.
14 Brieven aan Marsman door A.A.M. Stols gedateerd Brussel 12 januari 1931 en 19 maart 1931,
door de directeur van uitgeverij Nijgh en van Ditmar gedateerd Rotterdam 16 maart 1931.
[Marsman-archief, Koninklijke Bibliotheek.]
15 De brieven van Marsman aan Du Perron zijn verloren gegaan.
16 Fragment uit een, vermoedelijk niet gedateerde, brief geciteerd door H.A. Gomperts in zijn
essay E. du Perron; musketier van Java, Libertinage, tweemaandelijks tijdschrift, mei-juni
1948, pagina 25.
17 Tekst C. Zie Verantwoording, blz. 19 van deze uitgave.
18 Tekst D. Zie Verantwoording, blz. 19 van deze uitgave.
19 ‘Eén oogenblik dreigde de ontreddering van Vera's leven ook Theo's kracht te verlammen, maar
dan laat hij haar los, grijpt de telefoon, en seint naar vijf, zes hoeken der stad zijn snelle en
scherpe bevelen, die op het laatste moment het ingrijpen van de politie doen falen’. [Vergelijk
bladzijde 119 van deze uitgave.]
20 ‘Hier misschien aan toevoegen - kort - de orders die Theo geeft om de zaak nog te redden. Dan
is de daad van Vera volkomen verantwoord, en je eindigt niet zoo op een effect’. [Vergelijk
bladzijde 118 van deze uitgave.]
21 ‘droomde zij den volgenden nacht, toen zij weer alleen lag’. [Vergelijk blz. 115 van deze
uitgave].
22 Vergelijk de transcriptie op bladzijde 190 van deze uitgave.
23 ‘En op die bus moest zij Bringolf ontmoeten! (Ik blijf er bij.)’ Vergelijk bladzijde 190 van deze
uitgave. Men moet aannemen dat Marsman wist wie Du Perron met Bringolf bedoelde. Vergelijk
ook de brief van 9 februari 1931 aan Ter Braak waarin Du Perron hem schrijft over memoires
van ‘een zekeren Zwitserschen avonturier Hans Bringolf’. [c.f. Menno ter Braak/E. du Perron,
Briefwisseling 1930-1940, deel I, Amsterdam 1962, bladzijde 56.] Het betreft Der Lebensroman
des Leutnants Bringolf sel., Zürich 1927.
24 Marsman-archief, Koninklijke Bibliotheek.
25 De tekst hiervan is tot dusver niet gevonden.
26 Brief van H. Marsman aan J. Greshoff, ongedateerd. [Verzameling Letterkundig Museum.]
27 Overeenkomst gedateerd 28 december 1932. [Marsman-archief, Koninklijke Bibliotheek.]
28 Brief gedateerd Barcelona, 26 februari 1934. Zie H. Marsman en S. Vestdijk, Heden ik, morgen
gij, aangevuld met een reeks van brieven met betrekking tot het ontstaan van deze roman,
[tweede druk], Amsterdam 1947, bladzijde 278.
29 Geciteerd uit een tekst door Marsman op twee kwartobladen geschreven en getiteld ‘Uit mijn
correspondentie met Querido. Dec. 1933-Febr. '35’. [Marsman-archief, Koninklijke Bibliotheek.]
30 Ib.
31 Brief van H. Marsman aan J. Greshoff, gedateerd 2 januari 1934. [Verzameling Letterkundig
Museum.]
32 Brief van Em. Querido aan H. Marsman, gedateerd 31 mei 1934. [Marsman-archief, Koninklijke
Bibliotheek.]
33 Heden ik, morgen gij, [tweede druk], bladzijde 279.
34 C.f. het afschrift van een brief aan C. Leeflang [Verzameling Letterkundig Museum], gedateerd
Auressio, 24 november 1937 en illegaal gepubliceerd als H. Marsman, Een brieffragment over
zijn verzameld werk [Utrecht 1945].
35 Een aantal reeds gereviseerde pagina's werd uit de tekst gelicht; zie Verantwoording, blz. 23
van deze uitgave en de blz. 216 tot en met blz. 224.
36 Zie blz. 183 e.v. van deze uitgave: hoofdstuk 28 en 29 behoren als hoofdstuk 27 en 28 gelezen
te worden.
37 Zie blz. 27 van deze uitgave.
38 H. Marsman, Verzameld werk, tweede druk, Amsterdam 1947; derde druk, Amsterdam 1960.
39 Vergelijk blz. 64 van deze uitgave.
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40 Tekst E. Zie Verantwoording, blz. 20 van deze uitgave.
41 Tekst F. Zie Verantwoording, blz. 20 van deze uitgave.
42 Hij nam bij de samenstelling hiervan een merkwaardige norm aan. C.f. het Voorbericht in Deel
I van het Verzameld werk en zijn beschouwing in Proeve van zelfcritiek, Verzameld werk IV,
Amsterdam 1947, pagina 13-14. C.f. ook Arthur Lehning, Pleidooi voor een volledige Marsman
in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 24 september 1960.
43 Proeve van zelfcritiek, Verzameld werk IV, Amsterdam 1947, pagina 9.
44 Brief gedateerd Auressio, 19 februari 1938. [Verzameling Letterkundig Museum.]
45 Proeve van zelfcritiek, Verzameld werk IV, Amsterdam 1947, pagina 14. In hetzelfde stuk
schrijft hij ook: ‘De twee romans die ik schreef (“Vera” en “Angèle Degroux”) zijn allereerst
hierdoor mislukt dat zij opgebouwd zijn op een thema - de tweede zelfs op een thema dat in
een roman niet te realiseeren is - wat bij mij onverbiddelijk leidt tot een schimmige verstarring’.
46 E. du Perron, Verzameld werk VI, Amsterdam 1958, blz. 652 en V, Amsterdam 1956, blz. 249.
47 E. du Perron, Verzameld werk VI, Amsterdam 1958, blz. 31.
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Eerste bladzijde van het handschrift van Vera (verkleind)
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Verantwoording
1. Wijze van uitgeven
In deze uitgave worden alle tot dusver bekende versies van Marsmans verhaal Vera,
later Hedda getiteld, gepubliceerd, hetzij in extenso, hetzij in de vorm van een opgave
der afwijkingen ten opzichte van een andere versie.
Deze versies zijn:
A. Het handschrift van Vera, waarvan de afwijkingen ten opzichte van de eerste
publikatie achter in deze uitgave, op de bladzijden 193 tot en met 215 staan
afgedrukt. Hierbij zijn de doorgestreepte, al of niet verbeterde woorden en
passages in het handschrift buiten beschouwing gelaten, met uitzondering van
een viertal langere stukken die met een enkele schuine streep waren doorgehaald.
De tekst vòòr het teken [is de tekst van de eerste publikatie en achter het teken
[volgt de oorspronkelijke lezing van het handschrift. De nummers vòòr de
opgesomde afwijkingen corresponderen met de regelnummers van de tekst der
eerste publikatie.
Alle cursief gedrukte woorden zijn toevoegingen van de tekstverzorgster. De
gespatieerd gedrukte woorden zijn door Marsman onderstreepte woorden.
B. De tekst van de eerste publikatie in De Vrije Bladen. Deze tekst staat volledig
afgedrukt op de even bladzijden 28 tot en met 190 en op blz. 61, 63, 65, 67, 77,
91, 113, 149, 153 en 157. De weergave is strikt diplomatisch, met uitzondering
van de paginering van De Vrije Bladen die hier is weggelaten en met
uitzondering van de nummering der regels in de marge, die hier is toegevoegd.
C. De opmerkingen en voorgestelde wijzigingen van E. du Perron, die deze op
uitgescheurde bladen uit De Vrije Bladen had aangebracht. Alleen de wijzigingen
van en de opmerkingen bij de publikatie in De Vrije Bladen staan hier onder
de tekst uit De Vrije Bladen (tekst B) afgedrukt.
De tekst vòòr het teken ] of vòòr OPM: (= bijgeschreven opmerking van E. du
Perron) is de tekst uit De Vrije Bladen (tekst B). Nà het teken ] of na OPM:
volgt de tekst van E. du Perron.
De nummers vòòr de opmerkingen en voorgestelde wijzigingen corresponderen
met de regelnummers van de daarboven staande tekst der eerste publikatie (B).
Alle cursief gedrukte woorden zijn toevoegingen van de tekstverzorgster. De
gespatieerd gedrukte woorden zijn door Du Perron onderstreepte woorden.
D. De kopij voor het Verzameld werk, bestaande uit drukproeven en uitgescheurde
bladen van de publikatie in De Vrije Bladen, gecorrigeerd door Marsman en
Du Perron en aangevuld met handschriften en typoscripten van Marsman. Deze
kopij is hier volledig in facsimile, in een zeer geringe ver-
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kleining, weergegeven op de oneven bladzijden 27 tot en met 191 (met
uitzondering van blz. 61, 63, 65, 67, 77, 91, 113, 149, 153 en 157), zoveel
mogelijk tegenover de hiermee corresponderende tekst B.
E. De ongecorrigeerde proef van het Verzameld werk. Alleen de afwijkingen van
deze proef ten opzichte van de kopij (D) vindt men onder C, of - als C ontbreekt
- onder B afgedrukt.
De tekst vòòr het teken ] is de tekst van de kopij (D) en achter het teken ] volgt
de tekst van de ongecorrigeerde proef.
De nummers vòòr de afwijkingen verwijzen naar de regels in de kopij (het aan
de rechterzijde afgedrukte fascimile), met dien verstande dat de doorgestreepte
gedrukte regels in deze kopij hiervoor ook meetellen en de al of niet
doorgestreepte met de hand geschreven regels niet.
Alle cursief gedrukte woorden zijn toevoegingen van de tekstverzorgster.
F. De door Marsman gecorrigeerde proef van het Verzameld werk. De correcties
van Marsman vindt men doorgaans onder E op de linkerbladzijden afgedrukt.
De nummers vòòr de correcties verwijzen naar de regels in de kopij (het aan de
rechterzijde afgedrukte facsimile) op dezelfde wijze als bij E.
Vòòr het teken ] staat de tekst van de ongecorrigeerde proef (E) en na het teken
] volgt de correctie van Marsman.
De cursieve woorden zijn toevoegingen van de tekstverzorgster.

2. Het handschrift
Het handschrift van Vera bestaat uit 130 met de hand aan één zijde beschreven,
gelinieerde blocnotevellen, die genummerd zijn door de schrijver van 1 tot en met
130. Het gehele handschrift is met inkt geschreven, met uitzondering van de bladen
18 en 20 die gedeeltelijk en blad 19 dat geheel met potlood beschreven is. Een
facsimile van het eerste blad, met de opdracht ‘Voor Rientje’ (= Rina L.
Marsman-Barendregt, de vrouw van de schrijver) en van het laatste blad, met de
datering: ‘1930. Utr. Januari. - Bollendorferbrück (Luxembourg) 21 Augustus’ vindt
men op de bladzijden 18 en 96 van deze uitgave.
Bij bestudering van de afwijkingen in de eerste publikatie ten opzichte van het
handschrift (blz. 193-215) krijgt men de indruk dat Vera gezet is naar een gewijzigd
afschrift. Deze indruk wordt versterkt door de beschouwing van het oorspronkelijke
handschrift, dat er te gaaf uitziet voor kopij, die, zoals doorgaans het geval is bij
tijdschriftpublikaties, in gedeelten gezet werd.
Het handschrift berust in de handschriftenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage onder nummer 133 M 92/14 en is afkomstig uit de verzameling van
jonkheer Dr. M.R. Radermacher Schorer, een vriend van de schrijver.

3. De eerste publikatie in De Vrije Bladen
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Vera werd in de achtste jaargang, 1931, van De Vrije Bladen gepubliceerd, dat
destijds geredigeerd werd door D.A.M. Binnendijk, Constant van Wessem en
Marsman zelf. De tekst besloeg 92 bladzijden en is in tien afdelingen verschenen
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in alle nummers van genoemde jaargang, behalve in het augustus-september-nummer,
dat geheel gewijd was aan de cineast Joris Ivens. De novelle was in deze publikatie
verdeeld in 51 hoofdstukken, variërend van 3 tot 10 hoofdstukken per aflevering.

4. De opmerkingen en voorgestelde wijzigingen van E. du Perron
De opmerkingen en voorgestelde wijzigingen heeft E. du Perron met inkt geschreven
op losse bladen, gescheurd uit jaargang 1931 van De Vrije Bladen, die de tekst van
Vera bevatten. In deze tekst werd door Du Perron niet geschrapt of veranderd. Wel
verbeterde hij enkele zetfouten en wijzigde hij hier en daar de interpunctie, de
nummering van de hoofdstukken en streepte hij de woorden (Wordt vervolgd) en H.
MARSMAN door. Een ander handschrift dan het zijne komt op deze bladen niet voor.
Op de bladzijden 50 en 82 van deze uitgave vindt men facsimile's van de bladzijden
48 en 212 uit de jaargang 1931 van De Vrije Bladen met opmerkingen van Du Perron.
Uit de correspondentie is niet nauwkeurig vast te stellen wanneer Du Perron deze
bewerking van Vera heeft gemaakt, doch het moet in ieder geval nà het
decembernummer 1931 van De Vrije Bladen geweest zijn, aangezien ook de
bladzijden van dit nummer door Du Perron voor deze bewerking gebruikt zijn. In
een brief van 12 mei 1932 (Zie: Menno ter Braak, E. du Perron. Briefwisseling
1930-1940, deel I, brief 156) schrijft Du Perron aan Menno ter Braak: ‘[...] Ik houd
het pak hier voor je aan, tot morgenavond, met de nieuwe versie van Vera en Lady
Ch.'s Lover [...]’. Verder schrijft Ter Braak aan Marsman op 19 mei 1932 - welke
brief in de handschriftenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek berust -: ‘[...]
Gedurende de Pinksterdagen las ik Vera nog eens. Ik moet zeggen, dat Eddy werkelijk
meesterlijk geschrapt heeft en ik deel zijn opvatting, die tot de schrappingen leidde
[...]’. Nu is in de bewerking van Du Perron eigenlijk geen sprake van ‘schrappingen’
- dit is pas het geval in de kopij voor het Verzameld werk die in deze uitgave in
facsimile is afgedrukt en die behalve een omwerking van Marsman ook een ‘tweede
bewerking’ van Du Perron genoemd kan worden - maar wèl van de ‘opvatting, die
tot de schrappingen leidde’. Of Ter Braak in zijn brief de eerste of de tweede, of
misschien beide bewerkingen bedoelde is niet duidelijk, maar wel blijkt hieruit dat
de eerste bewerking in ieder geval voor half mei gereed moet zijn geweest. Mogelijk
is de bewerking tot stand gekomen tussen 10 januari en 1 februari 1932, toen Du
Perron in Utrecht verbleef en daar ook het echtpaar Marsman ontmoette (Zie Ter
Braak/Du Perron, Briefwisseling, brieven 107 t/m 113) of eind april 1932, toen Du
Perron Marsman nogmaals bezocht (Zie Ter Braak/Du Perron, Briefwisseling, brief
154).

5. De kopij voor het Verzameld werk
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De volgende versie van het verhaal - hier in facsimile afgedrukt - bestaat grotendeels
uit bewerkte drukproeven van de publikatie in De Vrije Bladen. Dat we hier met
drukproeven en niet met de gedrukte tekst uit De Vrije Bladen te maken
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E. du Perron, in de tijd dat hij Vera bewerkte

hebben, blijkt uit de verschillende tekstafwijkingen, uit het feit dat de tekst slechts
op één zijde van ieder blad staat afgedrukt en uit de plaatsing van de paginacijfers,
nl. in het midden onder de tekst en niet aan de linker- of rechterzijde, zoals in De
Vrije Bladen (bovendien wijkt de paginering af). Alleen voor het gedeelte van het
verhaal dat in het juninummer en in het julinummer van De Vrije Bladen is
opgenomen, zijn geen drukproeven, maar uit het tijdschrift gescheurde bladen
gebruikt.
Verder bevat deze bewerking ook nog enkele bladen in hand- en machineschrift,
waar de omwerking te ingrijpend was om met het aanbrengen van correcties te kunnen
volstaan.
De aangebrachte correcties zijn zowel in de hand van Du Perron als in die van
Marsman. Andere handschriften dan die van Marsman en Du Perron zijn in deze
tekst niet te onderkennen, behalve op blz. 107, waar links in de marge de naam Hedda
voorkomt in een onbekend handschrift.
Met het titelblad mee beslaat deze bewerking 71 bladzijden, die door Marsman
genummerd zijn van 1 tot en met 69. Bladzijde 9 en bladzijde 39 komen dubbel voor,
waarbij in beide gevallen een van de twee is doorgestreept.
De bewerking in deze vorm heeft kennelijk gediend als kopij voor het Verzameld
werk, gezien de grote overeenkomst tussen deze bewerking en de drukproeven van
het Verzameld werk. Ook blijkt het uit de woorden ‘Zetter, gewoon aansluiten’ op
blz. 101 van deze uitgave en ten slotte uit de teksthaakjes op blz. 93, 109 en 169, die
de zetter in de kopij aanbrengt tijdens het zetten. Deze kopij voor het Verzameld
werk is in het bezit van Arthur Lehning te Amsterdam.
Waarschijnlijk is deze bewerking echter in twee stadia tot stand gekomen. Tijdens
het eerste stadium - vermoedelijk reeds in 1932, aansluitend bij de eerste bewerking
van Du Perron (C) - heeft Du Perron zijn gedane voorstellen door
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schrappingen, correcties en toevoegingen in de tekst gerealiseerd en heeft Marsman
de aldus bewerkte tekst op zijn beurt van enkele correcties voorzien. Het eerste
stadium is dus in hoofdzaak een tweede bewerking door Du Perron.
In 1937 heeft Marsman deze tekst nogmaals ter hand genomen en ditmaal zelf
ingrijpend bewerkt met het oog op de publikatie in zijn Verzameld werk. Een tweetal
aanwijzingen maken de veronderstelling van een bewerking in twee stadia
aannemelijk. In de eerste plaats kan men duidelijk in het handschrift van Marsman
verschil zien tussen zijn rechtopstaand en fijn schrift uit 1932 en zijn iets
achteroverhellend, platter en dikker schrift uit later tijd. Het duidelijkst is dit te
constateren op blz. 119 van deze uitgave, waar de doorgestreepte regels van ouder
datum zijn dan de daaronder staande tekst.
Een tweede aanwijzing geeft de nummering der bladzijden: behalve de nummers
in de hand van Marsman dragen de meeste bladzijden ook een, doorgestreepte,
nummering in het handschrift van Du Perron. Deze nummering loopt niet van 1 tot
en met 69, maar van 1 tot en met 78. Een aantal door Du Perron genummerde
bladzijden is dus vervallen of vervangen door andere, meestal typogrammen.
Verschillende van deze vervallen bladzijden zijn bewaard gebleven en bevinden zich
in de handschriftenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek onder nummer 133 M
92/12.
Wenst men de aanvankelijke vorm der bewerking te reconstrueren, dan moet men
er rekening mee houden, dat blz. 8 in de nummering van Du Perron is vervangen
door een handschrift van Marsman en dat de bladzijden die Du Perron van de nummers
13, 14, 15, 58, 59 en 61 had voorzien, ontbreken. De doorgestreepte bladzijde op
blz. 112 van deze uitgave, moet gelezen worden als de door Du Perron genummerde
blz. 46
In de Koninklijke Bibliotheek bevinden zich - in de nummering van Du Perron - de
bladzijden 11 en 12 (met doorslagen van de tekst die men in deze uitgave op blz. 51
en 53 vindt), de bladzijden 19, 20 en 21 (deze bladzijden kan men plaatsen na het
facsimile op blz. 59 van deze uitgave), blz. 26 (met een bladzijde handschrift van
Marsman) en blz. 40. Tevens ligt hierbij een doorslag van een typoscript met een
gewijzigde tekst van blz. 99 van deze uitgave, door Du Perron met 33, door Marsman
met 27 genummerd, die niet is gebruikt als kopij voor De Vrije Bladen of het
Verzameld werk. Al deze bladzijden, met uitzondering van de doorslagen van de
tekst die men in deze uitgave op blz. 51 en 53 vindt, worden op de bladzijden 216
tot en met 224 van deze uitgave in facsimile weergegeven.

6. De drukproeven van het Verzameld werk
Van de drukproeven van Hedda, gezet voor het Verzameld werk, deel II, maar hierin
ten slotte toch niet opgenomen, bestaan twee complete exemplaren. Beide bevinden
zich in de handschriftenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek onder de nummers
133 M 92/17 A en B en zijn afkomstig uit de verzameling van jonkheer Dr. M.R.
Radermacher Schorer.
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Het eerste exemplaar is een ongecorrigeerde proef en telt 50 bladen, genummerd van
29 tot en met 78. Vergelijkt men de in facsimile afgedrukte tekst (D) met deze
drukproef, dan blijkt duidelijk dat de eerste de kopij is geweest voor de laatste. De
wijzigingen die voorkomen zijn uitsluitend van ondergeschikt belang en hebben geen
betrekking op de stijl of de inhoud van het verhaal. Kopij en drukproef zijn echter
nooit identiek en de zetter heeft fouten gemaakt, fouten verbeterd en, waar hij dat
nodig oordeelde, de spelling, vooral de naamvals-n, veranderd.
In de kopij voor het Verzameld werk (D) zijn de aanhalingstekens-openen niet
consequent onder- of bovenaan geplaatst, de aanhalingstekens-sluiten niet consequent
voor of na een punt of een komma; soms staan er drie, soms vier stippeltjes achter
een woord. In de drukproeven van het Verzameld werk zijn de
aanhalingstekens-openen steeds onderaan, de aanhalingstekens-sluiten bovenaan ná
een punt en vóor een komma gezet; er staan steeds vier stippeltjes achter een woord.
Deze gevallen zijn bij de opsomming van de verschillen tussen de kopij (D) en de
drukproef (E) niet afzonderlijk vermeld.
Het tweede exemplaar is een drukproef die gelijk is aan het eerste maar waarin
Marsman met potlood correcties heeft aangebracht die in enkele gevallen wel
betrekking hebben op de stijl of de inhoud van het verhaal. Bovendien wordt deze
proef vooraf gegaan door een titelblad en telt dus 51 bladen. Op dit titelblad staat
gedrukt: HEDDA en er onder: EEN LYRISCH VERHAAL. Onder de gedrukte tekst staat
in onbekend handschrift het onderstreepte woord vervalt met rood potlood geschreven
en daar weer onder de volgende regels in potlood-handschrift van Marsman: ‘René
[Marsmans vriend Radermacher Schorer], voor je verzameling. Het vroegere “Vera”,
in de voor het Verzameld Werk herziene editie, die ten slotte toch nog verviel. H.’
[enkele regels wit] ‘Ik schreef het verhaal in 1930 in Utrecht en Bollendorferbrück
(Luxemburg) tusschen Januari-Augustus. [Nieuwe alinea] Deze tekst stelde ik in
1937 in Auressio (Ticino) vast, aan de hand van een bewerking die du Perron destijds
maakte van de “roman” in zijn eerste vorm’.
Op blz. 192 van deze uitgave vindt men een facsimile van een door Marsman
gecorrigeerde bladzijde uit de drukproeven van het Verzameld werk.

7. Tekstverzorging
De teksten in deze uitgave werden naar aanwijzingen van de conservator van het
Letterkundig Museum, verzorgd door de aan dit Museum verbonden assistente, Daisy
Wolthers.
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Vera
1
*
aant.

[3] De treinen donderen door den nacht en zijn nog geheimzinniger dan rivieren. Vera
[4] zit weggedoken in haar mantel diep in een hoek van de coupé. Ze is er alleen.
Ze heeft
[5] de zwarte kap om de lamp heen getrokken, maar ook in dien geel-zwarten schemer
[6] kan ze niet slapen. Ze denkt aan huis; - aan haar moeders dood. Hoe vreemd, dat
zij
[7] peinst over menschen en dingen, waarvan zij los dacht te zijn, toen zij ze rondom
zich
[8] heen had.
[9] Tegen den avond had zij afscheid genomen, ernstig, en niet zonder een
smartelijken
[10] trek, die haar vader verraste, maar vastberaden en kort. Zij wist, dat haar vader
haar
[11] was blijven nakijken door het noordelijk venster, waarnaar zij nog eenmaal,
kort wui[12] vend, had omgezien. Hoe vreemd was zij hem; en hoezeer geleek zij haar moeder,
[13] vooral bij dit afscheid, die hem haar leven lang vreemd was gebleven, ook toen
zij
[14] stierf. Deze eenige dochter was hem vreemd tot op dezen dag. Na den dood
van zijn
[15] vrouw had zij haar moeders plaats niet in willen nemen; en overredingen daartoe
waren
[16] overbodig geweest. Alle gesprekken waren in zijn gezin overbodig. Zij leefden
in daden.
[17] Twee zoons bewerkten het land met de knechts; één voer er op zee, en zond
bij lange,
*
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[18] zeer ongeregelde tusschenpoozen, kaarten uit verre en geheimzinnige landen.
(Voordat
[19] de postbode ze aan zijn hoeve bezorgde, had hij ze onderweg al aan vele
nieuwsgierigen
[20] laten zien: aan een jongen, die zich nu beslist voornam om morgen naar Dantzig
te
[21] loopen - vier dagen, vier nachten - en daar dan uit te zien naar een schip; aan
een
[22] grijsaard, een zeer bereisd man, wien een zwakke geestdrift doortrilde bij het
zien van
[23] een plek, waar hij zelf eens geweest was, hoe lang al weer her?; aan een oud
moedertje,
[24] dat afwerend en hoofdschuddend verderging.) De jongste zoon was
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[1] priester geworden, en nu kapelaan in een dorp in den omtrek. Misschien dat hij
alleen
[2] Vera begreep? Misschien ook Hans wel, de zeeman? Hij, haar vader begreep
haar in
[3] elk geval niet. Maar ook haar moeder had hem soms onder tranen gezegd, dat
Vera's
[4] natuur een duistere grot leek, en zij wilde daarmede zeggen, dacht hij, dat die
haar
[5] niet zonder geheime gevaren leek en misschien niet zonder geheimzinnige zonden.
[6] Telkens wanneer hem zijn vrouw haar verdrietige onmacht bekende deze dochters
te
[7] doorzien en te gewennen aan haar regel en tucht, doorvoer hem een vage
voldoening,
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[8] omdat ook zij machteloos stond tegenover deze harde, wilde, geslotene. Maar
nu was
[9] zij dood, sinds kort, en hij zonder de vrouw die hem vreemd was maar kracht
gaf,
[10] was eenzaam. Was zij, Vera, misschien op het punt geweest, kloosterzuster te
worden?
[11] Was zij de vrouw geweest van één van zijn knechts? [12] Kort geleden was zij, terwijl hij haar bijna slapend bij het vuur opwachtte na
een van
[13] haar avondlijke tochten door den omtrek, om achter haar de deur te kunnen af[14] grendelen, verwaaid en verregend binnen gekomen, zwart als een stormvlaag.
Zij was,
[15] zooals steeds, zwijgend en huiverend, met opgetrokken schouders dicht bij het
vuur
[16] gaan staan, en keek in de vlammen. Toen had zij hem plotseling lang en
nadenkend in
[17] de oogen gestaard; maar ditmaal zonder de flakkerende, verwilderde blik, die
hem
[18] dikwijls beangstte; en zij had rustig gezegd: ‘Ik ga weg’. Zij verwachtte daarop
geen
[19] antwoord, en hij gaf ook geen antwoord. Hij had dít met name weliswaar niet
ver[20] wacht, en hij was zeer bezorgd om haar lot in den vreemde, maar hij voelde nu
dat
[21] hij den laatsten tijd steeds in afwachting had geleefd van iets dat een einde zou
maken
[22] aan haar omzwervingen door den avond, door regen en wind en aan haar
doellooze
[23] rusteloosheid, en bezorgder behoefde hij om haar niet te zijn, al ging ze nu weg.
Zij
[24] was van jongsaf van een harde gesloten zelfstandigheid en ook honger en alle
ont[25] beringen zouden haar worden bespaard. De raven
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[1] brachten het haar. Zij had andere zorgen. Maar welke? welke? o, één blik in dat
hart! [2] Toen was de weg omgebogen met haar; en zij verdween uit den langen,
trekkenden
[3] blik, die haar vasthield; zij trok weg van dat dorp, en van het golvende landschap,
van
[4] haar bloemen en paarden en van haar klooster, dat nu in de avondzon uit dertig
[5] vensters vlamde, terwijl de trein haar langzaam, langzaam weg trok. [6] Was zij ooit eerder op reis geweest? Neen. De trein kwam ver uit het Oosten, als
een
[7] rivier, en trok ver naar het Westen, als een rivier. Daar lag Berlijn. Daar zou zij
[8] uitstappen, en de trein zou zonder haar doorgaan; donderend door vele nachten
en
[9] dagen. De trein sleurt meisjes weg van den haard naar de stad; de trein sleurt
jongens
[10] weg van het land naar het front; de trein neemt menschen in, ergens, en spuwt
ze
[11] ergens weer uit. Waarom stopte hij in mijn dorp? Waarom reed hij mijn dorp
niet
[12] voorbij? Waarom rijdt hij zich niet te pletter met mij in den nacht? -

2
aant.

[14] Vera werd in Oost-Pruisen op de hoeve van haar vader geboren. Daar heeft zij,
als
[15] jongste dochter van een talrijk gezin, tot haar twintigste jaar geleefd. Groot en
donker
[16] waren er de vertrekken, waarin zij huisden en sliepen. In een ervan brandde's
winters
[17] een haardvuur, in een ander twee groote fornuizen. In elk vertrek hing een
kruisbeeld.
*
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[18] In een der vertrekken, zoolang haar al heugde, een bedompt kille lucht van
onge[19] bruikte meubels en kamfer, van klam-geurend linnen en vochtige schimmelende
scha[20] duw. Slechts door de spleten en harten der luiken boorde het zonlicht en trilde
in
[21] stoffige balken. Tientallen van geslachten hadden hier hun dooden opgebaard.
In dit
[22] bed hadden zij, baardig en geel, hun laatsten aardschen nacht doorgebracht,
star en
[23] gestrekt tusschen donkere gebeden en kaarsen. De grond, dien zij mijlen rondom
uit
[24] het bol-
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[1] werk der hoeve veroverd hadden en ontgonnen, en den tweevoudig stroomenden
bloei
[2] geschonken van groen en geel koren, nam, nadat zij in dit gevecht oud en zwijgend
[3] waren gevallen, ook nog hun doode lichamen op en ontbond die.
[4] In die kamer kwam Vera nooit. Diep kroop zij's avonds weg in haar dekens, de
pop
[5] in haar armen geklemd, en terwijl de nacht buiten loeide en binnen donker onder
de
[6] balken hing tot vlak bij haar hoofd, fluisterde zij uren lang de enkele gebeden,
welke
[7] zij kende, en 's morgens na het ontwaken leerde zij ze haar pop, opdat die ze 's
avonds
[8] met haar mede kon bidden en zij tezamen sterker en veiliger zouden zijn. Toen
zij
[9] ouder en dapperder werd, werd de pop meer een ding, of althans meer een kind
dan
[10] een gelijkwaardig wezen: zij kleedde en kleurde haar tot prinses, tot pias en
soldaat.
[11] Dan, als zij soldaat was, kuste Vera haar hartstochtelijk, en tegen Paschen vlocht
zij
[12] een meidoorntak tot een kroon om haar hoofd; en als zij insliep, bengelde aan
den
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[13] stoel aan haar hoofdeind, tusschen haar kleeren, lang en geel in het glimmende
maan[14] licht, de stervende Christus.
[15] De stoel stond dood bij het raam. De kamer werd dieper in donkerder. De balken
[16] harceerden het maanlicht met donkere streepen, langs de zoldering en op den
muur.
[17] Het vensterkruis wierp in een lichtvak een kort scheef kruis op den vloer, dat
in den
[18] loop van den nacht langzaam draaide en langer werd....

3
aant.

[20] Vera wandelt langs een rul geel herfstpad. De dag ruischt blauw in de ijle berken,
die
[21] boven haar waaien door het middaglicht. De ruimte is leeg, wijd en rustig: de
oogst
[22] is binnengehaald. De akkers zijn paars en bruin.
[23] Vera ligt in het gras, in de schaduw der berken. Beneden haar glinstert een beek.
[24] Daarachter wordt in de verte het.
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*
aant.

[1] land heuvelachtig en brons, en de hemel zachtparelmoer. Tusschen de heuvels
ziet zij
[2] de burcht van het klooster.
[3] Vera denkt aan het leven der nonnen, en aan de vlijmende schennis die haar eigen
[4] lichaam doorstond. In een nacht van walmende vlammen heeft de knecht met
wien
[5] zij vaak stoeide, als het donker werd op de deel en er vrede lag over het erf, haar
op
[6] een zolder genomen. Toen zij later schreiend in het donker alleen lag, streelde
zij lang[7] zaam de gloeiende plekken, die hij het vurigst gekust en met zijn tanden
geschonden
[8] had; een donker gonzend genot overstroomde en drenkte haar; zij voelde haar
bloed
*

C

F

4

van walmende
vlammen OPM:?
wat was er dan?
brand?

16-17

opstandige
lichaamspracht
OPM:?? literatuur!

22-23

Haar minnaar is
Christus.... OPM:
banaal; iets anders!

1

brons, en ] brons en

3

nonnen, en ] nonnen
en

7-8

later schreiend in ]
later in

9

hij het vurigst gekust
had, en ] hij gekust
had en

27

zijn? - ] zijn?

33-34

gewillig. - ]
gewillig.

35

wierp Hedda ] werpt
zij

35

sloeg ] slaat

36

vernielden ]
vernielen
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[9] sneller en lichtender loopen; haar oogen moesten nu blinkender zijn. Tranen
schreide
[10] zij enkel omdat dit genot slechts een vaag en vertroebeld voorgevoel zijn kon
van wat
[11] zij later doorleven zou; als zij haar minnaar niet enkel begeeren zou om de
woede en
[12] teederheid van zijn driften, maar omdat zij zich dan volkomen in hem versmelten
en
[13] oplossen zou. (Toen zij deze zonden, onder stroeve weerspanningheid,
beschaamd en
[14] laatdunkend den jongen priester bekende, zag zij hoe hij zich verschrikt door
haar
[15] schoonheid diep in de schaduw der biechtstoel moest schuiven, die op dit
middaguur
[16] toch reeds vrij schemerig was, om zijn zondige vreugde over haar opstandige
lichaams[17] pracht althans voor haar te verbergen.) Maar misschien zou deze volkomen
versmelting
[18] waarvan zij droomde zelfs tusschen de innigst beminden niet mogelijk zijn....
[19] De nonnen leefden bij dag in sterke en diepe gebeden en soberen regelmatigen
arbeid.
[20] Zij sliepen 's nachts rustig en diep den ongetroebelden slaap der ingetogenen
en kui[21] schen. Lange gebeden zuiveren haar geest en haar lichaam. Vasten en kerkgang
ont[22] smetten haar. Zij verbrandden als witte, geduldige kaarsen, langzaam, gewillig.
Haar
[23] minnaar is Christus....
[24] Kreunend wierp Vera zich om; zacht snikkend sloeg zij haar voeten in het welige
gras;
[25] haar handen vernielden
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*

*

C

1

de aarde. ] de
aarde...

1-3

Hierbij in de marge
OPM: samenvatten:
de trein (de realiteit)
neemt dan de droom
(herinnering) over,
en je vermijdt een
nieuw hfdst. voor
den trein alleen.
ieder nieuw hfdst.,
in boekvorm, op een
nieuwe bladzij.

2

4 ] bij 4
correctieteken: laten
vervallen

3

het ] een

6

in de coupé inkomen
OPM: in en in
onderstreept

13

5]4

15

probeert ] tracht

18

Hier ] voor Hier
correctieteken:
nieuwe alinea

19

raster dat ] raster,
dat

19

reikt zonder ] reikt,
zonder

E

24

evenveel ] evenwel

F

1-2

nadenkend. - Zij
streelde de aarde ...
] nadenkend. Zij
streelt de aarde.

2-4

aarde .... Nieuwe
alinea. De naam ]
aarde. Regel wit. De
naam

9

inkomen, en ]
inkomen en

24

evenwel ] evenveel
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aant.

[1] langzaam bloem na bloem, bijna nadenkend. Zij streelde de aarde.

4
aant.

[3] De naam van het station waait in onverstaanbare flarden langs de portieren. De
gele
[4] lamp van een man die de remmen naziet, zwaait dien naam achterna. De moker
[5] dreunt op de wielen.
[6] Vera slaapt. Zij merkt bijna niet dat er twee reizigers bij haar in de coupé inkomen,
[7] en tegenover elkaar aan het andere einde gaan zitten. Ze kijken naar de slapende
jonge
[8] vrouw met het witte gezicht en het donkere haar, dat verward en slordig door
het
[9] leunen tegen den coupéwand om haar hoofd hangt. De twee nieuwe reizigers
zwijgen
[10] en trachten te slapen.
[11] Vera rilt in haar mantel. De zwarte nachtwind, die naar binnen sneed toen het
portier
[12] werd opengetrokken, heeft haar voorhoofd kil en vochtig gemaakt als een stuk
glas.

5
aant.

[14] De gangen van het Polizei-Präsidium am Alexanderplatz zijn hol en grauw.
Vera
[15] probeert het geluid van haar stappen te dempen en zet op de grijze tegels wankele
[16] passen als op ijs. Zij loopt door vele eindelooze gangen en klimt verschillende
trappen
[17] op; zij daalt langs andere trappen evenveel weer omlaag. Plotseling staat zij
voor
[18] kamer 49. Hier moet zij binnengaan en zich melden. In de kamer ratelen achter
het
[19] raster dat tot den zolder omhoog reikt zonder ophouden de schrijfmachines;
aan de
[20] loketten zitten de mannen die de passen controleeren; zij dragen grijze stofjassen
en
[21] de meesten een bril. Voor elk loket een rij menschen. De machines kletteren
door. De
[22] stempels slaan op de passen. De oogen der controleurs monsteren kort en
krenkend
[23] den man of de vrouw die voor het loket op een
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*
aant.

[1] visum wacht. Het fonkelen van de machines en de helblonde glans van het haar
van
[2] sommige meisjes zijn hier de eenige vroolijkheid. De vlugge, nerveuze branding
van
[3] sproeiend geluid stroomt langs de toetsenborden omlaag over de handen van de
typistes
[4] en doorschuimt het geheele lokaal. Het kolkt omhoog tot dicht aan den zolder,
het
[5] vloeit omlaag langs de wittige vensters; het breekt door het hooge raster naar
voren
[6] en spat als langs golfbrekers op van de rijen der, in vage beklemming, wachtenden.
[7] Vera overhandigt den man met de stofjas haar pas.
[8] - Waar woont u?
[9] - Bingerstrasze 84, bei...
[10] - Van beroep?
*

C

E

F

9

bei... OPM: weg!

15

6]5

22

de bekken OPM: iets
anders

23

vaag spottend OPM:
weg

25

van hun smoelen
kapot. OPM: te
rauw, detoneert

10-11

langs golfbrekers ]
langsgolfbrekers

18

heftige ] heftigen

27

zeggen ] vragen

29

dorp?’ ] dorp?

30

wrokkend [?] ]
mokkend

10-11

langs golfbrekers ]
langs golfbrekers

23

zal, en ] zal en

26

terug, en ] terug en
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[11] - Schneiderin....
[12] De bril achter het raster monstert haar smalend:
[13] - Das stimmt wohl nicht, Fräulein; dann würden Sie selber schon anders gekleidet
[14] sein! -

6
aant.

[16] Ben ik nu al Vera niet meer? Zou op het dorp iemand het hebben gewaagd mij
te
[17] hoonen en openlijk aan mijn woorden te twijfelen, zelfs als ik kennelijk loog?
Heb ik
[18] mij zelf overschat? Ik dacht dat ik alles trotseeren kon. Ik wil nog, dat ik alles
[19] trotseeren kan! Ik heb zelfs de liefde geweigerd van den man aan het kruis.
Soms
[20] heb ik bijna meelij met hem omdat hij aan zijn kruis nu treurend over mij schreit.
[21] Is het dan maklijker weerstand te bieden aan God dan een schoft af te straffen
op
[22] een bureau? Wat een stad! Dit zijn dus de bekken der stedelingen; die mij niet
aanzien,
[23] of spottend, vaag spottend om mijn kleedij (niet om mij! niet om mijn gezicht!)
maar
[24] zelfs om mijn kleeren wil ik niet, dat zij lachen. Vera, waarom sla je ze niet?
Waarom
[25] sla je niet een van hun smoelen kapot. Is het dan zooveel maklijker trotsch en
eenzaam
[26] te zijn in den wind?
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*
aant.

[1] Wat had Hans haar gezegd, toen hij eenmaal tusschen twee reizen een uur alleen
met
[2] haar was?: ‘Het zal misschien nooit voorkomen, Vera, dat je je hoogheid bewìjzen
[3] moet. Jij wordt ontzien, je wordt grommend ontzien. Maar als je ooit voor de
keus
[4] komt te staan tusschen laatdunkend negeeren en slaan, sla dan onmiddellijk en
raak,
[5] en sla door. Wantrouw die zoogenaamde hooghartige moed, die schijnbaar niet
is ge[6] krenkt, en die zich niet verwaardigen wil tot een lichamelijk verweer: het is angst,
[7] onder het masker van geestelijke hoogheid is het angst, anders niet. En niets
bevestigt
[8] sterker ons overwicht dan een vuistslag, juist van een vrouw. De femelarij over
on[9] waardigheid is een lafhartige uitvlucht. Wees nooit bang, Vera; wees nooit bang
en
[10] buig nooit, geef je nooit. Je geven is je overgeven. Alleen blijven, Vera, eenzaam
blijven
[11] en heerschen.’ - Hans, lieve Hans, waar ben je nu? In China, in Brazilië, Hans?
Ja,
*

C

8

vrouw. ] vrouw’.

8-11

De femelarij [...]
heerschen.’ OPM:
overbodig, en voor
een deel herhaling

11-13

- Hans, lieve Hans
[...] dicht. OPM:
slappe literatuur

13

Ik ben dicht. OPM:
God geve van niet!

18-20

De enkele [...]
bureau.... OPM:
weg!

19

blik, die mij vluchtig
monstert, glimlacht
OPM: blik en
glimlacht
onderstreept

22

ik word geloopen,
OPM: weg

23

Wat?! Ben ik nu al
OPM: weg Vera niet
meer? OPM: weg
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[12] Hans heeft mij begrepen en gesterkt; en Carl begreep mij ook, misschien zelfs
beter.
[13] Neen, niet beter. Ik wil niet, dat hij mij doorziet. Ik ben dicht.
[14] Dus dìt is Berlijn. Ik word moe. Ik ben moe in Berlijn. Zal het mij langzaam
gaan
[15] sloopen? Zal ik mij moeten verkwanselen voor weinig geld, voor veel geld;
voor gèld?;
[16] het steekt mij immers nu al, dat ik slecht ben gekleed tusschen die duizende
mannen
[17] en vrouwen die ik niet ken; en die ik veracht, die ik dacht te verachten, maar
wier
[18] vage spot mij nu grieft. Ik ben niets hier, niets; een vreemde boersche meid.
De enkele
[19] blik, die mij vluchtig monstert, glimlacht zooals die hond heeft geglimlacht op
dat
[20] bureau....
[21] Gezichten deinen voorbij, winkelramen strijken voorbij. Ik loop vlak langs de
huizen;
[22] ik houd rechts. Ik loop maar, ik word geloopen, ik loop, ik.... Ik ben moe. En
[23] woedend. En eenzaam. Ik ben Vera niet meer. Wat?! Ben ik nu al Vera niet
meer?
[24] - Achtung! - Telkens kruist een straat het trottoir. Waar loopt die op uit? Waar
loopt
[25] dèze op uit,
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*
aant.

[1] waar loopt alles op uit? Waarom ging ik hierheen? - Achtung - een konditorei;
een
[2] weeë lucht slaat eruit. Ik krijg trek. Loop ik al lang? De trams, de bussen, de
menigte
[3] - dat verschrikt mij niet meer. Maar ik ben hier zoo ontzettend alleen. Heel anders
[4] alleen dan vroeger en dan ik het wil. In het bosch was ik nooit zòò alleen. Ik ben
hier
[5] niets, dat is het. Waarom ging ik hierheen? - Ik kan nu niet denken. Ik loop al
uren.
[6] Hoe kom ik thuis, waarom noem ik dat thuis? Waar ben ik thuis?....

7
aant.

[8] De zon staat boven de Potsdamerstrasze en schijnt op den Potsdamerplatz. Lange,
[9] langzame files van trams en bussen, gladde troepen van luxe-auto's glijden uit
vier,
[10] vijf dreunende straten naar dit hart van het Westen, een der harten der stad. De
[11] kantoren stroomen leeg op dit uur en de straten vol van beginnende schemer,
ver[12] donkerd door de woelende menigte. Van hieruit verdwijnen laat in den middag,
per
[13] bus of per U, duizenden naar hun verre gezinnen, naar een eenzame kamer,
naar een
[14] oude gebrekkige moeder; naar speelbanken, sportvelden, bals. Van hieruit
krimpt en
[15] zwelt een stuk wereldverkeer, wonderlijk-onsamenhangend en grootsch,
wonderlijk*

1-6

Hierbij in de marge
OPM: alles een
beetje korter; niet
telkens 3 × herhalen

7

7 ] 6 OPM: dit
hoofdstuk is zéér
goed!

