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In illo tempore.
‘Om het kort te situeren: de toestand is eenvoudig zwijnematig slecht in Europa.
Je mag gerust met een gemeenplaats spreken en zeggen: elk ernstig mens moet alzo
over de toestand denken. Van oeroude begrippen, waarin de mensen van oudsher
hun vertrouwen hebben gesteld, weten volksopruiers te vertellen dat ze zijn eenvoudig
kiestrekkerstrucs om de boeren te vangen. Patriotisme, de edele deugd, mijnheren,
noemen deze gemene ploerten het tromgeroffel op de tent van de jaarmarktdokter.
En wat aanvankelik de overheid ook gedaan heeft om een einde te stellen aan deze
de natie verzwakkende propaganda, wij weten dat het niet heeft mogen baten. De te
zwakke overheid werd onder de voeten gelopen. Het volk draagt de valse profeten
op de handen. Jawel, in sommige landen is het reeds zover gekomen dat die profeten
het stuur van het staatschip in handen hebben. Internationalisten staan aan het hoofd
der natie. Kunt u zulk paradoks begrijpen, mijnheren? De koning, de zinbeeldelike
voorstelling van het begrip “taboe”, is niet langer taboe. Keizers en koningen werden
zowaar verbannen. Het blijkt dat er op onze aardkloot eilanden te weinig zijn om elk
ex-monark voor zich een eiland te verzekeren; nu zijn we reeds aan de schiereilanden.
Zo is de toestand dáár waar het internationale janhagel heeft gezegevierd. Dit is,
helaas, ook ten onzent het geval. En nu, het toppunt der geestelike aberratie. U zult
het niet geloven en toch is het waar:
Een Hof van Arbitrage werd gesticht! - Zeker dit is op zich-zelf genomen nog zo
erg niet en in vroeger tijden gold reeds het Vredespaleis als een schone brok
architektuur, tevens als de noodzakelike bewijsvoering om de mensen van de goede
wil hunner regeringen te overtuigen. Neen, het bestaan alleen van een Hof van
Arbitrage is nog zo kwaad niet. Maar vreselik is het feit dat dit Hof nu werkelik
funktioneert. Stelt het u eens voor: een Hof van Arbitrage dat in de werkelikste
werkelikheid funktioneert! De reinste gekkewereld. Goeie God, als je nou geen kind
bent, dan weet je toch dat een Arbitrage-Hof tot alle mogelike doeleinden kan dienen,
alleen tot dit éne niet: als Hof van Arbitrage te funktioneren. Dat de regeerders er
bij mekaar komen om over koetjes en kalfjes te praten, - je kan toch niet om 11 van
de vóórmiddag naar Maxim gaan, - of eventueel om er naaktdansen te zien of om er
konijnen te kweken, ook en vooral om gemeenschappelik te overleggen welk verslag
nou in de krant moet geplaatst; kortom onder ons gezegd en gezwegen, doel van het
Hof van Arbitrage is enkel, de regeerders gelegenheid geven om te doen alsof ze wat
deden. Neen, mijnheren, u hebt het glad mis. Deze sinjeurs, die tans het lot der natiën
in handen hebben, willen precies zo doen alsof ze iets meer deden dan de schijn
wekken dat ze wat doen. Is dat geen jammerlik gedoe?
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Zover hebben die internationalisten het dus gebracht dat er, afhankelik van het Hof
van Arbitrage, een internationale liga is gesticht ter bestrijding van de veneriese
ziekten. Net alsof de bestrijding van dit gevaar binnen de staat niet de regering te
beurt viel en buiten de staat... nou ja, buiten de staat, moet elk oprecht en waarachtig
vaderlander zich niet verheugen, wanneer de statistieken hem bewijzen dat de kwaal
der veneriese ziekten in de buurstaten buitengewone uitbreiding neemt? Was het nou
niet moedwillig de energie ener natie ondermijnen, wanneer men het volk anders
dan door leedvermaak ging interesseren aan het lot der ongelukkige buurvolkeren?
De konklusie dringt zich op: de levensenergie der natie te ondermijnen, dàt juist is
het doel van deze internationalisten. Ten voordele van wie? Nou ja... van de vijand,
natuurlik. En daar hebben we 't: de internationalisten zijn verkochten.