E

7

beginnende ]
beginnenden

F

11

moeder; naar ]
moeder, naar

24

der ] van den

C
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[16] doodsch, gemechaniseerd, hard en glad. Uit het vage verschiet van de
Leipzigerstrasse
[17] stroomen, alsof die verte ze produceerde en startte, minuut na minuut, trams
en bussen
[18] en limousines, en uit haar zijstraten springen zij aan als ijzersplinters naar een
magneet;
[19] zij dringen voorwaarts, langzaam, volhardend, schouder aan schouder, colon
aan
[20] colon. Grommend van ongeduld en opzwellende haast wachten zij, voor de
magische
[21] streep - een kalkwitte afgrond van geen vijftig duim breed, die het plein als een
gracht
[22] isoleert - totdat de drommen, haaksch op de richting Potsdamerstrasse op den
enor[23] men draaischijf der Potsdamerplatz een halve slag rond zijn gedraaid en
noordwaarts
[24] en zuidwaarts vergleden zijn.
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*
aant.

[1] Langs café Josty zwenken door den vallenden schemer, de stappen voorbij;
zwiepend
[2] zooals langs den trein de telegraafpalen zwiepten; de autos en bussen dreunen
voorbij;
[3] zij wentelen om den zwarten verkeersagent - het centrum der wereld - zooals
sterren
*

C

E

8-9

verwilderde
moeheid, een
ontzettende eenzame
angst OPM: een
beetje Coster-stijl

14

8]7

20

oneindig bedroefd
OPM: literatuur

3

autos ] auto's
In de marge
onderaan mij-zelf ]
mijzelf
Idem kan’ ] kan.’

F

4

zwaren ] zwarten

17-19

treinen, en huizen,
huizen, parken en
pleinen, in
cataclysma op
cataclysma omlaag.
- ] treinen parken en
huizen in cataclysma
op cataclysma
omlaag.
Tussen regel 19 en
20 het geheel
donker. - De ] het
volkomen donker.
De
In de marge
onderaan mijzelf. Ik
hoop maar dat ik mij
handhaven kan.’
Maar in haar ]
mijzelf - en of ik mij
handhaven kan?’ In
haar
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[4] een oogenblik wentelen langs vaste baan, totdat de man in het brandpunt ze
loslaat
[5] uit den langen lasso van zijn blik en zij wegschieten in een straat. Vlak onder de
[6] balustrade, om den uitersten rand van het wijde caféterras, wervelt het leven
voorbij,
[7] gigantisch vergroot door den groeienden schermer; of zit zij zelf, zich angstig
vast[8] klemmend aan een spijl van haar tafeltje, in een wervelend caroussel? Een
verwilderde
[9] moeheid, een ontzettende eenzame angst hangt in haar lichaam als een wolk; en
[10] wanneer zij, haar arm op de balustrade geleund, haar ontwricht hoofd gesteund
in de
[11] hand, haar oogen een oogenblik sluit, tuimelen door den enormen zwarten kap
van
[12] haar schedel sterren en treinen, en huizen, huizen, parken en pleinen, in
cataclysma
[13] op cataclysma omlaag. -

8
aant.

[15] De kleine kamer is door een kaars slecht verlicht. De hospita schakelt om elf
uur den
[16] stroom uit. De kaars werpt groote, wanstaltige schaduwen op den muur en het
bed.
[17] Langzaam ontkleedt Vera zich, maar de dag valt niet van haar af. Vele jaren
hebben
[18] dien dag haar nek een weinig gebogen.
[19] Zij staat voor den spiegel en kamt met lange streken haar haar. Zij buigt het
hoofd
[20] terzijde en bekijkt haar gezicht in den spiegel: het is moe en oneindig bedroefd.
Dit
[21] was de eerste dag in Berlijn, dit wordt hier de tweede nacht. Waarom ging ik
hierheen?
[22] Waarom ging ik weg uit het dorp? En waarom precies hierheen? Ik weet het
niet
[23] meer, bij god, ik weet het niet meer. Ik ben zoo moe, Hans, zoo moe. Maar
Hans is er
[24] nu niet, hij is in China misschien?

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

47

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

48
*
*
aant.

[1] Ik ben hier alleen met Vera. Ja, ik ben zelf Vera, maar dat wil ik vergeten. Ik wil
hier
[2] niet met mijzelf alleen zijn. Ik wil hier met iemand samen zijn. Met jòu, Vera!
Dag
[3] Vera, dag lieve Vera. Maar Vera ziet Vera uit den spiegel smeekend en bijna
verwijtend
[4] aan; - wat wil jij van mij, bijt Vera haar toe, wat wil jij?!.... Maar plotseling
toomeloos
[5] schreiend fluistert zij in den spiegel tot de vrouw, die in snikken is uitgebarsten
en
[6] haar schreiend beziet: - Ik ben zoo bang, dat ik het langzaam verliezen zal....

[7]

H. MARSMAN

[7] (Wordt vervolgd)

Vera
II
9
*
*

C

7 (Wordt vervolgd) en H. MARSMAN ] doorgestreept
C
1-2

VERA en II ]
doorgestreept

3

9 ] 8 OPM: goed;
maar overladen voor
wat het is.

4

jongen OPM: Toch
liever: de jonge man

10-11

vaag duizelend [...]
insliep. OPM: een
beetje overladen
misschien

13

beest ] dier

21

waarom kleefde zij
nog? OPM: een
beetje ridicuul!

22-23

Ik wil [...] visch zijn,
OPM: korter - en
minder literair.
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aant.

[4] De jongen zwom in een spattenden crawlslag ver buiten de boot om, in een
grilligen
[5] boog. Maar als hij een oogenblik op zijn rug liggend dreef en de golven soms
even nog
[6] over zijn brandend gezicht liet slaan, kropte er een geluk in zijn keel, dat hem
bijna
[7] verstikte; - hij ligt in een kruis, plat in het water van een wijd meer; de zon vliegt
[8] over de golven; de wind vliegt de zon achterna; de ruimte was een droomende
perzik
[9] waaruit hij het druipende sap beet; het licht verblindde zijn blik; soms sloot hij
zijn
[10] oogen en hij hoorde zijn hart sneller werken, terwijl het soms was, alsof hij,
vaag
[11] duizelend, zacht en gelukkig glimlachend, langzaam wegzinkend insliep. Maar
dan
[12] sloeg een heftig verlangen hem wakker en hij zeide, hardop: zij is van mij, dat
prachtige
[13] beest is van mij; en hij schatte de soepele spanning der borsten waartusschen
hij woelen
[14] en droomen zou. Dan smeet hij zich plotseling om met een ruk op zijn borst en
sloeg
[15] zich bruisend, zijn kop omlaag, door het meer.
[16] Vera lag langs één boord, zoodat de sloep helde. Met een donkeren blik volgde
zij
[17] iederen slag van den zwemmenden jongen, die een wit-schuimend zog door
het meer
[18] trok. Zij beet fel in haar hand, en liet de andere vaag door het deinende water
strijken,
[19] zooals zij door zijn haar strijken wou. Vol donkere warmte schoten haar oogen
en ook
[20] haar lichaam was gloeiend en vuil in de zuivere ruimte. De pekkende teerplekken
van
[21] den bodem der boot ergerden haar: waarom kleefde zij nog? Waarom droeg zij
een
[22] jurk en een hemd: - Ik wil naakt zijn, zei ze tegen de golven, die achteloos onder
haar
[23] vingers voorbij bleven golven; ik wil een vogel zijn, nee ik wil nu een visch
zijn,
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1-4

net als [...]
voorbij?.... OPM:
door een verticale
streep voor deze
regels wordt
aangegeven dat
hiervoor de
opmerking korter en minder literair
ook nog geldt.

4-5

Hierbij in de marge
OPM: samenvatten

6

Vera den jongen
OPM: waarom niet:
‘riep zij Theo toe’

6

die tegenover ] die
nu tegenover

7

roeit goed. Zij ] roeit
goed. - Zij

10

okeren avondlicht
OPM: ‘aesthetisch’!
tè mooi.

11

De jongen ]
onderstreept 12
reguleerde ] regelde

12-13

functioneerde zijn
hartslag OPM: bij de
onderstreepte
woorden
functioneerde en
slag staat werkte
zijn hart?

13

zwellend-en-krimpende
OPM: weg! - of één
woord ervoor in de
plaats

16

ook maar een
vluchtig oogenblik
OPM: ‘ook maar
even’ is wel zoo
goed!

18

schemerend OPM:
onjuist;

21-23

die hel [...] hield;
OPM: waarbij
terwijl hij tot hield
onderstreept is een
beetje ‘pootig’!

[zie blz. 51]

6-37 y ] ij 10 leng ]
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aant.

[1] net als hij; waarom kan ik dan ook niet zwemmen? Zal ik mij over boord laten
vallen
[2] en schreeuwen? Ik wil niet, dat hij mij redt; ik wil enkel dat hij mij vastgrijpt en
[3] langzaam, langzaam met hem wegzakken naar den grond van het meer. Morgen
is
[4] immers alles voorbij?....
[5] De kleine roeiboot werkte zich koppig tegen den stroom op, die een snelle wind
langs
[6] het water joeg. - Prachtig, riep Vera den jongen toe, die tegenover haar op de
riemen
[7] zat, je roeit goed. Zij zelf hield het roer. De wind schuimde blinkend door de
toppen
[8] der boomen, die den verren rechteroever omstonden. Daar werd het nu met het
vallen
[9] van den avond, langzaam-aan donkerder, terwijl het uitzicht links open en
helderder
[10] bleef. Ook het water bleef lang nog blinken in het okeren avondlicht.
[11] De jongen trok met ruime, krachtige slagen de boot door het meer; een forsche
elastische
[12] kracht reguleerde zijn slagen, zijn ademhaling, zijn hart; zuiver functioneerde
zijn hart[13] slag; zuiver en scherp zoog hij de lucht door zijn zwellend-en-krimpende
neusvleugels
[14] op naar zijn longen. Vast en rond waren zijn grijze oogen. Zijn vingers omsloten
hard
elstische ] elastische

F

15

gry ] grijze 16
riemen ] riemen,

21

schemerend [?] ]
schemerig 27
lichtende ]
lichtenden

[zie blz. 51]

16 omsloten hard en
smal de ] omsloten
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18

vermeed het de ]
vermeed de

27-28

werden
onregelmatiger en
korter ] werden al
korter

39

binnenloopen, en ]
binnenloopen en
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[15] en smal de buigende riemen, en hij roeide; de ruimte stond in een gloed om
zijn hoofd;
[16] maar hij vermeed het de vrouw aan het roer ook maar een vluchtig oogenblik
aan te
[17] zien; hij roeide en enkel de regelmaat van zijn slagen en de langzaam opwellende
[18] vermoeidheid die zijn leden bekroop en zijn oogen schemerend maakte, hield
het ge[19] kromde dier, dat loerend binnen zijn ribben lag, in bedwang. Het schreeuwde
nog niet;
[20] het gromde. Maar soms, wanneer hij roeiend voorover boog, kon hij het slechts
met de
[21] uiterste wilskracht weerhouden de vrouw, die hel en recht in de avondzon
tegenover
[22] hem zat te bespringen, en onder zich neer te drukken op den bodem der sloep;
langzaam
[23] zouden zij kantelen, terwijl hij haar tusschen zijn beenen geklemd hield; zij
zou niet
[24] gillen; met één hand kon hij haar haar vastgrijpen, met één hand een
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*
aant.

[1] borst en zijn mond in haar lippen gezogen, zouden zij zinken....
[2] Door den vallenden avond roeide de jongen de boot terug naar de stad. Hij werd
[3] moeder en loom en weldadig beneveld door de opstijgende dronkenschap van
een
[4] lichaam, dat doordrenkt is van zon en lust en waarmede de golven speelden, een
[5] lichtende middag lang. Zijn slagen werden onregelmatiger en korter. Het donkerde
*

C
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[6] snel. Vooral om de stad trok het duister zich samen; en terwijl hij de boot met
een
[7] laatsten handigen slag de vale stadsgracht in trok en opstaand haar snelheid ging
stuiten
[8] met enkele remmende stooten tegen den geel beschimmelden muur, leek hem
de
[9] brugboog, even achter den steiger waaraan hij nu aanlei, het begin van een grot.
Vera
[10] stond al aan wal; recht op haar ranke beenen; zij huiverde even en keek naar
de lucht.
[11] Er stonden al sterren.

10
aant.

[13] Na het maal in een laag-gezolderd café, zaten zij rookend tegenover elkaar aan
een
[14] tafel. Vera zat tegen den wand. Soms kwam er iemand, vriendelijk groetend,
het café
[15] binnen loopen, en wisselde op het buffet geleund enkele schertsende woorden
met de
[16] waardin, die zwaar en vet en duimdik geschminkt op een hooge barkruk
daarachter
[17] voor de blinkende spiegels-met-de-flesschen zat. De mannen verzwolgen een
paar
[18] glazen bier en slenterden langzaam den avond in.
[19] Theo en Vera bogen hun hoofden dichter naar elkaar toe in het zachte licht der
[20] petroleumlamp. Het gouden licht bescheen hun gezichten met een eenderen
glans. De
[21] rook van hun sigaretten hing in grillige wolken in het licht. Deze tafel met het
gezicht
[22] van den ander, dat was nu hun wereld. Voor de rest was er niets. Raadselachtig
was
[23] deze zwijgende, tot gemeenzaamheid rijpende vertrouwelijkheid vanavond in
deze
[24] herberg. Kenden zij elkander al
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*
aant.

[1] lang? Zij zwegen. Soms streek een hand met de vingertoppen over het ruwe hout
van
[2] het tafelblad, maar in welke verten staarden de oogen die nadenkend deze
bewegingen
[3] schenen te volgen? Wat waren zij voor enkele dagen bij hun eerste ontmoeting
in de
[4] bar anders geweest dan twee toevalligen die samen dansten in een toevallig
verband?
*

C

1

Zij zwegen. Soms ]
Zij zwegen; soms

1-6

Zij zwegen [...] zij
nu? - OPM: dit is
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19
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[5] En wat waren zij vanmiddag in de roeiboot geworden? Vrienden? Geliefden?
Wat
[6] waren zij nu? [7] Vera voelde zich losgewoeld van den grond. Als een boot, die vast heeft gezeten
in de
[8] verdroogde bedding van een rivier, en nu weer vlot raakt met den stijgenden
vloed.
[9] Soms werd zij zelf die rivier. Soms was zij tegelijk ook de hemel die over zichzelf
[10] hing. Soms vloog zij, een vogel, door een wijd ruim, soms was zij een wolk.
Maar nu
[11] voelde zij zich zichzelve, dit geweldige landschap doorruischen, en de golven
stegen,
[12] de stroom werd krachtig en breed. Woorden begonnen in haar op te wellen,
maar
[13] kwamen nog niet uit haar mond. De einders waren nog dicht. Totdat zij, tot
berstens
[14] toe vol geworden van zichzelf, geen uitweg meer vond naar het leven dan door
haar
[15] grenzen te overschrijden en zich uit te storten in den man die tegenover haar
zat.
[16] Tot laat in den nacht vertelde Vera haar leven.

11
aant.

[18] Toen Theo den volgenden ochtend vroeg wakker werd, stroomde de morgen
over het
[19] bed waarin zij samen sliepen. De ramen stonden wijd open en rammelden soms
aan
[20] de haken als de jonge wind eraan trok. Prachtig was het stuk morgenblauw, dat
zij
[21] sneden uit den vroegen Septemberhemel en de toppen der oeroude olmen op
het
[22] groote vierkante plein voor het hotel schuimden zwatelend in het licht. Lager
tusschen
[23] de boomen, tot op den zwarten grond, zou het nog dònkerder zijn, van een aard[24] achtige, frischheid, maar dat zag hij nu niet. Evenmin zag hij de lange,
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*
*
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aant.

[1] koel-gele, koel-grijze gevelrijen der huizen, die het plein voor zijn venster
ommuurden.
[2] Maar die waren er toch en Potsdam was daar verder omheen gebouwd, sober,
militair,
[3] zonder praal, sterk. En ergens daarachter weer lagen de meren, die nu weer
staalblauw
[4] en blinkend in de morgenzon straalden en het riet ruischte weer in de zwiepende
[5] schelven; en ook hun boot had geslapen en was uitgerust, rustig en hard. Maar
het
[6] water zou nog vrij koud zijn, bedacht hij rillend en de wind hard. De ruimte was
[7] wijd en jong; en hij, na dien verruk'lijken nacht met Vera, was jong. Ontsmet
van
[8] moeheid, lenig en recht. Ik heb een nieuw lichaam, een nieuwen mond, nieuwe
tanden.
[9] Jaren van langzaam, steeds dieper vergiftigd verval zijn uit mijn huid
weggewasschen
[10] en uit mijn hart.
[11] Vera slaapt nog. Zij ligt op haar zijde, haar gezicht naar hem toe. De zon ligt
fonke[12] lend in haar haar en flitst in haar tanden. Het laken over haar schouder ademt
heel
[13] zacht. Hij brengt zijn gezicht vlak onder het hare, hij stroomt weg op den stroom
[14] van haar haar; hij ligt droomend in de schaduw van haar handen.
[15] Hij denkt aan zijn moeder, aan de vrouwen waarmee hij geleefd had: aan Hilde,
aan
[16] Anne Margarethe, aan Lotte, hij denkt lang en vooral aan Ilse. Nu begon het
opnieuw,
[17] net als vroeger, iets anders, natuurlijk, of zelfs totaal anders. Maar waarom lag
hij nu
[18] weer, ergens in Potsdam, op een morgen vroeg in September op een onbekend
bed,
[19] met een vrouw, die hij nauwelijks kende, en waarom noemde hij dit nu weer
liefde?
[20] Is lust niet genoeg? Wat evenaart in dierlijke en innige gelukskracht het
samenliggen
[21] van twee jonge lichamen, na een nacht van liefde en lust in een vroege zon.
Niets
[22] immers. Buiten waait het morgenlicht door de blinkende ruimte. De witte wind
brak
[23] zijn golven op de ramen die als havenhoofden de lucht instonden. Verdoemd,
weer lag
[24] hij gemeerd in een haven. Voorgoed? -

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

57

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

58

12
*
aant.

[2] Bingerstrasse 84
[3] 28-IX-19....
[4] De eerste jaren hier waren ontzettend. Ik had gedacht dat ik de menschen trotseeren
[5] kon; of liever nog, dat ik mij zelfs tot het trotseeren der menschen niet vernederen
[6] zou. Maar het liep anders Theo, heel anders. Ik kon mij niet handhaven op mijn
[7] ongenaakbaar niveau. Ik moest omlaag, ik liep tusschen de menschen, niet boven
hen;
[8] ik was van gelijke beweging als zij, voor een deel van hetzelfde gehalte. Ik moest
ook
[9] erkennen dat hun kritiek, pro of contra, mij raakte. Ik was overgeleverd aan de
blik[10] ken en woorden en aan het oordeel der menschen. Toen kwam het geldgebrek,
lang[11] zaam, langzaam kromp het geld weg. O, de vernedering te moeten sparen, te
moeten
*

C
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[12] denken zelfs maar aan geld. Ik had in ernst, in vollen ernst, gedacht Theo, dat
er
[13] eerder duizend wonderen zouden gebeuren, dan dat ik gebrek lijden zou. De
raven
[14] hadden het mij te brengen. Ik denk nu weer aan dien triesten grauwen November[15] morgen, toen ik voor het eerst in de rijen der paupers stond met de wachtende
werke[16] loozen. Ik moest werk vragen, iets vragen van menschen, van het rapaille der
mede[17] menschen, mijn God! (helaas: biologisch is die gelijkenis niet te ontkennen). Ik
stond
[18] uren lang, morgen aan morgen, in sneeuw, in regen, in Novemberweer voor de
arbeids[19] beurzen en voor de gaarkeukens en ik vroeg om werk en om brood. - Zoo is het
[20] verder gegaan, je begrijpt hoe. Laat ik het ons, jou en mij, nu besparen. Je kunt
het
[21] je denken. Vergeet het snel....
[22] Of had ik den moed moeten hebben, niet te vragen, maar te blijven loopen, langs
[23] vele straten, en lachend, glimlachend te crepeeren, 's nachts op straat, in een
portiek, op
[24] een bank? - Ja, dien moed had ik moeten hebben. - Maar ik hàd hem niet, ik
moet
[25] het ook nu wel erkennen: ik heb het er niet op gewaagd....
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*
aant.

[1] - Nietwaar Theo, dat ik met veel mannen sliep, is niet onteerend geweest en alleen
[2] femelaars denken dat zooiets de ziel kan raken. Natuurlijk kan het de ziel ook
raken
[3] en hoe!, maar alleen de ziel, die geraakt en besmeurd worden wil. Maar de
trotschen
[4] wonen alleen in hun hart, wie er ook wroet en hoereert in hun lichaam. Maar een
[5] trotsche ben ik juist niet lang meer geweest: ik aanvaardde hun geld. Ik had
gedacht
[6] dat de raven het brachten, als ik 's morgens aan mijn venster zou staan: tegelijk
met
[7] de zon. Maar inderdaad kreeg ik het van mannen, die weggingen na den nacht.
[8] - Ik denk wel, dat je dit alles verouderde droomen zult vinden; ook jij bent besmet
[9] met de gedachten van de gelijkheids-aanbidders. En wie voelt nog de afschuw'lijke
[10] vernedering, dat de werkelijk groote zielen moeten hurken in een menschelijk
lichaam,
[11] dat precies functioneert en crepeert als het, eveneens menschelijk, lichaam van
den
[12] ploert Stinnes, van den draak Mussolini, van den dweil Rathenau. Je ziet: mijn
op[13] vatting is per se niet kapitalistisch of reactionair of wat je maar wilt. Ik ben tegen
[14] den mensch. Ik ben natuurlijk tegen den tegenwoordigen mensch, maar mijn
grieven
[15] gaan dieper: ik ben tegen het feit, dat ik huizen moet in dit lichaam. Ik ben er
niet
*

C

3
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[16] tegen dat ik een lichaam heb, maar dat ik dit lichaam heb, dit menschenlichaam,
dit
[17] uniforme corpus der milliarden homines sapientes! Misschien zul je lachen om
deze
[18] kinderlijke superbia, misschien zul je schrikken en het een zeer on-katholieke,
duivel[19] achtige hoogmoed noemen; - ik ben dan ook niet katholiek meer; en wat de
menschen
[20] betreft: ze hebben allen helaas een helaas onsterfelijke ziel. [21] Dit is niet te rijmen, nietwaar met wat ik in Potsdam gezegd heb, dien heerlijken
[22] langen avond in het café bij de lamp. Maar het behoeft ook niet gerijmd te
worden
[23] nietwaar? Ik ben immers anders geworden. Of verraadt het accent, waarmee ik
dit
[24] alles geschreven heb, dat dit
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[1] gevoel nu nòg in mij leeft? Ik denk dat het nog maar een herinnering is, die nog
[2] eenmaal den kop opstak nu hij voelt dat ik hem onderworpen heb. - Maar nu kan
ik
[3] niet meer - dag lieveling, morgen misschien. Ik ben moe...

13
aant.

[5] Door den vallenden avond haast Theo zich naar de villa van Ilse von Kehrling.
Hij
[6] is, na zijn bureau, onmiddellijk en uitvoerig gaan baden. 's Morgens was hij
zonder
[7] ontbijt uit het hotel in Potsdam naar den trein gerend en heeft tot vijf uur in één
[8] ruk gewerkt. In den trein, vooral toen hij achter het huis langs spoorde, dat hij
nu
[9] in den avond van denzelfden dag zoo energiek tegemoet gaat, was zijn atavisme,
zooals
*

C
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[10] hij dat noemde, zijn geweten, aanhoudend en tergend gaan steken. Hij had
gedacht van
[11] Ilse volmaakt los te zijn en reeds nu, na dien eersten verrukkelijken nacht met
Vera,
[12] bekroop hem een vaag, bijna smeekend, verlangen naar zijn schoone slaapster,
zooals
[13] hij haar noemde, en als hij straks, na de frêle, bedwelmende streelingen, waarmee
zij
[14] zijn huid zou omwolken, hier weer buiten zou zijn, op weg terug naar Berlijn,
zou
[15] een zoo heete hartstocht naar de andere, sterke, aardsche hem grijpen, dat hij
niet
[16] rusten zou voordat hij bij haar zou zijn. [17] Snel, ingespannen, afwisselend werk hadden zijn atavisme verdoofd overdag.
Het woe[18] lende water waarin hij gebaad had, nam de laatste moreele scrupules weg met
het
[19] vlokkende schuim. Een scherpe scheiding voltooide zijn metamorfose: een
verbruikt
[20] stuk leven, zijn voorlaatste ik, wanneer men dat als een constante kon zien,
dreef in
[21] een damp van zeep, stoom, zweet en parfum in zijn badkamer rond. Nieuw en
gesterkt
[22] ging hij eten. De geuren van het sobere maal contrasteerden scherp met de
wulpsche
[23] aroma's, die hem straks zouden streelen, als hij bij Ilse zou zijn: een
onbeschrijflijk
[24] mixtum uit ozon, gods-

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

62
*
aant.

[1] vrucht en weemoed. Hij spitste zich op het contrast; hij leefde ervan, hij leefde
über[2] haupt van contrasten; hij was, zei hij zelf, een labyrinth van slingerende tegen[3] strijdigheid.
[4] De wijn zette iets van zijn nieuwste bloed om in een zeer vaag begin slechts van
[5] loomheid, van atavisme alweer en hij vervloekte voor een moment zijn duizend[6] voudige ik (dat hem nu intusschen slechts tweevoudig leek) en was spoedig weer
weer[7] loos overgeleverd aan de dreun van de wielen: Vera - Ilse - Vera - Ilse - Vera Vera
[8] - Vera - Ilse. Hij glimlachte vaag: de stand was voorloopig 3-1. Toen werd hij
een
[9] oogenblik volkomen ernstig en zei tot zichzelf: schoft, wanneer maak je nu
voorgoed
[10] eens een eind aan dat eeuwig-eendere gedonder tusschen twee vrouwen. Neem
er één,
[11] of geen, of meer, maar niet telkens twee tegelijk, want haast altijd gaan ze er
alle
[12] twee aan kapot en alleen jij blijft natuurlijk intact; alleen jij verliest schijnbaar
nooit;
[13] wat zeg je daar: schijnbaar? Ja, precies, schijnbaar, want als het er wezenlijk
op aan
[14] komt, ben jij uit de voeten, held. Dus Theo Walter, je maakt er van avond een
eind
[15] aan? Goed, zei hij sussend en listig, goed, houd je maar stil, ik word braaf; en
zeg
[16] maar meteen met wie van de twee ik moet breken. [17] Toen lachte hij weer; maar opnieuw versomberde plotseling zijn vroolijke
jongenshart
[18] tot een zwart stuk steen en terwijl hij de trappen opliep, - geruischloos stikten
zijn
[19] passen in weeke loopers en geruischloos streek hij, ontstellend ernstig, door de
spiegels
*

C
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aan? ] aan.

15

ik word braaf; OPM:
weg

20

lafaard OPM: beter:
‘lammeling’ of
zooiets; minder
pathetisch
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[20] omhoog, - zei hij angstig mompelend tot zichzelf: nu moet je kiezen, lafaard.
Haastig
[21] boog hij zich over de leuning om te zien of niemand hem kon hebben gehoord.
Het
[22] trappenhuis onder hem was stom en leeg. Toen zei hij weer, maar nu zachter:
- och,
[23] kiezen is eigenlijk onzin, je houdt òf van haar, òf van Vera; of weer van geen
van
[24] twee. Den laatsten spiegel doorstreek een glimlach vol zelfverwijt en bittere
trots.
[25] Vlak voor de bovenste treden schoten zijn oogen vol roode
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[1] warmte en dacht hij alleen nog - voor zoover men dat denken kan noemen - aan
de
[2] zeer ranke en soepele beenen, die in gladde kousen - zeehondengrijs en roze
door[3] schemerd door de teedere vleeschkleur - het tengere lichaam droegen met het
trotsche
[4] weemoedige hoofd van Ilse gravin von Kehrling. Hij bekeek nog even aandachtig
zijn
[5] vingers, die streepen electriciteit zouden trekken uit haar prachtige huid en uit
het
[6] aschblonde haar, dat lichten zou als de zee. -

14
aant.

[8] Slanke beenen, bij de voeten gekruist, strekken zich uit den fijn-geplisseerden
rok. Het
[9] ranke lichaam, een loome en koele elegance, golft langs den divan, zacht deinend,
naar
*

C

7

14 ] bij 14
correctieteken: laten
vervallen
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Hierbij in de marge
OPM:
samentrekken; alsof
het beeld van Ilse
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14-15

tinten het
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een langere vrucht
OPM: aanstellerij

17

die zich in de zachte
lellen hebben
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brr!

17

lellen ] extra
onderstreept

18

hemelsch en
venetiaansch OPM:
neen!
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[10] het edele hoofd, dat diep in de kussens ligt. Een lange zuivere hand hangt omlaag
en
[11] tast in haar droomen naar lelies die hier niet zijn. De elastische smalle lippen,
in den
[12] slaap vaag geopend, zijn zoo donkerrood, dat haar tanden hun witheid niet meer
[13] kunnen bewaren: zij kregen het zeer vage ivoor-geel, dat monden ziek en oud
maakt
[14] en diep vergiftigd. Volmaakte nuancen van oker naar rood tinten het droomende
hoofd
[15] tot een perzik en modelleeren het tot een langere vrucht, een zuiver ovaal. Een
zachte
[16] lichtschemer overvliet het vanuit een lamp en schittert enkel als in een dauwdrop,
in
[17] een der lange oorbellen, die zich in de zachte lellen hebben geschroefd. De
wenk[18] brauwen buigen hemelsch en venetiaansch van den neuswortel naar de slapen.
- Zij
[19] ontwaakt; en hoe oud en weemoedig lijken de droomen, die de zacht
omschaduwde
[20] oogen befloersen, hoe onbeschrijflijk teeder wiekte de opslag der wimpers over
dat
[21] meer: als veeren, als vlinders.

15
aant.

[23] Vera zit voor haar venster. Diep beneden haar ligt de
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[1] kleine vierkante tuin van het huizencomplex waartoe ook haar kamer behoort.
De
[2] hooge muren benemen de bloemen beneden haast alle licht. Maar zij, op de
hoogste
[3] verdieping, ziet ver uit over de daken, die haar in den avond soms een gebergte
lijken
[4] en soms een kerkhof, waarop de schoorsteenen en de antennes de kruisen zijn.
Soms
[5] denkt zij aan afbeeldingen van het front met loopgraven, draadversperringen en
barri[6] cades.... Daar liggen haar dooden: Moeder en Hans misschien en.... - Maar nu
schijnt
[7] de zon, nu is de Octoberzon zelfs nog zoo warm, ook 's morgens, dat zij haar
raam
[8] open zet en zich verheugt om het licht. De hemel is wittig, koel-blauw. Duiven
klap[9] wieken. - En ook zij wordt, uitstarend in den morgen, opgenomen in een blinkend
[10] geluk; regent de blijdschap niet van den hemel? Of slaan de vlammen van haar
uit naar
*

C

4

de schoorsteenen en
de antennes ] de en
de omlijnd

6

Daar [...] misschien
en.... OPM: valsch;
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In de marge aan het
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15 OPM: Waarom is
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Hierbij in de marge
OPM: dit is allemaal
even afschuwelijk.
Onleesbaar, pedant,
onecht. Het is geen
vrouw en men z i e t
haar niet, het is een
verliteratuurde
encyclopedie, op
zichzelf grotesk en
zonder eenig belang
in de ontwikkeling
v/h verhaal.
Schrappen!

[11] buiten, en hebben zij allen weemoed verbrand? - Ben ik een sneeuwveld, een
zee?....

16
aant.

[13] De familie von Kehrling werd door den oorlog volkomen geruïneerd. De loome
ver[14] fijning van een oud weensch geslacht vertakte in Ilse zich tot een treurenden
twijg.
[15] Een bijna slepende gratie vermoeide haar breekbare passen, die zich in de latere
jaren
[16] nog slechts zelden versnelden in een dans. Zij verfoeide de helsche barbarismen
van
[17] jazzband en charleston, zooals zij dit noemde, en huiverend dacht zij aan de
ver[18] woestingen, die het oude, haar oude Europa bedreigden en aanvraten door den
storm[19] loop der Scythen, zooals zij de Russen classicistisch bleef noemen; en voor
zoover zij er
[20] soms eens toe kwam kennis te nemen van de gedachten en daden der groote
wereld[21] figuren: Wilson, Ford, Clemenceau, Dostojewski en Einstein, verwierp zij deze
onmid[22] dellijk uit een physieke aversie, die reeds de vaagste toenadering in haar
verwekte; dit
[23] waren de nouveaux riches van den geest, van de macht. Cultuur was
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[1] voor haar het eenig discrimen, een ondefinieerbaar, maar essentieel fluïdum, dat
het
[2] deel kon zijn van een godsdienst, een tuinman, een dichter, een stad, een époque,
een
[3] souper. De neergang der europeesche beschaving begon voor haar niet reeds bij
de
[4] door velen geïncrimineerde Renaissance, maar pas toen de wereld het
schaalgevoel, het
[5] besef voor de hiërarchie der waarden verloor. Zij las daarom noch Knut Hamsun,
noch
[6] de Russen, noch de Amerikanen; zij vertoefde liever in Weenen dan in Milaan,
maar
[7] ten slotte nog liever in Milaan dan in Londen. Zij betreurde het innig, dat
Mussolini
[8] het jonge Italië drilde naar Pruisisch model en dat de oude, violette en wijnroode
gloed
[9] van het machtige Spanje was gestorven in sintels en asch. Maar in Madrid en
Rome
[10] althans had zij ook paupers nog door hun straten zien schrijden met de grandezza
en
[11] de zorgelooze laatdunkendheid van Caesaren. Berlijn noemde zij das Gefängnis
en vele
[12] tranen ontsprongen haar toen zij las, dat Rilke gestorven was. Zij was
fervent-katho[13] liek, voor zoover hevigheid mogelijk was bij zooveel herfst en weemoed. Neen,
felheid
[14] was er in haar vrijwel niet meer, ook lichamelijk niet: zwemmen en paardrijden
had
[15] zij kort na haar dertigste jaar reeds gestaakt en in een van haar brieven schreef
zij:
[16] - het is goed, dat ik weet en dat de wereld nog weten kan, voor zoover haar
besef niet
[17] nog dieper verduisterd is dan het onze, dat Christus jong is en eeuwig. Want
als men
[18] moest afgaan op de geestkracht, die wij, zijn volgelingen en Kerk, nog
bewaarden, zou
[19] het oordeel beschamend, maar zeer onjuist, moeten zijn. Ja, wir sind alt und
müde
[20] geworden, mein Lieber..... ik benijd de modernen om hun jeugd, ik bewonder
zelfs
[21] de brute, ruige vitaliteit van mannen als Stalin en Feng en in de literatuur van
Dos
*

C 12-15 Zij was [...] schreef zij: OPM: dit is het eenige wat een beetje echt is. (En dan nog...)

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

[22] Passos en Döblin voor zoover ik die ken, maar ik ben bang, zeer bang, dat die
kracht
[23] snel verbruikt wezen zal. Niet alléén omdat zij niet katholiek is, en dus de
middelen
[24] mist om jong en krachtig te blijven, maar vooral omdat
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[1] hare dragers snelheid en heftigheid, vrees ik, verwarren met kracht. Kracht is
lang[2] zaam en taai. Desnoods schijnbaar kwijnend, en smal en buigzaam, maar ten
slotte
[3] onbreekbaar. Maar misschien houd ik nu een oratio pro domo en voor wie, nu
het
[4] oude huis van Europa zoo vervallen en leeg is; - en waartegen?: de barbaren
zullen
[5] mijn zwakke stem niet verstaan. -

17
aant.

[7] De barbaar Theo Walter keek stil in het vuur; en Ilse von Kehrling keek stil in
[8] hetzelfde vuur. Toen zei hij langzaam, met die donkere, vaag gesluierde stem,
die als
[9] een cello diep in zijn ingewand klaagde: - zoo, lieve jongen, dus nu is het uit.
Nee,
*

C
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17 ] bij 17
correctieteken: laten
vervallen
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De barbaar [...]
hetzelfde vuur.
OPM: banaal effect

8-9

die als [...] klaagde:
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Nee, in Godsnaam
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18 OPM: 13a?

22-24

Ik ben murw [...]
wel? OPM: Goeie
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23-24

Ik hoef [...] wel?
OPM: neen,
alsjeblieft niet, ik
w e e t het al lang!
Wie niet?
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[10] in Godsnaam geen melodramatische romantiek, in Godsnaam geen scène, je
weet hoe
[11] ik denk over vitaliteit en tragiek. Maar één ding kwelt mij, meer nog dan dat
het
[12] voorbij is, hoè het voorbij kòn gaan. - (En bijna fluisterend zei ze): Is het dan
ook
[13] van mij uit geen liefde geweest?.... Maar nu moet je durven, lieve lafaard! Nu
moet
[14] je durven. Nu moet je eindelijk eens kiezen; wees nu eindelijk ook eens ein
ganzer Kerl;
[15] geen vitalist in Godsnaam, maar een man; maak een eind aan dat eeuwige
transigeeren;
[16] en vergeet dit sermoen; lees de Bergrede nog eens en vergeef mij vooral dit
sermoen,
[17] maar vergeet het niet heelemaal: dag lieve jonge hond, dag vitalist, dag kleine
Theo;
[18] lief zijn voor Vera.
[19] Toen hij weg was, zeide zij tot haar spiegelbeeld: als hij het nu maar aandurft
en
[20] volhoudt. - Zij snikte. -

18
aant.

[22] Ik ben murw geworden, vervolgt Vera haar brief. Ik kan het niet anders noemen.
[23] Ik ben gesloopt. Ik ben moe geworden en zonder eenige weerstand. Ik hoef het
je niet
[24] uitvoerig te vertellen, wel? maar tenslotte heb ik mij overgegeven.
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[1] Ik heb den waan der verhevenheid, die jarenlang mijn leven vergiftigd heeft,
langzaam
[2] zien schrompelen en verdampen. Ik heb er mij met alle macht en met alle woede
tegen
[3] verzet; maar ik heb het verloren of liever, ik heb het - later - gewonnen, maar
hoè
[4] làng heeft het niet geduurd voor dat ik dat wist; voor dat ik dat wìlde weten. Dat
[5] is de verschrikkelijkste tijd geweest, toen ik de vroegere trots niet meer handhaven
[6] kon en nog geen nieuwe zekerheid had gevonden. Ik probeerde mij telkens terug
te
[7] trekken in mijn vroegeren hoogmoed, in mijn vroegere verachting en
eenzaamheid,
[8] maar dat was toen het afschuwelijke: dat ik die nu bijna belachelijk vond, niet
enkel
[9] onhoudbaar. - En ik had niemand, ik was alleen. Ik had alle anderen veracht en
[10] verwaarloosd en wat zou ik nu niet gegeven hebben voor één vriendelijk woord.
Maar
[11] een hardheid, een linksheid, een schichtige hoogheid, die mijn trekken
verwringen
[12] bleef terwijl mijn wezen al - en hoe redeloos! - neigde naar zachtheid, naar
dieper
[13] gemeenzaamheid, hield de menschen terug. Ik bleef geschuwd en gevreesd. [14] Ik klopte wel eens, plotseling, omdat ik het niet meer uithouden kon, een paard
op
[15] den hals, of zei iets vriendelijks, dacht ik, tegen een kellner of een
tramconducteur,
[16] maar zij zagen mij daarop meestal, ik wil niet zeggen wantrouwend, maar toch
erg
[17] ongeloovig aan. Ik trof nooit het goede accent.
[18] Maar nu is mijn klaaglied voorbij. Neem mij mee, door de heele wereld; woon
*

C
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Maar een hardheid
[...] zachtheid,
OPM: wat een stijl!

12-20

dieper
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[19] desnoods met mij in deze kleine, helsche wereld van Berlijn. Ik vind het heerlijk
bij
[20] je te zijn, altijd, overal. Ook, misschien juìst zelfs, als je verdriet hebt....

[21]

H. MARSMAN

[21] (Wordt vervolgd)
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Vera
III
19
*
aant.

[4] De winter lag achter hen en het voorjaar begon. Hij was in een vliegende jacht
ver[5] streken, als een grauwe storm, waarbinnen zij enkel beschutting vonden in hun
kleine
[6] woning in Dahlem. - Langzaam ontdooide de stad. De zon lag bleek en zwak in
de
[7] vijvers; de zwarte lanen herademden. Kinderen speelden in de plantsoenen; de
lichamen
[8] in de nog zware kleeren ontbotten; en langs de muren, door de toppen der boomen,
[9] over het schemerende plaveisel der pleinen streek een dun, groen lichtend geluk.
Maar
[10] tot diep in April hield de stad de vage beklemming van een voorzichtig
glimlachende
[11] genezing.
[12] Deze winter was één der somberste winters geweest, die Berlijn had gekend.
De
[13] duizelingwekkende daling der waarden zoog haar omlaag in het bodemloos
vallen van
[14] droomen waaruit geen ontwaken haar opstiet. De stad viel weg in het ledig en
zij
[15] bleef vallende. - Deze jarenlange ontwrichting van althans oeconomische
stelligheid
[16] sloeg de bewoners met een verbijstering, die, aangewakkerd door honger en
angst, hun
*
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[17] zenuwen sloopte en hun hersens ontmergde; zelfs de materie bleef geen materie
meer:
[18] zij verloor haar substantie, haar karakter, haar smaak: waar liep men op, als
men het
[19] vroegere asfalt der straten aanraakte met het vroegere leer van zijn schoenen?
De
[20] cementen deklaag der aarde was een taaie, deinende modderkorst boven de
ziedende
[21] lava waarin de globe vergaan was; en draagt zij ons nog?; draagt zij, elastisch
en dun
[22] als de huid van een weekdier, onze wrakke lichamen nog en ook morgen nog,
straks
[23] nog, vanavond nog? Alleen den profeten der ondergang bood zij een voetschabel:
[24] bekeert U, want morgen voltrekt zich het Laatste Oordeel
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[1] over ons volk, schreeuwde een man, die in een kozijn was gesprongen in de
Leipziger[2] strasse, die spoedig zwart stond van ganstigen, hoonenden, allen gebiologeerden;
en
[3] waarom smeet een moeder haar tweeling, zorgvuldig verpakt in een wieg, met
een
*

C
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OPM: weg
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H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

[4] rammelaar en een pop, die zij hun ook in den hemel wou gunnen, op een middag
in
[5] het Landwehrkanal, alsof het een rotte waschmand geweest was? waarom
sprongen
[6] twee jonge gelieven uit de achtbaan in het Lunapark-Halensee in een electrische
boog[7] lamp, die als de zon schitterde boven het schelle tumult der eeuwige kermis?
waarom
[8] beplakten binnen éen nacht twintig meisjes ongezien alle huizen der Jenaerstrasse
met
[9] geschabloneerde plakaten: God is dood, leve de Sovjets!? waarom dansten Hans
Arp,
[10] Baader en Huelsenbeck boven het sousterrain van de taveerne, waarin Europa,
dat
[11] goedige oudje, geworgd lag? waarom schreef Spengler der Untergang des
Abendlandes?
[12] Panisch en hijgend werd de verwildering, die het leven, - dat immers geen dag
meer
[13] zekerheid bood -, ten onder wou brengen in geilheid, opium, cocaïne, waanzin
en
[14] anarchie. Dieper en vlijmender drong de giftsmaak der angst in de lichamen
door.
[15] De cementen deklaag der straten was afgesleten tot een dunne, papieren
omhulsel.
[16] Daaronder broeide en brulde de lava. - De honger loerde; als een oogenblik
ergens de
[17] krampachtige weerstand verzwakte, wierp hij zich als een beest op die plekken
en
[18] zoog er zich vast; en vandaar sloeg hij over en trok in een vliegende epidemie
door
[19] de wijken der armen; maar nog slechts op enkele plekken had hij de kracht zich
tot
[20] oproer samen te rotten, tot een kort en grommend verzet; en reeds enkele zeer
korte
[21] charges van Schupo's ontzenuwden dit, en sloegen een striemenden sabelhouw
door
[22] de samenscholingen van de onterfden; gevierendeeld brak hun verzet: - Tegen
de
[23] drieduizend heroieke hyena's, die in hun fabrieken, hun laboratoria, hun bureaux
en
[24] raadszalen een duizelingwekkende energie produceerden, en
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[1] die óm wilden zetten in goud, gas, land, welvaart, gezag. Misschien was deze
radelooze
[2] denk-en-werk-energie, die een bijna zelfstandig monsterlijk mechanisme
geworden was,
[3] het eenige in deze stad, dat door zijn ontzaggelijk zwoegend, bovenmenschelijk
orga[4] nisme nog eenige analogie met haar vroegere leven vertoonde en in de koppen
der
[5] duizenden als een hamerende echo sloeg. Maar langzaam dreigde ook deze kracht
te
*
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[6] verzwakken, en trouwens: voor wie werd zij aangewend? de omliggende landen
ont[7] zenuwden haar, de vijanden zogen haar leeg; Frankrijk en Engeland - en het verre
[8] humanitaire millioenairsparadijs aan den Hudson. - Den 28en Juni 1919 beklom
in
[9] een ontzaglijke meeting tegen het slavenverdrag, dat Müller of Bell in Versailles
dien
[10] dag zou signeeren, een oude stramme landedelman uit de mark Brandenburg
strompe[11] lend den katheder en richtte zich op. De duizenden in het halfverlichte theater
luister[12] den in een ondragelijke spanning. De dood stond stil op het podium. Toen
schreeuwde
[13] hij, koortsachtig krijschend, tot in de verste hoeken der zaal: lafaards!, - trok
zijn
[14] revolver en doorschoot zich den kop. - Maar ook dit bracht geen heil, geen ver[15] ademing zelfs; angst besmette de ondervoede lichamen. De communisten werden
[16] dagelijks dieper ontmoedigd; staking na staking verliep; de arbeiders vroegen
om
[17] brood en om eenige kracht tot het nieuwe maar natuurlijk zwakker verzet; en
[18] tegelijk zou de weerstand van de kapitalisten ook weer krachtiger zijn. Maar
moeten
[19] wij dan allen crepeeren? - Inderdaad: wij moeten desnoods allen crepeeren; er
moet
[20] jarenlang, jarenlang een heilig, ontembaar verlangen vlammend blijven in onze
harten
[21] om met onze lichamen, met onze zwarte lichamen, hoort ge - en niet met
woorden, nu
[22] eens eindelijk niet meer met woorden - den weg naar de toekomst te banen en
te
[23] plaveien. Denk aan Rusland, aan de kameraden in Rusland... Maar de revolutie
[24] verbloedde en de wanhopige energie der industrieelen, der bankiers, der
staatslieden
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[1] zwichtte. God was dood en Karl Liebknecht was dood. Berlijn hing aan een zijden
[2] draad aan den hemel: een log, zwaar kolossaal monsterdier vlak boven een
kokende
[3] hel. Deze enorme kwal zoog de dampen op, die aan de zwavelpoel dier hel
ontstegen en
[4] vergiftigde daarmee de milliarden maden die zijn vleesch doorwroetten: de
menschen.