Maar het allerergste komt nog, mijnheren. U zijt, als ik, op de hoogte van de droeve
geschiedenis: in het oosten van Europa hebben twee staten besloten hun geschil,
betrekkelik territoriale vraagstukken nog wel, aan het Hof van Arbitrage te
onderwerpen; de regeringen der beide staten hebben het aanvaard zich te onderwerpen
aan de uitspraak ener jury, dewelke zal bestaan uit twee afgevaardigden van elke
staat en een vijfde lid tot geen van beide staten behorend. Ziedaar het feit! - En
nochtans is de geschiedenis daar om ons te leren dat de volken van oudsher naar
redenen zochten om op mekaar los te kunnen gaan en dat het niet steeds gemakkelik
was een aanneembaar voorwendsel te vinden; weswegen de
niet-in-staat-van-verval-verkerende volken trouwens de moed niet verloren gaven
en er dan ook vaak maar zonder voorwendsel op af gingen. Maar wat zien wij nu
gebeuren? het gladde tegendeel, mijnheren. Niet enkel een voorwendsel, neen een
werkelike reden bestaat om, onder buitengewoon gunstige omstandigheden, een
oorlog als een droom te ontketenen en spijts dit vertikken deze staten het en
onderwerpen zij hun geschil aan een Hof van Arbitrage, net als twee stumperds
zouden doen voor de vrederechter. Wat doen de industriëlen in deze staten? Zij
kunnen toch niet ignoreren dat, van het standpunt der industrie uit gesproken, de
oorlog de toestand der volmaaktheid is. Zien de agrariërs niet hoe zij, binnen het
bestek van een paar jaar, kunnen vormen een fortuin dewelke onder andere,
verkeerdelik normaal geheten omstandigheden, slechts het resultaat van de inspanning
van meerdere geslachten kan zijn! Een gelegenheid werd nu deze volken geboden
om, met éen slag, de ganse dwaze sociale wetgeving zoals deze bestaat in de beperking
van de arbeidsdag, in de beperking van vrouwen- en kinderarbeid, in de
ouderdomsgrens voor arbeiders en in talrijke bepalingen betrekkelik de hygiëne, om
gans deze wetgeving, zeg ik, met éen slag van de baan te schuiven. Kortom, een
enige gelegenheid om een staat, een volk te regenereren. Ja voorwaar, het is om zich
af te vragen: dromen dan deze industriëlen en deze agrariërs. Mijnheren! laat ons
ons niet bedriegen. Het gevaar dat in het oosten reeds werkelikheid werd, staat
dreigend ons voor de deur. Morgen misschien onderwerpt zich onze regering aan
het Hof van Arbitrage. Waar gaan wij heen? geen onzer zou
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positief kunnen antwoorden: Romam. Wat ons te wachten staat is uitputting en
dekadentie van het ras; de domme massa verlamd door en terend op utopiese frazen
en nogmaals frazen, ziedaar het beeld. Quo vadis, Teutonia? Ik heb gezegd.’ In deze
zin, alleen woordelik uitvoeriger, sprak, op een zeer geheime vergadering van de
bonzen der konservatieve partij, het lid der Eerste Kamer, Pameelke, en zodanig was
hij zelf in de felle voordracht van zijn gedachten verstrikt dat hij, na eerst zich een
glas water te hebben geschonken, een paar ogenblikken daarna, de zelfde handeling
herbegon, doch ze nu in tegenovergestelde richting, d.i. van het glas weer in de karaf,
uitvoerde, wat hem niet belette, na zijn voordracht, het ledige glas aan z'n lippen te
voeren; ten slotte deed hij nog ‘ha’, blijkbaar om de genoten verfrissing voldaan.
Aldus het achtbare lid der Eerste Kamer op zijn best: de realiteiten waren enkel
subjektief existent, d.w.z. zij waren existent naar gelang het subjekt aan hare existens
vasthield; inderdaad was elke realiteit slechts fiktie; maar de fiktie die door je eigen
ik werd uitgebouwd realiter existent. Het zonderlinge van deze beschouwing was
dat zij in het onderbewuste van het individu Pameelke was overgegaan, zodanig dat
Pameelke, een geslaagd bewijsexemplaar voor Kant, niet anders zijn kon dan een
zeer spekulatief politicus.
Zijn voordracht oogstte grote bijval, daargelaten dat de aanwezigen daarover
akkoord gingen dat het achtbare lid der Eerste Kamer wel zeer geslaagd de diagnose
der ziekte had gesteld waaronder Europa leed, doch dat hij in gebreke was gebleven,
- het edele doel moge de scherpte van de term excuseren, - waar het gold het
geneesmiddel aan te duiden. Aan het kwijnende Europa, een AEsculaap! een
koninkrijk voor een AEsculaap! - spijts sterke koffie en curaçao viel geen der bonzen
de reddende idee te binnen; over het gejammer kwamen zij niet weg. Alleen de prins
Alp-Alp bracht enigermate licht in de zaak doordat hij betoogde:
‘Hoofdzaak is een klare formulering van het vraagstuk. Dus wij zeggen: Europa
verkeert in gevaar omdat het naar internationalisten en pacifisten luistert. Europa
kan slechts dan niet in gevaar verkeren, wanneer het naar ons luistert, want, zoals
bekend, houden wij de begrippen van staat, natie en volk zuiver naar het affekt dat
de traditie in ze heeft ontwikkeld; alleen in zulke houding ligt het heil van een volk.
Wat ons betreft, het vraagstuk is voor ons binnen engere grenzen te bepalen, daar
onze opdracht slechts daarin bestaat daarvoor zorg te dragen dat ons volk weer naar
ons zou luisteren. Alhoewel van internationaal belang, blijft de taak ener partij als
de onze toch nationaal beperkt; met andere woorden en bijvoorbeeld gesproken:
teutoonse patriotten kunnen niet daarvoor zorg dragen dat in Fochanije de patriotten
het bewind in handen zouden krijgen. Trouwens daar wij in eerste en wellicht ook
in enige direkte instans voor ons ras moeten borg staan, - hetwelk ras, zoals u allen
is bekend, de godbegenadigde rol van wereldgenezer is weggeleid, - bestaat er voor
ons geen enkele reden om de vaderlandsliefde in de buurlanden nieuwe
uitingsmogelikheden te creëren. Wij staan op het standpunt dat de aktie van de
internationalisten de staat, de natie en het volk verzwakt; een zodanige verzwakking
van de buurstaten moet ons echter ten
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zeerste verheugen. Hierop betrekkelik, mag ons enkel de mogelikheid interesseren
die daarin bestaat dat van een buurstaat uit het internationalisme gemakkeliker vat
heeft op ons volk. - Dus, ons volk zou naar ons moeten luisteren. Maar het luistert
niet naar ons. Wat wij ook hebben beproefd: het oprichten van een half miljoen
heldestatuën, het houden van vaderlandse betogingen a ratio van 3 ¾ betogingen per
dag, spiritistiese verschijningen met monster-waarzeggen, films die zwart op wit
toonden dat de buurvolkeren, als straf voor hun losbandig internationalisme (trouwens
een pleonasme, mijnheren, maar het volk houdt zielsveel van pleonasmen), door
kwalen van allerlei slag werden geteisterd, dit alles heeft evenwel niet mogen helpen.
De vraag is: bestaat er nog een middel dat wij onbeproefd hebben gelaten. Is dit niet
het geval, laat ons dan gerust de boeken sluiten, want de tot heden aangewende
middelen deugen inderdaad niet. Vandaag nog blijft het ons vergund op de vaderlandse
trom te roffelen, omdat onze vijanden de internationalisten menen dat ons geroffel
in de algemene onoplettendheid verloren gaat. Echter is het duidelik dat in dit
slechts-geduld-worden niet de geringste uitkomst steekt. Morgen wordt het wellicht
reeds erger.’
Dr. Erich-Carl Wybau zat in een hoek; hij luisterde schijnbaar zonder
belangstelling. Na de uiteenzetting van de prins volgde er een grote stilte. Zoals in
de legende: en een engel kwam gevlogen en het werd stil. Geen der bonzen kon een
konkreet voorstel voordragen. Het bleef zeer lang stil. Alleen soms het gerucht van
het verplaatsen van een glaasje, van een kop. Toen de stilte zeer drukkend was
geworden, zodat de bonzen zich wel erg machteloos moesten voelen, waaruit dan
weer volgde dat diegene die ze het gezochte geneesmiddel zou kunnen bieden, zich
ook het zeggen van een paar harde waarheden zou mogen permitteren, toen de toestand
alzo gunstig was, vroeg Dr. Erich-Carl Wybau het woord.