20
aant.

[6] Theo en Vera doorleefden dien winter alsof er geen wereld bestond. De barre
maanden
[7] hadden hun kleine woning in Dahlem hardnekkig maar vrijwel vruchteloos
belegerd.
[8] Zij werkten overdag in Berlijn en de zwavelen noodatmosfeer, de smaak van
asch en
[9] bederf, die dien winter het Berlijnsche leven doortrok, hing ook om hen als een
nood*

C

F
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20
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27

de lichte ] een lichte

31
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terzelfdertijd
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[10] weer en kleurde hun hart. Niemand kon er zich geheel aan onttrekken. Maar in
wezen
[11] bleven zij gaaf en soms bijna beschamend onaangetast. Hun geluk isoleerde
hen; zij
[12] bewoonden een kleine dappere vesting, de brug ging niet neer. Daarbinnen
leefden zij
[13] alsof dit eiland de wereld was: een kleine aarde desnoods, naar den omtrek
bezien,
[14] maar zij verbeeldde dè wereld door de kracht waarmede zij haar ervoeren en
met hun
[15] liefde bezielden. Zij was bestand tegen een levenslang beleg: de muur zou niet
wijken
[16] en de leeftocht zichzelf vernieuwen als het meel en de olie van de
oud-testamentische
[17] vrouw.
[18] Vredig en stralend waren de avonden in hun huis; ook wanneer zij zich elk in
een
[19] andere kamer verschansten begaf hun geen oogenblik de lichte zwevende kracht,
die
[20] hun harten verheugde en hun lichamen ruim en rustig doortrilde. Zij leefden in
[21] elkanders aanwezigheid als in een wit ruim, zonder beklemming, wonderlijk
vrij en
[22] verstrengeld tezelfdertijd. 's Nachts sliepen zij in elkanders armen, overstroomd
door
[23] een zwaar verzadigd geluk, onbeschrijflijk lieflijk en vredig.
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21
*
aant.

[2] De sneeuw jaagt haar recht tegemoet: zij loopt snel en rechtop langs den weg van
hun
[3] huis naar het eindpunt der Untergrund Tielplatz. Vrijwel dagelijks gaat zij dien
weg,
[4] en dagelijks verheugt haar die weg. Maar vanmorgen hoort zij zichzelf bijna
zingen:
[5] maar wat verheugt mij dan niet? Ik ben blij en ik heb het gevoel dat nu alles en
ieder
[6] gelukkig is, maar ik kan dit nu niet meer goed onderscheiden, ik zie haast geen
gren[7] zen, geen binnen of buiten meer. Het is alsof ik een bron ben geworden of een
fontein.
[8] Ik zuiver de wereld, (neen, dat kan men niet zeggen), ik stroom over, ik stroom
weg.
[9] ‘De rivier treedt buiten haar oevers’, - dat was de zin uit het schoolboek en nu
is het
[10] waar, het is nu plotseling letterlijk waar. Zij lacht: hoe denk ik daaraan?
[11] De sneeuw slaat haar recht tegemoet, de weg schuift onder haar door en zij loopt
in een
[12] kort, bijna schokkend tempo naar het station. Van haar tocht naar de stad en
terug ver[13] heugt dit stuk haar het meest: wolken en zon, wind en regen hebben hier nog
maar
[14] weinig verloren van hun onmiddellijkheid en hun elementaire kracht: hoe
onherkenbaar
[15] waren de elementen ontaard en vermengd als men ze niet anders kende dan uit
een
[16] Berlijnsche straat. Hier had de grond nog iets van den reuk, die zij kende van
vroeger,
[17] van thuis: hier was een damp geen benzine en de hemel meer dan een streep.
Snel en
*

C
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De sneeuw [...]
vrijwel leeg, OPM:
mat en op de plaats
trappelend; heel erg
verkorten of
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[18] rechtop loopt zij naar het station: zij vangt een laag sneeuw met haar mantel
en snel
[19] vervluchtigde vlokken in haar gezicht. Verrukkelijk smelt de sneeuw op haar
wangen,
[20] op haar lippen, op de punt van haar tong; en hoe sterk en trouw is de weerstand
der
[21] aarde, waarop haar passen soms stampen, redeloos blij. Dan sloeg er een warme
scheut
[22] bloed naar haar hoofd en zij dacht dat haar schedel zou splijten. - De sneeuw
joeg haar
[23] recht tegemoet en joeg haar in snelle streepen voorbij. - De wagon, vrijwel leeg,
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[1] staat trillend te gonzen in het ellendig nette stationnetje Tielplatz. Maar zij lacht,
elken
[2] morgen weer moet zij een oogenblik glimlachen bij het gevoel, dat zij start voor
een
[3] rit, die zoodra zij rijdt het karakter van wedloop verliest; en vanavond - misschien
met
[4] Theo, maar misschien ook alleen - stapt zij hier ook weer uit; vermoeid maar
blij,
[5] onbeschaduwbaar blij en vreemd onaangetast komt zij terug uit de stad, die haar
[6] voor drie jaar heeft vastgegrepen en haar langzaam gesloopt en vernederd had en nu?

22
aant.

[8] Theo liep door den avond naar huis. Het was nacht. De laatste U had hem naar
het
[9] eindpunt Tielplatz gebracht, een kwartier van zijn huis. Hij was dien middag
terug[10] gekomen van een stedebouwkundig congres in Frankfurt, waar hij de
verst-vooruit[11] strevenden der Europeesche architecten ontmoet had: Le Corbusier,
Mallet-Stevens,
[12] den somberen Hollander Oud. Zij waren op een dood spoor. Niet alleen bestreed
hij
[13] hun inzicht, dat een maximale doelmatigheid al van nature een althans minimale
[14] schoonheid bezat, maar hij verwierp op voor hem beslissender gronden hun
bouwstijl:
*

C
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[15] de moderne arbeidershuizen waren naar zijn meening ten eerste tè eenvormig,
tè
[16] overwogen, tè ijl. Zij waren te kapitalistisch geconcipieerd, te burgerlijk
gerealiseerd.
[17] Deze behuizing temde den opstandigen wil; zij aaide de arbeiders, ze bezielde
hen niet.
[18] Ze zwachtelde de a.h.w. weerbare wonden der arbeidersklasse met watten en
gaas. De
[19] ideologie, die haar voortbracht was op haar best revisionistisch, voor hem in
den grond
[20] dus kapitalistisch. Hij bestreed en verwierp haar. Maar hij had het gevoel, dat
hij bij de
[21] modernen vruchteloos had te vechten met ingekankerde parti-pris en begrippen;
en zij
[22] wilden geen afstand doen van hetgeen zij bereikten; zij wilden geen streep halen
door
[23] den vrijwel
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[1] reeds mondialen roem, dien zij in enkele jaren hadden verworven: de ijdele
moeheid
[2] van deze époque had zich voorgoed van hen meester gemaakt. Niemand van hen
[3] dorst te breken met een ontspoord resultaat. En de arbeiders zelf: bitterheid stond
[4] in zijn mond als hij dacht aan November '18. Goed, zij waren misschien alleen
op de
[5] barricaden gesprongen omdat het prachtig is jong en heldhaftig te sterven;
desnoods
[6] voor een hersenschim; desnoods voor een valsche idee; maar zij hadden toen
durf in
[7] hun lichaam gehad, en gloed, en de edelmoedigheid die zichzelf vergeet. Zij, de
jonge
[8] dichters en schrijvers, de vrouwen, de arbeiders zelf, de soldaten; en waartoe
was dit
[9] alles verstoven, verschimmeld, verrot? Maar een vage hoop hield hem op, de
vage
[10] hoop, dat Rusland de wereld zou redden, dat de Hunnen het oude vergane
Europa
[11] zouden verbranden en de arbeiders en de soldaten, de boeren mee zouden
sleepen naar
[12] een brandende toekomst; maar hoe somber werd het soms in zijn hart, zelfs of
juist
[13] als hij hoopte op Rusland: niet om het barbarisme en het zwarte geweld dat er
[14] heerschte, maar omdat hij soms bijna geen onderscheid zag tusschen Lenin,
die een
[15] halve heilige was, en een tyran, een despoot. - Hij was bijna bij huis, en Vera
zou hem
[16] weer moed en vertrouwen geven, wilskracht en dapper geduld; zij zou hem
opnieuw
[17] bezielen met hoop op een toekomst, die zij niet alleen schuwde, maar
verafschuwde
[18] in haar hart. Hij begreep die gespletenheid niet, hij begreep niet, dat zij zich
kon
[19] uitputten in het smeden van wapenen tegen haar eigen ideologie; hij begreep
niet dat
[20] haar leven (haar liefde - maar hij schuwde dat woord) sterker was dan haar leer.
Deze
[21] tegenspraak, deze sloopende (?) tegenstrijdigheid was iets heel anders dan zijn
vroegere
[22] onbestemdheid, zijn tweeslachtige twijfelzucht: hij was een slanke, sierlijke
windvaan
[23] geweest - een lieve lafaard, had Ilse gezegd - maar geen weerschijn zelfs maar
van een
[24] man. En nu? Nu had
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[1] hij in Frankfurt onversaagd pal gestaan op de bres, die de revisionisten - en bij
god
[2] niet alleen onder architecten! - in de muur hadden gebrokkeld van de strenge
marxis[3] tische ideologie: hij had, en hoe anders dan vroeger en op hoeveel hachelijker
barri[4] caden gevochten, voor zuiverheid, strengheid, grondschheid, zooals hij het
noemde;
[5] met den moed der wanhoop, letterlijk, zooals vroeger met den moed der bravoer.
En
[6] de krachten hiertoe verstrekte hem Vera. Hij was door haar een eenvoudig man
ge[7] worden; hij, de veelvormig cameleontische, de kapitalistische syndicalist; de man
wiens
[8] hart werd getrokken naar de groote, sterke aardschheid van Vera, en die - om
dit
[9] verlangen en dit genot tegelijk op te zweepen en tegen te werken, juist in dien
tijd
[10] van een liaison had bestendigd met Ilse, de teere, mondaine, terwijl zijn hart
allang los
[11] van haar was. - Zoo was Vera; zij concentreerde zijn wil, zijn leven, zijn
veelvormige
[12] hartstocht; zij ordende hem. Zij deed dit zonder corrigeerend ingrijpen, maar
door te
[13] zijn wat zij was: klaar, sterk, eenvoudig. Zij was de grond, waarin hij steeds
hechter
[14] ging wortelen, de ruimte waarin hij kon ademen, leven. Zij vernieuwde
onafgebroken
[15] zijn veerkracht, zij vernieuwde zijn moed. ‘Terwijl ik een wereldplan voorsta,
dat jij
[16] verwerpt!’ ‘Ja, zeide zij, dat gaat mij niet aan.’
[17] De krachtige regelmaat van hun samenleven, de eenvoud en elementaire
grondslag van
[18] haar natuur, hadden zijn troebel, verwilderd wezen gezuiverd, en verheugden
zijn
[19] hart. Vreugde doorstroomde hem. - De lichten van hun woning doorboorden
het
[20] donker. (Hoe anders liep hij, een half jaar geleden naar een villa in Wannsee,
terwijl
[21] Vera hem misschien wachtte in haar kleine kamer aan de Bingerstrasse! ... maar
dat
[22] was nu voorbij.) De voordeur ging open en de forsche gestalte stond zwart in
den
[23] rechthoek van ganglicht, en verwelkomde hem met een volle, heldere stem. -
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[2] De morgen was zoel; een luwe meiwind. Zij zit gebukt tusschen haar bloemen,
haar
[3] onkruid, haar vruchten. Zij lacht, onafgebroken blinkt een helder geluk uit haar
oogen
[4] en kartelt haar mond. Dit is het stuk grond, dat ik zocht. Hier is het, rond om mij
[5] heen: hier woon ik, hier leef ik; soms verstikt het mij haast; en soms ook beet
haar,
[6] hoe vol ook verzadigd, of juist dààrdoor, de schaamte, de vernedering bijna, dat
zij
[7] dit niet, - en zeker niet alleen - had gemaakt. Ze had het gekregen, voor niets.
Voor
[8] niets? ja voor niets. Ik heb er niets voor gedaan. Alles tegen misschien. Maar de
volheid
[9] doorduizelde haar, de pijn kroop weg. Zij ging languit liggen tusschen haar
bloemen
[10] en planten, in de luwe zon. De wind streek over haar heen. Dit is nu mijn grond;
[11] mijn tuin; mijn... weldra sluimerde zij.

[12]

H. MARSMAN

[12] (Wordt vervolgd)
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[4] De telefoon ratelt. De zon schijnt jong en verblindend door de Leipzigerstrasse,
recht
*
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[5] in de richting van den Potsdamerplatz. Vera staat, telefoneerend, voor een venster
vier
[6] hoog kijkt in de diepte die dreunt. Onafgebroken jaagt het verkeer door de
blinkende
[7] straatgeul, langs het trillende asfalt. Tegenover haar: vensters, tot op den grond.
Naar
[8] links en naar rechts lange, krimpende rijen verschemerende vensters, tot in het
vers[9] chiet. Twee glaswanden scheiden haar van het atelier, dat onder haar toezicht
staat,
[10] twee vensters scheiden haar van de buitenlucht. De zon stroomt tusschen de
huizen in
[11] een witte rivier; het stuk uitspansel, dat zij ziet, is sidderend blauw. Deze cel
is overdag
[12] haar wereld. - Zij legt de telefoon op de haak en teekent verder. Ze ontwerpt
een
[13] nieuw type zomerhoed, strandhoed, groot met een golvende rand, voor het
seizoen op
[14] de eilanden Rügen, Norderney, Sylt. Scherp en ingespannen denkt ze en teekent
ze:
[15] stapels ontwerpen fladderen over haar tafel tusschen tien, twintig zeer kalme,
zeer
[16] verzorgde, bijna tergend beheerschte telefoongesprekken. De laatste Parijsche
modellen
[17] ontzenuwen haast haar inventie, juist omdat zij bewijzen, dat op het stuk van
cultuur
[18] en van mode, inventie geen beslissende factor is: iedere revolutie is barbarisme,
alleen
[19] een nuance van de bestaande traditie heeft charme en, desnoods vluchtige,
levensvat[20] baarheid. Ongetwijfeld beheerscht Parijs (de stad zonder mannen) de wereld
niet meer
[21] zoo monopolistisch als vroeger en zeer persoonlijk, zeer autonoom is de
Weensche en
[22] de Berlijnsche mode... Telefoon! De zon schuift weg achter wolken. De
Leipziger[23] strasse wordt zwart. Ja, hallo - waar zou Theo nu zijn?
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[1] - Zentrum 666, ja, hier Frau Walter - de zon zet de vensters in brand: wit, wit,
wit
[2] tot in het verste verschiet naar den Potsdamerplatz.
[3] Het is goed, hier te staan, midden in deze stad. Zij is er vreemd van gaan houden,
[4] misschien voor een deel omdat zij erin is gaan heerschen: zij is sinds een jaar
modiste
[5] geworden, ontwerpster van hoeden. Haar wraakzucht, haar heerschzucht vooral
heeft
[6] deze uitweg gezocht als reflex op de hoon waarmee deze stad, van den eersten
dag op
[7] het Polizie-Präsidium af, haar heeft bekeken om haar vreemde boersche dracht.
Haar
[8] smaak en inventie en wilskracht wierpen zich, na de sombere dooltocht door
huur[9] kamers, dancings, bordeelen op een vak waarin zij een mogelijkheid tot expressie
zag
[10] en tot een dragelijk bestaan en dat haar tevens de kans bood zich te doen gelden
en
*
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[11] het aspect van de stad, die haar verlaagd en geschonden had, mee te bepalen,
te stem[12] pelen, te creëeren en te veranderen volgens hààr inzicht. En zij houdt van haar
vak:
[13] het is inspannend en bewegelijk, het vergt kennis van menschen en een uiterst
vertakt
[14] gevoel voor de psyche der maatschappij: zij moet weten welke nuancen nog
mogelijk
[15] zijn, welke samenstellingen en contrasten.
[16] Deze cel is haar werkplaats en ministerie: zij teekent mede de voortdurend
wisselende
[17] lijnen van het gezicht van Berlijn, zij regeert mee deze stad. Met een harde,
vast[18] houdende wilskracht heeft zij zich ontwikkeld tot een der markantste ontwerpsters
[19] der westersche landen en koppig is zij omhoog geklommen tot deze cel, vier
vensters
[20] hoog in de Leipzigerstrasze, in het hart van Berlijn: hier werkt zij, in het
dreunende
[21] centrum der stad, tusschen vier vensters, die soms niet van glas voor haar zijn,
maar
[22] van steen: zij ommuren haar in een klein vierkant, dat haar geheel isoleert: hier
werkt
[23] zij, denkt zij, van hieruit regeert zij mede de wereld, één van de leden van het
eenige
[24] wereldregiem: de mode. Zij kent en bespeelt de instincten, de smaken, de erotiek.
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[1] Deze glazen cel is haar Noordpool, Dahlem de Zuidpool. - De wereld is klein. Twee
[2] maal per dag passeert zij de linie, maar waarom blijft zij niet op haar zuidelijk
half[3] rond? Is één huis niet genoeg, niet omvangrijk genoeg? is tien vierkante meter
grond
[4] niet genoeg? is één hart niet genoeg?

25
aant.

[6] Vera zit in een smerige kleine volkskroeg in de Linkstrasse. Ze wacht op Theo.
Hier
[7] eten ze dikwijls samen, het is er eenvoudig en goed en niemand stoort hen. Ze
hebben
[8] beide het land aan de groote café's der cosmopolitische snobs aan den Kurfürsten[9] damm. Theo kent deze kroeg uit zijn armen studententijd en komt er nog vaak.
De
[10] waard schenkt een voortreffelijken Danziger Goldwasser; en men behandelt
hen hier
[11] haast als vrienden. Meestal zitten ze achter, opzij van een spiegel.
[12] Theo is er nog niet. Vera kijkt opzij in den spiegel en ziet, dat ze moe is. Even
be[13] wondert zij vaag de distinctie van haar toilet. Dan kijkt ze weer op van Hamsuns
[14] ‘Landstreicher’ dat haar zeer lief is en neemt de kerels in de kroeg eens op.
Sommigen
*
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[15] hangen op het buffet en smoezen met de waardin: een forsche vrouw, welig en
goed
[16] gebouwd, goed geverfd.
[17] Een Hamburger, half naar Vera gewend, half naar de waardin: - het is een
verdomd
[18] gekke tijd tegenwoordig, ik zie tenminste geen bliksem verschil meer tusschen
een snol
[19] en een dame. - Gibts auch nicht, gromt een der twee tramconducteurs, die
tusschen
[20] hun diensttijden door dagenlang schaken over één spel, du, Aujust? - Nee, ick
ooch
[21] nich, zegt August en verzet een pion. Pass man uff, Heinz, deine Dame ist ooch
nich
[22] besonders prüde; die lässt sich ja ohne zu erröten von zwei Pferden bespringen,
die
[23] kleine! - De kerels bulderen om de kapitale mop. Ja, August is een brave! Alleen
de
[24] schele, alleen aan een tafeltje tegenover Vera zwijgt, doet kwasi-gegeneerd:
hij
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[1] wil hier boven staan in de oogen van Vera: zijn kansen moeten dan toch wel
stijgen.
[2] Maar Vera's gezichtsuitdrukking blijft glad; zij amuseert zich in stilte om de
rulle
[3] vuilbekkerij, zoo goedaardig geestig. Zou ze mets hebben gemerkt, ook niet van
de
[4] voorname tact van den scheele? Zij kijkt hem vriendelijk nietszeggend aan. Zij
is
[5] onbereikbaar. Dan geeft hij het op, drinkt uit en gaat, een korte groet mompelend,
[6] weg. De waardin kijkt Vera veelbeteekenend aan: - Wie lange lassen Sie den
armen
[7] Junge noch warten? - Ze staat verstomd van zooveel monogamie.
[8] Theo komt binnen, groetend naar links en rechts. 'n Abend, Herr Doktor! De
[9] waardin schenkt zijn Goldwasser in. Theo lacht en vertelt van zijn werk, zijn
ont[10] moetingen in den loop van den dag. De kroeg veert een oogenblik op uit zijn
luie
[11] gemoedelijkheid.
[12] - Je ziet er moe uit. Weer te hard gewerkt, liefje?
[13] - En jij?
[14] - Ik ook natuurlijk, maar dat is minder. Zou je het atelier nu niet eindelijk eens
laten
[15] schieten?
*
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[16] - Ik heb er wel over gedacht, maar ik wil het volhouden. Wat moet ik in Dahlem
[17] doen, als jij er niet bent? En ik voel dat de tegenstelling mij levendig houdt.
Thuis
[18] zou ik verstompen.
[19] - En misschien wil je met je ontwerpen invloed uitoefenen op-zeg desnoods de
cultuur? [20] - Je hebt het pijnlijk doorzien en ik voel het haast als een wraak over de
vernedering
[21] van vroeger, in den eersten tijd hier. Ik wil je niet hinderen met een weer-vraag,
maar
[22] wat wil jij met je huizen, behalve dan dienstbaar zijn aan de revolutie, al begrijp
ik
[23] nooit goed, hoe je dat eigenlijk opvat.
[24] - Ik wil, inderdaad, ten deele precies hetzelfde als jij: niet alleen mee-bouwen,
maar
[25] ook mee-heerschen.
[26] - En in ons beider gedachtengang is dat een verwerpelijk imperialisme, voor
jou als
[27] communist, voor mij als -
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[1] - Als ex-katholiek?
[2] - Nee, als ex-Nietzscheaan.

26
aant.

[4] Twee dagen later - een Zondagmorgen in Mei - spoorden zij samen naar Potsdam.
[5] Theo stond in den zijgang. Even voer er een vage schok door zijn hart, toen hij
in de
[6] verte het huis zag waar Ilse het vorige najaar gewoond had. Wat was er van haar
[7] geworden? - Maar slingerend door een wissel dreunde de trein in een bocht, die
het
[8] huis aan zijn spieden onttrok. Hij stond tegen de coupé-deur geleund. Achter
zijn rug
[9] zat Vera. Zij bekeek door het glas, dat tusschen hen instond de nervatuur van
zijn
[10] hand, die hij opengespreid op zijn rug hield en zij dacht aan het spinneweb voor
het
[11] venster van haar kleine slaapkamer, thuis, op de hoeve. Waarom dacht ze nu
nog aan
[12] huis, aan haar moeder, die dood was, aan Hans, aan Carl, aan het klooster? Nu
was
*
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[13] immers alles goed? - (àlles?) - maar zij wist geen uitweg voor haar geluk. Haar
grenzen
[14] waren te eng, Dahlem en de cel aan de Leipzigerstrasse waren de polen van
een wereld,
[15] die haar te klein werd: zij hield het steeds sterker verlangen haar grenzen ruimer
te
[16] maken: de wereld moest erin worden omspannen; en - er mocht geen dood en
ont[17] bering meer zijn; zelfs haar verleden moest worden gezuiverd. Geen vlekken
meer;
[18] ze zou schrijven aan vader. Aan vader?! -

27
aant.

[20] Tegen den avond zaten zij op het terras van een klein hôtel aan het meer. De
avond
[21] was rose en blauw; bladstil hing hij boven het water, dat of en toe klikkend
tegen
[22] het steigertje sloeg. Soms deinde de leege roeiboot een paar maal sterk op en
neer en
[23] vond weldra weer rust op het nauwelijks rimpelende water. Langzaam aan
donker-

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

92
*
aant.

[1] de het. De vaste omtrekken van een hek langs het water, van de andere - leege tafels
[2] en stoelen op het terras werden vager en ook hun eigen contouren verdroomden.
Zij
[3] zaten zwijgend en rookten; een weldadige moeheid doorstroomde hen, een
duizelende
[4] bedwelming die hen langzamerhand geheel overmande en ondertrok in een
loomheid,
[5] die van weemoed en vrede verzadigd was. Zij waren vermoeid - van de zon die
nu
[6] uit hun huid terug sloeg, van het loopen door de bloeiende parken en langs de
ter[7] rassen van Sans-Souci, van de zoele vooravond-uren, die zij verdeden met roeien
en
[8] drijven over het meer. [9] Nu zaten zij beiden alleen nog op het terras. Er waren geen andere gasten meer.
De
[10] schemering, die zich verdichtte, wemelde voor hun oogen; een vleermuis sloeg
er
[11] doorheen; in de verte blafte een hond; een trein ratelde langs den onzichtbaren
hori[12] zon. Daarna was het weer stil. Aan den overkant van het meer blies een jongen
*
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[13] sidderend en hoog op zijn dwarsfluit. De avond werd donker, zelfs boven het
meer,
[14] dat langer licht gebleven was dan de oevers; en het werd huiverig, koel.
Wonderlijk
[15] geurden de bloemen in den vochtigen avond en hoe onaardsch bijna was in den
groe[16] zelen schemer de witte bloei van een magnolia. [17] Vera sliep. - Theo scherpte zijn blik om in het donker, dat zich verdichtte iets
van
[18] Vera's gezicht te ontdekken en van haar gestalte die loom in den schommelstoel
lag.
[19] Hij dacht aan den dag in het najaar, toen zij voor het eerst - na den avond dat
hij
[20] haar in een dancing ontmoet had - een dag en een nacht bij elkander waren
geweest.
[21] Hij was onmiddellijk toen hij haar had gezien, gefascineerd geweest door de
kracht en
[22] de adel van haar gestalte en haar profiel. Hoe geheel anders was zij dan de
meeste
[23] vrouwen, die hij kende in het Berlijnsche leven: wel verzorgde en kleedde zij
zich zeer
[24] zorgvuldig, maar de haast forsche pracht van haar lichaam en haar gezicht
doorstond
[25] die verfijning zonder erdoor ontzenuwd te worden.
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[1] Trots en wilskracht markeerden haar trekken en soms verried een schuchtere blik
en
[2] een vluchtige trilling van haar mond, dat zij daaronder veel schuwheid en
linkschheid
[3] verborg. Maar noch deze onzekerheid noch haar mondaine verzorging, maakten
een
[4] beslissende inbreuk op de elementaire trekken van haar lichaam en haar natuur.
Deze
[5] oorspronkelijkheid boeide hem; niet alleen doordat zij haar onderscheidde van
de
[6] meeste andere vrouwen uit zijn omgeving maar misschien in het bijzonder doordat
zij
[7] zoo sterk contrasteerde met de weemoedige droomerigheid van Ilse von Kehrling,
en
[8] met zijn eigen wisselende veelvormigheid; één ding hadden Vera en Ilse trouwens
ge[9] meen: juist deze oorspronkelijkheid - niet in den ergerlijken zin van originaliteit
maar
[10] als elementaire kracht, hoe verfijnd deze kracht zich in Ilse dan ook mocht
hebben
[11] vertakt -; zij beiden waren geboren uit een oud en adellijk geslacht en beiden
waren zij
[12] zuivere exemplaren van dat adellijk ras: alleen waren Ilse's voorouders militairen
en
[13] diplomaten geweest en die van Vera machtige boeren. Beiden waren onaangetast
door
[14] de moderne democratie (die hij intusschen in haar radicaalste vormen
voortdurend
[15] sterker aanhing!) en beiden waren zij langen tijd - Ilse ook nu nog vroom-katholiek.
[16] Vreemd, dat juist de sterkste der twee dit geloof had verlaten, of was zij, juist
om
[17] deze afval de zwakste? Wat trok hem, zoon van een arts, van huis uit bourgeois,
*
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[18] slingerend revolutionnair, Pan-Europeesch pacifist een tijdlang, nu communist
(‘Die
[19] Kommunisten sind jedenfalls keine schwankende Weichlinge’, had Ilse gezegd)
naar
[20] juist deze twee vrouwen, van ras en geloof zoo streng en traditioneel? Was er
een stuk
[21] burgerlijke eerzucht, een rancuneus standgevoel bij hem in het spel, dat hem
naar
[22] adellijke vrouwen dreef? Was hij überhaupt nu radicaal communist geworden
om haar
[23] en zichzelf te bewijzen, dat hij een kerel uit één stuk kon zijn? Misschien was
dat
[24] inderdaad een drijfveer geweest, maar nu was het beginsel van het com-
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[1] munisme een natuurlijk element in hem geworden, een trek van zijn wezen zelfs.
En
[2] het hinderde hem, juist omdat zij zoo raadselachtig gelukkig waren geworden,
dat
[3] Vera zijn inzichten bijna smalend verwierp. Toch had hij het gevoel, dat hij haar
op
[4] den duur overtuigen zou, want wat bleef er over voor een zoo felle natuur als de
hare
[5] dan de aarde te kiezen en de aardsche menschheid nu zij de bovennatuurlijke
godheid
[6] verworpen had? Maar zijn ongeduld popelde; hij wilde haar mede betrekken in
de
[7] eenige ideologie, die hem den mensch en het menschelijk leven waard scheen
en hoe
[8] fel en hartstochtelijk zou ze meevechten met de duizenden voor de millioenen,
voor
[9] allen, tegen de weinigen, de machtige woekeraars van geld en gezag. Als zij
maar een[10] maal in beginsel gewonnen was. En reeds nu gaf zij indirect een stuk van haar
krachten
[11] voor zijn idee: door voor hem te zijn zooals zij was; maar ook daarom wilde
hij haar
[12] overtuigen: rechtstreeks en weerzijds zou dan de verhouding en de uitwisseling
van
[13] krachten zijn tusschen haar en het communisme. Maar wànneer zou zij omslaan?
Zijn
[14] ongeduld popelde, maar tegelijkertijd wist hij dat hij niet te vaak en te diep in
deze
[15] gebieden van Vera's leven kon binnendringen, want de wonden in haar waren
nog
*
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[16] niet genezen: zij leed er verzwegen ongetwijfeld nog onder, dat zij haar geloof
had
[17] verloren en soms zelfs - hoe tegenstrijdig dan ook - door het feit, dat zij zich
niet
[18] meer boven de menschen kon stellen, omdat zij aan den lijve ervaren had, dat
zij zelf
[19] niet dapperder was dan de rest. - Vervulde haar liefde - als hij die geweldige
term
[20] mocht gebruiken - haar dan niet geheel? Zij vervulde haar meer dan geheel! zij
[21] stroomde over, zooals zij dat noemde, maar hij had den indruk, dat nu het besef
van
[22] bovenmenschelijke finaliteit haar begeven had, zij soms stikte in haar geluk en dat zij
[23] daarnaast soms leegliep, zonder dat haar overstrooming eenige rechtstreeksche
vrucht
[24] droeg. Hij geloofde ook niet, in den grond van zijn hart, dat zij uit eerzucht het
werk
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[1] op het atelier volhield; (hij had haar onlangs in dat korte gesprek in de Linkstrasze
[2] bedrogen door ook in zichzelf, en in de drijfveeren die hem tot het communisme
[3] bezielden, het element heerschzucht te overdrijven, maar hij bedroog haar opdat
zij
[4] in haar gevoel niet beschamend ongunstig daarin bij hem achter zou staan -) zij
hield
[5] dit vol om werkzaam te zijn in een grooter geheel dan het lieflijk maar
onomvangrijk
[6] verband van hen beiden. Toch leek het hem, dat een vrouw zich niet deelen kan
en
*
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[7] soms dacht hij met eenige angst aan de toekomst; zou hun saamhoorigheid niet
letter[8] lijk worden gevierendeeld op den duur?: twee stukken, (één van haar, één van
hem)
[9] aan Dahlem (zooals hij het noemde om niet steeds het eenvoudige sterke geluk
van
[10] hun samenzijn te moeten onteeren met ijle, verheven namen) één stuk van haar
aan
[11] het atelier, één stuk (van hem) aan het communisme? Maar in ieder geval: nu
was het
[12] goed tusschen hen (maar aan Vera's leven ontbrak iets, een bovenpersoonlijke
zin);
[13] soms leek het bijna te goed, te vredig. Dan liep er een vage angst door zijn keel
om
[14] de te stille rust, leek het dan, waarin zij nu dreven; hoe vreemd veraf leken dan
de
[15] korte voorpostgevechten dien dag in het najaar, toen zij hier hadden gezwommen,
[16] geroeid. Was de eerste tijd niet levendiger geweest? niet sterker dan deze haast
onge[17] rimpelde kalmte? [18] ‘Ik ben gek met dat eeuwige denken: de werkelijkheid is toch altijd anders! Wie
of wat
[19] kan verklaren waarom het nu goed is tusschen ons; en wie of wat zou kunnen
ver[20] klaren waaraan het gelegen heeft als het voorbij is? Doe weg die gedachte!
onderdruk
[21] die gedachte! zoo roep je het op!’
[22] Hij rilde, stond op, legde behoedzaam een mantel over Vera, die een oogenblik
wakker
[23] werd. ‘Waar zijn we? is het al laat?’ - Toen sliep ze weer in; hij glimlachte om
de
[24] kinderlijkheid van haar slaapstem en wikkelde zich in zijn jas. Met groote
langzame
[25] stappen stapte hij heen en
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[1] weer langs het platform, waaraan de roeiboot gemeerd lag. De lucht was bezaaid
met
[2] sterren; het water schemerde koud en weidsch in den nacht; een vreemde onrust
[3] doorwoelde hem; en noch met zijn wil, noch met deze lange, rustige passen op
en
[4] neer langs het platform, kon hij haar dempen. Christus, als nu ook dit weer
voorbij[5] ging! Maar wààrom in Godsnaam? alles was immers goed? Ja, alles is goed, zei
hij
[6] hoorbaar, alles is goed ... Hij schrok: een visch plonsde weg in het water; en een
visch,
[7] een tergende weemoed, sabbelde aan zijn hart als aan een stuk aas.

[8]

H. MARSMAN

[8] (Wordt vervolgd)
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Vera
V
28
*
aant.

[4] De revolutie rommelt, een hardnekkige staking in zeer verschillende bedrijven
ont[5] zenuwt Berlijn; en vrijwel geen stad op het Europeesch continent wordt door een
[6] staking zoo onherkenbaar verminkt als Berlijn, omdat vrijwel geen stad zoo over[7] wegend haar leven omzet in energie, in denkkracht en werkkracht. Alle charme,
alle
[8] langzame weelde ontbreekt; alle diepere droom en verlangen, zooals die Parijs
en
[9] Weenen doorwoelt en oscilleert in de duizend nuances van haar vlottende
opperhuid.
*
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[10] Berlijn is een machine, een ontzaglijke hersening, een lichaam, een onbuigbare
wil;
[11] maar droomloos en harteloos, zonder den weemoed, die misschien de zuivere
kleur
[12] van het leven is en zonder de schijnbaar doellooze vreugde en de oorspronkelijke
goed[13] heid der dronkenschap. Berlijn denkt, zwoegt, produceert en verslindt: gifgassen,
vlieg[14] tuigen, philosophiën en joden. Geen zijde, geen speelgoed, geen liederen, geen
gebeden;
[15] cocaïne inplaats van wijn. Dit titanische monster was lamgelegd; de doodelijke
uit[16] werking eener staking is weliswaar onmiddellijker en duidelijker zichtbaar in
een
[17] fabrieksstad, een haven, een mijnstreek, - maar hoeveel vernietigender is haar
werking
[18] in dit barbaarsche denk- en werkcentrum van dit barbaarsche, titanische rijk.
Onmid[19] dellijk zichtbaar ontwricht de staking vooral het verkeer; de schijnbaar
onwrikbare orde
[20] is volkomen verlamd; de taxi's rijden niet meer; geen bussen, geen trams;
schichtig
[21] jachten de particuliere auto's door de stervende straten. Langs de trappen der
U[22] stations worden onafgebroken stroomen van menschen den grond ingezogen en
eruit
[23] opgestuwd: alleen de ondergrond rijdt en zuigt zich zwart en tot berstens toe
vol:
[24] door de ingewan-
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*
aant.

[1] den der zieke, vergiftigde stad circuleert een zware, dikke substantie. Boven den
grond
[2] doorkruisen dwalende drommen, vlaggen, dreigende liederen, charges van
schupo's de
[3] stad; plotseling duiken ze op en spatten uiteen in de Friedrichstrasze, am
Lützowufer,
[4] aan den Kurfürstendamm. Ook de stem van de stad is gedempt; schor, rauw,
angstig
[5] - en haar dreunen van anders is verbrokkeld en dof. De straten zijn 's avonds
bijna
[6] geheel onverlicht; de stakers plunderen winkels, op verschillende plaatsen botsen
de
[7] schupo's op communisten; verwilderd gillen en schieten; dan is het weer stil; het
[8] donker vervaalt; luguber vlagen de winden langs leege en duistere pleinen. Moord
en
[9] diefstal verdrievoudigen zich, ook overdag; de theaters, de dancings, de bioscopen
zijn
*

1

zieke ] omlijnd

12

: de telegraafdienst
staat stil. OPM: dit
spreekt vanzelf na
de vorige zin

12-13

doorseinen: de
telegraafdienst staat
stil. De reportage ]
doorseinen; de
reportage

17

de Rote Fahne
OPM: het/de roode
vaan(del)

E

24

Rote ] Rothe

F

5

gedempt; schor, ]
gedempt: schor,

6

angstig, en haar
dreunen is
verbrokkeld ]
angstig en haar
dreunen verbrokkeld

24

Rothe ] Rote

29-30

getroffen tot in ]
getroffen in

C
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[10] dicht. In de hotels gaat men met kaarsen naar bed. De handel staat stil; de beurs
en de
[11] diplomatie zijn verlamd; de justitie laat tientallen misdadigers uit haar greep
ont[12] glippen, doordat zij geen signalement kan doorseinen: de telegraafdienst staat
stil. De
[13] reportage wordt plotseling dof en gebrekkig, als een millionnair, die in één
nacht
[14] vervalt tot den bedelstaf; de telefoons hangen dood in de hengsels, de zenuwen
van
[15] het moderne wereldverkeer zijn doorkerfd. Er verschijnen vrijwel geen kranten;
een
[16] oogenblik kan men verademen, nu de verstikking verdampt, van de
duizendvoudigen
[17] leugen der moderne journalistiek. Alleen de Rote Fahne doorflakkert de stad:
Arbeiders,
[18] kameraden, soldaten, staakt, staakt, staakt. Houdt vol, houdt nog een oogenblik
vol.
[19] Gij allen, vaders, mannen, vrouwen en moeders, houdt vol. Hongert nog enkele
dagen
[20] en de overwinning is ons. Het monster zieltoogt en sterft: de bourgeoisie is
getroffen
[21] tot in haar hart. Reeds bezetten wij verschillende bedrijven, en onze leiders
beramen
[22] den allesbeslissenden stoot. Ditmaal overwinnen wij, makkers! Als gij den
honger, de
[23] nood nog enkele dagen het hoofd biedt, is alles voorgoed en ten goede beslist.
Dan
[24] moogt gij zeggen: ook door ons heeft het recht haar zege bevochten, door onzen
[25] moed en
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[1] volharding, door ons wezenlijk idealisme. Denkt aan de Commune, denkt aan
Kron[2] stadt! Nog dreunen in onze ooren (en in de verten) de kanonnen der sovjets; en
overal,
[3] op tientallen plekken der aarde, straalt de zon van de revolutie. De duizenden
maken
[4] zich op. Als het moet met geweld! Wij brengen het heil der menschheid. Denkt
aan
[5] den opmarsch der Russische arbeidersklasse, der soldaten en boeren. Trekt op,
trekt
[6] bij duizenden op naar de wijken der rijken, naar de paleizen, de banken, de
rechtban[7] ken, de stations, de fabrieken. Slaat neer, wat zich verzet. Neemt in handen wat
ons
[8] ten nutte zal zijn. Aarzelt niet, wacht niet, wacht vooral niet tot morgen; gelooft
niet
[9] in de beloften en de sussende lapmiddelen der sociale verbetering. Dat dooft
ons; dat
[10] wiegt ons in slaap! Loopt nu storm, - en durft te vallen; staakt en schiet: - en
morgen, morgen,
[11] morgen is de wereld bevrijd! -

29
*

12

29 ] 21

14

(maar ten aanzien
[...] verwachting!)
OPM: korter en
juister zeggen, en
niet tusschen haakjes

18

als organisator der
revolutie OPM: weg

18

In ] in

21

plaats -, had ] plaats
- had

23

vroolijke OPM:
vervelend woord
hier

E

25

In de geheime ] In
geheime

F

15

bevrijd!’ - ] bevrijd!’

C
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aant.

[13] De auto naderde Dahlem: een benauwd voorgevoel overmande Theo, die
doodmoe
[14] (maar ten aanzien der revolutie boordevol van verwachting!) terugreed naar
huis, als hij
[15] dacht aan het weerzien met Vera. Het was diep in den nacht. Dagen en nachten
achter[16] een was hij werkzaam geweest in dienst van de staking; als agitator onder de
massa; als
[17] diplomatiek onderhandelaar met de burgerlijke autoriteiten, bankiers,
bedrijfsleiders,
[18] ingenieurs en politici; als organisator der revolutie. In de geheime vergaderingen
[19] waartusschen hij zich in vliegende snelheid verplaatste - ook de bijeenkomsten
zelf
[20] wisselden, schichtig voortvluchtig voor de nergens zichtbare, overal voelbare
oogen
[21] van de spionnen, onophoudelijk van plaats -, had hij mede de kansen gewogen
en de
[22] organisatie versterkt. Hij had moed gegeven door zijn dappere veerkracht, door
zijn
[23] vroolijke energie; hij had de hachelijkste plannen verzonnen en ten uitvoer
gelegd,
[24] - en hoewel de politie hun vlak op de hielen zat en zij moesten vluchten van
kamer
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[1] naar kamer, had het verzet zich staande gehouden - en het groeide, het groeide
ààn.
[2] De massa woelde, opgeranseld door haat en ontbering en door de bezielende
woorden
[3] der leiders. De staking zou slagen als hij zich nog twee dagen staande kon houden
[4] onder de bijna verpletterende druk van den honger, ondergraven door angst en
[5] moeheid en het onuitroeibaar verraad; - maar de staking zoù slagen; de vrijheid
brak
[6] aan (hij glimlachte smal om het pathos), nu of nooit. [7] Hij was moe; als lood dof, grijs en zwaar. Hij liet stoppen, hij wilde het laatste
stuk
[8] loopen. Hij liep zwaar door den nacht. Hij naderde langzaam het huis waar Vera
hem
[9] wachtte. - Wachtte zij hem, verwachtte zij hem? ...

30
aant.

[11] Neen, zij sliep en het huis was donker. Hij tastte in den gang naar het licht. In
de
*

10

30 ] bij 30
correctieteken: laten
vervallen

9-11

Hierbij in de marge
OPM: samen

11

zij sliep en het huis
] zij sliep: het huis

11

den gang ] de gang

16

Sliep zij nu? OPM:
weg

19

Hoe lang misschien
al? OPM: weg

E

4

slagen, als ] slagen
als

F

9

pathos -, nu of nooit.
- ] pathos - nu of
nooit.

13

hem?.... ] hem?
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[12] kamer heerschte een ijzige kou en een ijzige orde. Hij ging op den divan zitten
en
[13] overwoog wat hij doen zou: daar blijven liggen en onder een plaid en wat jassen
[14] probeeren te slapen of naar boven gaan, naar het bed waarin Vera sliep. Sliep?
Sliep
[15] zij werkelijk, nu hij na drie dagen eindelijk volkomen uitgeput thuiskwam,
moe, maar
[16] vol hoop op het slagen der revolutie? Sliep zij nu? - Hij stond op en liep
langzaam
[17] de trap op. Hoe zou hij haar vinden? De kamer was donker, maar toen hij licht
[18] maakte en haar zag liggen met haar gezicht naar den muur, wist hij dat zij daar
wakker
[19] lag. Hoe lang misschien al? Hijliep snel op haar toe en toen hij zich over haar
heen
[20] boog, keek zij hem, zich half omdraaiend, met bedroefde, vijandige oogen aan.
Zij
[21] zwegen, maar toen hij zich dieper over haar heen boog en haar wilde omhelzen,
[22] weerde zij hem onmiddellijk af. Hij kleedde zich uit. Zij lei de twee kussens,
die op
[23] elkaar onder haar hoofd hadden gelegen, naast elkaar. Je kunt hier slapen,
beteekende
[24] dat, je hindert me niet. Hij deed
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7-11

Toen zijn voet [...]
verdwenen. OPM:
Geef één kleine
notitie v/h
waarom.

10

Tusschen hen in lag
het zwaard. OPM:
Dit niet een beetje
banaal?

12

31 ] 22

13-14

Vera stond [...] in de
straat. OPM: Te veel
ditzelfde effect.
Menschen aan
ramen zijn al te
‘gemakkelijk’. Als
je niet meer weet
wat een personage in
een kamer moet
doen, zet je hem
maar aan het raam;
dat lijkt diep en is
decoratief.

20-21

Weer stond ze [...] in
de Leipzigerstrasse
...] tussen haken
geplaatst

22

‘Ik ] Ik

22-24

Ik zie wel [...] weer
alleen. OPM: door
een verticale streep
voor deze regels
wordt aangegeven
dat de opmerking op
de volgende
bladzijde niet zoo
ontzettend
uitgebreid! - En
meer laten vooruit
voelen dat zij
verraden gaat, dan
het zoo vooruit
zeggen. Een paar
zinnetjes zijn wèl
zoo goed, als deze
heele alleenspraak,
ook hiervoor geldt.

8

hunne ] hun
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aant.

[1] het licht uit en ging naast haar liggen. Zwijgend en eenzaam lagen zij naast elkaar
[2] in het donker; de uren verstreken, - langzaam en vaal werd het dag.
[3] De morgen viel grauw door de ramen; zwaar en koud lag hij over den deken en
[4] bekroop de wreede, verwrongen gezichten: in Vera's oogen was alle droefheid
verstard;
[5] een heet, dood vuur had haar tranen verdampt. Theo lag op zijn zijde en snikte.
Ziek
[6] en verwilderd joegen hunne gedachten door hun gloeiende hoofden, waarin het
bloed
[7] klopte als in een wond. Hun lichamen waren koud. Toen zijn voet een moment
haar
[8] voet raakte onder het laken, trok zij schokkend haar been naar zich toe alsof een
pad
[9] haar bezoedeld had. Tot in den middag lagen zij rillend, berooid en vijandig in
het
[10] groote troostelooze bed. - Tusschen hen in lag het zwaard. De engel, die hen
gescheiden
[11] had, was onhoorbaar verdwenen.

31
aant.

[13] Vera stond voor het raam van haar cel aan de Leipzigerstrasze, en keek omlaag
in de
[14] straat. Af en toe monsterde zij met een langzame blik de vrouwen, die over hun
werk
[15] gebogen zaten op het atelier. De vale Septemberdag maakte de ruimte
hopeloos-triestjg.
[16] Vele vrouwen, die door de staking het atelier niet konden bereiken, ontbraken,
maar
[17] ook langs hun plaatsen spoelde en gonsde de angstige onrust van de gesprekken.
- Vera
[18] probeerde te werken, maar de bittere wrevel, die haar vergalde, verlamde haar
werk[19] kracht. Woedend smeet ze haar potlood op de slechte, stompzinnige schetsen,
die
[20] half-af en landerig op haar werktafel lagen. Weer stond ze op en keek omlaag
in de
[21] Leipzigerstrasse...
[22] ‘Ik zie wel een uitweg, dacht ze. Niet uit de onvoldaanheid met de verhouding
met
[23] Theo en niet om Theo terug te winnen. Dat wil ik niet meer. Het is immers
voorbij?
[24] Ik ben weer alleen. Hoor je Vera, je bent weer alleen.
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[1] Nu is alles mislukt, nu is het rotter dan ooit. Dit was het laatste houvast. - Ik dacht
[2] eerst dat alles zoo goed was. Wat ontbrak er toch aan? wat ging er nu aan
ontbreken?
[3] of wat ontbrak er al aan van begin af? Ik weet het niet meer en wat raakt het mij
ook?
[4] Theo wil na de staking naar Hiddensoe. Hij hoopt dat het dan weer goed zal
worden,
[5] als we ver van alles weer samen zijn. Hij is lief, maar wat helpt het? Wat zal dàt
nu
[6] nog helpen? Wat kapot is, is kapot, daarmee uit. Maar ik zie althans ièts om die
[7] vervloekte staking te nekken. Daardoor ben ik hem kwijt geraakt. Ik zal de staking
...
[8] maar ik verlies Theo immers geheel als ik dat doe? Ik ben Theo immers al kwijt?
Maar
[9] waarom zou ik mij wreken? waarover, waarop? wat kan mij zoo diep raken, dat
ik
[10] mij verneder tot wraak? Vera, houd nu eindelijk eens op met dat verheven
luchtledige
[11] moralisme. Wat raakt je dat: goed of slecht. Wreek je en doe het goed: - voel
je niet,
[12] dat je weer beter wordt? Harder en sterker, voel je wel ...? Ja, ik word vaster,
ik
[13] word vast, ik ben bijna weer blij. Ik voel dat ik tanden heb en dat ik voor niets
uit
[14] den weg ga. Nu lijk ik weer iets op vroeger. Nu durf ik weer, nu is het uit met
de
[15] liefheid, met de menschlievende lievigheid. Ze kunnen verrekken! Ik zal jullie
laten
[16] zien wie ik ben. En jou ook Theo, jou ook, jou vooral. Wat weten jullie van
mij?! en
*

C

1-23

Nu is alles [...] Ik. Ik
-’ OPM: niet zoo
ontzettend
uitgebreid! - En
meer laten vooruit
v o e l e n dat zij
verraden gaat, dan
het zoo vooruit
z e g g e n . Een paar
zinnetjes zijn wèl
zoo goed, als deze
heele alleenspraak.

1

houvast. - Ik ]
houvast. Ik
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[17] jij, jij hebt geleefd met een schim van mij, met een schaduw van mij onder
narcose.
[18] Maar niet met mij, niet met mij. Ik ben niet aangeraakt, ik ben vrij, ik ben onaan[19] tastbaar. Ik ben ik. - Zoo, Vera, nu zou Hans je herkennen, en tevreden over je
zijn.
[20] Ik sta alleen, tegen jou en jullie allen tezamen. (Ja, als verraadster! - Stil, dat
kan
[21] immers niet, wat heb ik met die communisten te maken? Dan als spion! Vera,
ben jij
[22] een spion? Nee--) ik ben Vera, ik zit in het zadel. Ik rijd door Berlijn. Ik ben
hard
[23] en hoog en onraakbaar. Ik vernietig (jij verraadt -) ik vernietig de staking. Ik.
Ik -’
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*
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C

E

1

32 ] bij 32
correctieteken: laten
vervallen. OPM:
doorgaan!

7

Ze liep ] Zij liep

20-21

(‘wat ge te doen
hebt, doe dat
haastiglijk’) OPM:
weg!

13

der zuiging meten ]
der zuiging te meten

21

liep zij ] liep ze 33
afh....’ Ja ] afh.... Ja

In de marge
bovenaan nacht,
toen ] nacht toen

F

17

zij wìlde
automatisch ] zij
wìlde blijkbaar
automatisch

18

ze werd ] zij werd

20-21

was - kwart voor
zeven, half tien, half
drie - toen liep ze ]
was - toen liep zij

25

Josty; zij ] Josty en

28

bleef wachten en het
] bleef wachten; het

33-34

afh.... Ja, hallo,
hier.... een
onbekende - (zij kon
nog niet anders
zeggen) - ] afh... ‘Ja,
hallo, hier - zij kon
nog iets anders
zeggen -

34

Passauerstrasse, 64
] Passauerstrasse 64
In de marge
anderaan bende van
de staking ]
stakingsbende
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aant.

[2] Plotseling had zij de telefoon aangeraakt: zij stond in haar werkkamer op het
atelier,
[3] (zij reed niet door Berlijn). Zij merkte, dat zij haar bureau afsloot, haar ontwerpen
[4] rangschikte, zich gereed maakte voor een langdurig vertrek. Kort groetend
doorliep
[5] zij het atelier en ging langs de trap naar beneden. Haar voeten namen haar mee.
De
[6] Leipzigerstrasse was leeg. Zij liep haastig, licht voorovergebogen, dicht langs
de huizen.
[7] Het was tegen zeven uur en vaal buiten, somber en kil. Ze liep snel in de richting
van
[8] den Potsdamerplatz. Plotseling stond zij stil voor een horlogewinkel; zij wilde
- voor
[9] zoover zij kon willen op dat moment - de sterkte der zuiging meten, die haar
trok
[10] naar den Potsdamerplatz. Die zuiging was sterk en hield aan, zij voelde direct
dat haar
[11] weerstand maar gefingeerd was en haar poging om zich aan den dwang te
onttrekken
[12] al bij voorbaat verijdeld: zij wìlde automatisch, mechanisch, slaapwandelend
worden
[13] voortgetrokken en ze werd het. Zij zag nog even in de etalage dat het alle uren
van
[14] het etmaal tegelijk was, - kwart voor zeven, half tien, half drie - toen liep ze
weer
[15] door. Ze helde nu licht achterover en liet zich dragen en voortbewegen door
den
[16] magnetischen stroom, die haar aanzoog naar Josty. De Potsdamerplatz was
woelig,
[17] wanordelijk, grauw. Ze ging binnen in Josty; ze liep blindelings tusschen allerlei
[18] dichtbezette tafeltjes door naar de telefooncel. Ze moest wachten, men was in
gesprek.
[19] Dralend deed zij alsof zij probeerde weg te komen, maar ze bleef wachten, het
duurde
[20] ondragelijk lang. Toen de cel vrij was, ging ze haastig naar binnen (‘wat ge te
doen
[21] hebt, doe dat haastiglijk’) en zocht nerveus bladerend naar het nummer. De
celdeur
[22] zoog dicht. De verbinding was er nog niet; ze kon nog afh.... Ja, hallo, hier...
eine
[23] Unbekannte - ze kon nog niet anders zeggen - gehen Sie in die Passauerstrasse,
64,
[24] da finden Sie die ganze kommunistische Bande vom
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[1] Streik, alle Pläne, alle... ze hoorde zichzelf alle woorden herhalen, hardop in de
[2] microfoon, die ze doorgaf aan de politie, waarmee ze gespeeld had en die ze
misschien
[3] niet zou zeggen...
[4] Toen het voorbij was, stond ze trillend en bleek in de gonzende, schelle warmte
van
*

6-7

Niemand zag [...]
heen? OPM: weg

7

en ] En

11

en [ineens] OPM:
weg

14

huilen ] uithuilen

20-21

Met mij niet? OPM:
weg

22

moed en stap ]
moed, en stap

E

1

zij hoorde ] Zij
hoorde 3 tóch ] tòch
6 café ] cafè 13
stond zij ] stond ze

F

1

alle....’ Zij ] alle...’
Zij

2

zij doorgaf ] ze
doorgaf

4

zou.... ] zou...

12-13

ruimtevrees. - Nu
stond ze ]
ruimtevrees. Nu
stond zij

13

regen, op ] regen op
16 allèèn ] alleen

29

Genossin’,
expliceerde ]
Genossin’
expliceerde

30

lachte ze ] lachte zij

32

schraapte ze ]
schraapte zij 35
stond ze ] stond zij

C
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[5] het volle café. Ontsteld en weerloos stond ze tusschen de schotsende deining
van stem[6] men, gesprekken, gezichten, uitroepen, rook. Niemand sloeg acht op haar.
Niemand
[7] zag het. Waar moest ze nu heen? en plotseling voelde ze dat ze ging loopen, met
[8] langzame, wrakke looden beenen, als na een lange uitputtende ziekte, vol
behoedzame
[9] ruimtevrees. - Nu stond ze in den kouden regen, op den wijden Potsdamerplatz,
die
[10] grooter en grooter werd in den vallenden schemer. Waar nu heen? Ze kon niet
naar
[11] huis, ze kon niet terug naar het atelier. Ze kon nu niet alléén blijven - en ineens
geheel
[12] overmand door zwakheid en schaamte en een onbedwingbaar verlangen naar
vergif[13] fenis, liep ze de Potsdamerstrasse in, naar Theo: als een dief, die terugkeert naar
het
[14] huis waar hij inbrak. Ze wilde huilen bij hem...
[15] Ze liep vele straten door. Eindelijk stond ze stil voor het huis, waar Theo zich
dien
[16] dag schuil had gehouden en gewerkt. Ze belde. De portier antwoordde haar,
dat hij
[17] Theo Walter zelfs van naam niet kende. Hier wohnt Herr Dietrich, Gnädige
Frau, der
[18] Herr ist aber verreist - maar zij noemde het wachtwoord en werd onder vele
verlegen[19] glimlachende verontschuldigingen de trap opgelaten: - Man musz so unglaublich
vor[20] sichtig sein, Genossin, expliceerde de man. Mit mir aber nicht, lachte ze. Met
mij
[21] niet? - O, Jezus, helpt mij toch! Ze was halverwege de trap en bleef staan. Toen
[22] schraapte ze moed en stap voor stap trok ze zich op aan de leuning. Achter die
deur
[23] zat Theo te werken. Aan de voltooiïng der staking, die nu vlak bij was. Vlak
bij.
[24] Voor de deur stond ze stil. Ze klopte en
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hoofdstuk OPM:
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orders die Theo
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‘Nein meine ] ‘Nein,
meine
In de marge na regel
wit 1 later is ] later
was
Idem 2 zijn
gedeeltelijk ] werden
gedeeltelijk
Idem 4 is verijdeld ]
was verijdeld
Idem 4 zijn moe, en
] waren moe en
Idem 5 is de kans ]
was de kans
Idem 6-7 zet zich de
bourgeoisie opnieuw
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opnieuw
Idem 7 zadel, en ]
zadel en
Idem 8 ter wereld ]
der wereld
Idem 9 ruiterbeeld. ] ruiterbeeld.
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[1] schrok van vernedering omdat ze geklopt had als een bediende.
[2] Herein! Zijn stem was helder. Ze ging binnen. Verrast sprong hij op en begroette
[3] haar: Nein meine Kleine, das ist lieb von Dir. - Maar zijn woorden verbrokkelden
[4] toen hij haar aanzag. Zij onderving zijn omhelzing: hun armen stonden op elkaars
[5] schouders en maakten een brug. Toen zei zij zwak, maar met nadruk:
[6] - Ich hab' euch verraten -

[7]

H. MARSMAN

[7] (Wordt vervolgd)
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Vera
VI
33
*
aant.

[4] - Steinplatz 330. Verlag die Schmiede? Juist: bij U is een boek verschenen over
nieuwe
[5] fabrieksbouw. Daar staat een afbeelding in van een nieuwe textielfabriek onder
Jena;
[6] architect Theo Walter. Weet U misschien waar die man te bereiken is? Hiddensoe,
[7] zegt U? waar ligt dat? - en tegen zichzelf, terwijl hij een taxi instapt naar het
Stettiner
*

In de marge, boven
VERA, staan in
handschrift de
omlijnde woorden
TWEEDE DEEL en
accoord

C
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1-2

VERA en VI ]
doorgestreept

3

33 ] 1

8

‘Ik ] Ik

8

jaar’ - ] jaar. -

9

34 ] bij 34
correctieteken: laten
vervallen

8-10

Hierbij in de marge
OPM: bijeen

22

(alleen daar kon een
] onderstreept i.v.m.
de opmerking op de
volgende bladzijde

5

nieuwe ] nieuwen

11

jaar’ ... ] jaar....’

8

is? .... Hiddensoe ]
is? Hiddensoe

11

jaar....’ ] jaar’.
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[8] Bahnhof: ‘Ik ben een volslagen Yankee geworden in die tien jaar’ -

34
aant.

[10] Carl Heinrich Hauser lachte in den wind. Hij verheugde zich over den golfslag,
hoe
[11] vlak die ook was, over het blinkende middaglicht, over ruimte en zon. Sinds
hij tien
[12] dagen geleden in Havre van boord was gegaan, had Europa hem grondig
verveeld:
[13] het was een gemeubileerd kerkhof, een wassenbeeldenkabinet, maar het was
prachtig.
[14] Hauser verachtte die pracht en hij haatte Europa, maar misschien was die haat
een
[15] verwrongen genegenheid: hij zag Europa terug alsof het zijn grootmoeder was.
Nu
[16] lachte hij, neuriënd over het water, over die gekke kleine Oostzee, die het eerste
stuk
[17] van Europa was dat open en helder was, zonnig en ruim. Hij dacht aan Parijs
(omdat
[18] hij daar in dezelfde houding als hier op de reeling urenlang over een brugleuning
hing
[19] en gedachteloos in het verschiet had gestaard, dat blauwgrijs als de vlerk van
een duif
[20] was...): Parijs was een teer, een oneindig teer fluïdium, dat een verrukkelijk
helder
[21] bedwelmen gaf, een mousseerende schemering, vlottend en soepel als zijde en
witte
[22] wijn; - en Berlijn een kazerne (alleen daar kon een
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[1] film als Metropolis worden gemaakt, die hij er gezien had: een gladde, pompeuse
[2] mechanisatie, waarover New York zelfs glimlachen zou; was het toevallig dat
de
[3] duitsche filmindustrie zich gevestigd had in Neu-babels-berg? ...) - maar: Berlijn
was
[4] een stad vol inventie, vol wilskracht en energie. Tien jaar was hij weggeweest,
vrijwel
[5] precies. Het was September 19... [6] De zon daalde snel. Tegen het westen broeide een onweer, de wind werd koeler,
het
[7] water bruin en loodgrauw. Hauser huiverde weg in zijn regenjas, maar de vage
kou
[8] deed hem goed: de nadering van een donkere regen, die hem denken deed aan
het
[9] zwarte, glimmende asfalt voor zijn bureau in Detroit. Hij miste het
business-tempo,
*

C

E

F

1-3

film [...]
Neu-babels-berg? ...)
- OPM: banaal en
onnoodig

11-14

de elastische vaart
[...] macht... OPM:
banale visie op de
z.g. ‘avonturier’ m o d e -figuur.

18

35 ] 2

11

donkere ] donkeren

16

den ladder ] de
ladder

20

macht.... Plotseling
] macht. Plotseling

22

zijn - en ] zijn en

29-30

In de marge dikwijls
] vaak

31

ramen naar binnen ]
ramen binnen
In de marge
onderaan zout en ]
zout, en
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[10] de headlines en slogans, het zachte bodemloos dalen der liften, het accelereeren
der
[11] cars. Hij hield van Detroit; hij had er met de elastische vaart van een
brandweerman
[12] de sporten beklommen van liftboy tot ingenieur, hij hield van de forsche
zakelijkheid,
[13] van het duizelingwekkend stijgen en dalen der koersen, van het nerveuse
koorddansers[14] balancement tusschen celstraf en macht... Plotseling schoof een donkerbruin
schip
[15] tusschen hem en Detroit: dat moest het eiland Hiddensoe zijn; en terwijl hij
zijn
[16] schaarsche bagage bijeenzocht - geen ballast, geen memoires, vooral geen
verleden [17] overpeinsde hij vaag: waar zal mijn gesprek met dien Theo Walter toe leiden?
-

35
aant.

[19] Theo en Vera waren al enkele dagen in het huis van den vuurtorenwachter. Hun
[20] kamer ziet uit over zee. Tusschen de bronzen hellingen door van den laatsten
duinrug
[21] staren zij zwijgend uit naar de zee, die glanst in het maanlicht. De schemering
vloeit
[22] door de ramen naar binnen, de kamer wordt een kleine baai in den avond, koel,
glad
[23] en blauw. De avond is vochtig, ruim en gezuiverd van den grauwen, koppigen
donder
[24] en geurend, aardachtig,
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[1] vruchtbaar en zout. De reuk der herfstige kruiden is broeiend en scherp.
[2] Theo zit voor het venster en staart naar buiten. Vera ontsteekt de lamp; het gouden
*

C

5

mateloos en OPM:
weg, Coster!

4-5

schaduw mateloos
en onwerkelijk ]
schaduw,
onwerkelijk

20

waren ] voor waren
correctieteken:
tussenvoegen. OPM:
herschrijven;
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nog g e r e d is.

23

kwartier OPM: uur
niet zóó gierig en
meticuleus!

E

F

7-19

y ] ij

9

nu ] ze

16-17

troost-o loos ]
troostloos

19

onherroepelijk
gescheiden ]
onherroepelijk gescheiden

19

vruchtelijkkos ]
vruchteloos

9

zuil. Ook luisterde
ze naar ] zuil;
luisterend naar

16-17

troostloos ]
troosteloos

17-18

denkbeeld dat ]
denkbeeld, dat

18-19

hen - misschien
onherroepelijk gescheiden ] hen
misschien
onherroepelijk
gescheiden
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[3] olielicht vloeit over haar handen en over de tafel omlaag naar den donkeren vloer.
De
[4] wanden zijn somber en bruin. Tegen de lage drukkende zoldering breekt haar
schaduw
[5] mateloos en onwerkelijk groot. - Zij gaat naar het raam en staart door het
blinkende
[6] venster, de armen gekruist op den rug, in den avond een zwarte zuil. Zij luistert
naar
[7] het dreunen der zee in de verte. Daarvoor dartelt, angstig en hoog, de springende
roep
[8] van kinderen, die nog een oogenblik mochten spelen in schemer. Dan wordt het
weer
[9] stil. Zij hoort alleen weer de zee. Boven haar hoofd gaat de vuurtoren lichten,
een
[10] dunne onwerkelijke vlam, die schichtig door de schemering fladdert.
[11] Theo bespiedt haar profiel dat tegen den hemel hard en koninklijk is: een streng
wit
[12] voorhoofd onder donker haar dat in een gladden helm naar haar nek buigt. De
neus
[13] snijdt zuiver omlaag uit den ijlen sikkel der wenkbrauw. De mond is weemoedig
en
[14] streng. - Dit is het laatste wat hem van haar zal resten: dit eenzame duistere en
ver[15] vreten beeld van haar lichaam, haar oogen, haar mond. Meer blijft er niet van
wat
[16] wij liefde hebben genoemd (... maar jaren later schrikt een vage pijn in ons
wakker
[17] als wij plotseling haar stem herkennen uit den mond van een jong blond meisje)
- en
[18] ook dit zal verbleeken, langzaam en zonder veel pijn, maar onherroepelijk zal
het
[19] vervagen. - Sinds den middag van Vera's verraad, toen zij Theo had opgezocht
in de
[20] Passauerstrasze, waren de dagen en nachten verstreken met zwijgen en tranen,
eenzaam,
[21] vol wroeging, vol machteloos medelijden, vol machteloos en wanhopig
probeeren iets
[22] van wat hen twee jaar verbonden had te hervinden. De onrust doorwoelde hen;
[23] vruchteloos zochten zij naar eenige klaarte, naar een kwartier van vrede en
stilte.
[24] Maar zij vonden het niet. -
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[1] Ontredderd en eenzaam wachtten zij op het einde en het einde verwachtte hen.
Maar
[2] geen van twee had de kracht weg te gaan. Soms trachtte een woord of gebaar
iets te
[3] herstellen, of iets te verwekken voor later, maar ieder woord of gebaar
verbrokkelde
[4] en bleef hangen in een ondoordringbaar ledig. Echo's waren er niet. Ook deze
wacht[5] ten, dagen en nachten lang, tot één van hen weg zou gaan en den moed zou hebben
*

10

verloren OPM: ?

11

36 ] 3

20

lagen sinds ] lagen,
sinds

20

staking hadden ]
staking, hadden

22-23

niet één gedachte
[...] naar slaap.
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zwaar en onduidelijk

22
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23

[één] verlangen ]
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22-23
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34
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[6] het einde hoorbaar te maken. Wie van hen zou de kracht en tenslotte de liefde
ver[7] werven zich los te scheuren van een verbloedend verleden en de vroeger zoo
innig
[8] geliefde eenzaam achter te laten in een donker huis, op dit eenzame eiland, dat
dag
[9] aan dag kaler-ontbladerd en kouder werd. Wie zou den verlorene durven
achterlaten
[10] in een verloren lichaam? Wie zou de deur dichtslaan tusschen twee eenzame
levens?

36
aant.

[12] Vera lag wakker. Zij sliep deze nachten alleen, in een kleine kamer, in een smal
bed.
[13] Vannacht was haar kamer blauw en zilver van maanlicht en ook het stuk hemel,
dat
[14] zij zag door het venster, was zilver en blauw. In de verte dreunde de zee. De
maan
[15] maakte teere glinsterende meren in de duinpannen en steile, zwart-beschaduwde
oevers
[16] van de onverlichte hellingen. Maar zij doorscheen den geheelen hemel en zij
bescheen
[17] de geheele zee. [18] Vera lag wakker: met groote, van pijn en vermoeidheid opengesperde oogen
staarde
[19] zij door het venster in de ijle lichtende nacht. De dagen en nachten, die achter
haar
[20] lagen sinds den laatsten middag der staking hadden haar zoo diep uitgehold en
ver[21] moeid, dat zij, die geslingerd tusschen hoogmoed en deemoed, tusschen
zelfverwijt en
[22] een verbeten laatdunkendheid, niet één gedachte of gevoel ondoordacht of
ondoorleefd
[23] had gelaten, nu nog maar één verlangen bij name kende: het verlangen naar
slaap. Zij
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[1] overwoog zelfs niet meer wat haar wachten zou aan schaamte en walging over
haar
[2] daad, als zij ontwaakte; aan schaamte en walging over hen beiden, wien de moed
[3] ontbrak weg te gaan. De kracht en klaarheid, die hen vroeger bezielde,
ontluisterden
[4] zij in dit lage, laffe wachten op een voltrekking, - alsof deze zich niet reeds aan
het
[5] voltrekken was. Maar nu hoorde zij enkel nog maar, hoe zij zeide: ik wil slapen,
[6] slapen, ik ben zoo moe...
[7] Door den wand hoorde zij, soms van ver en gedempt, soms zeer duidelijk zelfs,
de
[8] stemmen van Theo en Carl Heinrich Hauser; en hoewel zij nu, voor het eerst na
[9] dagen, langzaam begon te voelen, dat haar oogleden zwaarder werden en zij nu
[10] eindelijk misschien eens zou kunnen slapen, voelde zij tevens hoe zij telkens
trachtte
[11] haar oogen weer open te sperren en den slaap - het eenige immers wat zij nog
begeerde
[12] - te verdrijven. Waarom?...
*
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E
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linker wang. OPM:
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[13] Hauser had toch tegenover haar niet de minste aandacht getoond. Hij was, in
den
[14] avond, bij hen binnengekomen, snel en abrupt, had plaats genomen, zijn stoel
dicht
[15] bij de tafel geschoven, zat vlak onder de lamp. Zijn hoofd leunde soms op zijn
linker[16] hand, die uitgespreid lag langs zijn linker wang. Met de andere hand trok hij
lijnen
[17] over de tafel, ontvouwde zijn plannen, onderstreepte zijn inzicht. En zijn stem,
zonder
[18] te willen heerschen, althans zonder den schijn van te willen heerschen, had
geheerscht
[19] Theo had vrijwel gezwegen. Hauser had verteld, zonder hinderlijk egocentrisch
te zijn,
[20] zonder ergerlijk dictatoriale manieren. En zij, Vera en Theo, nu door hun zwijgen
haast
[21] weer vagelijk verbonden, maar moe, moe en ontredderd, hadden samen geluisterd
naar
[22] het krachtige, boeiend vertelde verhaal van dien forschen, bijna weerzinwekkend
ener[23] gieken vreemdeling. Toen Vera plotseling op was gestaan en gezegd had dat zij
ging
[24] slapen, was hij door haar abruptheid noch verrast noch gestoord. Hij had even
ge[25] wacht met de uiteenzetting van zijn inzicht en de plannen waarover hij Theo
was
[26] komen spreken, maar aandacht
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[1] had hij ook in die enkele minuten aan haar niet verspild. Hij had haar gegroet,
kort,
[2] wellevend, met die zorgelooze vormelijkheid, die haar ook bij zijn binnenkomen
ge[3] hinderd had... Nu lag zij wakker, bevangen door een gevoel van genot om de
stem
[4] die mompelde achter den wand, en van afschuw. Eindelijk zweeg ook de stem,
en zij
[5] hoorde alleen nog de nacht...
[6] Een uur later sliep zij. Ook Hauser sliep. Theo sliep niet.

37
aant.

[8] De herfst stond dien middag warm en sidderend boven de bronzen hellingen van
het
*
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besteed.

6

Ook Hauser sliep.
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[9] eiland en wemelde boven de zee. Trillend vulde het licht de wijde heldere ruimte,
[10] waarover een edele hemel boog, zuiver en zacht-parelmoer. De zon was het
zenith
[11] sinds enkele uren voorbij. De warmte, die zich verdichtte tusschen de heuvels,
verwoei
[12] op de toppen in den heerlijken herfstwind, die bloeide van kruidenreuk en van
zacht[13] bijtend zout en boven de zee werd zij getemperd tot een weldadige luwte.
[14] Vera, Theo en Carl Heinrich Hauser waren aan boord van een snel, klein
zeilschip,
[15] dat bestuurd werd door een zwijgenden visschersjongen uit Vitte, met uitgebleekt
haar
[16] en een donker gelooide gelaatskleur. Theo en Hauser hielpen hem met het
regelen der
[17] zeilen. [18] Zij laveerden tegen den wind in de richting van Rügen, dat krijtwit opflikkerde
uit de
[19] zee. De boot helde nu vrij sterk over naar stuurboord en daalde en steeg op den
[20] krachtigen golfslag. De wind stond bol in het zeil en stroomde langs hun gezicht.
Het
[21] boegwater sneed in een witten boog wildschuimende langs het boord. Soms
spatten de
[22] droppels van de sproeiende waaier hun in het gezicht.
[23] Theo zat aan het hooge bakboord op een smalle bank bij de schoot. Verla lag
op den
[24] voorplecht; Hauser zat daar dichtbij. Alle drie zwegen zij. De wind, de zon en
de geur
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1-2

maar [...] een pijn.
OPM: s l e c h t
literair, schrappen. 2
stak en pijn ] extra
onderstreept 2-15
Theo kon [...]
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niet zoo broeierig
uitgebreid 20 er voor
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23-24
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Hij begreep niet
goed van zichzelf
waarom hij de
besils- Hij begreep
niet goed van

C

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

aant.

[1] van het water streken alle gedachten weg van hun voorhoofd, maar in de harten
van
[2] Theo en Vera stak de vertwijfelde somberheid als een pijn. Theo kon zich soms
haast
[3] niet weerhouden te kreunen. Vera vocht tegen een stijgende walging van Theo;
soms
[4] van zichzelf, soms ook van Hauser. De kracht van den wind en het licht verwarden
[5] in hun uitgeputte lichamen al deze gevoelens tot een looden druk, een dof broeien
en
[6] tot gedachten waren zij niet meer in staat. Theo's wil kwam tot geen enkel besluit
[7] meer en juist deze onmacht verergerde Vera's hoon. Wel verweet zij zichzelf
telkens
[8] hare hardvochtigheid, maar harder en harder versteende haar verachting.
[9] - Waarom bleef zij dan nog? - Omdat zij wachten wilde tot Theo, - iets althans
van
[10] zijn vroegere vastheid herwinnend - het besluit zou nemen te gaan. Haar trots
verbood
[11] haar erin te berusten de vrouw te zijn of te zijn geweest, van een man, die tot
een zoo
[12] weerzinwekkende zwakheid versomberen kon. Maar hij bleèf machteloos. Noch
de
[13] bedroefde verachting, waarmee Vera hem telkens aanzag, noch de blik die
Hauser
[14] soms wierp naar het lichaam van Vera, schokte hem uit zijn verslagenheid op.
Hij
[15] was verlamd.
[16] Carl Heinrich Hauser zou echter niet lang meer wachten. Hij begreep niet goed
van
zichzelf waarom hij
de beslis- wist
stellig, dat noch
medelijden, noch ]
Hij begreep niet
goed van zichzelf
waarom hij de
beslissende nadering
tot Hedda niet
sneller doorzette,
terwijl toch geen
medelijden noch
28-29

Hij wachtte erkende hij onder
grommenden wrevel
zichzelf - omdat ]
Hij wachtte omdat

31

slagen zou ] zou
slagen
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[17] zichzelf waarom hij de beslissende nadering tot Vera niet sneller doorzette,
maar hij
[18] wist stellig, dat noch medelijden, noch respect hem weerhield. Hij lachte om
dergelijke
[19] atavismen. Maar hij wachtte toch nog. - Hij wachtte - erkende hij onder
grommende
[20] wrevel zichzelf - omdat hij er voor het eerst van zijn leven niet volmaakt zeker
van
[21] was of zijn verovering slagen zou: ook nu weer zag Vera hem lang en
onderzoekend
[22] maar tegelijk zoo ongenaakbaar en bijna argeloos-afwezig aan, dat zijn twijfel
aan haar
[23] gevoelens voor hem tot in het verwilderde steeg. Voor het eerst ontmoette hij
hier
[24] een hooghartigheid, die zijn zelfbewustzijn deed krimpen; voor het eerst aarzelde
hij...
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1-9

- Vera lag [...]
onweerstaanbaar-krachtig
OPM: korter; niet
zoo
insisteeren!

8-9

Hij was [...]
onweerstaanbaar-krachtig.
OPM: snert

9-18

Zij voelde [...]
schouders. OPM:
anders zeggen

11

spiritueele gevoelens
OPM: brr!

12

dat begeerd werd en
genomen wou
worden. OPM: iets
als ‘dat zich begeerd
v o e l d e en
veroverd
(overwonnen) wou
worden’

15-16

of zou zij hem
slaan? OPM: neen!

17

en zijn lichaam lag
geklemd om het hare
OPM: ik kan mij dit
maar niet
voorstellen!

18

armen omwonden
OPM: 2 armen? hoe
afschuwelijk!

9-18

Zij voelde [...]
schouders. OPM: dit
alles is nog te
pootig, Den
Doolaard-achtig!
Iets veel subtielers
geven, al zijn het
dan Duitschers.

20

(Wordt vervolgd) en
H. MARSMAN ]
doorgestreept

14

ontwapende, en ]
ontwapende en
In de marge
onderaan langzaam,
en ] langzaam en
Idem toekwam, en ]
toekwam en
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aant.

[1] - Vera lag languit op haar zij op het hellende voordek, haar gezicht naar hem toe.
Haar
[2] handen omklemden een ring, haar voeten steunde zij tegen een plank. De deining
had
[3] alle gedachten uit haar weggegolfd, de wind overstemde iedere fluistering van
haar
[4] geweten. Nauwelijks dacht zij nog aan het wrak, dat achter haar rug met haar in
[5] hetzelfde schip zat: of aan de jaren met hem, die haar hadden doen stijgen tot
een
[6] hoog, stoutmoedig geluk en haar hadden gestort in ellende en verleid tot een
smadelijk
[7] verraad. Zij zag hem nu niet en zij dacht ook haast niet meer aan hem. Zij zag
Hauser.
[8] Hij zat op het voordek, niet ver van haar af. Hij was slank en forsch en
onweerstaan[9] baar-krachtig. Zij voelde dat haar gespeelde afwezigheid hem deed aarzelen en
bijna
[10] ontwapende en zij genoot van dit spel. Maar langzamerhand hadden de zon en
de wind
[11] alle gedachten en spiritueele gevoelens verdreven. Zij was uitsluitend een wild,
warm
[12] lichaam, dat begeerd werd en genomen wou worden. Theo, achter haar, leed
nu on[13] dragelijk - Hauser voelde hoe alle overleg uit hem week. Donker doorbroeide
de wel[14] lust zijn lichaam en in zijn kop woelde een bedwelmende hitte, die bonsde tegen
zijn
[15] slapen en zijn oogen vertroebelde. Vera lag onbewegelijk te wachten, - of zou
zij hem
[16] slaan? - Toen zag zij hem plotseling krommend vooroverbuigen langs het
blakende
[17] voordek, dat walmde van teerlucht - en zijn lichaam lag geklemd om het hare,
zijn
[18] armen omwonden haar trillende schouders.
[19] Theo wendde zich af: zijn blik zag niets meer dan golven. -

[20]

H. MARSMAN

[20] (Wordt vervolgd)
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Vera
VII
38
*
aant.

[4] De herfst van het volgende jaar ontbladerde langzaam de oude boomen voor het
[5] hotel in de Victoriastrasse. Carl Heinrich en Vera hadden er sinds een maand
drie
*

C

E

F

1-2

VERA en VII ]
doorgestreept

11-23

Brazilië [...]
Noordzee. OPM: is
het noodig er weer
zoo'n baedeker van
te maken? - Modern
conventioneel, dat
v e l e reizen!

19

In de marge rechts
onmetelijk ]
onmetelijke

19

Idem en de
moorsche ] en van
de moorsche

12

zien en in zich
opnemen, voordat ]
zien, voordat

15

gingen ] reisden

18-19

langzaam, want niets
hield hen sterker
geboeid dan het
onmetelijke
andalusische
laagland, en van de
] langzaam,
voortdurend geboeid
door het
onmeet'lijke
andalusische
laagland en de

28

polders. - ] polders.

33

zóó [ zóo
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[6] kamers betrokken. Sinds hun vertrek een jaar geleden van Hiddensoe, waren zij
[7] nergens langer dan enkele weken gebleven. Met snelle krachtige rukken waren
zij
[8] rondgereisd door het oude Europa, zooals Hauser het noemde - spottend met zijn
[9] verouderde overgevoeligheid - dat hij nog eenmaal goed wilde zien en in zich
opnemen,
[10] voordat zij voorgoed zouden weggaan naar een der jonge, levenskrachtige
landen der
[11] toekomst: Brazilië, Canada of Japan. Zij reisden in een kort, veerend tempo
van
[12] Berlijn over Dresden, Praag en Weenen naar Constantinopel, vandaar langs de
Noord[13] Afrikaansche kust naar Gibraltar. Zij doorkruisten Spanje heel langzaam, want
niets
[14] hield hen sterker geboeid dan de trotsche koppen in de straten van Madrid en
Sara[15] gossa en de morgens op de bergen van Sevilla en Granada. Zij slenterden, luchtig
[16] gearmd, op een stralenden middag langs den prachtigen weg van Nice naar
Monte
[17] Carlo ... - Tegen den zomer trokken zij noordwaarts, door Provence en Dauphiné,
over
[18] Parijs naar Bretagne en in Augustus wandelden zij van Veere langs Domburg
naar
[19] Westkapelle en genoten daar weken lang van de golvende dagen aan zee en
van den
[20] krachtigen, vollen wasdom der polders. [21] Niets had haar sneller van haar verleden - soms dacht zij ook van zichzelf vervreemd
[22] dan dit wisselend leven tusschen de cabarets en sportvelden van Berlijn en
Milaan,
[23] tusschen de kusten der Golfe du Lion en de Noordzee. Het verwonderde haar
dikwijls
[24] pijnlijk, dat zij zóó snel was losgeraakt van dit verleden, niet minder snel dan
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4-5

dan het lieflijk
verband [...] haar.
OPM: een beetje
naïef

5

zij doorkruisten
steden en landen
OPM: banaal!

7-9

zagen zij [...] liepen
OPM: verwoed
aanstellerig; ‘Holst’

8-9

toen zij [...] liepen
OPM:!

15-16

cultureele
belangstellingen en
ideologischen strijd
OPM: maak haar
door je woordkeus
tenminste minder
vervelend.

21

te lezen OPM: weg
22 zwaar OPM: weg
24 jongen OPM:
alweer!

14

zorgeloos-licht. ]
zorgeloos-]icht. -

19

hing ] ging 20 ruwe
dappere ] ruwen
dapperen

28

ontbinden.... ]
ontbinden.

7-8

landen; zij ] landen,
zij

11

een helle zigzaglijn
over het ] een
zigzaglijn langs het

15-16

eenzaam en pijlsnel
vallende, als in een
droom en een
worgende
beklemming ]
eenzaam als in een
droom en een
beklemming

17

Maar de aarde was
alweer vast ] Maar
dan was de aarde
weer vast

20

ruwen, dapperen
jongen ] ruwen,
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aant.

[1] vroeger van haar geloof en haar huis - en zij zocht tevergeefs naar het
geheimzinnig
[2] tekort, dat het geluk van Theo en haar ondermijnd had. En nu? Nu taalde zij zelfs
[3] niet meer naar haar zelfstandigheid, naar haar cel in de Leipzigerstrasse, naar
den
[4] samenhang met een grooter geheel dan het lieflijk verband tusschen Carl Heinrich
[5] en haar. - Zij reisden, zij doorkruisten steden en landen; zij lagen 's nachts in
elkanders
[6] armen, zij deelden elkanders gedachten en droomen; soms in een trein gebogen
over
[7] een kaart van het oude Europa, zagen zij hun route in een helle zigzaglijn over
het
[8] oppervlak bliksemen en vergloeien tusschen Smyrna en Babylon; en toen zij
gearmd
[9] over de heuvels van Umbrië liepen, was hun gang als hun leven, veerend en
zorgeloos[10] licht. Soms echter voelde zij zich plotseling onbegrensd eenzaam en pijlsnel
vallende,
[11] als in een droom en een worgende beklemming benauwde haar. Maar de aarde
was
[12] alweer vast onder haar wankele voeten en het licht woei wit door de ruimte en
de
[13] arm waarop zij geleund hing, was de arm van een ruwe, dappere jongen, die
zonder
[14] angst en verwilderde droomen was: Carl Heinrich Hauser. - Zij greep niet terug
naar
[15] haar onafhankelijkheid, noch naar de felle, cultureele belangstellingen, die zij
gekoes[16] terd, en naar den ideologischen strijd, zooals zij dien met Theo gevoerd had. De
ver[17] schilpunten die Carl Heinrich en haar theoretisch scheidden, grepen geen
oogenblik
[18] tot in de diepere lagen van hun verhouding, - en zij dacht soms in tranen dat
ook de
[19] dood hun geluk niet zou kunnen ontbinden....

39
eenvoudigen jongen
23

gekoesterd, en ]
gekoesterd en

25

verschilpunten ]
verschillen

27-28

en soms dacht zij dat
ook de dood hun
geluk niet zou ] en
zij dacht dat niets
hun geluk zou
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aant.

[21] Vera zit laat in den middag voor het venster te lezen in de Victoriastrasse. Hauser
is
[22] zwaar vermoeid van een verre wandeling om de meren van Wannsee thuis
gekomen en
[23] slaapt op den divan. Telkens dwalen haar oogen van het boek naar den sterken
[24] slapenden jongen, die nu
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[1] het hart van haar leven is. En weer overweegt zij - hoe vaak al voor dien - wàt in
[2] hem haar zoo onweerstaanbaar geboeid houdt en zoo weerloos aan hem
overgeleverd.
[3] Maar wanneer zij enkele der benoembare machten, die hen schijnen te binden
heeft
*

C

E

F

3

der benoembare
machten OPM:??

4-5

fluistert zij de
eeuwig eendere
woorden. OPM:
afschuwelijk.

8

lafhartige OPM:
minder l a n g woord
misschien?

9

meest
weerzinwekkende
OPM: weg; te d i k .

22

is [lapwerk] OPM:
was moet hier staan,
dunkt me. De opinie
is dan meer voor
Hauser.

22-23

vergiftigde [...]
tyrannie OPM:
hoofdartikelstijl.

23

kanker ] extra
onderstreept

15

Amerika, ] Amerika

24

phrase ] phrases

27

de aardbol ] den
aardbol

12

noemde (na ]
noemde, na

13

die den naam ] die
zelfs den naam

14

verdienen), ]
verdienen,

32

de rest was lapwerk.
] de rest was volgens
hem lapwerk.
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[4] opgespoord, glimlacht zij om het ijdele van dit tasten en, haar ogen sluitend,
fluistert
[5] zij de eeuwig eendere woorden. [6] Hauser was een van de tallooze mannen, die de oorlog niet had ontwricht of
verweekt,
[7] maar gehard en gezuiverd van overtollige sentimenten, idealen en filosofieën.
Toen
[8] Europa haar tijd ging verspillen met de lafhartige transacties die men
vredesbewegin[9] gen noemde (na de meest weerzinwekkende moordcampagnes, die den naam van
oorlog
[10] niet meer verdienen) was hij haastig geëmigreerd. Het Amerika dat hij vond
ergerde
[11] hem weliswaar door zijn sentimenteele hypocrisie, door zijn barbaarsche
onnoozelheid
[12] en democratie, maar het verheugde hem tegelijkertijd door zijn ontzaglijke
werkkracht,
[13] zijn optimisme, zijn vitaliteit. Hauser, uit een oud, krachtig koopmansgeslacht
uit
[14] Hamburg, miste wel sterk de hierarchische orde die hij adoreerde en liefhad in
de kerk
[15] en het kapitalisme, maar nu het moederland een deel van haar krachten
verknoeide
[16] aan Aufbau, Internationalisierung, Geneve, Versailles, inplaats van zonder
phrase, te
[17] heerschen, te leven, te zijn, leek het hem beter te gaan werken in een jong land,
dat
[18] (- desnoods ook onder phrases, dat was blijkbaar op heel de aardbol
onvermijdelijk
[19] geworden -) leefde en schiep zonder inmenging van cultuurphilosophische
bespiegeling,
[20] zonder relativisme, forsch, bruut, snel. Niets haatte hij feller dan het humanitair
[21] anarchisme, niets bewonderde hij ongeremder dan het fascistisch Italië. Rome
of
[22] Moskou, de rest is lapwerk. Maar zijns inziens vergiftigde Rome zijn krachtige
geest
[23] met den kanker der bureaucratische tyrannie, en hèm zat de hanseatische vrijheid
te
[24] diep in het bloed om zich daadwerkelijk in Italië te vestigen. Hij detesteerde
het
[25] communisme en de sov-
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1-7

bewonderde hij [...]
klassieke Rome.
OPM: al deze
geleerdheid
doet n i e t s toe aan
het b e e l d van
Hauser, waar het
hier toch om moest
gaan.

7-9

(Zooals Europa [...]
de Vereenigde
Staten.) OPM:
schrappen! te
pedant.

9-10

Hij kende [...]
Dostojewski, OPM:
zoo'n vent leest D.
natuurlijk met zijn
groote toon. Maar je
volgt een verkeerde
methode, met al
deze intellectueele
gegevens - precies
als bij Ilse von K.

12-18

Hij, Hauser, [...]
plebeïsche charme.
- OPM: dit is goed!
maakt al het vorige
ook vrijwel
overbodig.

19

40 ] bij 40
correctieteken: laten
vervallen.

18-20

Hierbij in de marge
OPM: één hfdst. van
maken.

20

Acht ] ‘Acht
Walter... ] Walter...’