Het toeval had gewild dat Dr. Wybau algemeen sekretaris der konservatieve partij
was geworden. Belangstelling voor deze of gene idee had hij niet in 't geringste. Of
een idee verloor of won, zaak van persoonlike energie der leiders, meende de doctor.
En verder: of je kommunist bent of konservatief, bijzaak. Hoofdzaak dat je iets te
doen hebt in je leven. Het leven is leeg: vul het; gaat het niet zoals je wenst: vul het
ten minste schijnbaar, ook dàt is ruimschoots voldoende. En natuurlik: het leven is
net zo goed te vullen door het propageren der idee X als door dit der idee Z. Alles
zaak konsekwent door te denken en je zelf niet door je jaarmarktdoktersvoordracht
te laten beet nemen. Het behoort allemaal tot het gebied der fysiologie. Een som
energie postuleert zich te verbruiken. Voor de skeptiese geest zijn alle bewijzen te
zwak en voor het kinderlike gemoed zijn alle bewijzen baargeld. Ergo, de inhaerente
waarde van een idee: larie. Neem de eerste de beste idee, enkel daarop bedacht ze
tot het einde door te denken en steeds dit voorop gesteld dat zij enkel is stof. Daar
ligt de stof; en nu jij, laat zien wat je kan. De enige door de doctor geadmitteerde
kategorie: kunnen, ja of neen. De richting van het kunnen: belangloos.
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Hoe was deze industrieridder in dit midden van ras-hygiënisten verzeild? - Wybau
kon geen tietels of protektie doen gelden.
Metis, zoon van een teutoons vader; de moeder, inboorlinge van de kanariese
eilanden. Kort nadat hij had gepromoveerd, huwde Wybau. Zes maanden later werd
hij te San Sebastiano gearresteerd, daarvan verdacht zijn vrouw, de om haar
schoonheid wereldberoemde Ursula Laff te hebben vermoord. Wat ook het geval;
doch hartstocht, theoreties-begronde hartstocht, d.w.z. ongeneesbaar, tenzij door het
oplossen van de psychies onmogelike amalgamering: Wybau vond z'n vrouw
eenvoudig te schoon en het begrip van deze niet te bepalen comparatief, wekte in
hem zodanig het onlustgevoel, dat de moord als een fyzies-gedetermineerde reaktie
noodzakelik moest volgen. Aldus pleitte zijn verdediger, waarbij hij Dante en Petrarca,
Hafis en Amaroe, Shakespeare en Goethe uit het hoofd citeerde, met het gevolg dat
de jury, ontsteld over zoveel kennis, de zaak vergat en met algemeenheid van stemmen
de beklaagde vrij sprak. Van dit ogenblik af gold het ‘avocatuzzo’ dat Wybau's zaak
had gepleit als een specialist in zake hartstochtdelikten. Meer geluk dan wijsheid,
dacht Wybau die erg had moeten strijden om het advokaatje daarvan te overtuigen
zijn eigen rethoriek op zak te steken en er zich bij te houden alleen het door Wybau
geschreven pleidooi van buiten te studeren. Wat nu beginnen. ‘Alle wegen staan
open voor mij. Hoofdzaak is gelijk welke weg te worden gedrongen. De rest doet
het toeval.’ Zo begon hij als reportertje bij een dagblad uit de residentie. Natuurlik
de residentie. De provincie, God beware. Na twee jaar was hij algemeen sekretaris
der konservatieve partij. Een na een, waren zijn konkurrenten over hun eigen standpunt
getuimeld.
En nu werd hem, zo meende hij, een prachtgelegenheid geboden een der meest
representatieve mannen niet alleen van Teutonia, maar ook van heel Europa te worden.
De tijd was gekomen recht op het doel af te gaan, niemand te ontzien. Daarom vroeg
hij het woord. Dankbaar stond de voorzitter het hem af, toch met een beetje argwaan.