29

schoof ] schuift

35

schreeuwden ]
schreeuwen

26

ongeschakeerde ]
simpele

28-32

Walter....’ Hedda
schuift de krant van
zich af. De klok tikt.
Buiten ] Walter...’
Hedda schoof de
krant van zich af.
Buiten
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aant.

[1] jets bewonderde hij uitsluitend om de hyperkapitalistische tactiek van mannen
als
[2] Stalin en in zooverre het een gelukkige navolging was van Pruisen, van Rome.
- Hij
[3] stak over; hij onttrok zich aan de sjacherende west-europeesche politiek, die
door
[4] zakenmannen en zwetsers gevoerd werd inplaats van door staatslieden van zuiver
[5] karakter en in het Westen vond hij, ondanks zijn critiek, een nieuw vaderland,
dat
[6] hem boeide door zijn sportiviteit, zijn tempo - en door zijn gelijkenis met het
oude
[7] klassieke Rome. (Zooals Europa op Griekenland leek en de verhouding tusschen
die
[8] twee haar moderne evenbeeld vond in de verhouding tusschen het moederland
en
[9] de Vereenigde Staten.) Hij kende geen verwerpelijker schrijver dan den epilepticus
[10] Dostojewski, want stuk voor stuk incorporeerden zijn helden een stuk
pathologisch
[11] geweten, en stuk voor stuk leden zij aan het zoogenaamd zuivere christendom,
aan
[12] een buiten-kerkelijk, wezenloos moralisme. Hij, Hauser, leefde ongebreideld
en zorge[13] loos. - Alleen als hij, doodelijk uitgeput neerzeeg uit een verliefd avontuur en
zich
[14] uitstrekte in een smal en koel bed, vroeg hij zich in de twee korte minuten
voordat hij
[15] insliep soms wel eens af, of dit richtingloos en gewetenloos zwalken en rooven
niet
[16] eens zeer somber en armzalig eindigen zou. - Nu sliep hij en in zijn krachtig
lichaam
[17] sliep zijn grof, helder jongenshart, onbewust van zijn botte barbaarschheid en
van zijn
[18] plebeïsche charme. -

40
aant.

[20] Acht Uhr Abendblatt. Der junge Architect Theo Walter... Vera schuift de krant
van
[21] zich af en staart voor zich uit. De klok tikt. De meubels en sieraden in de kamer
zijn
[22] mokkend gaan slapen. Zij mogen haar niet, en zij hen niet. Buiten valt door
den avond
34-35
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claxons schreeuwen
.... Hedda ] claxons
toeterden rauw.
Nieuwe alinea.
Hedda

[23] zwaar en aanhoudend de regen. De auto's zullen hun lichten scheren over het
zwarte
[24] glimmende asfalt, dat blinkt als water. De claxons schreeuwen.... Vera is
wonderlijk
[25] weemoedig geworden
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[1] bij het lezen van Theo's naam. Waar zou hij zijn? en wat zou er van hem geworden
[2] zijn? Zat zij vroeger niet dikwijls, in hun huis in Dahlem, op een avond als deze
op
[3] hem te wachten als de laatste U hem uit de stad naar Tielplatz zou brengen?
Waar
[4] zou hij zijn en met wie? - Ik moet die gedachten onderdrukken, denkt zij, maar
is het
*

5

überhaupt ] omlijnd.
OPM: gewoon n o g
is hier veel beter,
dunkt me.

6

genoeg. Dat ]
genoeg. - Dat

10

later, - misschien ]
later,... misschien

14

Juist ] omlijnd nu
wel ] omlijnd. OPM:
weg

15

Carl Heinrich. Nee ]
Carl Heinrich. - Nee

15

in vlammen, OPM:?
-weg.

17

hij ] Hij

E

6

die gedachten
trachten te
onderdrukken ] die
gedachten
onderdrukken

F

3

huis ] woning

4-5

wachten als de
laatste U hem uit de
stad naar Tielplatz
zou brengen? Waar
zou hij zijn.... en ]
wachten? Waar zou
hij zijn en

8

leven.... en ] leven,
en

9

Carl Heinrich.... dat
] Carl, dat

C
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[5] niet vreemd en verkeerd, dat zij überhaupt in mij leven en bewijzen zij niet neen, zij
[6] bewijzen niets. Ik hou van Carl Heinrich en dat is genoeg. Dat is weinig, Vera,
zegt
[7] haar duivel die ook nu weer tegenover haar zit, in deze vreemde kamer in de
Victoria[8] strasse, dat is weinig. Denk je nooit meer aan God? denk je nooit meer aan dingen,
[9] die de gehèèle wereld raken? - Zij wordt bedroefd en zegt zwak: nee, maar dat
hoeft
[10] ook niet, ik moet bij het begin beginnen. De rest komt later, - misschien. - Goed,
maar
[11] als Carl Heinrich nu alles voor je is, waarom denk je dan telkens aan Theo? Hou
[12] toch op, ik kan het immers niet helpen. - Dat is mak'lijk: ik kan het niet helpen,
wie
[13] dan wel? Het bewijst toch minstens, dat hij niet dood voor je is. - Nee, - zij
spreekt nu
[14] nog zachter -, dood is hij niet. - Juist, dus je geeft nu wel toe, dat er iets hapert
aan je
[15] gevoel voor Carl Heinrich. Nee, schreeuwt zij ineens, woedend, rechtop, in
vlammen,
[16] nee, daar hapert niets aan, niets! Dan plotseling weer zwak en bijna geparalyseerd
[17] door de woorden, die zij gaat zeggen: - hij zou misschien dood voor mij zijn
als ik
[18] hem niet had verraden. - De gedaante sluipt weg, half triompheerend, half
teleurge[19] steld. Vera blijft achter in herinneringen en tranen.

41
aant.

[21] Overdag werkte Hauser op een laboratorium. De twee jaar verlof, die zijn fabriek
in
[22] Detroit hem gegeven had, waren op den aanstaanden winter na reeds voorbij.
Hij over[23] woog niet meer naar de Staten terug te gaan. Hij had op zijn reis met Vera
chemische
[24] fabrikanten ontmoet uit
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[1] verschillende landen, die hem hadden verteld over de technische en commercieele
[2] mogelijkheden voor chemici in Brazilië en Japan. De kansen om daar
bedrijfsleider te
[3] worden waren zeer reëël naar hun meening en Hauser, zwerfsch ook in dezen,
voelde
[4] voortdurend sterker de drang in zich opstaan ergens anders dan in Detroit met
Vera
[5] een nieuw bestaan te beginnen. Hij hield van Detroit en de Staten,
ontegenzeggelijk,
[6] maar de fabriek, die onder zijn leiding stond, had vrijwel haar maximum aan
technisch
[7] kunnen en aan productiviteit al bereikt; hoe nieuw en onontgonnen leken hem
bij die
*

C

E

F

14

opvattingen en
OPM: verzwaart de
zin voor niets

18-24

Soms, [...] christelijk
is. - OPM: dit heele
gesprek schrappen,
of in 2, 3 zinnen
resumeeren.

19

wat ] Wat

21-22

zou je [...] vandaan?
OPM: Jasses!

4

reëël ] reëel

7

Detroit ] Detrtoit

6

anders dan in Detroit
met ] anders met

7

Detrtoit ] Detroit

10

en productiviteit
reeds bereikt ] en
productievermogen
bereikt

11

leken ] schenen

15

dermate ] zoo

33

leven, in ] leven in

37

chrysanten.... ]
chrysanten.
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[8] zware standvastigheid vergeleken de mogelijkheden om zijn inventie te spitsen,
zijn
[9] werkkracht te verveelvuldigen, een fabriek te reorganiseeren en op te voeren tot
een
[10] ongekende capaciteit in de landen waarvan zijn zegslieden hem dermate
enthousias[11] meerend hadden verteld. In elk geval wilde hij onder leiding van Dr. Hintzen,
bij
[12] wien hij kort na den oorlog, voordat hij overstak naar Amerika, een enkel
semester
[13] gewerkt had, zijn chemisch inzicht en kunnen perfectioneeren en zich inwerken
in de
[14] nieuwste opvattingen en methoden. Hij glimlachte dikwijls bij de gedachte, dat
hij
[15] naar Europa gegaan was om zijn vakkennis te verrijken en dat hij die kennis
dan
[16] later weer zou gebruiken om verre wildvreemde landen te helpen datzelfde
Europa
[17] te overvleugelen.
[18] Soms, als hij met Vera hierover sprak, zeide zij: goed, maar in beschaving is
Europa
[19] niet te overvleugelen. Hauser lachte: - wat een vermakelijke vooroordeelen en
wat
[20] een onzin! Ten eerste zie ik hier überhaupt weinig meer van beschaving en ten
tweede:
[21] zou je werkelijk willen volhouden, dat de Azteken, de Egyptenaren, de oude
Chineezen
[22] en Indiërs minder beschaafd zijn geweest dan Europa? Waar haal je de nonsens
vandaan?
[23] Vera weerlegde dan, met kalmen nadruk: - de Europeesche beschaving heeft
in ieder
[24] geval vóór dat ze christelijk is. -
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[1] Hauser: - Stel, dat ze eens daadwerkelijk christelijk was, waarom is dat dan een
voor[2] sprong? Ik ben, net als jij, van huis uit katholiek, maar daar is bij mij niets meer
van
[3] overgebleven dan bewondering voor hiërarchie, orde, gezag en precies de zelfde
ont[4] zenuwing heeft de Europeesche beschaving zelf doorgemaakt; met christendom
heeft
[5] dat niets meer te maken. En bij jou? [6] - Ja, bij mij is het eigenlijk net eender, alleen heb ik soms het gevoel - hoe goed
het
[7] ook tusschen ons is - of ik iets wat er geweldig op aan komt, verloren heb...
[8] - Je oude geloof?
[9] - Ja, dat is het geloof ik, maar dat niet alleen...
[10] - Ik begrijp niets van je, Vera; je hebt dat geloof toch vrijwillig verworpen, je
kunt
[11] toch vrijwillig terug.
*

C

1-17

Hauser: - [...] Japan?
- OPM: door een
verticale streep voor
deze regels wordt
aangegeven dat
hiervoor de
opmerking dit heele
gesprek schrappen,
of in 2, 3 zinnen
resumeeren. ook nog
geldt.

13

je ] Je

13

je bent een lieve
bulldog OPM:
allerliefst!

14

heb je [...] gehoord?
- OPM: O, Vera
toch!

22

chrysanten. - ]
chrysanten.

23-24

H. MARSMAN en
(Wordt vervolgd.) ]
doorgestreept
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[12] Dan nam zij zijn hoofd in haar handen en streelde hem door zijn haar; zij keek
hem
[13] aan alsof zij hem niet of maar van verre zag en zeide: - je bent een lieve bulldog,
maar
[14] je begrijpt er inderdaad niets van; heb je wel eens van trots en van twijfel
gehoord? [15] - Jawel, zei hij voluit lachend, jawel, maar ik vind vooral twijfelen een overbodig
[16] soort tijdverdrijf. Maar om op ons punt van uitgang terug te komen, voel je iets
voor
[17] Japan? [18] De weemoed, die haar overgolfd had, vervluchtigde. Zij zag, hoe zij zes dagen
lang
[19] met hem reizen zou, naar Wladiwostok en daarna jarenlang met hem leven, in
een
[20] nieuw land; zij zou dwalen langs een smal strand aan den voet van grillige
rotsen en
[21] sluimeren in een zacht-wiegende hangmat onder de schaduw van
kersenbloesems, in
[22] den geur der chrysanten. -

[23]

H. MARSMAN

[23] (Wordt vervolgd.)
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42 OPM: Dit heele
hfdst is mat, en lijkt
mij nutteloos. Beter
samentrekken met
het volgende tot één
geserreerd
psychologisch
‘stadium’ (van
Vera).

15-17

Had deze [...]
verblind? OPM:
waarbij
methaphysisch tot
zeggen? onderstreept is niet
een beetje pedant?
kàn wel...

24

binnen haar schedel
OPM: niet prettig

1-33

y ] ij

1-2

monotonie!sMorgens
] monotonie! 's
Morgens

3-4

wande ling ]
wandeling

5-6

Charlot tenburg ]
Charlottenburg

6

enmaakten ] en
maakten

11

cafe's ] café's

11

Kurfürtsendam ]
Kurfürstendam

12

wasnu ] was nu

14

een ruim jaar
geleden ] ruim een
jaar geleden

16

binnen. iets ] binnen,
iets

18

geloof’ had ]
geloof’, had

18

gezegd’, toen ]
gezegd, toen

24

gehoord’ ]
gehoord?’

25

jawel had ] jawel,
had

28

bevestigend ]
bevestiging

32

toch’. ] toch’,
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dagen nu in ] dagen
in

1-2

monotonie! ]
monotonie.

8-9

op den divan op haar
kamer en ] op den
divan en

10

vervulden, en zag zij
hem pas tegen den
avond in ] vervulden
en pas tegen den
avond wachtte zij
hem in

11

op den
Kurfürstendam. ]
aan den
Kurfürstendamm.

13-14

werkeloos in dat
zelfde Berlijn lag,
waar zij, ruim ]
werkeloos leefde in
dat zelfde Berlijn,
waar zij ruim

15-16

dag al haar krachten
had omgezet in
practische energie,
en ] dag had gewerkt
op het atelier, en

19

je Hedda ] je, Hedda

20-23

Maar zij had zijn
hoofd in haar
handen genomen en
had hem gestreeld
door zijn haar. Zij
herinnerde zich hoe
zij hem als vanuit
een verte had
aangezien en
gezegd: ] Zij had
zijn hoofd in haar
handen genomen en
hem als uit een verte
aanziend, had zij
gezegd:

23

bulldog maar ]
bulldog, maar

26-27

een overbodig soort
tijdverdrijf....’ en
haar onzekerheid
was er niet door
verminderd.
‘Waarvoor ] een erg
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[4] Vera verdeed haar dagen in een bijna werktuigelijke eentonigheid. 's Morgens,
na het
[5] ontbijt, slenterde zij door de winkelstraten in het hart van de stad en meestal
lunchte
[6] zij dan, na haar wandeling door de Tiergarten weer in haar hotel in de
Victoriastrasse:
[7] een enkele keer kwam Hauser reeds tegen koffietijd uit Charlottenburg, waar
het
[8] laboratorium lag, terug naar Berlijn en maakten zij 's middags een tocht door
den
[9] omtrek, maar meestal zag zij hem pas tegen den avond in een der groote café's
aan
[10] den Kurfürstendamm; na den lunch lag zij, droomend of lezend, enkele uren
op den
[11] divan in haar kamer en liet haar gedachten dwalen over de vele herinneringen,
die
[12] haar vervulden en over de moeiten, die zij in zichzelf te doorstaan had. Hoe
geheel
[13] anders was nu haar leven geworden; op reis met Carl Heinrich had dit haar
minder
[14] getroffen dan thans, nu zij werkloos in datzelfde Berlijn lag, waar zij, een ruim
jaar
overbodig soort
tijdverdrijf’, maar
haar gedachten
gingen hun eigen
weg. ‘Waarvoor
27

Goed ] Natuurlijk

29

middeluren ]
middaguren

30-32

en wanneer zij de
oogen sloot zette die
wenteling als van
een planetarium zich
ononderbroken
voort. En op een
middag had zij
plotseling
gefluisterd: ‘O god
beslis ] en toen zij
de oogen sloot zette
die wenteling zich
binnen haar schedel
ononderbroken voort
en plotseling had zij
gefluisterd: ‘O God,
beslis

33

onverbiddelijke ]
onverbiddelijk
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[15] geleden nog maar, dag aan dag al haar krachten omgezet had in arbeid. Had
deze
[16] voortdurende krachtsinspanning haar methaphysisch geweten - kon men dat
zeggen? [17] verdoofd en haar blik op zichzelve verblind? Of voelde zij, nu zij zoo volstrekt
[18] werkeloos leefde, de vage onrust daarvan te sterk doordat zij te weinig afleiding,
ver[19] plaatsing, vernieuwing onderging? De oude angst, of indien dit te sterk is, de
oude
[20] bezorgdheid om haar eeuwig heil zooals de oude pastoor het genoemd had,
knabbelde
[21] aan haar hart. Waarvoor leef ik? Voor Carl. Goed, maar is dat genoeg?
Slingerend
[22] tusschen bevestiging en ontkenning liet zij den hemel dier trage eerste
middaguren
[23] over zich heen wentelen en wanneer zij de oogen sloot, zette die wenteling, als
van
[24] een planetarium, zich binnen haar schedel ononderbroken
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[1] voort en zij had het verbijsterende angstgevoel, dat zij ja of nee moest hebben
gezegd
[2] voordat Orion boven den horizon uitsteeg - één, twee, drie, vier, vijf, zes ... - of
zij
[3] zou het trillende evenwicht, dat haar - zij wist niet meer hoe - nog even
geschonken
[4] werd, onherroepelijk verliezen en wegkantelen in een der peillooze afgronden,
die zich
[5] links en rechts van haar openden. Maar zij zei ja noch nee. Of zij zei tien maal
ja en
[6] negen maal nee, totdat de twee woorden waarvan te voren alles had afgehangen,
zinne[7] loos en gelijkwaardig werden; Orion stond onbewogen in het zenith, de wereld
was
[8] niet vergaan; zij lag op den divan, kamer 24, Victoriastrasse 17, Berlin. - O, God,
[9] beslis het dan toch! Maar zij kende het bijna sarrend onverbiddelijk antwoord:
Beslis
[10] het zelf. -

43
aant.

[12] Pudowkin verrukte Berlijn; en Berlijn niet alleen: men kon veilig zeggen, dat
ieder
[13] ontvankelijk hart in die dagen omgewoeld, bezield en gezuiverd werd door de
films,
[14] die hij schiep. Fel en meesleepend namen zijn werken de menigten in de donkere
[15] theaters mee over de barre vlakten van Rusland en door de spelonken van het
[16] menschelijk hart. - Vera was, op een van haar leege middagen, slenterend langs
de
[17] Tauentzienstrasse, een bioscoop ingegaan. Daar draaide ‘De Moeder’. Zij zat
alleen aan
[18] het eind van een leege rij banken tegen den muur; en reeds na enkele beelden
werd zij
[19] gegrepen door een vervoering, die zoo fel en oorspronkelijk menschelijk en,
door het
*

C

12-24
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Pudowkin [...] die
zij OPM: Dit kàn maar zoo'n
bioscoop-effect lijkt
mij toch altijd een
beetje ‘moderne
truc’

[20] wijde stormende rhythme der scheppingskracht, zoo bezielend en zuiverend
was, dat
[21] zij zich plotseling voelde opnemen in de bezeten drommen der paupers, die
aanstorm[22] den over de brug; en doorhongerd door dezelfde geluksdroom. Zij werd ontheven
aan
[23] het kleine hechte geluk dat haar met Hauser alleen hield vervlochten en stroomde
[24] weg uit zichzelve en samen met deze duizenden, die zij
aant.

[1] niet kende, van naam noch gezicht, maar wier honger haar honger was, wier
opstand
[2] haar opstand, wier bezielende armoede ook in haar een begeesterende pijn. Met
groote
[3] hunkerende oogen en een zwaar hamerend hart, volgde zij het wapperend lied
van de
[4] vlag, die niet sterven zou, de roode dappere vlag der berooiden, en plotseling
zag zij
[5] zichzelve loopen, meeloopen naast Theo in de dreigende horde achter de vrouw,
de
[6] moeder, de vrouw met de vlag. [7] Toen zij weer buiten was, in den kouden Novemberdag, voelde zij zich tusschen
de
[8] menschen, waarvan soms een blik, soms een gezicht haar trof, maar die zij
meestal niet
[9] zag, eerst hooghartig en eenzaam in haar nieuw, wildvlagend en naamloos geluk,
maar
[10] langzamerhand vervluchtigde dit in haar hart; de vlag verdween plotseling uit
haar
[11] gezicht, de vlag die zij ook hier op straat was gevolgd, de vlag, die onzichtbaar
voor
[12] wie niet geloofden, boven de duizenden uitwoei naar het nog onzichtbaar geluk.
Het
[13] was of haar lichaam zijn vroegere vorm en wezen herkreeg, of zij - tevergeefs
weer[14] strevend - langzaam terugkeerde naar een huis, dat zij voor goed had verlaten.
Een
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[15] pijnigend, zacht-knagend ledig bleef in haar na, maar ook met inspanning van
al haar
[16] krachten vermocht zij niet zich stroomend en boven te houden; zij zonk weg,
zij dreef
[17] af. Eenzaam lag zij nu tusschen het oeverriet, eenzaam en ledig dwaalde zij
voort langs
[18] het grijze trottoir van den Kurfürstendamm, in de gure Novemberwind, die het
doode
[19] blad langs haar opjoeg. - Maar straks zou zij Hauser zien, straks zou zij weer
veilig
[20] zijn binnen hun eigen geluk. Is het niet beter één klein maar stellig geluk te
bezitten
[21] dan te worden meegevoerd op groote golven, naamloos, vaag en wijd? [22] In het gedempte licht van de bar, waar zij Hauser dien middag zou wachten, zat
zij
[23] aanvankelijk nog vrijwel alleen. Zij zat in een hoek en leunde vermoeid in de
kussens.
[24] Haar oogen deed zij af en toe dicht. Langzamerhand was
aant.

[1] de vervoering, die de film in haar hart had ontketend, volkomen gaan liggen en
hing
[2] nog slechts om haar heen als een nevel, een onrust, en in haar lichaam liet zij
een
[3] leege, loome ontbering na. ‘Deze menschen, de communisten, hebben misschien
dui[4] zend dingen op mij voor - ja, natuurlijk! sus je nu niet met een zoo doorzichtig
soort
*

C
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en hing [...] het
geloof. OPM: zwaar,
pedant,
onpsychologisch - te
analyseerend binnen
Vera, terwijl Vera
door jou, en liefst
ongemerkt,
geanalyseerd moest
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Daarom doet [...]
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[5] zelfbedrog! - maar zij missen, - als dat een gemis is. - Maar God, Vera, waarom
ben
[6] je zóó laf! - nu, goed dan, het ìs een gemis, ook in mij, - zij missen een boven
den
[7] mensch en zijn aardsch geluk uitstijgend geloof. Alleen - mijmerde zij, plotseling
[8] afdwalend - hoe zou alles geloopen zijn, als ik, toen ik met Theo was, deze film
had
[9] gezien? Nu zelfs was hij in staat alle intellectueele verzet tegen de ideologie,
waaruit
[10] zij geboren is, in mij weg te vagen als rook. Hoe zou het gegaan zijn met ons
als het
[11] communisme mij toen, en zóó, had geraakt?
[12] Och, ik geloof niet, dat de breuk met Theo door het communisme ontstaan is;
een
[13] verhouding gaat niet kapot aan tegenstrijdigheid van ideeën. Natuurlijk,
eenstemmig[14] heid in die dingen zou het mij gemakkelijker hebben gemaakt van hem te blijven
[15] houden; maar wat is dat eigenlijk: van iemand houden? - Vaag-ironisch dacht
zij: ik
[16] weet het nog steeds niet: maar één ding is zeker: de liefde is het eenige waar
het op
[17] aan komt, meer nog dan op het geloof. (Of zeg ik dat om mij te troosten?)
Daarom
[18] doet het er ook niet toe, dat Pudowkin een metaphysischen inslag mist; daarom
moet
[19] men ook Jeanne d'Arc van Dreyer dààrom althans niet boven De Moeder stellen.
[20] Misschien doet het er zelfs niet toe, waarvoor men leeft, van wie of van wat
men
[21] houdt, van zijn moeder, van God, van een heilstaat, een man, als men maar
liefheeft.
[22] Goed: maar wat is dat dan precies, Vera?...
[23] Naarmate zij verder tast, wordt het labyrinth duisterder. De onzekerheid maakt
haar
[24] ellendig, een mist die zij weet niet waar opstijgt, omduistert haar. - Totdat
plotseling
[25] Carl Heinrich de bar binnenkomt en voor haar staat in
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een wolk [...]
breed-lachend ]
onderstreept

2-3

en vertelt [...]
Charlottenburg ]
onderstreept

5-7

dan neemt hij [...]
geestdrift. ]
onderstreept

1-7

een wolk [...]
geestdrift. OPM: Die
Carl Heinrich heeft
bepaald niet èrg veel
‘moyens’! Kan je
h i e r nu geen beter
portret van hem
geven? C'est le
moment.
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invloedrijke OPM:
overbodig

14-15

als Anna Karenine
[...] speelde) OPM:
je bent gek! - (en je
vergeet John
Gilbert!)

21

te OPM: te ... te ...
breekbaar is al erg
genoeg.

23

door een fluïdum
van ozonisch gehalte
OPM: Brrr.

23

dat uit hààr vooral
OPM: Waarom
beleedig je je heldin
toch zoo? Vertel dan
meteen dat ze
zweetvoeten had.

32-33

samenhoorigheid
van een paar, gehuld
] samenhoorigheid
inderdaad van een
paar, geisoleerd en
gehuld
In de marge
onderaan sfeer. - ]
sfeer.
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[1] een wolk van prikkelende kou, vroolijk, breed-lachend, vol opwekkende energie.
Hij
[2] gaat naast haar zitten en vertelt tallooze anecdoten van wat hij dien dag heeft
beleefd
[3] in Charlottenburg; en de nevel klaart op, nog een oogenblik voelt zij zich
onwennig
[4] in de borrelende vroolijkheid van zijn stem, zijn vlugge gebaren. Nog even aarzelt
zij
[5] als hij wil dansen ... dan neemt hij haar mee in het kwijnende rhythme van een
tango,
[6] dat hun lichamen laadt met het verrukte gonzen der wellust en met de voortdurend
[7] toenemende vlagen van een zachte bedwelmende geestdrift.

44
aant.

[9] Zoo streek de winter voorbij: Carl Heinrich werkte theoretisch en practisch bij
[10] Hintzen en vorderde goed: hij kreeg inzicht in de nieuwste vindingen en
hypothesen
[11] en knoopte invloedrijke relaties aan met Japan. 's Avonds dwarrelden zij, hij
en Vera,
[12] door bioscopen en dancings, van de Sechs-tage-rennen naar de roulette, door
de meest
[13] exotische bars. Overal volgde zij hem; overal zag men haar, steeds matter
glanzend,
[14] naast hem zitten, soms bijna kwijnend, soms bij een film als Anna Karenine
(waarin
[15] Garbo meesterlijk speelde) zelfs stralend als vroeger. Zij was strakker geworden,
loomer
[16] en magerder. Alleen in haar dansen met hem leefde nog ongetemperd de helle,
vurige
[17] vitaliteit, die haar meest markante trek was geweest in de eerste maanden met
Theo,
[18] toen zij nog werkte in de Leipzigerstrasze, haar sterkste tijd. Maar overal waar
men
[19] hen zag, den zorgeloos lachenden, robuusten Hauser, en haar, Vera, wier forsche
[20] landelijke verschijning in den greep en de verzorging der jaren vermurwd en
verfijnd
[21] was tot een starende, soms bijna te breekbare schoonheid, onderging men hun
bijeen[22] hooren als de ondeelbare samenhoorigheid van een paar inderdaad, gedrenkt en
bijna
[23] tastbaar omtrild door een fluïdum van ozonisch gehalte, dat uit hààr vooral,
scheen
[24] het, ontstond.
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[1] 's Morgens bleef Vera dien winter meestal op bed; de avonden en de nachten met
den
[2] onvermoeibaar dansenden Hauser hadden haar vroeger krachtig
weerstandsvermogen
[3] diep ondermijnd; zij vertoefde enkele uren, dralend en dikwijls besluiteloos hoe
zij
[4] zich kleeden zou, in haar cabinet de toilette en na een spaarzaam ontbijt lag zij,
vaak
[5] al vermoeid van het dwalende nietsdoen van 's morgens, de leege eerste
middaguren in
[6] een fauteuil bij den haard; met een boek waarin zij niet las, met een hart dat op
al
[7] haar vragen nog maar een werktuigelijk antwoord wist: blijf van hem houden,
dan
[8] behoud je hem. Dikwijls, als zij haar leven nu overzag, leek het haar dat dit zich
in
[9] een voortdurend sterkere daling bevond en zij dacht aan zichzelf, niet alleen aan
de
[10] Vera van thuis, maar zelfs aan de Vera van Theo, als aan een vreemd ver wezen
dat
[11] zij nauwelijks zelf kon geweest zijn, maar dat zij toch onmiskenbaar geweest
was; en
[12] dat - dacht zij soms met een diepe machtelooze schaamte - haar taak op aarde
sterker
[13] en trouwer vervuld had dan zij, de Vera van nu. Dikwijls dateerde zij het begin
van
*

C

1-2

den onvermoeibaar
dansenden Hauser
OPM: rotvent

3

diep ondermijnd
OPM: aha! Bedoel
je het zoo?

4

cabinet de toilette
OPM: kleedkamer of...
‘opschikkamertje’
(Z.Ned.)

23-24

onder het oergeweld
[...] Mozart. OPM:
Ja, kaik 'es, daor
hebik gein verstand
van.

24

beiden ] beide
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[14] dien neergang met het moment, dat zij had besloten niet in het klooster te gaan.
Was
[15] dit juist? Was zij werkelijk geroepen geweest tot dat leven? was zij misschien
niet
[16] bestemd om in de wereld de fakkel brandend te houden? welke fakkel? Zij
geloofde
[17] immers niet meer? [18] Meestal onderbrak zij ten einde raad deze wanhopige kwellingen door plotseling
op
[19] te staan uit haar stoel bij den haard, zich snel te kleeden en de straat op te gaan.
Dan
[20] liep zij als het helder winterweer was, in een vlug tempo een paar straten ver
naar
[21] een bushalte of naar een U; het liefst ging zij dan de enkele uren voordat zij
Carl
[22] Heinrich zou zien in een bar, naar een film of een middagconcert en zij liet zich
[23] bedelven onder het oergeweld van Strawinsky's Sacre of besprenkelen door de
hemel[24] sche dauw van Mozart. En beiden wekten zij in haar hart het refrein dat soms
tot den
[25] rand van den doodslaap toe in
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[1] haar verzwakt was, uit zijn sluimering op; en een stem bleef leven in haar, soms
sterk,
[2] soms nauwelijks hoorbaar, die zei: geef het niet op, kleine Vera, geef het niet
op,
[3] en blijf van hem houden ...

[4]

H. MARSMAN

[5] (Wordt vervolgd)

*

C

2

kleine Vera, OPM:
ik zou dit schrappen.

4-5

H. MARSMAN en
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18
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20
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24
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15
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16

dag hij ] dag; hij

10

dacht.... Hij ] dacht.
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werk en

13

rijpende ] rijpend

15

niet te ] niet al te

21
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30-31

zij, misschien
tusschen twee
droomen, nog ] zij
dikwijls nog

32

opgetrokken ]
opgewerkt
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[4] Tegen vijf uur ongeveer neemt Hauser in Charlottenburg den Vorortzug naar
Berlijn.
[5] Tegenover hem zit een vrouw, die opvallend op Vera gelijkt. Zij is zwanger en
zicht[6] baar vermoeid. - Zou Vera een kind willen hebben? Zou ze eigenlijk wel gelukkig
[7] zijn? - Hij bemerkte met een verwonderden schrik, hoe zelden hij daaraan dacht;
hoe
[8] zelden hij, eerlijk gezegd, überhaupt aan haar dacht. Hij werd overdag volkomen
ge[9] absorbeerd door zijn werk en in den trein terug naar Berlijn overdacht hij meestal
[10] zijn langzaam rijpende plannen voor de toekomst, de fabriek in Japan; - of hij
ver[11] diepte zich vaag in een plan voor den avond, dat meestal niet al te veel afweek
van
[12] dat van den vorigen dag: hij had langzamerhand zijn vaste bars, restaurants,
dancings,
[13] roulettes gekregen. Een enkele maal sloegen de Sechstage-Rennen of een circus
een
[14] abrupte barbaarsche uitbarsting in het egale oppervlak van hun avonden.
Doodelijk
[15] monotoon en oppervlakkig verliep althans 's avonds hun leven; en juist de
avonden
[16] hadden nieuwe brandstof moeten werpen op het vuur van hun liefde: dan waren
zij
[17] samen; dan was Vera niet langer alleen. Maar overdag, terwijl zij - en hoe
radeloos
[18] dikwijls - zich zelf en hun liefde, en voor zoover dit mogelijk is: het leven in
zijn
[19] geheel onderzocht in haar lediggang, werkte hij ingespannen en geïsoleerd in
het
[20] laboratorium en vergat letterlijk alles wat daarbuiten lag. 's Avonds wilde hij
zich dan
[21] verstrooien en als hij Vera terugzag, na een vluchtig afscheid 's morgens, terwijl
zij
[22] tusschen twee angstdroomen sluimerde, had zij met al haar wilskracht zich voor
hem
[23] opgetrokken tot een uiterst bedriegelijken schijn van gezondheid en levenslust,
die
[24] - hoe getemperd zij dan ook was vergeleken

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

159

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

160
*
aant.

[1] bij de harde, zwijgende hartstocht van de vrouw, die hij destijds geroofd had op
[2] Hiddensoe - hem wél deed en boeide en die hem, egocentrisch en slecht
psycholoog,
[3] niet gekunsteld toescheen. Hij constateerde in den schokkenden trein, dat hij
haast
[4] niets meer las, zelfs niet meer het soort cultuurhistorische bespiegeling en
speculaties,
[5] dat hem vroeger het sterkst had geboeid. Daar stond tegenover dat hij (misschien
[6] tengevolge van zijn geringe intellectueele werkzaamheid, voor zoover zijn
chemische
[7] studie daar althans buiten viel) niet taalde naar andere vrouwen dan Vera. Dofheid,
[8] onverschilligheid, sleur? Waarom bleef hij bij Vera? waarom zou hij niet bij
haar
[9] blijven? zij verveelde hem niet; goed - maar vervulde zij hem? - Toen vond
Hauser,
[10] dat zijn gedachtengang te diep of tenminste te plechtig werd en met een ruk
sprong
[11] hij van de belachelijke ernst, die voor hem inhaerent was aan ieder examen de
con*

C

E

F

11-12

examen de
conscience, ]
zelfonderzoek

22-24

het ontging hem [...]
ontstaat. - OPM:
zeer goed

1

verstarde, zwijgende
] verstarden,
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15-16
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belachelijken

1
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het plannen ] het
gewone plannen

27

eerder ] veeleer

28

rivier, en ] rivier en

35

ontstaat. - ] ontstaat.
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[12] science, over op het plannen maken voor den avond. De vrouw tegenover hem
keek
[13] hem echter een oogenblik aan en onverbiddellijk werd hij terug gestuurd naar
de plek
[14] in zijn hersens, waar hij de gedachten aan Vera moedwillig had afgebroken ...:
een
[15] vrouw vervulde hem nooit, om die term dan maar te gebruiken, dus ook Vera
niet.
[16] Hij kon nauwelijks zeggen wat de centrale plaats in hem innam, zijn werk, zijn
blinde
[17] leefdrift (waarvoor zijn werk dan misschien alleen een kanaal was), ... maar
zeker
[18] deden zijn liefdes dat niet. Het was eerder totaal andersom: zijn liefdes waren
een
[19] omgeving voor hem, een atmosfeer, een rivier: en naarmate zij in een bepaalde
faze
[20] van zijn bestaan een behaaglijker element voor hem waren, duurden zij langer.
Dat hij,
[21] omgekeerd, het klimaat waarin hij met een vrouw leefde mede bepaalde, ontging
hem;
[22] het ontging hem vooral, dat de atmosfeer waar het hem om te doen was, een
chemisch
[23] product was, dat uit de verbinding van twee naturen, zielen, lichamen en
karakters
[24] ontstaat. [25] De vragen bedreigden hem uit onzichtbare monden. De
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[1] vrouw, die op Vera geleek, had haar oogen gesloten; maar nu pas ten volle schenen
[2] van haar uit de raadsels en langzamerhand zelfs de bestraffingen en verwijten
over
[3] zijn achtelooze zelfzucht hem te bespringen. Zij, moe en lijdend tegen het venster
[4] geleund, daagde hem met een onverwrikbare strengheid voor een gericht en hij,
aan[5] vankelijk zich wrokkend verwerend maar langzamerhand met de verwilderde
snelheid
[6] van een bekentenis legde rekenschap af.
[7] De trein remde en reed knarsend de dreunende overkapping binnen. De vrouw
tegen[8] over hem deed haar oogen open. Zij scheen te ontwaken uit een verre afwezigheid.
[9] Zij stond behoedzaam op en verliet moeilijk den trein: plotseling was zij
onzichtbaar
[10] geworden in het gedrang. Maar in hem vocht de helle verwondering, dat hij
zich hier
[11] buiten op het perron op vrije voeten bevond met de beklemming en de
onzekerheid
[12] van een man, die niet kan begrijpen, dat hij tot jarenlange celstraf veroordeeld
is.
[13] Hij denkt: ‘morgen ben ik weer vrij.’ -

46
*

C

5

wrokkend OPM:
weg! maakt de zin
zwaar.

E
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uit een ] uit en

21

herademde ]
verademde
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verwijten
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[15] De lente begon en het leven herademde. De gevels der huizen kregen een lichter
ge[16] zicht en de straten trilden onder een jongen, feestelijken glans. De wind, die
over de
[17] pleinen woei had een wonderlijk zachtmousseerend aroma, samengesteld uit
frischheid
[18] en een bedwelmende zoelte. De stad rekte zich, begon zich zorgeloozer te
bewegen,
[19] de fabrieken, de banken, de laboratoria en ambassades, die den winter lang de
atmos[20] feer zwaar en dreigend hadden geladen met een meedoogenloos zwoegende
energie,
[21] lieten langzaam de koortsige spanningen vieren, en losten ze op in het lenige,
zonnige
[22] voorjaarslicht. Vooral de parken herademden en ook de kinderen, de vogels en
vlin[23] ders. En buiten de stad ook de meren. De harde, loodgrauwe kou van het
wintersche
[24] water vervluchtigde in de zon
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[1] tot een zachter en lichtender grijs, dat zich soms plotseling trillend verzilveren
kon,
[2] en een nieuw licht woei in de blinkende vlagen uit het blauw, dat met de witte
vloten
[3] der wolken in de plassen weerspiegelde. [4] Vera zat in haar hoek in de bar en wachtte. Carl Heinrich was laat. Telkens zag
zij
[5] op van haar boek, waarin zij meer tuurde dan las, als de deur openging en keek
[6] teleurgesteld en nerveus van de deur naar de klok, als hij het niet bleek te zijn.
[7] Langzamerhand verstreek er een uur. Haar onrust wakkerde aan tot een schichtige
[8] angst. Zij had haar boek nu voorgoed dicht gedaan, liet de krampachtige spanning
van
[9] haar vingers werktuigelijk op en neer gaan langs haar ketting, dronk zonder
smaak
[10] van haar vermouth, rookte ononderbroken. Zij doorliep als een blind circuspaard
tien,
[11] twintig maal den dooden kringloop van eventualiteiten, die hem konden
ophouden,
[12] maar alleen de afschuwelijkste kansen daaronder konden verklaren waarom zij
niet
[13] opgebeld werd. Dat was het angstige raadsel, waarop zij bleef stuiten en alleen
om die
[14] mogelijkheid nog niet af te snijden, wachtte zij hier. Zij had een haast
onbedwingbaar
[15] verlangen naar ruimte, zij dacht dat zij stikken zou hier in dien hoek in de kroeg.
[16] Zij wilde alleen zijn en loopen, urenlang in den wind. - Tevergeefs probeerde
zij zich
[17] te kalmeeren met geruststellende mogelijkheden: zij had van het begin af
onbedrieglijk
*

E
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openging, zag ]
openging zag

27
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29-30
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[18] zeker geweten, dat er iets was gebeurd dat of zijn leven bedreigde - of hun
liefde. Het
[19] was dit laatste. Ook dat had zij in den grond van haar hart onmid'lijk geweten,
maar
[20] weggedrukt. Zij voelde zich zwak worden en diep beschaamd bij de gedachte,
dat zijn
[21] dood haar liever zou zijn dan zijn ontrouw. Met wie was hij? Wat deed het er
toe?
[22] Een haat, die wilder was omdat zij niet wist waarheen zich te richten, maakte
haar na
[23] haar aanvankelijke droefenis, hol en hard. Plotseling riep zij den kellner, betaalde
en
[24] ging haastig weg. Zij wilde nu ook zelfs de kans niet meer loopen van een
telefoon[25] gesprek,
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[1] vijandig of verzoenend, wat raakte het haar? Buiten regende het. Zij liep, aldoor
[2] dezelfde gedachten afdenkend urenlang door kale, sombere straten en had het
gevoel
[3] of zij in een slop heen en weer liep. Een man, die haar aansprak, spuwde zij in
het
[4] gezicht. Zij hoopte dat hij haar vastgrijpen zou en haar slaan; zij verlangde naar
een
[5] felle, bevrijdende pijn. Maar hij liep, een verwensching mompelend verder en
keek zelfs
[6] niet om. Zij had het gevoel alsof met hem haar laatste kans op redding voorbij
ging...
[7] Op een hoek stond ze stil en gilde om haar pijn en haar walging uit te spuwen.
[8] Niemand hoorde het echter. Zij rukte haar ketting stuk, verscheurde en verstrooide
[9] haar geld, dat rinkelde op de straatsteenen en weg woei als dor blad in een plas.
Een
[10] diepe, plotseling opwellende deernis met zichzelf, - en met hem, en met hààr
(zij alleen
[11] kon immers weten wat het zijn moest als hij ook haar weer verliet) doorsijpelde
haar
*

3-4

spuwde zij in het
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[12] en maakte haar zwak. De materieele ontreddering, die zij veroorzaakt had door
het
[13] stuktrekken van haar ketting, het weggooien van het geld, sloeg een
schaamtebesef in
[14] haar neer, dat alle andere gevoelens overstroomde. Zij boog zich voorover en
grabbel[15] de, bij het fladderend licht van een straatlantaarn, die rammelde in de wind,
enkele
[16] marken op uit den modder en leunde toen minutenlang duizelend tegen een
donkere
[17] muur. De eerste tranen welden in haar op en maakten haar walging en droefheid
iets
[18] zachter. Zij riep een taxi, die de straat afzakte en gaf haar hotel op. Zij
doorkruisten
[19] snel velerlei straten, donkere, lichte, weer donkere. Toen stond zij stil, drukte
zacht op
[20] den nachtbel, de portier slofte aan uit het hol van zijn slaap; zij schoof haastig
de
[21] trappen op. Haar kamerdeur sloot zij niet af. Toen zij in bed lag sliep zij,
doodelijk
[22] uitgeput, vrijwel onmiddellijk in.
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[2] Carl Heinrich had 's middags in den trein naar Berlijn een vrouw ontmoet, die
hem in
[3] een stormende verrukking had gebracht. Zij was krachtig maar zeer slank
gebouwd,
[4] vooral haar beenen waren soepel en sterk en de glans van haar helblond haar, de
totale
[5] expressie van haar gezicht, deed hem denken aan watervallen en bergen, aan het
koele
[6] doorschijnende glanzen van herfstavonden boven een meer, aan zonlicht op
sneeuw.
[7] IJsvogel, noemde hij haar bij zichzelf. Hij hoorde aan haar accent, toen zij hem
vuur
[8] vroeg voor haar cigaret, dat zij, evenals hij, uit Hamburg afkomstig moest zijn,
of
[9] misschien uk Lübeck, misschien zelfs wel uit het oude doode Stralsund. De zee
had
[10] haar jeugd bespoeld, zij had al als kind aan de haven gestaan en weggestaard
naar de
[11] vlucht van de meeuwen; zij had getuurd naar de bruine en roode blokken der
zeilen.
[12] En vaker nog, over een leege zee naar den oneindigen horizon ... Maar eerder
of
[13] liever nog dan noordduitsch dacht hij en noemde hij haar in zijn gedachten
zweedsch,
[14] hoewel hij dat land zelf niet kende, maar hij verbond aan dat woord sensaties
van
[15] een wijd en herfstelijk water zilver van zonlicht, onder een vroolijken wind.
Ja, zeilen
[16] zou hij met haar! - maar toen hij haar stem had gehoord, - een donker-gesluierde,
[17] cello-achtige stem, die wonderlijk contrasteerde met het lichtende van haar
gezicht en
[18] het al te helle dat zij anders zou hebben gehad, prachtig getemperd hield, wist
hij, dat
[19] zij niet alleen uit licht was gesneden maar ook met schaduw doorweven. Hij
zou niet
[20] alleen met haar zeilen over blinkende meren in den herfstwind, maar zij zouden
ook
[21] 's nachts na een sledevaart door een vliegenden sneeuwstorm vertrouwelijk bij
elkaar
[22] zitten in een harsige blokhut; en bij het smeulende houtvuur zouden zij langzaam
[23] ontdooiend, elkander haast zonder schroom de duistere gevoelens toevertrouwen,
die
[24] men zelfs zichzelf vrijwel altijd verzwijgt. -
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[1] De trein slingerde door een wissel, de schok sloeg de blokhut uiteen. Nog even
zag
[2] hij, de oogen sluitend om het beeld te bewaren, tegen den zwarten achtergrond
van
[3] zijn schedel, het vermoeide gezicht van Vera uit de vlammen van het houtvuur
zwe[4] ven, waarboven het plotseling als boven een brandstapel uitsteeg en hem aanzien
met
[5] een sprakeloos en oneindig erbarmen. Toen viel het hoofd - met de angstige
oogen [6] verkoold van den romp en hij staarde met nu plotseling wijd-open oogen, in het
sterke,
[7] fiere gezicht tegenover hem, dat de verwilderde pijlen van zijn ontzetting en zijn
[8] begeerte in kalme afwachting opving met open vizier.
[9] Toen de trein stopte, zeide zij rustig - alsof het een dagelijks weerkeerende
afscheids[10] groet was -: ‘Tot morgen, ik haal je af van dézen trein.’
*
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[11] Hauser antwoordde niet, slaapwandelend liep hij het station uit en sloeg een
straat in,
[12] die hij niet kende. Hij at ergens in een klein restaurant, dwaalde dien avond
door
[13] straten en kroegen waar hij nooit eerder geweest was en nam tegen middernacht
een
[14] kamer in een vreemd hotel. Eén stem had zijn betooverden droom als een haast
regel[15] matig-stootend alarmsein doorhamerd: niet naar Vera vanavond, niet naar Vera!
[16] Waarom wist hij niet, maar hij had blind gehoorzaamd. Eénmaal dacht hij haar
voorbij
[17] te zien flitsen in een jagende auto, éénmaal dreigde hij, magisch getrokken, een
tele[18] fooncel binnen te gaan, maar hij verhardde zich nog. Toen hij insliep, zeide een
donker[19] gesluierde stem aan zijn oor: ‘Tot morgen’.