Dankbaar, want in z'n binnenste was de voorzitter, net zoals de andere bonzen der
konservatieve partij, daarvan overtuigd dat sedert bijna twee jaar alle ideeën van
Wybau stamden. Wat trouwens niet meer dan zijn plicht; hij werd betaald om geniale
ideeën te hebben. Maar toch ook iets achterdochtig, want de ervaring had ze geleerd
dat Wybau ze nooit uit het sukkelstraatje hielp, zonder dat hij van dit hulpbetoon
zou gebruik maken om een paar onder ze de nek te breken. Natuurlik je moest Wybau
nemen zoals hij was, de nationale idee was hem sport; maar m'n God nogtoe als nou
je enkel sportmanlike industrieridders geniaal waren, dan had je je daar eenvoudig
bij neer te leggen. Enkel dit: als hij mij maar niet de nek breekt. Daarom was de
voorzitter dankbaar en tevens achterdochtig.
Dr. Erich-Carl Wybau begon aldus:
‘Het achtbare lid der Eerste Kamer Pameelke, - wiens goede wil en verknochtheid
aan de vaderlandse zaak buiten twijfel staan, (daar heb je 't, dacht Pameelke, ik ben
de bedoelde, en de voorzitter glimlachte tevreden) - hoort tot dit merkwaar-

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

13
dige slag mensen die doen alsof ze wat deden, een handeling die geenszins zou zijn
af te keuren, wanneer ze bij deze mensen niet korrelatief verbonden was met een
tweede handeling die daarin bestaat dat zij zelf overtuigd zijn dat ze wat doen. In dit
korrelatief, in deze tweede handeling ligt het grote gevaar. U allen hebt nauweliks
een lach kunnen onderdrukken waar u hebt bemerkt dat de heer Pameelke, na z'n
voordracht, niet enkel deed alsof hij dronk, maar ook hoe hij, na deze schijnhandeling,
blijkbaar voldaan was alsof hij realiter een verfrissing zou hebben genoten. Zo is de
heer Pameelke ook in z'n gedachteleven, in de reële omzetting daarvan: de politiek.
Nochtans leert een goed begrepen ethiek ons dat wij wel de anderen mogen bedriegen,
maar nooit ons zelf. Het spijt me enigermate dat op zulke elementaire wijsheid nog
het aksent moet worden gelegd, waar wij toch zijn onder lieden in wier handen het
behoud der vaderlandse waarden onzer natie rust. Want dan eerst zijn waarden veilig
geborgen, wanneer diegene die met hun behoud is gelast, boven deze waarden staat
verheven, wanneer de behoudende niet tevens de dupe is. De ware koning weet om
de betrekkelikheid van zijn koningschap; hij weet dat hij slechts is een symbool, de
mythiese omschrijving ener staatsidee, aan dewelke hij niet hoeft te geloven als aan
een absolute waarde, omdat hij alreeds slechts daarvan de versteende uitdrukking is
en als funktie heeft haar behoud te verzekeren, zoals de steen een zijnswijze
vereeuwigt, nog anders gezegd omdat hij, de koning, tot deze idee slechts staat in
een verband van behouden. De schepper gelooft in zijn gedachte, maar niet hij die
de funktie heeft te behouden. Buiten persoonlik geïnteresseerd zijn om - een faktor
dewelke overigens in de meeste gevallen de doorslag geeft - is de behouder
konservatief omdat hij meent dat ofwel een volk, net zo goed als een individu, geniaal
moet zijn om met de traditie te breken ofwel met deze traditie niet mag breken; verder
echter, daar de mens nooit a-priori aan individuele, nog minder aan kollektieve
genialiteit mag geloven, zo volgt uit dit axioom dat de behoudsgezinde deze
gezindheid is toegedaan omdat hij geen rekening kan, noch mag houden met de zeer
vage mogelikheid der genialiteit van zijn volk. Deze genialiteit kan slechts a posteriori
worden bewezen; maar het breken met de traditie evenwel zou de feiten
voorafgaandelik moeten gebeuren; om dit te aanvaarden zou er een reden moeten
bestaan a-priories tot de genialiteit te besluiten. De skepticus vindt deze reden nooit.