[20]
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[4] Toen Vera ontwaakte en Hauser niet naast zich vond, schreide zij: een blind,
wanhopig
[5] snikken, dat haar langzaam uitholde, maar dat haar tevens bevrijdde van den
druk en
[6] de verwildering, die haar gedachten duister en verward maakten. De woede, de
wrok
[7] en de verknepen kleinmoedigheid smoken weg. Zij voelde zich als door een
wonder
[8] ontkomen aan den dood; zwak en verbijsterd, maar met een schok gered. Het
bad,
[9] dat zij nam, scheen ook uit haar hart de laatste sporen te zuiveren van de razernij
[10] en verblinding, die in haar hadden gewoed. De pijn blééf, maar werd bijna een
wel[11] daad; de pijn, die haar lijfelijk stak in haar hart, werd vlijmender zelfs, maar de
wonde
[12] etterde nu niet meer, ze was open en rood. Hoogmoed en bitterheid - hoe waren
die
*
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[13] beiden verslagen? wie heeft er voor mij gebeden? wie heeft mij behoed? - Zij
dacht
[14] vaag aan haar jeugd, scherper aan Theo (maar dit ging snel voorbij) langer, en
tenslotte
[15] alleen nog aan Hauser. Deernis steeg in haar op - maar terwijl zij zich kleedde
en
[16] plotseling overmand werd door een gevoel van duizelende leegte, besefte zij,
dat juist
[17] in deze deernis de hoogmoed zijn meest misleidende en verleidelijkste nuance
zocht.
[18] En wat was er deerniswekkend in hem? Misschien werd hij gelukkig, - maar
zelfs al
[19] werd hij dat niet, wat doet het er toe. Om geluk of ongeluk - voor zoover zij
hechten
[20] aan een bepaald aardsch bezit - gaat het niet. Het medelijden voor hem, dat
haar
[21] besloop, vooronderstelde zijn ongeluk, of liever: zijn onmacht om van wie dan
ook
[22] te houden. Maar deze veronderstelling berustte bij haar op den wènsch, dat hij
tot
[23] een andere liefde dan voor haar onmachtig zou zijn! - en
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C

E

1

listige valschheid ]
de e van listige
omlijnd; valsch
omlijnd

12

binnen zou komen,
groot, jong en
krachtig - OPM:
waarvoor altijd
datzelfde? - waarom
niet gewoon ‘dat hij
er zou zijn’ -

13

grauwe ] omlijnd
23-24 Weemoed [...]
omspoelde hen.
OPM: weg herhaling

15

In de marge links
wèer ] weer

25

gewone ] gewonen

27-28

verlegen innigheid ]
verlegen en
innigheid
Onderaan in de
marge gezeten:
Aansluiten. ‘Neen ]
gezeten. Nieuwe
alinea. ‘Neen

F

3

haar ‘medelijden’
met ] haar z.g.
medelijden met

19

wrevel, jaloezie ]
wrevel en jaloezie

21-22

een - zou dat
kunnen? - hèldere
pijn het zou
temperen maar toch
tevens doorvlijmen.
- Hoe ] een als het
ware heldere pijn het
zouden doorvlijmen.
Hoe

26

Toen hij
binnenkwam, voelde
zij zich als
wegtrekken ] Toen
hij binnenkwam,
voelde zij zich
wegtrekken

27-28

verlegen en
innigheid ] verlegen
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aant.

[1] nu, nu zij deze listige valschheid ontmaskerd had en zich schaamde over de botte
be[2] zitsdrift, die de oorsprong was van haar medelijden voor Hauser - het edelste
gevoel
[3] waartoe zij zich in staat had geacht, en hoe édel was dat niet geweest! - vroeg
zij zich
[4] af, of ook deze ontmaskering en deze schaamte niet opnieuw tot verhoovaardiging
[5] zouden leiden. De klaarte en de simpele vastberadenheid, die haar een oogenblik
bijna
[6] geheel doortrokken hadden met een vage, aanvankelijke vreugde, verduisterden
nu
[7] en blind schoof zij rond in het labyrinth van den hoogmoed. [8] Laat in den middag kwam zij buiten: het was een helle, frissche voorjaarsdag.
Zij
[9] wandelde, hoe zwak en ontredderd zij zich ook voelde, den geheelen weg van
het
[10] hotel naar de bar. Daar zou zij op hem wachten; en daar zou hij, wist zij, ook
komen,
[11] straks op den gewonen tijd. Zij beefde, telkens als zij dacht aan het oogenblik
dat hij
[12] binnen zou komen, groot, jong en krachtig - en van haar alleen zou het afhangen
of
[13] er wrevel, grauwe jaloerschheid en benepenheid schuren zou in hun gesprek,
of dat
[14] slechts weemoed en een - zou dat kunnen? - hèldere pijn het temperen en
doorvlijmen
innigheid
28

haar; pijn ] haar en
pijn

29-36

doorwoelden haar,
soms verstarde zij
plotseling in een
versteenende
eenzaamheid, soms
groef de verbittering
rechte lijnen om
haar mond, soms
kon zij haar stem
niet open en zuiver
houden - zij sprak
dor en heesch. - ‘Ik
] doorwoelden haar.
- ‘Ik
Onderaan in de
marge gezeten.
Nieuwe alinea.
‘Neen ] gezeten.
Aansluiten. ‘Neen
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[15] zou. - Hoe zwak was zij en hoe klein was haar hart. Smal en vermoeid, maar
rechtop,
[16] schijnbaar nog lezend in ‘der Teufel’ van Neumann, zat zij in haar gewone
hoek,
[17] en wachtte. [18] Toen hij binnenkwam, duizelde zij en dacht te bezwijmen, maar zijn handdruk,
krachtig
[19] en met een bijna verlegen innigheid, trok haar omhoog. Hij zat nu naast haar,
pijn
[20] en blijdschap doorwoelden haar, soms verstarde zij plotseling in een
versteenende,
[21] hooge, hooghartige eenzaamheid, soms groef de verbittering rechte strepen om
haar
[22] mond, soms kon zij haar stem niet open en zuiver houden - ze werd dor en
heesch.
[23] Zij spraken weinig. - Weemoed, die haar mond soms deed trillen, die zijn
woorden
[24] langzaam en donkerder maakten dan anders, omspoelde hen. - Ik hoef her niet
uit te
[25] leggen, nietwaar? -
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C

E

8

Zwijgen OPM: weg

8-21

Waarom hebben wij
[...] het uit zijn!
OPM: dit
terugbrengen tot
enkele regels, om
den brief die volgt
nier te verzwakken.

3

In de marge links
formuleerde hij snel
] pruuleerde hij snel,

7

onze beste nog
zouden ] onze beste
zouden

29

‘Zal ] Zal

In de marge
bovenaan zei ] zeide

F

3

pruuleerde ]
formuleerde

4

overwoog hij, terwijl
] begreep hij terwijl

4-5

zei, te schril
theoretisch, en zij
voelt dat hij dit er bij
denkt.) Dit soort ]
zei en zij voelt dat ik
dit er bij denk) maar
dit soort

7

beste zouden ] beste
nog zouden

13

In de marge links
nog?’ ] nog?

16-17

eenmaal hoe dan
ook samen ]
eenmaal, hoe dan
ook, samen

28

In de marge links
het kàn niet meer:
hij is al veranderd:
er ] het kan niet
meer, hij is al
veranderd, er

29

mij.... Zal ] mij. Zal

30-31

weg?’ Zij zegt:
‘Laten wij nu maar
weggaan’ - een ]
weg? maar zij zegt:
Laten wij nu maar
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aant.

[1] - Nee, natuurlijk niet; je zou het trouwens niet kunnen; we begrijpen immers niets
[2] van die dingen. [3] - Inderdaad, psychologie is een onding (dat klinkt verkeerd, overweegt hij, te
schril[4] theoretisch, en zij, op haar beurt, voelt, dat hij dit er bij denkt.) - Dit soort onuitge[5] sproken reacties vergiftigt onze bitterste uren, die anders misschien onze beste
nog
[6] zouden zijn.
[7] Toen verviel alles tot een vale, doode ontreddering. [8] Zwijgen. Waarom hebben wij dit niet vermeden? - het is zinneloos, er is niets
meer te
[9] zeggen: wij zijn vreemden geworden. Alle dingen, kleine dingen vooral, die zij
hem
[10] nog had willen zeggen - onderweg hierheen wist zij ze nog stuk voor stuk zouden
[11] belachelijk worden als zij ze zeide. De beklemming zwelt aan. - O God, waarom
zitten
[12] wij hier? Dit is het vernederendst van alles, naast elkaar zitten als gevonnisten
in een
[13] cel; denkend nog eenmaal zoo goed mogelijk samen te zijn, en dan ieder met
een
[14] andere pijn, - en wie weet - hij misschien de minuten al tellend, die hij nog bij
mij
[15] kan zijn - andere gedachten te denken, en eigenlijk te snakken naar het afscheid,
dat
[16] geen van beiden nog waagt te noemen. Wat is er ook nog te zeggen? zelfs al
zou ik
[17] mij willen vernederen tot een rechtvaardiging, denkt hij; wat? mij
rechtvaardigen?
[18] wat? mij vernederen? Is dat een vernedering? Zij is immers Vera? Nee, zij wàs
Vera.
[19] - En zij: waarom zeg ik nu niets? Wat wilde ik ook weer zeggen? Mijn moed
en mijn
[20] hoop van onderweg zijn weg. Het kan ook niet meer: hij is al veranderd: er is
al iets
[21] van hààr in hem en niets meer van mij. - Nu moet het uit zijn! Wat zal ik zeggen:
[22] Ik ga nu maar weg, of: ga nu maar weg? Ze zegt: laten we nu maar weggaan;
- een
weggaan - een
32-33

blik - was daar nog
niet even iets innigs
in, iets van vroeger?
Bij ] blik - Bij

33-34

eenmaal ] eens
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[23] stomme handdruk, een lange, stomme blik - was daar nog niet even iets innigs
in,
[24] iets van vroeger? Bij de deur ziet ze nog eenmaal naar hem om. Hij is mij niet
met
[25] de oogen gevolgd. Hij kijkt haastig op zijn horloge. - Is dit nu ons afscheid
geweest?...
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178
*
aant.

[1] Op straat zegt de duivel, die haar (heen en weer drentelend voor de deur, telkens
naar
[2] binnen loerend, hoe ver het zou zijn: aha, dat gaat goed!...) heeft opgewacht: Na,
[3] Kleine, wie war's. Wars nett, zurn letztenmal? Ach nein? Och, dat had ik je ook
van
[4] te voren wel kunnen voorspellen. Je had gehoopt op een desnoods zwak, maar
toch
[5] harmonisch slotaccoord? Hoe naief: de werkelijkheid is geen muziektheorie,
Kleine,
[6] he, ha, ha. Bist du müde?
[7] - Ja ik ben moe en nu wil ik alleen zijn, begrijp je dat? Ik ben moe, ik ben zoo
moe...

49
aant.

[9] Viktoriastrasse, 16-IV-19..
[10] - Het is nu een week geleden dat wij elkaar ontmoet hebben in de Splendid-Bar.
Ik
[11] kan je niet zeggen, hoe ellendig ik die ontmoeting gevonden heb, en hoe ik mij
sinds[12] dien gevoeld heb. - Maar vergeef mij: dit lijkt misschien een verwijt, het lijkt
zeker
*

10

de Splendid-Bar
OPM: ‘die bar’ - is
beter

14

kan -). ] kan.)

17-21

ik heb mij zelf [...]
al wàs. - OPM: of
dit weg; of de
duivelpassage eind
vorig hfdst.

E

12

16.IV.19.. ]
16-IV-19..

F

15

heb, en ] heb en

17

verwijt, en ] verwijt
en

C
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[13] een zelfbeklag, en ik heb tegenover jou geen recht meer op een van die twee.
(Vergeef
[14] mij ook dat ik dit nog niet zonder bitterheid schrijven kan -). Wij hadden dat
samen[15] zijn moeten vermijden: er was niets meer te zeggen, het kon op niets anders
uitloopen
[16] dan op die leege, vernederende kwelling. Ik vergeef het ons nooit. - Ik had je
dien
[17] middag nog duizend dingen willen zeggen: ik heb mij zelf wijs willen maken,
dat ik
[18] daarom ging, - maar mijn duivel, die mij voor de deur van de bar had opgewacht,
[19] wist dar ik enkel gegaan was omdat ik je zien wou en misschien vasthouden,
omdat ik
[20] mij op wilde werken tot een desnoods zwak, maar harmonisch slotaccoord,
zooals hij
[21] het noemde - alsof het slot, hoe dissonant dan ook, er niet al wàs. - Menschen,
die
[22] uit elkaar zijn gegaan, moeten elkaar liever nooit meer terug zien - of is dat een
ander
[23] soort lafheid dan het verfoeilijke vrienden worden (alsof liefde ooit in
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180
*
aant.

[1] vriendschap kan overgaan, nog eerder in totale onverschilligheid, maar ook dat
kan
[2] ik haast niet gelooven). Is dat angst, die zich maskeert achter absolutistische
streng[3] heid? - Ik dacht, dat ik in dien nacht, en dien morgen voordat ik je zag, alles had
[4] doorgemaakt wat iemand doormaken kan, maar ook dat was weer ijdelheid - zoo
iets
[5] gaat langzamer en vooral genezen gaat langzamer, als het ooit geneest. - (nú
denk ik,
[6] ellendige egoïste, aan Theo; - hij is dapper geweest, al leek het dan laf, dat hij
mij
[7] zóó liet rooven). Ik ben zelden zoo diep vernederd als dien middag naast jou. [8] Waartoe deze brief? - Niet om alsnog explicaties te vragen - ik heb altijd gezegd,
dat
[9] ik, tegenover de dingen waar het op aan komt, niet aan psychologische
interpretaties
[10] hecht - en zoo is het nog, - alleen dit: denk niet, dat het mij steeds ellendiger
zal gaan.
*

C

E

F

5-7

(nú denk ik [...]
rooven). OPM: weg
wat tuss. haakjes
staat.

7

zelden OPM: nooit

11-12

(Je bent [...] leven).
OPM: haakjes weg!

16

bovenpersoonlijke
OPM: akelig woord!

23

wild en OPM:
overbodig, staat al in
‘woede’.

8

het nog ooit ] het
ooit nog

27-28

Ik geloof zelfs dat ]
Ik geloof dat

34

vooral mij-zelf ]
mij-zelf vooral

5

vòordat ] voórdat

34

mij-zelf vooral toen
] mij-zelf toen
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[11] (Je bent er gelukkig de man niet naar, om je zelf te kwellen met beschuldigingen,
maar
[12] de vraag naar mijn welzijn zal zeker in je blijven leven). Welnu: het kan haast
niet
[13] anders dan goed met mij gaan. Denk niet: wat heeft zij nu nog over, nu zij haar
[14] geloof heeft verloren (misschien hervind ik het nog) - en zij haar werk om mij
opgaf
[15] en het geheel is ontwend: nu de kans steeds geringer gaat worden, dat zij zich
ge[16] wonnen geeft aan een bovenpersoonlijke idee. - Ik heb het blind vertrouwen,
dat ik
[17] iets zal vinden, wat niet alleen het leven de moeite waard maakt, zooals men
zegt,
[18] - zooiets vindt men al gauw! - maar wat het zal dekken en rechtvaardigen. Ik
geloof
[19] - als dat niet ontzettend verwaand klinkt - dat ik daarmee een begin had gemaakt
in
[20] de eerste maanden met Theo, toen ik leefde voor hem, onverschillig waarvoor
hij
[21] leefde (d.w.z. onverschillig voor het feit, dat hij mijn krachten gebruikte voor
een
[22] idee, die ik haatte). Maar hoe laf en zwak heb ik hem en mij zelf, ja mij zelf
vooral
[23] - toen later verraden. Ook de woede, die mij van binnen wild en hard maakte,
toen
[24] ik voelde dat jij met een ander was, was
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182
*
aant.

[1] een afwijken van den weg. - De weg en de wet zijn oud; - ik wil geen predicatie
tot
[2] je houden, ook tot mij zelf niet - maar de wet zegt: schrap je zelf. Deze imperatief
[3] stelt een bovenmenschelijke eisch, daarom alleen al verdient hij dat wij ernaar
luisteren.
[4] - Ik geloof werkelijk, dat dit het begin is van alles; als dit gebod, dit oeroude
gebod,
[5] niet gehoorzaamd wordt, is alles vergeefsch, ook het geloof, althans het geloof
in de
[6] menschheid. - Maar waar haalt iemand de kracht vandaan om hiernaar te leven?
- Nu
[7] ga ik slapen, lieve jongen, het wordt te pathetisch en te theologisch, te ingewikkeld
[8] ook bijna - dag, lieve, lieve, jongen. Dank je voor alles. Slaap wel, jouw Vera.

50
aant.

[10] De zomer brak aan. De hitte dreef ook Vera weg uit Berlijn en zij trok naar een
[11] ontoegankelijk nest in de beiersche alpen. Over Würzburg, waar zij een middag
rond[12] dwaalde door den Barok. Nog even had zij geaarzeld, waarom wist zij niet,
Berlijn
*

C

F

1-6

De weg [...] te
leven? - OPM: kan
dit niet ièts minder
metaphysisch?

8

jouw OPM: ‘je’ is
genoeg

16-17

(- toen zij [...] hem
schreef...) OPM: wat
tuss. h. staat kan
weg

17-18

met hen [...] liever:
OPM: weg!

12-13

wel Hedda.’ ] wel,
Hedda.’

20

hoopte en
tegelijkertijd vreesde
Carl Heinrich ]
hoopte Carl Heinrich

33

hààr ] haar
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[13] te verlaten, - of het moest zijn omdat zij heimelijk hoopte, en vreesde, Carl
Heinrich
[14] ergens in de stad plotseling nog eens te ontmoeten. Wel vermeed zij aanvankelijk
de
[15] plaatsen waar zij samen plachten te komen; maar ondanks de kracht, die haar
soms al
[16] ten deel viel (- toen zij hem opgezocht had in de Splendid-Bar en toen zij hem
[17] schreef ...) - wist zij dat zij een samentreffen met hen beiden nog niet zou dulden,
[18] of liever: nog niet zou kunnen doorstaan. Toch dwaalde zij soms op tijden,
waarop
[19] het niet onmogelijk was hem te zullen ontmoeten, in de nabijheid der
Splendid-Bar en
[20] ging er tenslotte ook schoorvoetend en hunkerend binnen, al hoopte zij dan ook
[21] tegelijkertijd dat zij er niet zouden zijn. Wat kon er hen trouwens toe brengen
juist die
[22] plekken te zoeken waar hij vroeger met haar was geweest? Zij begonnen immers
een
[23] nieuw leven? Maar zijzelf, hoe

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

183

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

184
*
aant.

[1] kon zij nu plotseling zonder eenige onderbreking een ander bestaan beginnen in
[2] hetzelfde Berlijn? Buitendien: misschien was hij al op weg naar Japan, misschien
was
[3] hij daar al het leven begonnen waarop zij gehoopt had,
[4] waarvoor zij bestemd was, waarvoor zij zich als het ware toegerust had? Dikwijls
wenschte zij dat zij de vrouw,
[5] die nu daarheen met hem meeging, gekend had; haar gissingen over hun
samenleven
[6] ginds in Japan zouden dan minder beklemmend, vaag en onwezenlijk zijn geweest.
Maar
[7] zij kon haar moeilijk ontbieden, zij wilde haar niet gaan bezoeken. Was het
werkelijk
[8] alleen om geruster te zijn - of althans zekerder van hun verhouding, dat zij haar
rivale
[9] (hoezeer zij dit woord dan ook haatte) had willen ontmoeten? Was het niet tevens
om
[10] zich met haar te meten? was het niet - dieper verborgen - om zichzelf nog
nijpender
[11] te kunnen kwellen met de voorstellingen van hun samenzijn, nacht en dag? *

C

E

F

2-11

Buitendien: [...]
nacht en dag? OPM: zeer goed.

18-21

Zij heeft [...]
maintenant.’ - OPM:
wèg!

3

al weg ] al op weg

10

Maar zij zij wilde ]
Maar zij wilde

33

de zomer morgens ]
de zomer 's morgens

5-6

geweest, zich al
toegerust had?
Dikwijls ] geweest
en zich toegerust
had. Dikwijls

21

wil ] wilde

22

zoeken, en ] zoeken
en

22

leven. - ] leven.
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[12] Plotseling - toen de vernederende kwellingen en slingeringen haar radeloos
dreigden
[13] te maken - rukt zij zich los en vertrekt uit Berlijn; in den herfst zal zij er weer
[14] terugkomen; tot den herfst heeft zij geld; dan wil zij er opnieuw werk zoeken
en
[15] opnieuw gaan leven. Waarom steeds in Berlijn. Denkt zij er tot aan haar dood
te
[16] blijven? Neen, maar er is iets in die stad, - waar zij vrienden noch kennissen
behield -,
[17] dat haar blijft fascineeren, hoezeer die aantrekkingskracht dan ook dikwijls
omslaat in
[18] haat. Zij heeft het blinde gevoel, dat zij er nog niet voorgoed uit moet weggaan.
[19] Misschien is het ten slotte geen ander gevoel dan wat den jongen Rastignac
moet
[20] hebben bezield, toen hij terugkomend van de begrafenis op Père Lachaise, tot
Parijs
[21] de verbeten uitdaging richtte: ‘A nous deux, maintenant.’ [22] De zomer steeg 's morgens vroeg rood-gloeiend op boven den oostelijken
bergkam,
[23] gloeide den dag lang - langzaam opklimmend naar het zenith en langzaam weer
dalend
[24] - goud en blauw uit den heeten hemel en ging
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186
*
aant.

[1] rood-gloeiend achter de westelijke toppen onder. Drie maanden duurde die
wenteling,
[2] haast zonder oponthoud. Een enkelen maal brak een loodgrauw zich
samenpakkend
[3] onweer in een duizendvoudig weerkaatsten donder en een rechten slagregen
neer,
[4] maar hoe zacht was daarna de vochtige damp langs de alpenweiden, hoe koel
en
[5] donker stond die damp tusschen de rechte stammen der sparren in het steile,
stijgende
[6] woud. Vera logeerde dien zomer in een kleine donkere herberg, waar zij de
eenige
[7] gast was. Soms kwamen er overdag toeristen voorbij, die er konden rusten, maar
tegen
[8] den avond trokken zij verder want bedden waren er niet. Dan zat Vera bij den
waard
[9] en zijn vrouw, stoere, zwijgzame menschen, die naast de schaarsch bezochte
herberg
[10] wat vee hielden en een stuk grond bebouwden; en avond aan avond verwonderde
zij
*

E

F

12

meer bedden ]
bedden

33

Koniggrätzerstrasse
]
Königgrätzerstrasse

9

kleine donkere ]
eenvoudige

10-11

toeristen bij, om ]
toeristen, om

11-12

maar tegen den
avond trokken zij
verder, bedden
waren er niet. Dan ]
maar uiterlijk tegen
den avond
vertrokken zij weer.
Dan

18

samenbond. - ]
samenbond.

25

tenzij ze ] tenzij zij

27

eenzaam, en ]
eenzaam en
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[11] zich over den misschien stroeven, maar onverwrikbaren vrede die het leven
dier beiden
[12] van hun jeugd af tot in hun ouderdom samenbond en hen versmolt tot een
ondeelbaar
[13] paar. [14] De dagen stonden vol licht, de blauwe nachten vol sterren, en langzaam leerde
zij de
[15] stilte verdragen met het eeuwige ruischen der boomen en watervallen en de
woeste,
[16] ontoegankelijke pracht dier natuur, die stom en hard voor den mensch is, zonder
[17] antwoord of vragen.
[18] Maar niets geneest beter - tenzij ze ons uitdrijft - dan juist die ónmenschelijkheid.
[19] Tegen September verliet zij de bergen, gesterkt en eenzaam, en ging terug naar
Berlijn.

51
aant.

[21] De Potsdamerplatz lag wijd en glanzend onder het vochtige, diaphane herfstlicht.
De
[22] zon vlamde hel in de oostelijke vensters, die langzaam doofden en in de blauwe
verte
[23] der Koniggrätzerstrasse scheerden haar stervende stralen enkele tellen langs de
toppen
[24] der boomen. Toen
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aant.

[1] viel de schemering en donkerde snel. De auto's cirkelden rond om het hart van
het
[2] dreunende plein en vergleden naar de vier verten. De stank der benzine was vaag
[3] gemengd met de beginnende reuk van vochtig-verwelkende blaren. Fel en duister
[4] gloeiden de asters en dahlia's in de bloemenstalletjes op den hoek van de
Leipziger[5] strasse. - De schemer verdichtte zich, hier en daar brandde al achter vensters het
[6] kunstlicht. - Vera, vaag vermoeid door een wandeling door de stad, rustte uit in
de
[7] vallende schemering, op het terras van Josty.
[8] Voor de derde maal ging zij een stuk van haar leven in Berlijn tegemoet, hoe
geheel
[9] verschillend iedere keer van de vorige, hoe geheel verschillend van de vorige
maal
[10] deze keer. Zij analyseerde en detailleerde het onderscheid niet, zij voelde zich
wonder[11] lijk en ongemeen lucide en plotseling overzag zij haar geheele leven. Haar
linkerhand
[12] lag met gespreide vingers tegen haar slaap en haar voorhoofd, de elleboog
steunde
[13] daaronder op het marmeren tafelblad. Daarop lagen haar handschoenen, de
bloemen,
[14] waarmee zij straks haar kleine, nieuwe kamer zou sieren, en haar taschje.
Daartusschen
*

E

9

den vallenden ] de
vallende

21

sieren, Ertusschen-in
] sieren.
Ertusschenin
In de marge
onderaan verdwijnt.
- ] verdwijnt

F

4

verwelkende ]
welkende

31

Toen nog een
oogenblik peinzend
over de liefde die
komt en verdwijnt
zag ] Toen zag

33

zichzelve ] zichzelf
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[15] in stond haar koffie. Met haar rechterhand trok zij een slordige cirkel op het
tafeltje:
[16] daarbinnen lag, haarfijn zichtbaar, haar geheele leven in vogelvlucht voor haar
uit[17] gespreid; zij zag alles: het klooster, de hoeve, haar eerste kamer hier, het huis
in
[18] Dahlem, de werkcel in de Leipzigerstrasse, de vuurtoren op Hiddensoe, de
kamer in
[19] de Victoriastrasse. Gedachten kwamen er vrijwel niet in haar op, geen stormen,
geen
[20] luwten. Een oogenblik was haar leven windstil en de grond der rivier volmaakt
zicht[21] baar. Bijna achteloos veegde haar vingers de voorstelling weg. Toen zag zij op
naar
[22] het plein, dat al bijna geheel donker was geworden en zij zeide zacht tot
zichzelve, als
[23] tot iemand die naast haar zat: - ‘ik ben toch wel iets meer mensch geworden.
Theo
[24] zou zeggen: je hebt er genoeg voor verloren.’
[25] Zij stond op en liep langzaam de straat op. De herfstwind

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

189

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

190
*
aant.

[1] was kouder geworden, de avond omhulde haar vochtiger. Zij bemerkte er niets
van.
[2] Zij stond, een vage glimlach op het gebruinde gezicht, onder den gelen val van
het elec[3] trische booglicht. Af en toe stootte zij met den voet tegen den blauwen trottoirband.
[4] Zij wachtte nog enkele minuten, totdat de bus voor haar stopte, die haar tot vlak
bij
[5] haar nieuwe kamer zou brengen, in het westen der stad.

[6]

H. MARSMAN

Transcriptie van het doorgestreepte facsimile
Zij stapte in en klom de trap op naar het imperiaal. Een man die op het punt stond
naar beneden te komen, wachtte bij de bovenste trede en wees haar zijn plaats. Zij
keek hem een oogenblik aan. Het viel haar op dat zijn trekken zich onmiddellijk
scherp in haar herinnering griften: het sterke, doorleefde gezicht van een man van
vijf en veertig jaar. Hij glimlachte even, en het trof haar dat zijn glimlach niets weg
nam van de harde verweerdheid van zijn expressie. Toen ging hij de trap af, en zakte
onder haar weg. Het gezicht bleef haar bij, als een vertrouwd gevaar. Zij ging zitten
en terwijl de bus voortjoeg door de luide schemerende straten van het avondlijke
Berlijn, vroeg zij zich waardoor het gevoel van krachtige eenzaamheid haar opeens
had begeven. Dat gezicht? Zij zou het vergeten; of kwam er een ander gezicht, dat
zij niet zou vergeten? is het dan niet mogelijk, dacht zij, ooit te ontkomen aan dat
eeuwige avontuur van de liefde, die komt en verdwijnt?....

*

Aan het slot OPM:
En op die bus moest
zij Bringolf
ontmoeten! (Ik blijf
er bij.) E.

C

F

4-5
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Op blz. 192: bladzijde uit de drukproef van het Verzameld werk met correcties van Marsman,
corresponderend met blz. 151 en 155 van deze uitgave (op ware grootte).
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A. Afwijkingen in de eerste publikatie ten opzichte van het
handschrift
(tekst eerste publikatie in De Vrije Bladen [ tekst handschrift)
blz. 28
1-2 VERA en I [ titelblad Ve r a H. Marsman nieuw blad I. 1 (nieuw blad) In de
marge bovenaan staat: Vo o r R i e n t j e 3 zijn nog [ zijn haast nog 6 dood. Hoe [
dood. - Hoe 8-9 Tussen heen had en Tegen den avond staan in het handschrift de
volgende, niet doorgestreepte, regels: [Nieuwe alinea] Hoe lang ben ik nu onderweg?
hoe lang dendert de trein nu met mij door den nacht? Hoeveel stations doorreden wij
al, hoeveel rivieren en wegen, hoeveel kanalen? Hoe ver ben ik nu van het klooster?
... [Nieuwe alinea] 9 genomen, ernstig [ genomen; ernstig 17 één [ een 18
tusschenpoozen, kaarten [ tusschenpoozen kaarten 20 voornam om morgen [ voornam
nog morgen 23 waar hij zelf [ waar zelf 24 verderging [ verder ging
blz. 30
4 zeggen, dacht hij, dat [ zeggen - dacht hij - dat 5 leek en misschien [ leek, en
misschien 6 dochters [ dochter 7 doorzien en [ doorzien, en 9 sinds kort, en [ sinds
kort; en 9 vreemd was maar [ vreemd was, maar 10-11 te worden? Was zij [ te
worden? was zij 12 na een van [ na één van 21 den laatsten tijd [ den lateren tijd 22
wind en aan [ wind, en aan 23 rusteloosheid, en [ rusteloosheid; en 23 ging ze [ ging
zij
blz. 32
1 zorgen. Maar [ zorgen. - Maar 4 paarden en [ paarden, en 11-12 weer uit. Waarom
stopte hij in mijn dorp? Waarom reed hij mijn dorp niet voorbij? Waarom rijdt hij
zich niet te pletter met mij in den nacht? - [ weer uit. waarom stopte hij in mijn dorp?
waarom reed hij mijn dorp niet voorbij. waarom rijdt hij zich niet te pletter met mij
in den nacht. 13 2 [ (nieuwe pagina) 2. 16 In een ervan [ In één ervan 18 In een der
[ In één der 23 donkere gebeden [ donkre gebeden
blz. 34
2 gevecht oud [ gevecht, oud 3 hun doode lichamen op en ontbond die. [ hun doode
lichamen op, en ontbond die. - 5 loeide en [ loeide, en 6 uren lang de enkele gebeden
[ urenlang de enkle gebeden 7 die ze 's avonds [ die 's avonds 8 tezamen [ tesamen
19 3 [ 3.
blz. 36
1 zachtparelmoer [ zacht parelmoer 2 klooster. [ klooster. - 5 op de deel [ op den
deel 15 in de schaduw [ in den schaduw 16-17 haar opstandige lichaamspracht [ hare
opstandige lichaamspracht 17 te verbergen.) [ te verbergen -). 20-21 ingetogenen en
kuischen [ ingetogenen, kuischen 22 witte, geduldige kaarsen [ witte geduldige
kaarsen 22-23 Haar minnaar is Christus.... [ Haar Minnaar is Christus...
blz. 38
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2 4 [ (nieuwe pagina) 4. 5-6 Tussen op de wielen en Vera slaapt zijn de volgende
regels in het handschrift doorgestreept: (- Is er iets zoo geheimzinnig en doelloos
als in den nacht stilstaan aan een onbekend station. Een zinneloos oponthoud dat een
slapend dorp wakkerschudt om een kwartier lang in rep en roer te zijn voor een trein
die die drukte, zijn wachttijd lang, letterlijk langs zich laat heen gaan en half gelaten,
half ongeduldig aanhoort. Soms ziet men er, huiverend uit het raam hangend,
plotseling een vrouw van ongemeene schoonheid; die daar misschien al veel langer
stond in haar omslagdoek, maar die men niet eerder zag; misschien door het tè felle
licht, en de te zware schaduw van de electrische booglamp; en juist als men overweegt
of men om haar hier uitstappen zal, zet de trein zich langzaam weer in beweging,
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na een uur is men haar weer volkomen vergeten.) [Nieuwe alinea] 6 bij haar in de
coupé inkomen [ bij haar de coupé inkomen 9 den coupéwand [ de coupéwand 12
glas. [ glas. - 13 5 [ (nieuwe pagina) 5. 19 reikt zonder [ reikt, zonder
blz. 40
1 de helblonde glans [ de hel blonde glans 2 vlugge, nerveuze [ vlugge nerveuze
3-4 typistes en [ typistes, en 6 der, in vage beklemming, wachtenden [ der - in vage
beklemming - wachtenden 7 met de stofjas [ met den stofjas 8 - Waar [ - waar 10 Van [ - van 11 - Schneiderin.... [ Schneiderin... 15 6 [ 6. 16 meer? Zou [ meer? zou
17 hoonen en [ hoonen, en 18 mij zelf [ mij-zelf 18 nog [ nòg 20 hij aan zijn kruis
nu [ hij, aan zijn kruis, nu 20 schreit. [ schreit. - 21 maklijker [ mak'lijker 22 bureau?
Wat [ bureau? wat 23 kleedij (niet [ kleedij. (niet 24 niet, dat zij [ niet dat ze 24-25
niet? Waarom sla je niet een van hun smoelen kapot. Is [ niet? waarom sla je niet
eèn van hun smoelen kapot?! Is 25 maklijker [ mak'lijker
blz. 42
2 was?: ‘Het [ was?: ‘- het 2 bewìjzen [ b e w i j z e n 5 door. Wantrouw [ door.
wantrouw 6 tot een lichamelijke verweer: het is angst [ tot een lichamelijk verweer,
vooral niet tot lichamelijk verweer: het is angst 9-10 wees nooit bang en buig [ wees
nooit bang; en buig 10 Alleen [ Alleén 10-11 blijven en heerschen [ blijven, en
heerschen 11 nu? In [ nu? in 13 Ik wil niet, dat [ Ik wìl niet dat 13 dicht. [ dicht. - 15
gèld [ géld 17 verachten, maar [ verachten; maar 18 mij nu grieft. Ik ben [ mij nu
grieft, en diep grieft. Ik ben 19 blik, die [ blik die 20 bureau.... [ bureau... 22 ik.... [
ik... 23 Wat?! Ben [ wat?! ben 24-25 het trottoir. Waar loopt die op uit? Waar loopt
dèze [ het trottoir. waar loopt die op uit? waar loopt déze
blz. 44
1 uit? Waarom [ uit? waarom 3 meer. Maar [ meer. maar 3 alleen. Heel [ alleen.
heel 4 vroeger en [ vroeger, en 4 zòò [ zoò 5 is het. Waarom [ is het. waarom 5
hierheen? - Ik kan [ hier heen? - - ik kan 6 thuis, waarom [ thuis. waarom 6 thuis?
Waar [ thuis? waar 7 7 [7. 8 op den Potsdamerplatz. [ op de Potsdamerplatz. 10
Westen [ westen 11 uur en [ uur, en 14 moeder; naar [ moeder, naar 15-16
wonderlijk-doodsch [ wonderlijk doodsch 16 Leipzigerstrasse [ Leipzigerstrasze
17-18 trams en bussen en limousines [ trams, en bussen, en limousines 20-21 voor
de magische streep [ voor de magischen streep 21 breed, die [ breed - die 22
Potsdamerstrasse [ Pots-damerstrasze 24 vergleden zijn. [ vergleden zijn. blz. 46
1 zwenken door [ zwenken, door 2 langs den trein [ langs de trein 2 autos [ auto's
4 baan, totdat [ baan - totdat 6 caféterras [ café-terras 14 8 [ 8. 19 spiegel en [ spiegel,
en 20 terzijde en [ terzijde, en 21-22 hierheen? Waarom ging ik weg uit het dorp?
En waarom [ hierheen? waarom ging ik weg uit het dorp? en waarom
blz. 48a
1 zelf [ zélf 2 jòu [ jou 2 Vera! Dag [ Vera! dag 4 jij?!.... Maar [ jij?!... maar 5 de
vrouw, die [ de vrouw die 6 beziet: - Ik ben [ beziet: - ik ben 6 verliezen zal.... [
verliezen zal..... 7 (Wordt vervolgd) en H. MARSMAN [ ontbreken
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blz. 48b
1-2 VERA en II [ (nieuw blad) II. 3 9 [ 9. (nieuw blad) 5 dreef en [ dreef, en 10
oogen en [ oogen, en 10 hij, vaag [ hij vaag 12 wakker en [ wakker, en 12 van mij,
dat [ van mij; dat 14 zijn borst en [ zijn borst, en 17 een wit-schuimend zog [ een wit
schuimend zog 19 haar oogen en [ haar oogen, en 20-21 van den bodem [
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van de bodem 21 zij nog? Waarom [ zij nog! waarom 22 en een hemd: - Ik [ en een
hemd! - Ik 22 zei ze tegen [ zeide tegen
blz. 49
1 net als hij; waarom [ net als hij. waarom 1-2 vallen en schreeuwen [ vallen, en
schreeuwen 2 niet, dat [ niet dat 2-3 vastgrijpt en langzaam [ vast grijpt, - en langzaam
5 tegen den stroom [ tegen de stroom 8 nu met [ nu, met 9 langzaam-aan [ langzaam
aan 11 ruime, krachtige [ ruime krachtige 14 Zijn vingers omsloten [ Zijn vingers
omspande omsloten 15 riemen, en hij roeide; de ruimte [ riemen; en hij roeide, de
ruimte 17 hij roeide en enkel [ hij roeide, - en enkel 19 Het schreeuwde nog niet [
Het schreeuwde niet nog 20 soms, wanneer [ soms wanneer 22 op den bodem [ op
de bodem
blz. 52
1 borst en zijn [ borst. en zijn 1 zinken.... [ zinken. 3 moeder en loom en weldadig
beneveld door [ moeder, en loom, en weldadig beneveld, door 3-4 een lichaam, dat
[ een lichaam dat 4 lust en [ lust, en 5 lang. Zijn [ lang. - zijn 5 werden onregelmatiger
[ werden iets onregelmatiger 9 den steiger waaraan [ den steiger, waaraan 10 even
en keek [ even, en keek 12 10 [ (nieuwe pagina) 10. 12 De kopij van hoofdstuk 10
ontbreekt. In het handschrift zijn ruim vier, deels met potlood beschreven,
kwartobladen die een oudere, vermoedelijk eerste, tekst van hoofdstuk 10 bevatten,
doorgestreept. Deze tekst luidt: [Regel wit] Na het maal in een laag-gezolderd café,
zaten zij rookend tegenover elkaar aan een tafel. Vera zat tegen den wand met een
donkere lambrizeering. Soms kwam er iemand, vriendelijk groetend, het café binnen,
wisselde op het buffet geleund enkele schertsende woorden met de waardin, die
zwaar en vet en duimdik geschminkt op een hooge barkruk daar achter, vòòr de
blinkende spiegels-met-flesschen zat. De mannen verzwolgen een paar glazen bier,
en slenterden langzaam den avond in.
Theo en Vera bogen hun hoofden dichter naar elkaar toe in het goedige licht der
petroleum-lamp. De rook van hun sigaretten hing in grillige wolken in het licht. Deze
tafel met het gezicht van den ander: dat was nu hun wereld. Voor de rest was er niets.
Zij spraken gedempt en doordringend. - Goed, dan zal ik het gaan vertellen. Maar het wordt lang, en verward, en moeilijk.
Ik spreek nooit met menschen. Soms nog wel eens met God, of: tegen God, liever
gezegd, maar die antwoordt niet meer, mij tenminste niet meer. - Misschien begrijp
je het niet, maar ik heb non willen worden. Ik wilde het klooster in, dicht bij ons
dorp. Ik wou zoo snel, zoo snel mogelijk terug naar God, en zoo dicht mogelijk bij
hem zijn. Maar misschien was dat zelfzucht. misschien zelfs alleen maar zelfzucht.
Ik geloof dat nu wel; en jij? - Ik, ik weet het niet, zeide Theo, vaag verschrikt door de heftigheid van haar
woorden, en door de wreedheid bijna waarmee zij sprak; nu zij zichzelf zoo aarzelloos
openlei, en hem in een zwarte stad binnen voerde, en meenam, snel, sneller, van
schuilhoek naar schuilhoek, kon hij, aan haar hand, al niet meer terug, terwijl hij
haar al na haar èèrste woord had willen vragen te zwijgen, - maar ook dat dorst hij
niet, nu zij eindelijk sprak -, zoo zeker verkoos hij haar vroegere harde geslotenheid
boven deze niets-ontziende bijna schaamteloos-zegevierende openhartigheid. Toch
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sprak zij gedempt, maar voor zijn gevoel werd haar heftigheid daardoor nog
verscherpt: zij gloeide als onder asch.
- Ik zie het anders, begon hij tastend - maar Vera luisterde al niet meer. Nu zij
eenmaal sprak, was zij zoo fel in spanning om dit ook eenmaal te hóóren (niet enkel
in zichzelf slechts te zien), dat zij zacht sprak om zichzelf beter te kunnen verstaan,
en toe te zien dat zij niet loog.
- Ik werd het tenslotte nièt; ik zeg nu, omdat ik God niet de helft van mij-zelf wilde
geven, maar is dat wel zoo? Onthoud een non hem haar lichaam wel? - Zij offert
hem juist haar lichaam...
- Ben je nòg katholiek?
De vrouw aan de andere kant van de tafel werd wit en bedroefd; en bevend beet
zij hem toe:
- Dat mag jij niet vragen, wat raakt dat jou? - maar onmiddellijk pakte zij bijna
smeekend zijn
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hand, en die streelend, fluisterde zij: - vergeef me, vergeef me, het raakt jou ook, jou
even goed, jou misschien wel het meest; maar juist daarom kan ik er bijna niet met
jou over spreken, vooral niet met jou. Jij kunt mij helpen - vervolgde ze zacht - maar
ik wil niet geholpen worden; ik wil alleen leven, of alleen crepeeren, en ik kan toch
geen húlp vragen, of zelfs maar aanvaarden, van jou als ik je lief vind en van je hou.
- Ik bén misschien nog wèl katholiek, ik ben toch gedoopt?, maar ik doe niets meer
aan mijn geloof; en is dat nog gelooven? Het is zoo zwak geworden, Theo; ik ben
zoo zwak....
Toen deed zij de tranen weg uit haar gezicht en zei, rustiger,: - Luister nu goed,
Theo, luister nu goed. Ik heb maar de helft gezegd. Het is misschien niet waar dat
ik niet in het klooster gegaan ben omdat ik mijn lichaam dan niet voor God kon
gebruiken. Ik ben misschien niet in het klooster gegaan omdat ik mijn lichaam voor
mij-zelf wou gebruiken; - en verder (haar fluisteren werd nu helsch, fel, schroeiend,
haar oogen vertwijfeld en hard) omdat ik God wou trotseeren; omdat ik den
smeekenden, treurenden blik van Christus onbeantwoord wou laten; en hem alleen
laten, aan zijn kruis. Ik begrijp de soldaten, Theo, die hem spuwden en hoonden; ik
begrijp Judas, die hem verried, en Petrus, die hem verried. Ik begrijp de anderen niet;
vooral Pilatus niet: waarom had hij die laffe comedie nog noodig, tevoren; waarom
die volkskeus tusschen Christus en Bar-Abbas? Hij behoefde toch werkelijk zelfs in
schijn geen rekening te houden met het Joodsche gepeupel? - En dan dit: ik wilde
niet de slavin zijn van een machteloos koning. Ik ben naar Berlijn gegaan om te zien
of God ook daar, juist daar nog macht had en nog werkelijk heerschte. De pastoor
zeide steeds, dat de stad een voorportaal was van de hel; een poel van ellende, van
zonde, maar als God machtig was, zou hij daar (dacht ik) tóch moeten heerschen;
voelbaar heerschen. Ik wilde z i e n , met mijn eigen oogen, hoe de verhouding was
tusschen God en de tegenwoordige menschen. En ik heb het gezien, ik zie het nu
nog: God heeft het verloren, over alle linies verloren. Hij is machteloos; hij is
werkelijk geheel machteloos tegenover dit duivelsgebroed.
Ik ben in die jaren hier vrijwel overal geweest in de stad: bij de snobs, bij de
arbeiders, bij de snollen. Ik heb als dienstmeid gewerkt in Dahlem, in Hermsdorf, in
Grünau. Ik ken Berlijn: ik ken de Sechstage-Rennen, het Romanisches, de Alex, de
communisten, de Spitzel, de diplomaten; en ik ken vooral de gewone menschen, ik
ken duizende, werkelijk duizende gewòne menschen. Ik ben een meid van de vlakte
geworden, niet om veel te beleven, of zelfs maar om zelf veel te leven, maar om veel
te ervaren, om veel leven te leeren kennen; ik ben quasi lesbisch geworden om de
manwijven of de wijf-wijven te leeren kennen; ik ken duizende lichamen, en dus
duizende harten, en ik zeg je: in geen van die harten gloeit nog iets van Gods vuur.
Het is een vertwijfelde, verduisterde horde. - en God is dood. Als God niet onder de
menschen leeft, is hij dood. Ik zwijg nog over den oorlog. Dat is een te gemakkelijk
argument tegen hem. Ik zwijg over de pijn van de moeders, die baren, van de meisjes,
die worden ontmaagd, van de stervenden. Ik ben zoo fair - ik geloof tenminste dat
ik zoo fair mogelijk ben. Maar hij heeft het verloren, Theo, over alle linies, en ik
denk voorgoed. Met dien God maak ik geen gemeene zaak. Wat is een God, waarmee
men medelijden kan hebben? zelfs menschen zijn al verachtelijk als ze
medelijwekkend zijn. - wat ben je hard, Vera! wat...
- Ja, vooral voor mijzelf; - en - vooral ook voor jou - - - - [Regel wit]
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blz. 54
17 11 [ 11. 18 werd, stroomde [ werd stroomde 19 open en rammelden [ open, en
rammelden 20 morgenblauw, dat [ morgenblauw dat 21 Septemberhemel en [
Septemberhemel, en 23 grond, zou [ grond zou 23 dònkerder [ dónkerder
blz. 56
1 gevelrijen [ gevel-rijen 1 huizen, die [ huizen die 4 straalden en [ straalden, en
5 geslapen en [ geslapen, en 7 na dien verruk'lijken nacht [ na die verruk'lijken nacht
7 was jong. Ontsmet [ was jong. ontsmet 8 een nieuwen mond, nieuwe tanden [ een
nieuwe mond, nieuwe handen 13 onder het hare, hij stroomt [ onder het hare, en
glijdt dui-
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zelend langs de montage russe van haar wenkbrauwen neer, hij stroomt 16 Lotte, hij
denkt [ Lotte; hij denkt 19 kende, en waarom [ kende; en waarom 20 genoeg? Wat
[ genoeg? wat 20 samenliggen [ samen liggen 21 na een nacht van liefde en lust [ na
een nacht vol liefde, en lust 22 immers. Buiten [ immers! Buiten 24 haven. Voorgoed?
- [ haven! Voorgoed? blz. 58
1 12 [ (nieuwe pagina.) 12. 2 Bingerstrasse 84 [ Bingerstrasze 84 3 28-IX-19.... [
28-IX-'29. 3-4 Tussen 28-IX-19.... en De eerste jaren zijn de volgende regels in het
handschrift doorgestreept: [Regel wit] Ik kan mij ook nu weer moeilijk uitspreken:
want ik moet twee dingen bekennen, die mij vernederen: dat het verdriet van de jaren
hier achter mij een verdiend verdriet was, en het nog korte, heerlijke geluk, dat nu
begint, met jou, onverdiend. Ik moet het jou schrijven, omdat jij de eenige bent aan
wie ik iets (en alles, nietwaar?) van mij-zelf kan en mag, en moet, toevertrouwen;
en ik moet het je schrijven, niet zeggen, omdat ik wanneer ik nu bij je was, zou
wegkruipen in je armen, en het erkennen van mijn tekort, mijn verdiend verdriet, te
gemakkelijk zou zijn.
Ik ben nu los van God. Een vreemde pijn wil mij zeggen, dat dit niet goed is maar zou het niet nóg vreemder zijn als iets dat zoo lang (en zoo hecht?) heeft bestaan,
nu los kon worden gescheurd zonder eenige pijn? Het zal met jou zeker overgaan,
lieveling; en misschien wel in korten tijd maar èèn ding zal mij nog lang blijven
kwellen, mijn jongen: dat ik het niet aan mij-zelf heb te danken, dat ik nu van jou,
van een ander dan mij-zelf - ben gaan houden. Ik geloof nu natuurlijk niet meer, dat
hij onze levens stuk voor stuk, van minuut tot minuut bestuurt, - ik heb nu gezíen,
dat hij machteloos is - maar ik heb, heel inconsequent, voortdurend de overtuiging,
dat hij mij naar Berlijn heeft gestuurd, vlak voor zijn dood, en dat dit zijn laatste
daad is geweest. In dien onheilspellenden nacht, toen ik hierheen ben gespoord, is
hij gestorven, thuis aan het kruis. - Ik geloof, dat God de meest rigoureuze van alle
egoisten is: hij heeft mij hierheen gestuurd, om mij klein te krijgen; in de hoop dat
ik mij dan aan hem over zou geven. waarom wil hij ons krijgen, hebben en houden;
en waarom wil hij ons klein, vergruizeld, ontmergd? - [Nieuwe alinea] 6 anders Theo,
heel anders. Ik [ anders, (Theo, heel anders.) Ik 8 als zij, voor [ als zij; voor 9 kritiek
[ critiek 9-10 de blikken en woorden en aan [ de blikken, en woorden, en aan 12 in
ernst, in vollen ernst, gedacht Theo [ in ernst, in vollen ernst gedacht, Theo 13-15
De regels De raven hadden het mij te brengen. Ik denk nu weer aan dien triesten
grauwen Novembermorgen, toen ontbreken in het handschrift, waarin de volgende,
niet doorgestreepte, regels staan: God zoù mij voedsel, kleeren, en warmte
verschaffen: a l l e s . Zijn raven hadden het mij te brengen. Hij had geen recht mij te
dwingen iets van de menschen te vragen. Hij had te geven, volop! geef op! Maar hij
was een wrokkend afgewezen minnaar, een kleingeestige woekeraar: nu ik hem
weerstaan had, gaf hij mij uit wraak geen brood. Alle besef van fair-play, van
sportiviteit, van grandezza was zoek in zijn goddelijk sjacheraars-hart. Wat heb ik
dien kerel vervloekt, Theo, wat heb ik dien lafaard vervloekt. Ik heb hem zelden
woester vervloekt dan dien triestigen grauwen Novembermorgen, toen 16-17
medemenschen [ mede-menschen 17 te ontkennen). Ik [ te ontkennen!) ik 18-19
arbeidsbeurzen en voor de gaarkeukens en ik vroeg om werk en om brood. - [
arbeidsbeurzen, en voor de gaarkeukens; en ik vroeg om werk, en om brood. - 21-22
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Tussen snel en Of had ik den moed staan in het handschrift de volgende, niet
doorgestreepte, regels: Je zoudt het buitendien nog eens kunnen herlezen in de
krankzinnige, sentimenteele drama's, romans en pamphletten der humanitairen en
socialisten - vergeef me, Theo, maar ik kan het niet verdragen dat jij daarbij hooren
zou; het zal wel veranderen, niet, als wij samen zijn? [Voor de volgende zin staat
een duidelijk met inkt aangebracht tekentje in de vorm van een kwart cirkel.] Daarin
vervloeken zij immers de menschheid, omdat arme menschen arme menschen zijn,
en afhankelijk van rijken. Maar de zaak ligt juist andersom: het onduldbare is, dat
de rijken, de trotschen, de menschen als ik - toen, gemeene zaak moeten maken met
het rapaille, met alle rapaille, vooral met het stoffelijk rijke. - [Voor de volgende zin
is een haakje openen doorgestreept.] o God, vergeef me, als ik je toen
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te vuil heb vervloekt.) [Nieuwe alinea] 22 hebben, niet [ hebben niet 24 hàd [ had
25 In het handschrift sluiten na ik heb het er niet op [gewaagd....] onmiddellijk de
volgende, niet doorgestreepte, regels aan: gewaagd; en op zijn goedheid kon ik niet
rekenen, wou ik niet rekenen; ik rekende op zijn wel-levendheid, op zijn ridderlijkheid;
op zijn honden-, en slaventrouw. Maar dat beroep ging niet op: hij bleef weigeren:
‘eerst knielen!’; ‘eerst knielen? - verrek!’
blz. 60
1 - Nietwaar Theo, dat [ - Nietwaar, Theo, dat 1 geweest en [ geweest, en 2 kan
raken. Natuurlijk [ kan raken, natuurlijk 2-3 raken en [ raken, en 3 de ziel, die [ de
ziel die 6-7 het brachten, als ik 's morgens aan mijn venster zou staan: tegelijk met
de zon. Maar inderdaad kreeg ik het van mannen, die weggingen na den nacht. - [
het brachten, als ik 's morgens aan mijn venster zou staan: zij brachten het mij met
de zon. Maar inderdaad kreeg ik het en ook 's morgens - van mannen, die weggingen
na den nacht. - 8 wel, dat [ wel dat 10-11 lichaam, dat [ lichaam dat 11 functioneert
en crepeert als het, eveneens menschelijk, lichaam [ functioneert, en crepeert, als het
(eveneens menschelijk) lichaam 13 kapitalistisch of reactionair of [ kapitalistisch,
of reactionair, of 14 mensch. Ik ben natuurlijk tegen den tegenwoordigen mensch,
maar [ mensch! Ik ben natúúrlijk tegen den tegenwoordigen mensch; maar 16 tegen
dat [ tegen, dat 17 homines sapientes! [ homines sapientes (?)! 18 superbia, misschien
[ superbia; misschien 20 ze hebben allen helaas een helaas onsterfelijke ziel. - [ ze
hebben allen - helaas - een - helaas - onsterflijke ziel. - (maar die zielen zijn onderling,
niet voor God - òngelijk; zij hebben ongelijke plichten en rechten; en in een goed
maatschappelijk en geestelijk verband zijn die hiërarchisch geordend.) 21 nietwaar
met [ nietmaar, met 21-22 heerlijken langen [ heerlijken, langen 22-23 te worden
nietwaar? Ik [ te worden, mijn jongen. Ik
blz. 61
1 nòg [ nóg 1 denk dat [ denk, dat 2 opstak nu [ opstak, nu 3 moe... [ moe.... 4 13
[ (nieuwe pagina) 13. 7 gerend en [ gerend, en 7 één [ eén 8-9 nu in [ nu, in 11 te zijn
en reeds [ te zijn, en reeds 12 smeekend, verlangen [ smeekend verlangen 13
streelingen, waarmee [ streelingen; waarmee 16 zijn. - [ zijn. 20 wanneer men dat
als een constante [ wanneer men dat (ik) als een constante 21 Nieuw en gesterkt [
Nieuw, en gesterkt
blz. 62
5 alweer en hij [ alweer, en hij 7-8 Vera - Ilse - Vera - Ilse - Vera - Vera - Vera Ilse. Hij. [ Vera - Ilse - Vera - Ilse - Vera, Vera, Vera - Ilse - ....Hij 10 één [ èèn 11
meer, maar [ meer; maar 11 tegelijk, want [ tegelijk; want 12 kapot en [ kapot, en
12-13 nooit; wat zeg je daar: schijnbaar? Ja, precies, schijnbaar [ nooit. wat zeg je
daar!: schijnbaar? Ja precies: schijnbaar 15-16 zeg maar meteen met [ zeg meteen
maar met 18 steen en terwijl [ steen, en terwijl 19 loopers en [ loopers, en 19 streek
hij, ontstellend ernstig, door [ streek hij - ontstellend ernstig - door 20 omhoog, - zei
hij [ omhoog, zei hij 23-24 of weer van geen van twee. Den laatsten spiegel [ of wéer
van geen van twee. - Den laatste spiegel 24 bittere trots. [ verbitterde trots.
blz. 63
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1 warmte en dacht [ warmte, en dacht 2 ranke en soepele [ ranke, en soepele 2
zeehondengrijs en [ zeehondengrijs, en 5 huid en uit [ huid, en uit 7 14 [ 14. 9 elegance
[ élégance 9-10 langs den divan, zacht deinend, naar het edele hoofd, dat [ langs den
divan - zacht deinend, zacht sleepend - naar het edele hoofd dat 10 omlaag en [
omlaag, en 13 ivoor-geel [ ivoorgeel 13-14 oud maakt en diep vergiftigd. [ oud maakt,
en diep-vergiftigd. Tussen de regels boven maakt staat (kon maken) 15 perzik en [
perzik, en 16 lamp en [ lamp, en 17 een der lange oorbellen, die [ èèn der lange
oorbellen die 18
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buigen hemelsch en venetiaansch van [ buigen, hemelsch en venetiaansch, van 20
befloersen [ befloersten 22 15 [ (nieuwe pagina) 15.
blz. 64
3-4 lijken en [ lijken, en 4-6 en de antennes de kruisen zijn. Soms denkt zij aan
afbeeldingen van het front met loopgraven, draadversperringen en barricades.... Daar
liggen haar dooden: Moeder en Hans misschien en.... - Maar [ en de antenne's de
kruisen zijn. (Soms denkt zij aan afbeeldingen van het front, met loopgraven,
draadversperringen en barricades...) Daar liggen haar dooden; (haar) moeder, en..
Hans misschien, en...) .... - Maar 8 open zet en [ open zet, en 8 koel-blauw [ koel
blauw 9-11 De regels En ook zij wordt, uitstarend in den morgen, opgenomen in een
blinkend geluk; regent de blijdschap niet van den hemel? Of slaan de vlammen van
haar uit naar buiten, en hebben zij allen weemoed verbrand? - Ben ik een sneeuwveld,
een zee?.... ontbreken in het handschrift, waarin de volgende regels zijn doorgestreept:
[Nieuwe alinea] Ik ben blij, ik ben blij, ik zing. Ik heb hem nu altijd bij mij. Ik ben
een stuk van zijn lichaam geworden, en hij van mij. Ik kan ons niet meer van elkaar
onderscheiden, en alles in ons en om ons is blauw, goud en wit; en groot, groot en
ruim. Hoe is dit gekomen, hoe kan dit, hoe kan dit? een zee, een sneeuwveld, ruim,
en zuiver, en blij. - - Ik moet nu zooveel schreien, maar het maakt mij open, ik smelt,
het zwarte ijs gaat stuk. Dag Theo, waar zou je nu zijn? Ik ben nu maar een klein
meisje, mijn jongen, en er is niets meer, niets meer over van de trotsche zwarte Vera
van vroeger; - maar ik ben bang, ik weet niet waarom, ik word bang. Ik wou dat
moeder nog leefde, en dat Hans hier nu was; hij is niet gestorven, hij slaapt. Nu mag
er niets dood zijn, en wij, wij mogen ook nooit meer doodgaan; wij gaan niet dood,
niet alléén dood, wij gaan sámen dood -; en onverwacht, wij willen geen angst meer,
geen angst, geen angst. waarom ben ik nu bang, zoo angstig, zoo blij.. - [Drie regels
wit] - dag Ilse, dag lieve liane, lief hertje, lief paardje, lief avondrood! - - (maar de
vermoeide stroom van hun liefkoozingen neemt de verbruikte woorden mee als
verslenste bloemen, als afval -) [Regel wit] 12 16 [ (nieuwe pagina) 16. 17-18
verwoestingen, die [ verwoestingen die 18 Europa [ europa 19 der Scythen, zooals
zij de Russen classicistisch bleef [ der scythen, zooals zij de russen, classicistisch,
bleef 21 Einstein, verwierp [ Einstein - verwierp 22 verwekte; dit [ verwekte: dit
blz. 65
1 fluïdum, dat [ fluïdum dat 4 geïncrimineerde Renaissance [ geincrimineerde
renaissance 7 innig, dat [ innig dat 8 Pruisisch model en [ pruisisch model, en 11
Caesaren [ caesaren 11-12 das Gefängnis en vele tranen [ das Gefängnis, en felle en
vele tranen 12 Zij was [ Ze was 14 niet meer, ook [ niet meer; ook 15 gestaakt en [
gestaakt, en 16 weet en [ weet, en 16 voor zoover [ voorzoover 17 jong is en eeuwig.
Want [ jong is, en eeuwig. want 18 en Kerk, nog [ en kerk nog 20 mein Lieber..... ik
[ mein lieber.... Ik 21 Feng en [ Feng, en 21-22 Dos Passos en Döblin voor zoover [
Dos Passos, en Döblin, voor zoover 23 zal. Niet alléén [ zal! Niet allèèn
blz. 66
3 onbreekbaar. Maar [ onbreekbaar. maar 3 een oratio pro domo en [ een oratio
pro domo, en 4 Europa [ europa 4 leeg is; - en waartegen?: de [ leeg is, en waartegen?:
de 5 verstaan. - [ verstaan.’ - 6 17 [ 17. 8 zei hij [ zei zij 8 vaag gesluierde [
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vaag-gesluierde 10 scène, je weet [ scene; je weet 11 tragiek. Maar één ding [ tragiek!
maar èèn ding 12-13 gaan. - (En bijna fluisterend zei ze): Is het dan ook van mij uit
geen liefde geweest?.... Maar [ gaan. - (en bijna fluisterend zei ze): is het dan ook
van mij uit geen liefde geweest?.. Maar 13-17 lieve lafaard! Nu moet je durven. Nu
moet je eindelijk eens kiezen; wees nu eindelijk ook eens ein ganzer Kerl; geen
vitalist in Godsnaam, maar een man; maak een eind aan dat eeuwige transigeeren;
en vergeet dit sermoen; lees de Bergrede nog eens en vergeef mij vooral dit sermoen,
maar vergeet [ lieve lafaard! nu moet je durven! nu moet je eindelijk eens kiezen;
wees nu eindelijk ook eens ein ganzer Kerl!
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geen Vitalist in godsnaam, maar een man; maak een eind aan dat eeuwige
transigeeren,; en vergeef dit sermoen; lees de bergrede nog eens, en vergeef mij
vooral dit sermoen; maar vergeet 18-19 Vera. Nieuwe alinea. Toen hij weg was [
Vera - Regel wit. Toen hij weg was 19 aandurft en [ aandurft, en 21 18 [ (nieuwe
pagina) 18. 22 Ik ben murw geworden, vervolgt Vera haar brief. Ik kan het niet anders
noemen. [ Ik ben murw geworden. Ik kan het niet anders noemen. 23 Ik ben moe
geworden en zonder eenige weerstand. [ Ik ben moe geworden, en zonder eenigen
weerstand 24 wel? maar [ wel?, maar
blz. 67
1 jarenlang [ jaren lang 3 verloren of liever [ verloren, of liever 4 voor dat ik dat
wìlde weten [ voordat ik dat wílde weten 6 kon en nog [ kon, en nog 9 ik was alleen
[ ik was veel alleen 9 anderen [ andren 10 verwaarloosd en [ verwaarloosd, en 10
één [ eén 11 een linksheid, een [ een linksheid - een 12 bleef terwijl [ bleef, terwijl
12 redeloos [ radeloos 16 meestal, ik [ meestal - ik 17 aan. Ik trof nooit het goede
accent. [ aan. - Ik trof nooit het goede accent. - 17-18 accent. Nieuwe alinea. Maar
[ accent. - Nieuwe regel. Maar 18 voorbij. Neem [ voorbij. neem 19 kleine, helsche
[ kleine helsche 20 juìst [ júist 21 (Wordt vervolgd) en H. MARSMAN [ ontbreken
blz. 68
1-3 Vera en III en 19 [ (nieuw blad) III. 19. (nieuw blad) 4 achter hen en [ achter
hen, en 9 groen lichtend [ groen-lichtend 12 één [ èèn 12 geweest, die [ geweest die
14 droomen waaruit [ droomen, waaruit 14 ledig en [ ledig, en 17-18 ontmergde;
zelfs de materie bleef geen materie meer: zij [ ontmergde,: zelfs de materie bleef
geen materie meer; zij 21 lava waarin [ lava, waarin 23 den profeten [ de profeten
23-24 voetschabel: bekeert U, want morgen [ voetschabel: bekeert u, bekeert u, want
morgen
blz. 70
1 over ons volk, schreeuwde een man, die [ over ons volk; schreeuwde een man
die 1-2 Leipzigerstrasse [ Leipzigerstrasze 2 ganstigen [ angstigen 2-3 gebiologeerden;
en waarom [ gebiologeerden; waarom 8 éen [ èèn 8 Jenaerstrasse [ Jenaerstrasze 12
die het leven, - dat immers [ die het leven - het leven, dat immers 13 bood -, ten [
bood - ten 15 dunne, papieren omhulsel [ dunne papieren omhulsel 18 over en trok
in een vliegende epidemie [ over, en in een vliegende epidemie 20 verzet; en [ verzet,
en 21 charges van Schupo's[ charge's van schupo's 21 dit, en sloegen een striemenden
sabelhouw [ dit; zij sloegen een striemende sabelhouw 22 onterfden; gevierendeeld
[ onterfden: Gevierendeeld 23-24 bureaux en raadszalen [ bureau's, en raadszalen 24
produceerden, en [ produceerden; en
blz. 72
1 óm [om 1-2 radelooze denk-en-werk-energie, die een bijna [ radelooze titanieke
denken werk-energie, die nu een bijna 3-4 ontzaggelijk zwoegend, bovenmenschelijk
organisme [ ontzaggelijk-zwoegend-bovenmenschelijk organisme 4 vertoonde en [
vertoonde, en 6-7 ontzenuwden [ ontmergden 7-8 verre humanitaire [ verre,
humanitaire 8 Den 28en Juni 1919 [ Den 11en November 1919 9 slavenverdrag, dat
Müller of Bell in Versailles [ slavenverdrag dat Stresemann in Versailles 10 signeeren,
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een [ signeeren een 11 katheder en [ katheder, en 12-14 Toen schreeuwde hij,
koortsachtig krijschend, tot in de verste hoeken der zaal: lafaards!, - trok zijn revolver
en doorschoot [ Toen schreeuwde hij koortsachtig krijschend tot de verste hoeken
der zaal in: lafaards!, - trok zijn revolver; en doorschoot 16 ontmoedigd; staking na
staking verliep; de [ ontmoedigd: staking na staking verliep: de 17 brood en [ brood,
en 20 jarenlang, jarenlang [ jaren lang, jaren lang 20 een heilig, ontembaar verlangen
[ een heilig ontembaar verlangen 23 in Rusland... Maar [ in Rusland.... maar 24
verbloedde en [ verbloedde; en 24 bankiers [ bankkiers
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blz. 74
2 aan den hemel [ aan de hemel 3 de dampen op, die aan de zwavelpoel dier hel
[ de dampen op die aan de zwavelpoelen dier hel 5 20 [ (nieuwe pagina) 20. 8 Berlijn
en [ Berlijn, en 9 Berlijnsche [ berlijnsche 11 isoleerde hen; zij [ isoleerde hen: zij
12-13 leefden zij alsof [ leefden zij, alsof 14 dè wereld door [ dé wereld, door 17
vrouw. [ vrouw.- 19 verschansten begaf hun [ verschansten, begaf hen 22 tezelfdertijd,
's Nachts [ terzelfdertijd; en 's nachts 23 onbeschrijflijk [ onbeschrijfelijk 23 vredig.
[ vredig. blz. 76
1 21 [ (nieuwe pagina) 21. 2 tegemoet: zij [ tegemoet; zij 3-4 weg, en [ weg; en
5-6 Ik ben blij en ik heb het gevoel dat nu alles en ieder gelukkig is, maar [ Ik ben
blij, en ik heb het gevoel, dat nu alles gelukkig en vol is, maar 7 geworden of [
geworden, of 8 de wereld, (neen, dat [ de wereld (neen, dar 8 ik stroom over, ik
stroom weg [ ik stroom over, ik stroom, ik stroom weg 9 schoolboek en nu [
schoolboek, en nu 11 tegemoet, de [ tegemoet; de 14 kracht: hoe [ kracht; hoe 16
Berlijnsche [ berlijnsche 16 den reuk, die [ den reuk die 17 benzine en de hemel [
benzine, (en) de hemel 18 naar het station: zij [ naar het station; zij 18 mantel en [
mantel, en 19 in haar gezicht [ met haar gezicht Tussen de regels boven met staat in
22 hoofd en zij dacht dat [ hoofd, en zij dacht, dat 23 tegemoet en [ tegemoet, en
blz. 77
1 zij lacht, elken [ zij lacht; eiken 4 uit; vermoeid maar [ uit, vermoeid, maar 5 blij
en vreemd [ blij, en vreemd 6 vastgegrepen en [ vastgegrepen, en 7 22 [ (nieuwe
pagina) 22. 11 Europeesche [ europeesche 11 Le Corbusier [ le Corbusier 12 Hollander
[ hollander 15-16 tè eenvormig, tè overwogen, tè ijl. Zij waren [ te eenvormig, te
overwogen, te ijl. Ze waren 17 zij aaide [ ze aaide 19 ideologie, die [ ideologie die
blz. 78
1 roem, dien [ roem, die 8 soldaten; en [ soldaten: en 9 hield hem op, de [ hield
hem op; de 11 zouden verbranden en de arbeiders en [ zouden verbranden, en de
arbeiders, en 15 huis, en [ huis; en 18 niet, hij [ niet;, hij 21 zijn vroegere [ zìjn
vroegere 22 slanke, sierlijke [ slanke sierlijke
blz. 80
3-4 barricaden gevochten, voor [ barricaden - gevochten voor 7 veelvormig
cameleontische [ veelvormig-cameleontische 9-10 in dien tijd van een liaison [ in
dien tijd een liaison 10 allang [ al lang 15 wereldplan [ wereld-plan 16 niet aan.’ [
niet aan.’ - 18 troebel, verwilderd [ troebel verwilderd 18 verheugden [ verheugde
19 hun woning [ hunne woning 20 donker. (Hoe [ donker. (hoe 21 Bingerstrasse [
Bingerstrasze 22 open en [ open, en 23 ganglicht, en [ ganglicht; en
blz. 83
1 23 [ (nieuwe pagina) 23. 3 Zij lacht [ Ze lacht 4 rond om [ rondom 7 niet, - en [
niet - en 8 ja voor niets [ja - voor niets 8 Alles tegen misschien [ Alles tegen,
misschien 12 (Wordt vervolgd) en H. MARSMAN [ ontbreken
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blz. 84
1-3 VERA en IV en 24 [ 24. 4 Leipzigerstrasse [ Leipzigerstrasze 5-6 vier hoog
kijkt in de diepte [ vier hoog, en kijkt in de diepte 9 atelier, dat [ atelier dat 11
uitspansel, dat [ uitspansel dat 11 blauw. Deze cel [ blauw. Nieuwe alinea. Deze cel
12 Zij legt [ Ze legt 14 eilanden Rügen, [ eilanden, Rügen, 14 denkt ze en [ denkt
ze, en 16 telefoongesprekken. De [ telefoongesprekken. - De 16 Parijsche [ parijsche
17-18 cultuur en [ cultuur, en 19 en, desnoods vluchtige, levensvatbaarheid [ en desnoods vluchtige - levensvatbaarheid 20 zonder mannen) [ zonder mannen!) 21
vroeger en [
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vroeger, en 21-22 is de Weensche en de Berlijnsche mode... Telefoon! De [ is de
weensche, en de berlijnsche élé - Telefoon. De 22-23 Leipzigerstrasse [
Leipzigerstrasze
blz. 86
1-2 wit, wit, wit tot [ wit, wit, wit, tot 3 goed, hier [ goed hier 6-7 waarmee deze
stad, van den eersten dag op het Polizie-Präsidium af, haar heeft bekeken [ waarmee
deze stad, - van den eersten dag op het Polizei Präsidium af - de mannen, de vrouwen,
haar hebben bekeken 9-10 zag en tot een dragelijk bestaan en [ zag, en tot een
dragelijk bestaan; en 10 gelden en [ gelden, en 11 geschonden had, mee [ geschonden
mee 12 creëeren en te [ creeeren, en te 12 hààr [ haár 13 bewegelijk [ beweeglijk 13
menschen en [ menschen, en 15 contrasten. [ contrasten. - 19 landen en [ landen, en
23 denkt zij, van [ denkt zij; van 23 één van de leden [ éen van leden 24 wereldregiem
[ wereldregime 24 kent en [ kent, en
blz. 88
2 waarom blijft zij [ waarom blijf ik 3 Is één huis niet [ Is een tuin niet 4 genoeg?
[ genoeg? - 5 25 [ 25. 6 Linkstrasse [ Linkstrasze 6 wacht op [ wacht er op 7 samen,
het is er eenvoudig en goed en [ samen: het is er eenvoudig en goed, en 9 armen
studententijd en [ arme studententijd, en 12 dat ze moe is. Even [ dat ze moe is. Maar
even 13 van haar toilet. Dan kijkt ze [ van haar toilet. Haar huid en mond zijn
verzorgd. Dan kijkt ze 13-14 Hamsuns ‘Landstreicher’ dat haar zeer lief is en [
Hamsun's ‘Landstreicher’, dat haar zeer lief is, en 15 het buffet en [ het buffet, en
16-17 geverfd. Nieuwe alinea. Een Hamburger [ geverfd. Aansluiten. Een Hamburger
19 tramconducteurs, die [ tramconducteurs die 20 dagenlang [ dagen lang 20 één [
èèn 21 zegt August en [ zegt August, en 21 Pass [ Pasz 22 lässt [ lässzt 24 tegenover
Vera zwijgt [ tegenover Vera, zwijgt 24 kwasi-gegeneerd [ quasi-gegeneerd
blz. 90
3 goedaardig geestig. Zou ze [ goedaardig-geestig. Zou zij 4 tact van den scheele?
[ takt van den schele? 4 nietszeggend [ niets-zeggend 4 Zij is [ Ze is 5 drinkt uit en
[ drinkt uit, en 6 aan: - Wie [ aan: - wie 7 Junge [ Jungen 7 warten? - Ze [ warten?’
- Ze 9 Theo lacht en vertelt van [ Theo lacht, en vertelt, van 14 maar dat is minder.
Zou je [ maar dat dondert niet. Zou je 17 doen, als [ doen als 17 En ik [ En: ik 18
verstompen. [ verstompen. - 19 wil je met je ontwerpen invloed [ wil je, met je
ontwerpen, invloed 20 doorzien en [ doorzien, en
blz. 91
1 - Als ex-katholiek? [ als ex-Katholiek? 2 - Nee, als [ - nee, als 3 26 [ (nieuwe
pagina) 26. 4 Zondagmorgen [ zondagmorgen 7 geworden? - Maar [ geworden? maar 7 een bocht, die [ een bocht die 10 hield en [ hield, en 11 dacht ze [ dacht zij
14 Leipzigerstrasse [ Leipzigerstrasze 14-15 wereld, die [ wereld die 19 27 [ 27. 20
hôtel [ hotel 21 dat of en toe [ dat af en toe 22 neer en [ neer, en
blz. 92
2 vager en [ vager, en 5 verzadigd [ oververzadigd 7 vooravond-uren, die [
vooravonduren die 9-10 De schemering, die [ De schemering die 13 donker, zelfs [
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donker zelfs 14 koel. Wonderlijk [ koel. wonderlijk 15 avond en [ avond, en 17
donker, dat [ donker dat 18 ontdekken en [ ontdekken, en 21 gezien, gefascineerd [
gezien gefascineerd 23 vrouwen, die [ vrouwen die 23 Berlijnsche [ berlijnsche
blz. 94
1 trekken en [ trekken, en 2 linkschheid [ linksheid 3 onzekerheid noch [
onzekerheid, noch 3 verzorging, maakten [ verzorging maakten 3-4 een beslissende
inbreuk [ een beslissenden inbreuk 8 één [ èèn 9 originaliteit maar [ originaliteit,
maar 11
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geslacht en [ geslacht, en 13 geweest en [ geweest, en 15-17 vroom-katholiek. Vreemd,
dat juist de sterkste der twee dit geloof had verlaten, of was zij, juist om deze afval
de zwakste? Wat trok [ vroom-katholiek. (Vreemd, dat juist de sterkste der twee dit
geloof had verlaten, of was zij, juist om deze afval, de zwakste?). Wat trok 18
revolutionnair [ revolutionair 18 Pan-Europeesch [ pan-europeesch 18 (‘Die [ (‘die
20 streng en traditioneel? Was er [ streng, zoo traditioneel? was er 22 dreef? Was [
dreef? was 23 bewijzen, dat [ bewijzen dat
blz. 97
1 wezen [ wézen 2 geworden, dat [ geworden - dat 7 ideologie, die [ ideologie die
7 scheen en [ scheen; en 8 zou ze [ zou zij 13 wànneer [ wánneer 17 verloren en [
verloren, en 17 feit, dat [ feit dat 23 leegliep [ leeg liep 24 het werk [ de baan
blz. 98
1 volhield; (hij [ volhield -; (hij 1 onlangs in dat korte gesprek [ onlangs, in dat
korte wreede gesprek 4 staan -) zij [ staan -); zij 6 kan en [ kan, en 8 twee stukken,
(één van haar, één van hem) [ twee stukken (èen van haar, èèn van hem) 10 één [
éen 18 denken: de [ denken; de 23 we? is het al laat?’ - Toen [ we; is het al laat’? Toen 24 slaapstem en [ slaapstem, en
blz. 100
3 lange, rustige [ lange rustige 4-5 voorbijging! [ voorbij ging! 5 wààrom in
Godsnaam? [ wàaròm in godsnaam? 6 goed... [ goed.... 8 (Wordt vervolgd) en H.
MARSMAN [ ontbreken
blz. 102
1-3 VERA en V en 28 [ IV (nieuw blad) 28. (nieuw blad) 4 rommelt, een [ rommelt;
een 5 Europeesch [ europeesch 6 Berlijn, omdat [ Berlijn; omdat 8 die [ dit 9
doorwoelt en [ doorwoelt, en 9 nuances [ nuancen 10 machine, een [ machine; een
10 een lichaam, een [ een lichaam; een 11 droomloos en [ droomloos, en 12 leven is
en [ leven is; en 12 vreugde en [ vreugde, en 13-14 gifgassen, vliegtuigen,
philosophiën en joden [ gifgassen, vliegtuigen, joden en philosophiën 15 cocaïne
inplaats [ cocaine in plaats 15 lamgelegd [ lam gelegd 17 fabrieksstad [ fabriekstad
17 mijnstreek, - maar [ mijnstreek, maar 19 zichtbaar [ zíchtbaar 21 jachten [ jachtten
21 auto's [ auto 21-22 der U-stations [ de U-stations 22 ingezogen en [ ingezogen;
en 23 rijdt en [ rijdt, en 23 berstens [ barstens
blz. 104
1 zieke, vergiftigde stad [ zieke vergiftigde stad 1 zware, dikke substantie [ zware
dikke substantie 3 duiken ze op en [ duiken ze op, en 4-5 rauw, angstig - en [ rauw,
en angstig; en 6 winkels, op [ winkels; op 8 pleinen. Moord [ pleinen. moord 9 de
dancings, de [ de dancings, en de 11-12 ontglippen, doordat [ ontglippen doordat 13
millionnair, die [ millioenair die 14 in de hengsels, de [ in de hengels de 16 verdampt,
van [ verdampt van 18 Houdt vol, houdt [ Houdt vol! houdt 19 moeders, houdt [
moeders, houdt 19-20 dagen en [ dagen, en 22 allesbeslissende [ alles beslissende
22 wij, makkers! [ wij makkers!
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blz. 106
2 sovjets [ sowjets 5 Russische arbeidersklasse, der [ russische arbeidersklasse;
der 12 29 [ 29. 16 staking; als [ staking: als 18-19 vergaderingen waartusschen [
vergaderingen, waartusschen 21 gewogen en [ gewogen, en 23 verzonnen en [
verzonnen - en
blz. 108
2 ontbering en [ ontbering, en 3 De staking zou slagen als hij zich [ De staking
zou
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slagen, als zij zich 4 de bijna verpletterende druk [ den bijna verpletterende druk 5
moeheid en [ moeheid, en 7 zwaar. Hij [ zwaar. - Hij 7 stoppen, hij [ stoppen. Hij 9
wachtte. - Wachtte [ wachtte. - wachtte 10 30 [ 30. 11 zij sliep en [ zij sliep; en 13
liggen en [ liggen, en 14 slapen of [ slapen, of 15 moe, maar [ moe maar 18 maakte
en [ maakte, en 19 op haar toe en [ op haar toe, en 21 heen boog [ heenboog
blz. 110
1 licht uit en [ licht uit, en 2-3 dag. Nieuwe alinea. De morgen [ dag. Regel wit.
De morgen 2-3 Tussen werd het dag en De morgen staat in het handschrift de
volgende, niet doorgestreepte, tekst die bijna vijf kwartobladen beslaat: [Regel wit]
Toen kon hij zich plotseling niet langer weerhouden en zich op haar werpend greep
hij haar polsen om haar afweer te breken, en overstelpte haar verstarde gezicht met
donkere kussen. Haar verweer zwichtte - haar hoofd afgewend naar den muur, liet
zij den stroom van liefkoozingen langs zich afglijden als over een steen. Zij kreunde,
haar mond bleef gesloten, ook haar oogen waren nu dicht. Hij voelde dat haar
weerstand gebroken was: de wreede verstarring van haar lichaam en haar gezicht
werd ontwricht, en eindelijk opgelost in de warme teederheid van zijn omarming:
haar trekken verzachten, de eerste tranen vielen over haar wangen. Haar ontzenuwd
verzet ging langzaam aan over in een ontspanning, een bevrijdend verzinken:
gevoelens verloren hun namen en de begrenzingen van hun lichamen vielen weg:
tusschen binnen en buiten vervaagde het onderscheid: een stroom nam hen op, en
zij zelf werden eindlijk die stroom; zij stroomden; zij mondden in zee....
Toen de verzadiging week voor vermoeidheid en deze was opgeklaard tot een
zachtmoedige helderheid, lagen zij in den valen schemer van de ochtend vredig
ademend in elkaars armen. Vera lag op haar rug; Theo verborg zich tegen haar
schouder en begon aarzelend het gesprek: - Is het nu weer goed; Vera?
Zij glimlachte even; een vermoeide pijn om haar mond:
- Zooiets kan toch niet ineens weer goed worden - - Dacht je, dat het alleen
gekrenktheid was, omdat je me hebt veronachtzaamd?
- Ik begreep het niet goed, maar ik dacht voor een groot deel van wel; zei hij
onzeker.
Er was eenige bitterheid in haar stem, toen zij zeide:
- wat heb je me slecht begrepen, Theo. Ik zal probeeren het te ontwarren, maar
het wordt een moeilijk en pijnlijk verhaal.
- Ik ben het eerste jaar met je heel - ik ben bang voor het woord - heel gelukkig
geweest: ik was blij dat ik had afgerekend met God, met mijn ascetische neigingen,
met mijn waan van bovenmenschelijke verhevenheid, en omdat ik bevestigd zag wat
ik gehoopt had: dat lichamelijke en geestelijke dingen één zijn...
- Eén zijn ze niet...
- wat? dat zeg jij, een monist? - maar goed, ik ga verder: ik was blij, omdat ik iets
had gevonden wat mij volkomen vervulde. Maar ik ben iets gaan missen, later - en
volkomenheid is dus geen goed woord -, maar wat? Weet jij het, Theo? Ik niet. Ik
word voortdurend gekweld door een beslissend gemis, en ik voel dat dit niet ligt in
onze verhouding op zich zelf, maar aan iets - ja, weet jij het? Maar zonder naar hem te luisteren zocht zij al verder naar de oplossing, waarvan
het gemis haar leven was gaan ondermijnen:
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- Ik ben niet alleen even gekrenkt geweest doordat je mij drie dagen lang zelfs per
telefoon niet even gezocht hebt, maar ik was jaloersch omdat jij iets hadt zoo fel en
almachtig moet ik wel zeggen, dat je er mij - terwijl je mij toch heel mak'lijk hadt
kunnen bereiken - drie dagen lang totaal om vergat. Ik weet wel, dat je gedacht hebt,
dat ik dat kinderachtige egoisme niet zou laten meetellen, nu er zooveel op het spel
staat, maar ik was zoo jaloersch, Theo, en zoo machteloos...
Snikkend verborg zij zich in het kussen, en liet zich streelen: Toen ging zij door:
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- Ik ben zoo moe en wanhopig geworden omdat ik niet vinden kan wat ik mis. - Mis
jij dan niets? Theo antwoordde niet. Hij herinnerde zich hoe hij een groot jaar geleden, een
avond toen zij samen in Potsdam waren geweest, op het terras aan het meer, was
gaan begrijpen wat aan Vera's leven ontbrak. Maar hij had daarna, toen hij voelde
dat dit gemis - of liever: het besef van - maar voor haar: welk? - gemis ook haarzelf
bewust was geworden, dit proces in haar geheel ongemoeid willen laten, en het niet
versnellen of vertroebelen door zijn inmenging. Daarom had hij haar nooit gezegd,
wat zij naar zijn meening miste
- Nee, ik mis niets....
- Ik denk natuurlijk wel eens dat het een nog altijd niet geheel overwonnen
verlangen naar mijn oude geloof is, maar dat verwerp ik dan weer omdat ik mijn
afval juist als een winst heb beschouwd. Ik heb jou; ik heb dit wat den zichtbaren
omtrek betreft misschien kleine, maar echte geluk, en wat gaan mij metaphysische
vaagheden, of zelfs grootheden aan? - Maar... ik doe toch niet enkel uit heerschzucht
het werk op het atelier. - Ik doe het uit - vergeef je het, Theo? - ik doe het uit onvoldaanheid: onze verhouding, zooals die is, is mij niet meer genoeg....
- Ik ben er wel bang voor geweest. Maar ik wilde niet ingrijpen: men moet het zelf
ondergaan en een uitweg zoeken. Ik zelf heb die uitweg gevonden in de idee van de
revolutie. Wij hangen te veel aan ons persoonlijk geluk. Wat maakt dat uit in de
wereld, in het leven der duizenden? Er is maar èèn ding waar alles om gaat: het geluk
van alle menschen ter wereld. Het algemeene aardsche geluk. Alleen lafheid en
burgerlijk atavisme doet ons nog vasthouden aan verouderde christelijkheden: de
ziel, monogamie, individualiteit; en het afschuwelijkst zijn de moderne surrogaten
daarvoor: religieus socialisme, christen-anarchisme en de rest. Alleen het communisme
heeft zin, en is zin, de zin der geheele wereld. Ik heb in het communisme het organisch
complement gevonden van mijn persoonlijk geluk, een bovenpersoonlijke
saamhoorigheid, het verband dat meer omspant dan twee menschen.
- Maar ik kan en wil geen communiste worden! Ik haat die ideologie, juist omdat
zij de ontbinding wil der familie, van het gezin, van de monogamie. Het gezin is de
cel....
- Precies, maar in een andere zin: als kerker. Als cachot, waarin je verstikt. En
voor de rest ben je gek: want door je werk op het atelier bewijs je de ontoereikendheid
van het huwelijk, zelfs van het goede. - Ik althans wil meer, ik héb meer.
Vera werd, onder zijn hardheid, bedroefder en feller: - nee, als het goed is, is het
een deel of de weerspiegeling van het geheel.
- Van welk geheel? - Maar je hebt, ondanks je-zelf, volkomen gelijk: alleen als
deel van het geheel heeft het leven van een, of van twee, of van twintig menschen
een zin; maar omdat jij, hoor je, jij, dat niet zijn wilt met je verouderde,
half-katholieke, half-nietzscheaansche burgerlijkheid daarom ga je kapot, en daarom
gaan wij kapot, of ‘het’ tusschen ons, het wereldberoemde ‘het’ - Schoft, gilde zij, ga dan weg, ga dan weg! [Regel wit] 3 ramen; zwaar [ ramen:
zwaar 4-5 verstard; een heet, dood [ verstard: een heet dood 5 op zijn zijde en [ op
zijn zij, en 8 toe alsof [ toe, alsof 10-11 De engel, die hen gescheiden had, was [ De
engel die hen gescheiden had was 12 31 [ 31. 13 Leipzigerstrasze, en [
Leipzigerstrasze; en 14 vrouwen, die [ vrouwen die 15 zaten op [ zaten, op 16
ontbraken, maar [ ontbraken - maar 18-19 te werken, maar de bittere wrevel, die haar
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vergalde, verlamde haar werkkracht. Woedend [ te werken. maar de bittere wrevel
die haar vergalde, verlamde haar energie. woedend 19 slechte, stompzinnige [ slechte
stompzinnige 20 lagen. Weer [ lagen. weer 21 Leipzigerstrasse... [ Leipzigerstrasze....
22 dacht ze [ dacht zij 23 Theo en niet [ Theo, en niet 24 Hoor je Vera [ Hoor je het
Vera
blz. 113
2 eerst dat [ eerst, dat 2 goed was. Wat [ goed was. wat 3 niet meer en [ niet meer,
en 6 helpen? Wat [ helpen? wat 6 uit. Maar ik zie althans ièts om [ uit. - maar ik zie
althans iéts om 7-8 staking... maar [ staking.... maar 8 doe? Ik ben Theo immers
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al kwijt? Maar [ doe? - Ik ben Theo immers al kwijt. Maar 10 wraak? Vera [ wraak?
- Vera 10 eindelijk [ eindlijk 11-12 Wreek je en doe het goed; - voel je niet, dat je
weer beter wordt? Harder en sterker, voel je wel...? Ja, ik [ Wreek je, en doe het goed.
Voel je niet, dat je weer beter wordt? harder en sterker. voel je wel..? Ja, ik 13 tanden
heb en [ tanden heb; en 14-15 ga. Nu lijk ik weer iets op vroeger. Nu durf ik weer,
nu is het uit met de liefheid, met [ ga. Zoo, nu lijk ik weer iéts op vroeger. Nu dúrf
ik weer. Nu is het uit met de liefheid; met 15 verrekken! Ik [ verrekken! - Ik 16 ook
Theo [ ook, Theo 17 een schim van mij, met [ een schim van mijzelf, met 18 met
mij, niet met mij. Ik ben niet aangeraakt, ik [ met mij. Niet met mij. Ik ben niet
aangeraakt. Ik 20 tezamen [ tesamen 20 dat kan [ dat kán 23 (jij verraadt -) [ (- jij
verraadt -)
blz. 114
1 32 [ 32. 3 Berlijn). [ Berlijn -) 4-5 doorliep zij het atelier en [ doorliep ze het
atelier, en 6 Leipzigerstrasse [ Leipzigerstrasze 6 Zij liep [ Ze liep 7 zeven uur en [
vijf uur, en 10 was sterk en hield aan, zij [ was sterk, en hield aan: zij 11 gefingeerd
was en [ gefingeerd was, en 12 verijdeld: zij wìlde [ verijdeld: Zij wilde 13
voortgetrokken en [ voortgetrokken, en 15 licht achterover [ licht-achterover 16
stroom, die [ stroom die 18 wachten, men [ wachten: men 19 alsof zij probeerde weg
[ alsof ze probeerde om weg 21 haastiglijk’) en zocht nerveus bladerend naar [
haastiglijk’), en zocht - nerveus bladerend - naar 22-24 ze kon nog afh.... Ja, hallo,
hier... eine Unbekannte - ze kon nog niet anders zeggen - gehen Sie in die
Passauerstrasse, 64, da finden Sie die ganze kommunistische Bande [ ze kon nog afh
- Ja, hallo, hier,.... eine Unbekannte - ze kon nog iets anders zeggen - gehen Sie in
die Passauerstrasze nummer 64, da finden Sie die ganze communistische Bande
blz. 116
2-3 doorgaf aan de politie, waarmee ze gespeeld had en die ze misschien niet zou
zeggen... [ doorgaf, aan de politie, waarmee ze gespeeld had, en die ze misschien
niet zeggen zou - 4 gonzende, schelle [ gonzende schelle 9 stond ze in [ stond ze, in
11 alléén [ alléen 12 zwakheid en schaamte [ zwakheid, en schaamte 13 liep ze [
ging ze Tussen de regels boven ging staat liep 13 Potsdamerstrasse [ Potsdamerstrasze
13 terugkeert [ terug keert 14 inbrak. Ze wilde huilen [ inbrak. - Ik wil huilen 15 vele
straten [ enkele straten 15 huis, waar [ huis waar 16 gehouden en [ gehouden, en 18
wachtwoord en [ wachtwoord, en 20 Genossin, expliceerde [ Genossin!, expliceerde
21 de trap en [ de trap, en 22 moed en [ moed, en 23 voltooiïng [ voltooiing 24 stil.
Ze klopte en [ stil. ze klopte, en
blz. 118
3 haar: Nein meine Kleine, das ist lieb von Dir. - Maar [ haar: nein, meine Kleine,
das ist... lieb von Dir. - . maar 6 verraten - [ verraten! - 7 (Wordt vervolgd) en H.
MARSMAN [ ontbreken
blz. 120
1-3 VERA en VI en 33 [ V (nieuw blad) 33 (nieuw blad) 4-5 nieuwe fabrieksbouw
[ Nieuwe Fabrieksbouw 7 instapt naar [ instapt, naar 8 ‘Ik [ “ik 8 jaar” - [ jaar.’ - 9
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34 [ 34. 18-19 hing en [ hing, en 20 was...): Parijs [ was....): Parijs 20 fluïdium [
fluïdum
blz. 122
1 pompeuse [ pompeuze 2 New York [ New-York 2 toevallig dat [ toevallig, dat
3 Neu-babels-berg [ Neu-babels-berg 4 weggeweest [ weg geweest 5 precies. Het
was September 19 ... - [ precies. - Het was September 19... - . 6 een onweer, de [ een
onweer. de 8 een donkere regen, die [ een donkeren regen die 9 zwarte, glimmende
[ zwarte glimmende 11 Detroit; hij [ Detroit: hij 12 tot ingenieur, hij hield [ tot inge-

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

207
nieur (de klassieke amerikaansche loopbaan, of renbaan van alle gelukszoekers in
het westen, maar wie bewandelt, of beraced in werklijkheid dezen weg? Hij hield
13 nerveuse [ nerveuze 14 macht ... Plotseling [ macht.. ...Plotseling 18 35 [ 35. 23-24
grauwen, koppigen donder en [ grauwen koppigen donder, en
blz. 124
2 lamp; het gouden [ lamp: het gouden 5 het raam en [ het raam, en 7 verte.
Daarvoor [ verte. - Daarvòòr 8 kinderen, die [ kinderen die 10 onwerkelijke [
onwerklijke 12 donker haar dat [ donker haar, dat 14 eenzame duistere [ eenzame,
duistere 16 genoemd (...maar jaren [ genoemd (jaren 16-17 wakker als [ wakker, als
17 van een jong [ van jong 18 verbleeken, langzaam en zonder veel pijn, maar [
verbleeken; langzaam, en onder veel pijn, maar 20 Passauerstrasze [ Pragerstrasze
23 klaarte, naar [ klaarte; naar
blz. 126
1 wachtten [ wachten 1 op het einde en [ op het einde, en 4 niet. Ook [ niet Ook
5 gaan en [ gaan, en 6 kracht en [ kracht - en 7 verleden en [ verleden, en 9 achterlaten
[ achter laten 11 36 [ 36. 13 maanlicht en [ maanlicht, en 13 hemel, dat [ hemel dat
14 venster, was [ venster was 15 steile, zwart-beschaduwde [ steile zwart-beschaduwde
16 den geheelen hemel en [ den geheelen hemel, en 18 wakker: met groote, van [
wakker; met groote van 19 de ijle lichtende [ de ijle, lichtende 19 nachten, die [
nachten die 22 laatdunkendheid, niet één gedachte [ laatdunkendheid niet èèn gedachte
blz. 128
3 bezielde, ontluisterden [ bezielde ontluisterden 9 werden en [ werden, en 11 te
sperren en [ te sperren, en 11-12 begeerde - te [ begeerde! - te 12-13 Tussen Waarom?
... en Hauser had staan in het handschrift de volgende, niet doorgestreepte, regels:
[Nieuwe alinea] Omdat ik zijn stem wil hooren, hoe vaag dan ook, zijn stem, zijn
stem! - en opnieuw doorvlijmde haar de schaamte, omdat zij nu, nu al, hier nog,
terwijl zij nog niet eens den moed had gehad om weg te komen van Theo, zich
betooveren liet door een gestalte, een stem, een wild, vreemd wezen, dat als een haan
op de vuilnisbelt stond van hun ellende, en dat haar even, vluchtig en achteloos had
aangezien. Meer niet. Meer zeker niet! Integendeel: 16 langs zijn linker wang [ lang
zijn wang 22 krachtige, boeiend [ krachtige boeiend 23 gestaan en [ gestaan, en
blz. 130
1 die enkele [ de enkele 2-3 Tussen gehinderd had en Nu lag zij wakker staan in
het handschrift de volgende, niet doorgestreepte, regels: [Nieuwe alinea] ‘.... ik ga
van hem houden!... - Maar wat gemeen is dat, Vera, wat ben je gemeen. Dat is pas
een echte snolle-natuur, dat je zoo snel vergeet. Ben ik Theo dan al vergeten? Nee,
nee, nee, maar ik wil leven, hoor je het, leven, en de rest raakt mij niet. Ik kan het
niet helpen, ik wil het niet helpen. Ik wil een kerel hebben: Theo, of Hauser, wat
doet het er toe?! Ja, zoo is het, voor de rest wil ik niets. Ik wil grijpen, en gegrepen
worden, en verder niets. En nu wil ik slapen.’ [Nieuwe alinea] 3-5 De regels Nu lag
zij [...] nog in de nacht ... ontbreken in het handschrift. 7 37 [ 37. 10 en
zacht-parelmoer. De zon [ en zacht parelmoer. - De zon 11 De warmte, die [ De
warmte die 12 herfstwind, die [ herfstwind die 13 zout en [ zout, en 14-15 een snel,
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klein zeilschip, dat [ een snel klein zeilschip dat 15 zwijgenden [ zwijgende 20 zeil
en [ zeil, en 21 in een witten boog wildschuimende [ in een witten boog wildschuimende 23 bij de schoot. Verla [ bij den schoot. Vera 24 dichtbij. Alle [
dichtbij: Alle

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

208
blz. 132
5 al deze gevoelens [ alle deze gevoelens 5 broeien en [ broeien, en 7 meer en [
meer, en 8 haar verachting [ hare verachting 9 - Waarom bleef zij dan nog? - Omdat
[ - waarom bleef zij dan nog? - omdat 11 de vrouw te zijn of [ de vrouw te zijn, of
11 een man, die [ een man die 12 bleèf [ bléef 13 verachting, waarmee [ verachting
waarmee 18 stellig, dat [stellig dat 21-22 en onderzoekend maar tegelijk zoo
ongenaakbaar en bijna argeloos-afwezig aan, dat [ en onderzoekend aan, maar tegelijk
zoo ongenaakbaar en bijna argeloos-afwezig, dat
blz. 134
4 wrak, dat [ wrak dat 5 zat: of aan de jaren met hem, die [ zat; of aan de jaren met
hem die 6 geluk en haar hadden gestort in ellende en [ geluk, en haar hadden gestort
in ellende, en 7 nu niet en [ nu niet, en 8 voordek, niet [ voordek niet 10 ontwapende
en [ ontwapende, en 11 wild, warm [ wild warm 13 In het handschrift staat zonder
verdere aanduiding boven de eerste regel die begint met de woorden uit hem week.
Donker doorbroeide de volgende met potlood omlijnde, niet doorgestreepte, bijzin:
waarop het boegwater netten wierp van sidderend schuim. Hieraan gaan een pijltje
en de met potlood geschreven woorden dit niet vooraf. 14 zijn lichaam en [ zijn
lichaam, en 14-15 die bonsde tegen zijn slapen en zijn oogen [ In het handschrift
doorgestreept, evenals het woord vertroebelde waaronder een stippellijn staat die
de doorstreping ongedaan maakt. 15 wachten, - [ wachten; - 18 schouders. [
schouders. - 19 In het handschrift sluiten na de laatste zin van dit hoofdstuk
onmiddellijk de volgende, niet doorgestreepte, regels aan: Hij schreeuwde niet; hij
sprong niet op naar het voordek. Hij vernielde hun koppen niet onder zijn hak. Hij
klemde zijn vingers vaster nog om het boord. Hij zat star in elkaar gedoken, zijn kin
tusschen zijn handen geklemd op het boord. - Hij sprong niet in zee. Hij zat stil en
verwezen te staren in dansende golven, en hij hoorde hoe op het voordek, drie pas
van hem af, twee jonge dieren zich wentelden in hun geluk. - [Regel wit] 20 (Wordt
vervolgd) en H. MARSMAN [ ontbreken
blz. 136
1-3 VERA en VII en 38 [ VI. (nieuw blad) 38. (nieuw blad) 5 Victoriastrasse [
Victoriastrasze 6 Sinds hun vertrek een jaar geleden van Hiddensoe [ Sinds hun
vertrek een jaar geleden op een zonnigen herfstdag van Hiddensoe 10 jonge,
levenskrachtige [ jonge levenskrachtige 11-13 Zij reisden in een kort, veerend tempo
van Berlijn over Dresden, Praag en Weenen naar Constantinopel, vandaar langs de
Noord-Afrikaansche kust naar Gibraltar. [ Zij reisden in een kort - veerend tempo
van Berlijn over Dresden, Praag, en Weenen naar Konstantinopel; vandaar langs de
noord-afrikaansche kust naar Gibraltar. 14 sterker [ stèrker 14-15 Saragossa en [
Saragossa, en 16-17 Monte Carlo [ Monte-Carlo 18 Bretagne en [ Bretagne, en 19
Westkapelle en [ Westkapelle, en 19 aan zee en [ aan zee, en
blz. 138
2 tekort, dat [ tekort dat 3 de Leipzigerstrasse, naar [ die Leipzigerstrasze; naar 7
Europa, zagen [ Europa zagen 9 liepen, was [ liepen was 10 eenzaam en [ eenzaam,
en 11 droom en [ droom, en 12 voeten en [ voeten, en 12 ruimte en [ ruimte, en 13
geleund hing [ geleund ging 15 felle, cultureele belangstellingen, die [ felle cultureele
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belangstellingen die 17-18 grepen geen oogenblik tot in de diepere lagen [ grepen
geen oogenblik in in de diepere lagen Tussen de regels boven het tweede in staat:
tot 19 ontbinden.... [ ontbinden. - .... 20 39 [ 39. 21 in de Victoriastrasse. Hauser [
in de Victoria. Hauser 22 gekomen en [ gekomen, en
blz. 140
1 voor dien [ voordien 1 wàt [ wát 2 houdt en [ houdt, en 3 machten, die hen
schijnen te binden heeft [ machten die hen schijnen te binden, heeft 4 tasten en, haar
[

H. Marsman, Vijf versies van ‘Vera’

209
tasten, en haar 5 eeuwig eendere [ eeuwig-eendere 6 mannen, die [ mannen die 7
filosofieën [ philosophiën 9 moordcampagnes [ moordcampanjes 10 verdienen) was
[ verdienen), was 16 zonder phrase, te [ zonder phrases, te 22 Moskou [ Moscou 23
hèm [ hém 24 detesteerde [ desterde 25 communisme en de sov- [ communisme, en
de sow [jets]
blz. 142
2 Stalin en [ Stalin, en 5 karakter en [ karakter, en 5 vaderland, dat [ vaderland dat
7 leek en [ leek, en 9 de Vereenigde Staten.) Hij [ de Vereenigde Staten.) - Hij 10
Tussen Dostojewski en want stuk voor is in het handschrift de volgende regel
ingevoegd: - in heel zijn werk kwam geen eenvoudige kerel voor die kon boksen en
roeien - 11 geweten, en [ geweten; en 12 buiten-kerkelijk [ buiten kerkelijk 12-13
Hij, Hauser, leefde ongebreideld en zorgeloos. - Alleen [ Hij, Hauser, leefde ongebreideld, en zorgeloos -. Alleen 16 sliep hij en [ sliep hij, en 19 40 [40. 20 Theo
Walter... Vera [ Theo Walter.... Vera 21 af en staart [ af, en staart 24 schreeuwen....
Vera [ schreeuwen;... Vera
blz. 144
3-4 brengen? Waar zou hij zijn en [ brengen? waar zou hij zijn, en 5 verkeerd, dat
zij überhaupt in mij leven en bewijzen zij niet - neen, zij [ verkeerd dat zij überhaupt
in mij leven; en bewijzen zij niet, - neen, zij 6 Carl Heinrich en [ Carl Heinrich, en
6-7 zegt haar duivel die ook nu [ zegt de duivel met wie zij haar leven lang dit soort
dialogen gevoerd heeft, en die ook nu 7-8 zit, in deze vreemde kamer in de
Victoriastrasse, dat [ zit, (in deze vreemde kamer in de Victoriastrasze,) dat 8-9 aan
dingen, die [ aan de dingen die 9 bedroefd en [ bedroefd, en 12-13 helpen, wie dan
wel? Het [ helpen,: wie dan wel? - het 15-16 vlammen, nee, daar [ vlammen; nee,
daar 16 Dan plotseling weer zwak en [ Dan, plotseling weer zeer zwak, en 19
herinneringen en [ herinneringen, en 20 41 [ 41. 21 verlof, die [ verlof die
blz. 146
2 en Japan. [ en in Japan. 3 reëël naar hun meening en [ reëel, naar hun meening,
en 4 opstaan ergens [ opstaan, ergens 6 de fabriek, die onder zijn leiding stond, had
[ de fabriek die onder zijn leiding stond had 7 kunnen en [ kunnen, en 7 bereikt; hoe
[ bereikt; en hoe 9 verveelvuldigen [ verveelvoudigen 11 verteld. In [ verteld. - In
13 perfectioneeren en [ perfectionneeren, en 15 verrijken en [ verrijken, en 16 later
[ daarna Tussen de regels boven daarna staat later 18 Soms, als [ Soms als 18 zeide
zij: goed, maar in beschaving is Europa [ zeide zij: - goed, maar in beschaving is
Europa 20 beschaving en [ beschaving, en 22 Europa? Waar haal je de nonsens
vandaan? [ Europa? waar haal je de nonsens vandaan. 23 Europeesche [ europeesche
24 vóór dat ze christelijk is. - [ vòòr dat ze christelijk is blz. 148
1 Stel, dat [ Stel dat 3-4 voor hierarchie, orde, gezag en precies de zelfde
ontzenuwing heeft de Europeesche beschaving zelf doorgemaakt [ voor hiërarchie,
orde, gezag; en precies dezelfde ontzenuwing heeft de europeesche beschaving-zelf
door gemaakt 6-7 net eender, alleen heb ik soms het gevoel - hoe goed het ook
tusschen ons is - of ik iets wat er geweldig op aan komt, verloren heb ... [ net eender;
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alleen heb ik soms - hoe goed het ook tusschen ons is, - het gevoel of ik iets, wat er
geweldig op aankomt, verloren heb... 9 - Ja, dat is het geloof ik, maar dat niet alleen
... [ - Ja, dat is het... 12 handen en [ handen, en 15-16 maar ik vind vooral twijfelen
een overbodig soort tijdverdrijf. [ maar ik vind dat altijd een overbodig soort
tijdverdrijf. - Tussen de regels boven dat altijd staat vooral twijfelen en boven een
staat erg 18 De weemoed, die [ De weemoed die 19 Wladiwostok en daarna jarenlang
[ Wladiwostok; en daarna jaren lang 20 rotsen en [ rotsen, en 21 zacht-wiegende [
zacht wiegende 23-24 H. MARSMAN (en Wordt vervolgd) [ ontbreken
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blz. 149
1-3 VERA en VIII en 42 [ 42. 5-7 de stad en meestal lunchte zij dan, na haar
wandeling door de Tiergarten weer in haar hotel in de Victoriastrasse: een enkele
keer [ de stad, en meestal lunchte zij dan na haar wandeling door den Tiergarten weer
in haar hotel in de Victoriastrasze; een enkelen keer 8 Berlijn en [ Berlijn, en 9 omtrek,
maar [ omtrek; maar 10-11 lag zij, droomend of lezend, enkele uren op den divan in
haar kamer en [ lag zij droomend of lezend enkele uren in haar kamer op den divan
en 11-12 herinneringen, die haar vervulden en over de moeiten, die [ herinneringen
die haar vervulden, en over de moeiten die 14 werkloos [ werkeloos 14 waar zij, een
[ waar zij - een 15 al haar krachten omgezet had in arbeid [ al haar krachten had
omgezet in energie 17 verdoofd en [ verdoofd, en 19 onderging? De [ onderging. De
20-21 om haar eeuwig heil zooals de oude pastoor het genoemd had, knabbelde aan
haar hart [ om haar eeuwig heil, zooals de oude pastoor het genoemd had, kwam met
voortdurend dieper knagende hardnekkigheid knabbelen aan haar hart 21 Carl. Goed
[ Carl. - Goed 23 heen wentelen en [ heenwentelen, en
blz. 152a
1 voort en [ voort, en 2 zes ... - of [ zes.... - of 3 evenwicht, dat haar - zij wist niet
meer hoe - nog [ evenwicht dat haar - zij wist niet meer hoe, nog 4 verliezen en [
verliezen, en 4 afgronden, die [ afgronden die 5 Of zij zei tien [ Of zij zei: tien 6-7
afgehangen, zinneloos [ afgehangen zinneloos 7 zenith, de [ zenith; de 8
Victoriastrasse [ Victoriastrasze 9 het bijna sarrend onverbiddelijk antwoord [ het
bijna sarrend - onverbiddelijke antwoord 12 men kon [ men kan 13-14 de films, die
[ de films die 17 Tauentzienstrasse [ Tauentzienstrasze 17 ‘De Moeder’ [ ‘de Moeder’
23 vervlochten en [ vervlochten, en
blz. 152b
2-3 Met groote hunkerende oogen en [ Met groote, hunkerende oogen, en 5 Theo
in [ Theo, in 6 vlag. - [ vlag.. - 7 in den kouden Novemberdag [ in de kouden
Novemberdag 8 soms een blik, soms [ soms een blik soms 9 wildvlagend [ wild
vlagend 11-12 op straat was gevolgd, de vlag, die onzichtbaar voor wie niet geloofden,
boven de duizenden uitwoei [ op straat, was gevolgd, de vlag die onzichtbaar voor
wie niet geloofden boven de duizenden uit woei 13-14 of zij - tevergeefs weerstrevend
- langzaam terugkeerde naar een huis, dat zij voor goed had verlaten [ of zij - te
vergeefs weerstrevend langzaam terugkeerde naar een huis, dat zij voor-goed had
verlaten
blz. 153a
18 in de gure Novemberwind [ in de guren novemberwind 19 zien, straks [ zien;
straks 20 één [ èèn 21 vaag en [ vaag, en 22 de bar, waar [ de bar waar 23 in een hoek
en [ in een hoek, en
blz. 153b
1 vervoering, die [ vervoering die 1 liggen en [ liggen, en 2 als een nevel [als nevel
3 leege, loome ontbering [ leege loome ontbering 5 een gemis is. - Maar [ een gemis
is - Maar 6 goed dan, het ìs een gemis, ook in mij, - zij [ goed dan: het is een gemis,
ook in mij - - zij 8 - hoe zou alles geloopen zijn, als [ - hoe zou alles geloopen, als 9
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Nu [ Nú 11 en zóó [ en zòo 11-12 had geraakt? Nieuwe alinea. Och, ik geloof [ had
geraakt? Maar is deze film communistisch? Is Pudowkin niet allereerst cineast? Aansluiten. Och, ik geloof 13-14 Natuurlijk, eenstemmigheid [ Natuurlijk:
eenstemmigheid 15 dacht zij: ik [ dacht zij: - Ik 16 niet: maar één ding [ niet. Maar
éen ding 19-20 van Dreyer dààrom althans niet boven De Moeder stellen. Misschien
[ van Dreyer, dáarom althans, niet boven de Moeder stellen. - Misschien 24 een mist
die zij [ een mist die - zij 25 binnenkomt en [ binnen komt, en
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blz. 154
1 een wolk [ wolk 2 zitten en [ zitten, en 3 klaart op, nog [ klaart op; nog 5 dansen
... dan [ dansen --- Dan 5 kwijnende [ vurige 6 wellust en met [ wellust, en, met 7
zachte bedwelmende geestdrift. [ heldere, veerkrachtige geestdrift. - 8 44 [ 44. 10
Hintzen en [ Hintzen, en 10-11 hypothesen en [ hypothesen, en 12 Sechstage-rennen
[ Sechstage-Rennen 14 soms bij een film als Anne Karenine [ soms, bij een film als
Anne Karénine 19-20 den zorgeloos lachenden, robuusten Hauser, en haar, Vera,
wier forsche landelijke verschijning [ den zorgeloos-lachenden, robuusten Hauser,
en haar, Vera, wier forsche, landelijke verschijning 21 schoonheid, onderging [
schoonheid - onderging 22 van een paar inderdaad [ van een paar, inderdaad 23-24
uit hààr vooral, scheen het [ uit háar vooral scheen het
blz. 156
2 Hauser hadden [ Hauser, hadden 4 haar cabinet de toilette en na een spaarzaam
ontbijt lag [ haar cabinet de toilette, en na een spaarzaam ontbijt, lag 5 nietsdoen [
niets-doen 6 hart dat [ hart, dat 7 een werktuigelijk antwoord [ één werktuigelijk
antwoord 7-8 houden, dan behoud je hem [ houden dan behoudt je hem 8 Dikwijls,
als [ Dikwijls als 9 bevond en [ bevond, en 10 wezen dat [ wezen, dat 11 geweest
was; en [ geweest wás; en 14 moment, dat [ moment dat 18 zij ten einde raad deze
[ zij, ten einde raad, deze 19 kleeden en [ kleeden, en 21 ging zij dan de [ ging zij
dan, de 22 middagconcert en [ middagconcert, en 24 refrein dat [ refrein, dat
blz. 157
1 verzwakt [ verzakt 1 een stem [ één stem 2-3 Vera, geef het niet op, en blijf van
hem houden ... [ Vera, geef het niet op; blijf van hem houden, niet alleen om hem te
behouden, misschien zelfs om hem te behoeden, voor zichzelf, - en voor jou. - 4-5
H. MARSMAN en (Wordt vervolgd) [ ontbreken
blz. 158
1-3 VERA en IX en 45 [ (nieuw blad) VII 45. (nieuw blad) 4 vijf [5 5 zwanger en
[ zwanger, en 6 hebben? Zou ze [ hebben? zou ze 7 - Hij bemerkte met een
verwonderden schrik [ - Hij merkte met een verwonderde schrik 8 hij, eerlijk gezegd,
überhaupt [ hij eerlijk gezegd überhaupt 9 werk en [ werk, en 10 langzaam rijpende
[ langzaam-rijpende 11 voor den avond, dat [ voor den avond (dat 13 roulettes
gekregen. Een [ roulettes gekregen). Een 15 verliep althans 's avonds hun [ verliep,
althans 's avonds, hun 18 dikwijls - zich zelf en hun liefde, en voor zoover [ dikwijls!
- zichzelf en hun liefde, en voorzoover 19 haar lediggang [ hare lediggang 19-20 het
laboratorium en vergat letterlijk alles wat [ het laboratorium, en vergat àlles letterlijk
wat 21 verstrooien en [ verstrooien, en 21-22 terwijl zij tusschen twee angstdroomen
sluimerde [ terwijl zij nog, of pas, tusschen twee angstdroomen, sluimerde 23
bedriegelijken schijn [ bedrieglijken schijn
blz. 160
1 de vrouw, die [ de vrouw die 2 Hiddensoe - hem [ Hiddensoe, - hem 2 wél [ wel
3 constateerde in [ constateerde, in 4 cultuurhistorische [ cultuur-historische 5 Daar
stond tegenover dat hij (misschien tengevolge [ Daar stond tegenover, dat hij (tengevolge 7 viel) niet [ viel -) niet 8 sleur? Waarom [ sleur? - waarom 10 te diep
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of tenminste te plechtig werd en [ te diep, of tenminste te plechtig werd, en 13 een
oogenblik aan en [ een oogenblik aan, en 17 was), ... maar [ was), zijn.... maar 19-20
en naarmate zij in een bepaalde faze van zijn bestaan een behaaglijker element [ en
naarmate zij, in een bepaalde phase van zijn bestaan, een behagelijker element 21
leefde mede bepaalde, ontging [ leefde, mede bepaalde ontging 22 vooral, dat [ vooral
dat 23 product was, dat [ product was dat
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blz. 162
1 vrouw, die op Vera geleek, had [ vrouw die op Vera geleek had 2 raadsels en [
raadsels, en 4 daagde hem met een onverwrikbare strengheid voor een gericht en [
daagde hem, met een onverwrikbare strengheid voor een gericht; en 6-7 Tussen legde
rekenschap af en De trein staan in het handschrift de volgende, niet doorgestreepte,
regels: (- Ik erken geen geweten; ik doe wat mij lust. Ik heb haar geroofd, inderdaad;
wat is daartegen? - Ik ben haar trouw, bovendien. - Zoolang ge geen lust voelt tot
ontrouw; maar gij verwaarloost haar met een onduldbare zelfzucht; - Goed, ik erken
zelfzuchtig te zijn, maar... - Ziet gij niet dat zij lijdt? - waaronder? - niet onder uw
verwaarloozing, inderdaad, omdat zij in haar liefde een kracht vindt, die haar
onafhankelijk maakt van uw genegenheid. - Vreest zij dan niet mij te verliezen? Ook dit antwoord, hoe vragend dan ook, bewijst weer uw zelfzucht. Denk eens aan
haar: zij verloor haar geloof; - Ja, ik herinner mij dat zij mij dat gezegd heeft; - Maar
vóélt ge dan niet, wat dat zeggen wil? - Neen, en buitendien: dat alles ligt lang voor
mijn tijd. Ik heb uitsluitend te maken met dit oogenblik, het verleden is voor de
dooden, de toekomst voor de ongeborenen. - ook de toekomst van uw geluk, ook
haar toekomst? - Wat kan er haar dan overkomen? - Haar kan m i s s c h i é n
overkomen, wat u vrij wel zeker overkomt: gij zult stikken in hoogmoed. -) [Nieuwe
alinea] 9 op en [ op, en 9 den trein: plotseling [ den trein; plotseling 10-11 hier buiten
op het perron op [ hierbuiten op het perron, op 12 van een man, die niet kan begrijpen,
dat [ van een man die niet kan begrijpen dat 13 morgen [ Morgen 14 46 [ 46. 15 De
lente begon en het leven herademde. [ De lente begon, en Vera herademde. 17 woei
had een wonderlijk zachtmousseerend aroma [ woei, had een wonderlijk zacht
mousseerend aroma 18 De stad rekte zich, begon zich zorgeloozer te bewegen [ De
stad rekte zich, ging zich zorgeloozer bewegen 19 ambassades, die [ ambassades die
21-22 lieten langzaam de koortsige spanningen vieren, en losten ze op in het lenige,
zonnige voorjaarslicht [ lieten langzaam de koortsige spanningen glippen en zich
uit-vieren, en zij losten zich op in het lenige, zonnige voorjaarslicht Tussen de regels
onder zich staat ze [op] 22-23 herademden en ook de kinderen, de vogels en vlinders
[ herademden, en de kinderen, de vogels en de vlinders 23-24 De harde, loodgrauwe
kou van het wintersche water [ De harde loodgrauwe kou van het wintersche water
Tussen de regels boven het en water staat de en plassen
blz. 164
2 in de blinkende vlagen [ in blinkende vlagen 4 in de bar en [ in de bar, en 5
openging en [ openging, en 9 gaan [ glijden 11 eventualiteiten, die [ eventualiteiten
die 13 stuiten en [ stuiten, en 15 ruimte, zij [ ruimte, ze 15 in dien hoek [ in die hoek
16 alleen zijn en [ alleen zijn, en 17 van het begin af onbedrieglijk [ van het begin
af, onbedrieglijk 18 bedreigde - of [ bedreigde, - of 19 in den grond [ in de grond 20
zwak worden en [ zwak worden, en 21 hij? Wat [ hij? wat 21-22 er toe? Een haat,
die wilder was omdat zij niet [ er toe? een haat die wilder was omdat hij niet 22-23
maakte haar na [ maakte haar, na 23 betaalde en [ betaalde, en 24-25 telefoongesprek,
[ telefoongesprek:
blz. 166
2 straten en [ straten, en 3 slop [ slob 4 dat hij haar vastgrijpen zou en [ dat hij
vastgrijpen zou, en 5 een verwensching mompelend verder en [ een verwensching
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mompelend, verder, en 6-7 voorbij ging... Nieuwe alinea. Op een hoek [ voorbij ging.
waarom nam hij haar niet. Aansluiten. Op een hoek 7 stond ze stil en gilde om [ stond
zij stil, en gilde, om 9 straatsteenen en [ straatsteenen, en 9-10 Een diepe, plotseling
opwellende deernis met zichzelf, - en met hem, en met hààr [ Een diepe plotseling
opwellende deernis, met zichzelf, - en met hem, en met háar 11-12 doorsijpelde haar
en [ doorsijpelde haar, en 14 overstroomde. Zij [ overstroomde - Zij 15 rammelde [
ramde 16 uit den modder en leunde toen minutenlang duizelend tegen [ uit den
modder, en leunde toen, minuten lang
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duizelend, tegen 17 in haar op en [ in haar op, en 18 afzakte en [ afzakte, en 20 den
nachtbel, de portier [ den nachtbel; de portier 21 Toen zij [ Toen ze
blz. 168
1 47 [ 47. 4 en sterk en de glans van haar helblond haar [ en sterk; en de glans van
haar hel blond haar 10 bespoeld, zij had al als kind aan de haven gestaan en [ bespoeld;
zij had al als kind, aan de haven gestaan, en 11 van de meeuwen [ Tussen de regels
boven van de staat der 12 zee naar [ zee, naar 13 noordduitsch [ noord-duitsch 14
kende, maar [ kende; maar 15 water zilver [ water; zilver 17 gezicht en [ gezicht, en
19 gesneden maar [ gesneden, maar 20 in den herfstwind [ in de herfstwind 21 door
een vliegenden sneeuwstorm vertrouwelijk [ door een vliegenden sneeuwstorm rendieren, rendieren! - vertrouwelijk 23 zonder schroom de [ zonder schroom, de
blz. 170
1 een wissel, de [ een wissel; de 5 erbarmen. Toen viel het hoofd - met [ erbarmen.
- Toen viel het hoofd, - met 6 van den romp en hij staarde met [ van den romp, en
hij staarde, met 6-7 sterke, fiere gezicht [ sterke fiere gezicht 8-9 vizier. Nieuwe
alinea. Toen de trein [ vizier. Regel wit. Toen de trein 9 dagelijks weerkeerende [
dagelijks-weerkeerende 10 ik haal je af van dézen trein.’ [ ik haal je af - van déze
trein.’ - 11 antwoordde niet, slaapwandelend liep hij het station uit en [ antwoordde
niet; slaapwandelend liep hij het station uit, en 12 kende. Hij at ergens in een klein
restaurant, dwaalde [ kende. hij at ergens in een klein restaurant; dwaalde 13 geweest
was en [ geweest was, en 15-16 niet naar Vera vanavond, niet naar Vera! - Waarom
[ niet naar Vera, vanavond - niet naar Vera! - waarom 16 Eénmaal [ Eènmaal 19 aan
zijn oor: ‘Tot morgen’. [ aan zijn oor: - ‘Tot morgen’. 20-21 H. MARSMAN en
(Wordt vervolgd) [ ontbreken
blz. 172
1-3 VERA en X (Slot) en 48 [ 48. 4 ontwaakte en [ ontwaakte, en 10 blééf [ bléef
11 de pijn, die haar lijfelijk stak in haar hart, werd [ de pijn - die haar lijfelijk stak
in het hart - werd 13 verslagen? wie heeft [ verslagen? - wie weet dit ooit? wie heeft
14 tenslotte [ ten slotte 15 kleedde en [ kleedde, en 17 misleidende en [ misleidende,
en 19 voor zoover [ voorzoover 20 voor hem, dat haar [ voor hem dat haar 22 wènsch
[ wénsch 23 voor haar onmachtig [ voor haar, onmachtig
blz. 174
1 ontmaskerd had en zich schaamde over de botte bezitsdrift, die [ ontmaskerd
had, en zich schaamde - schaamde zij zich? - over de botte bezitsdrift, die 5 De klaarte
en de simpele vastberadenheid, die [ De klaarte, en de simpele vastberadenheid die
6-7 verduisterden nu en [ verduisterden nu, en 8-9 Zij wandelde, hoe zwak en
ontredderd zij zich ook voelde, den [ Zij wandelde - hoe zwak en ontredderd zij zich
ook voelde - den 11 het oogenblik dat [ het oogenblik, dat 12 jong en [ jong, en 14
slechts weemoed en een - zou dat kunnen? - hèldere pijn [ slechts weemoed en - een,
zou dat kunnen? - hèldere pijn 15-17 - Hoe zwak was zij en hoe klein was haar hart.
Smal en vermoeid, maar rechtop, schijnbaar nog lezend in ‘der Teufel’ van Neumann,
zat zij in haar gewone hoek, en wachtte. - [ - Hoe zwak was zij, en hoe klein was
haar hart; Smal en vermoeid, maar rechtop - schijnbaar nog lezend in ‘der Teufel’
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van Neumann - zat zij daar in haar gewone hoek, - en wachtte. - 18 duizelde zij en
[ duizelde zij, en 24 langzaam [ langzamer
blz. 176
2 dingen. - [ dingen. 3-6 - Inderdaad, psychologie is een onding (dat klinkt verkeerd,
overweegt hij, te schril-theoretisch, en zij, op haar beurt, voelt, dat hij dit er bij denkt.)
- Dit soort onuitgesproken reacties vergiftigt onze bitterste uren, die anders misschien
onze beste nog
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zouden zijn. [ - Inderdaad, psychologie is een onding (dat klinkt verkeerd, overweegt
hij, te schril-theoretisch, en zij, op haar beurt, voelt, dat hij dit er bij denkt. - Dit soort
onuitgesproken reacties vergiftigt onze bitterste uren, die anders misschien onze
beste nog zouden zijn.) 8 Zwijgen. Waarom hebben wij dit niet vermeden? - het [
Zwijgen, Waarom hebben wij dit niet vermeden; het 10 wist zij ze nog [ wist ze nog
14 pijn, - en wie weet - hij [ pijn - en wie weet: hij 16 beiden [ beide 18 zij wàs [ zij
wás 19 niets? Wat [ niets? wat 20 veranderd: er [ veranderd er 21 hààr [ háar 21 uit
zijn! Wat [ uit zijn! wat 24 ziet ze [ ziet zij
blz. 178
2 opgewacht: Na [ opgewacht: - Na 3 zum letztenmal? Ach nein? Och, dat [ zum
letzenmal? - Ach nein? - Och, dat 4 Je had [ Je hadt 6 he, ha, ha. Bist du müde? [ ha,
ha, ha. - Bist du müde, Kleine? 7 - Ja ik ben moe en nu wil ik alleen zijn, begrijp je
dat? Ik [ - Ja, ik ben moe, en nu wil ik alleen zijn, begrijp je dat? -.. Ik 8 49 [ 49. 9
Viktoriastrasse, 16-IV-19.. [ Victoriastrasze Nieuwe regel. 16-IV-'19.. 10 - Het is [
- het is 13-14 Vergeef mij ook dat [ Vergeef mij, ook, dat 14-15 kan-). Wij hadden
dat samenzijn [ kan -) Wij hadden dat samen zijn 17 willen zeggen: ik heb mij zelf
wijs willen maken, dat [ willen zeggen; ik heb mijzelf zelfs wijs willen maken, dat
19 omdat ik je zien wou en misschien vasthouden [ omdat je zien wou, en misschien
vast houden 20 zwak, maar harmonisch slotaccoord, zooals [ zwak maar harmonisch
slotaccoord zooals 21 wàs [ wás
blz. 180
3 Ik dacht, dat ik in dien nacht, en dien morgen voordat ik je zag, alles [ Ik dacht
dat ik in die nacht, en dien morgen voordat ik je zag alles 5 gaat langzamer en [ gaat
langzamer, en 5 - (nú [ - (Nú 6 aan Theo; - hij [ aan Theo. - hij 7 rooven). Ik [ rooven.)
- Ik 7 dien middag [ die middag 11 de man niet naar, om [ de jongen niet naar om
12 blijven leven). Welnu: het [ blijven huizen.) Welnu: het 13 dan goed met mij gaan.
Denk niet: wat [ dan goed met mij gaan, mijn jongen. (Mag ik dat schrijven? ja, dat
mag ik, nu nog wel schrijven, nietwaar? - waarom eigenlijk? - och, vind het maar
goed -) Denk niet: wat 14 hervind ik het nog) - en zij haar werk om mij opgaf en het
geheel is ontwend: nu [ hervind ik het nog -) - en zij haar werk om mij opgaf, en het
geheel is ontwend: nu 16 bovenpersoonlijke idee. - Ik [ bovenpersoonlijke (religieuse
of sociale) idee. - Ik 18 wat het zal dekken en rechtvaardigen [ wat mijn leven zal
dragen, dekken, rechtvaardigen 18 Tussen rechtvaardigen en Ik geloof staan in het
handschrift de volgende, niet doorgestreepte, regels: De vragen naar de verhoudingen
van lichaam en geest, van individu en God, van mensch en menschheid zijn mij
steeds minder gaan kwellen. Ik wil niet zeggen, dat zij phrases zijn in den mond van
allen, die er over spreken - stellig voor velen! - maar ik heb het sterke vermoeden
gekregen, dat zij allen tesamen vallen, en opgelost worden als men leeft volgens één
wet, de wet van de liefde. (Ik schrijf vooral dit onder de voortdurende angst voor
holle onverantwoorde woorden, vandaar ook, onder meer, mijn ijzige strakheid, aan
den anderen kant.) 20 waarvoor hij [ waarvoor hij 22 haatte). Maar [ haatte.) Maar
22 hem en mij zelf, ja mij zelf vooral [ hem, en mijzelf, ja, mijzelf vooral 23 wild
en hard [ wild en zwart en hard
blz. 182
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1 van den weg. - De weg en [ van den weg; - De weg, en 1 predicatie [ predikatie
2 je zelf [ je-zelf 3 ernaar luisteren [ er naar te luisteren 4 werkelijk, dat [ werkelijk,
mijn jongen, dat 5 is alles vergeefsch [ is alles, alles vergeefsch 6 vandaan om [
vandaan, om 9 50 [ VIII (nieuw blad) 50. (nieuw blad). 10-12 De hitte dreef ook
Vera weg uit Berlijn en zij trok naar een ontoegankelijk nest in de beiersche alpen.
Over Würzburg, waar zij een middag ronddwaalde door den Barok. [ De hitte dreef
ook Vera weg uit Berlijn; en zij trok over Würzburg, waar zij een middag ronddwaalde
door den Barok naar een ontoegankelijk nest in de beiersche alpen. 12-13 waarom
wist zij niet, Berlijn te verlaten, - of
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het moest zijn omdat zij heimelijk hoopte, en vreesde, Carl Heinrich [ waaróm wist
zij niet -Berlijn te verlaten, - of het moest zijn omdat zij heimelijk hoopte (en vreesde)
Carl Heinrich 16 Splendid-Bar en [ Splendid-Bar, en 18 tijden, waarop [ tijden waarop
19 hem te zullen ontmoeten, in de nabijheid [ hem te zullen zien in de nabijheid
Tussen de regels boven zien staat zullen ontmoeten 20-21 al hoopte zij dan ook
tegelijkertijd dat zij er niet zouden zijn [ al hoopte zij dan te gelijkertijd dat zij die
zouden vermijden 21 brengen juist [ brengen, juist 23 leven? Maar zijzelf, hoe [
leven? (Maar zij-zelf: hoe
blz. 184
1-2 in hetzelfde Berlijn? Buitendien [ in ditzelfde Berlijn?) Buitendien 4 toegerust
had? Dikwijls [ toegerust had. Dikwijls 4-5 wenschte zij dat zij de vrouw, die [
wenschte zij dat de vrouw die 5-6 over hun samenleven ginds in Japan zouden [ over
hun samenleven; ginds in Japan, zouden 6 beklemmend, vaag [ beklemmend vaag
8 zekerder van [ zekerder - van 9 ontmoeten? Was [ ontmoeten? was 11 samenzijn
[ samen-zijn 14 zoeken en [ zoeken, en 15 leven. Waarom steeds in Berlijn. Denkt
[ leven. waarom steeds in Berlijn? Denkt 20 Père Lachaise [ Pére-Lachaise 23-24
langzaam opklimmend naar het zenith en langzaam weer dalend - goud [ langzaam
op klimmend naar het zenith, en langzaam weer dalend -, goud 24 uit den heeten
hemel en ging [ uit den heeten hemel, en ging blz. 186
5-6 steile, stijgende woud. Vera [ steile stijgende woud. Nieuwe alinea. Vera 7
kwamen er overdag toeristen [ kwamen er overdag enkle toeristen 8 verder want [
verder, want 8-9 Dan zat Vera bij den waard en zijn vrouw [ Dan zat zij Vera bij den
waard en vrouw 9 de schaarsch bezochte herberg [ de schaarsch-bezochte herberg
11 den misschien stroeven, maar onverwrikbaren vrede [ den misschien stroeve,
maar onverwrikbare vrede 12 en hen versmolt [ en versmolt 14 langzaam leerde [
langzaam, leerde 15 watervallen en [ watervallen, en 17-18 vragen. Nieuwe alinea.
Maar niets [ vragen. Aansluiten. Maar niets 18 die ónmenschelijkheid [ dèze
ónmenschelijkheid 20 51 [ 51. 22-23 doofden en in de blauwe verte der
Koniggrätzerstrasse [ doofden, en in de blauwige verte der Koniggrätzerstrasze
blz. 188
1 schemering en donkerde [ schemering, en donkerde 3 de beginnende reuk [ een
beginnende reuk 4-5 op den hoek van de Leipzigerstrasse [ op de hoek van de
Leipzigerstrasze 6 rustte uit in [ rustte uit, in 10 detailleerde [ détailleerde 11 lucide
en [ lucide, en 13-14 de bloemen, waarmee [ de bloemen waarmee 15 trok zij [ trok
ze 18 Leipzigerstrasse [ Leipzigerstrasze 19 Victoriastrasse [ Victoriastrasze 20
windstil en [ windstil, en 21 veegde haar vingers [ veegden haar vingers 22 was
geworden en [was geworden; en 22 zichzelve [ zichzelf 23 iets meer mensch
geworden. Theo [iets meer mensch geworden door alles. Theo 24-25 verloren.’
Nieuwe alinea. Zij stond op en [ verloren’. Aansluiten. Zij stond op, en
blz. 190
2-3 gezicht, onder den gelen val van het electrische booglicht [ gezicht onder de
gelen val van het electrisch booglicht 3 met den voet tegen den blauwen trottoirband
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[ met den voet op den blauwen trottoirband 5 der stad. [ der stad. - 6 H. MARSMAN
[ ontbreekt
Aan het slot staat:
1930
Utr. Januari. Bollendorferbrück (Luxembourg)
21 Augustus
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Bladzijden die aanvankelijk behoorden bij de kopij voor het Verzameld werk
(tekst D), maar die bij de slotbewerking hiervan vervallen zijn (verkleind).
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