De behoudsgezinde is, als eenling gezien, steeds skepticus en, merkwaardig, wanneer
u de formuul omdraait klopt zij ook: de skepticus is steeds behoudsgezind. Soms
onbewust wel en vaak zo abstrakt behoudsgezind dat hij wars staat van onze
patriotiese frazen, dewelke hem reeds te sterk naar demagogie ruiken. Trouwens is
de ware vaderlandsliefde, deze die zich niet verloren heeft in een ten slotte zinledig
geworden abstractum, volks, plebejies. Deze liefde is het onbewust-gehecht-zijn aan
primaire dingen: klima, landschap, fauna en flora en aan de geestelike uitdrukking
van deze specifiese waarden, b.v. de moerasbewoner is gehecht aan het lied van het
vissertje, omdat het de geestelike uitdrukking is van zijn klima: het moeras. Maar
zulke kinderlike gehechtheid aan primaire dingen is niet
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u weggeleid, mijnheren. U zijt niet de lijders onder, wel de leiders van - uw volk. En
dat kunt u enkel zijn, wanneer u, als verdedigers van de nationale traditie, werkelik
anationaal denkt.
Sommigen onder u evenwel denken niet enkel niet anationaal, neen zij denken
helemaal niet. (Pameelke meende te moeten grinniken.) Zeide het achtbare lid der
Eerste Kamer, de heer Pameelke hier niet dat de internationalisten verkochten waren.
Dit zou uitstekend zijn ware dit gezegd op een openbare meeting. Doch hier onder
ons moeten wij elkander geen bewijs geven dat wij niet bij machte zijn een idee een
klein eindje weegs door te denken. Deze zinsnede zou inderdaad uitstekend passen
in een openbare meeting, omdat de massa houdt van slagwoorden als meisjes van
bonbons. De massa toetst nooit aan de werkelikheid het ware op het valse in een
slagwoord; zij neemt het slagwoord aan zoals het is, omdat zij van brio, van bravoure
houdt. De waarheid heeft dus bij een slagwoord niets te zoeken; maar wel het brio.
Daarom hou ik van mijnheer Pameelke's slagwoord: het heeft brio. Evenwel mag dit
brio niet doen vergeten dat na de zin over het verkocht-zijn, de vraag volgt “aan wie”
en dat het antwoord “de vijand”, weeral treffend voor de massa, inderdaad geen
inhoud heeft, omdat dit zou betekenen dat de teutoonse internationalisten zouden
verkocht zijn aan de fochaanse regering en anderzijds de internationalisten uit
Fochanije in dienst onzer regering zouden staan. Welnu het is onnodig dat wij mekaar
zulke nonsens wijsmaken; wij verliezen daarbij een kostbare tijd. Van allergrootste
belang is het steeds dit voor de geest te hebben: dat er waarheden zijn voor de anderen
en waarheden voor ons. Deze laatste kategorie, deze der voor ons geldende waarheden,
omvat er in werkelikheid slechts éen enkele, namelik deze: zelfs de relativiteit is
relatief.
Om tot de kern der zaak over te gaan: ik hoop uw aller tolk te zijn, mijnheren,
wanneer ik Zijne Doorluchtigheid de prins van Alp-Alp dank zeg om zijn duidelike
uiteenzetting van het probleem. En zo ben ik er tans bij aangeland, op de vraag van
Zijne Doorluchtigheid of er nog een middel bestaat om het teutoonse volk terug op
het goede spoor te brengen, het aan te durven daarop bevestigend te antwoorden. Ja,
er is een middel. Ik hoop u met mijn bescheiden middelen te kunnen aantonen dat
ik de waarheid, - stellig mijnheren, u hoeft niet te glimlachen, - de relatieve waarheid
dan, spreek.’
De kordate toon waarop deze bevestiging werd gezegd, bevredigde zeer het
auditorium. Zelfs Pameelke keek weer vol belangstelling naar de redenaar; het
abstractum ‘vaderland’ lag hem zo zeer aan het hart dat, waar iemand zich aanbood
dit abstractum te redden, hij onmiddellik zijn persoonlike ressentiments vergat.
Pameelke is een zeer idealisties man, zowel in de courante als in de filosofiese
betekenis van het woord. Hij is derwijze door zijn idee bezeten dat hij de inhoud
van, de konkrete aanleiding tot deze idee geheel vergeet.
Dr. Erich-Carl Wybau hernam:
‘Er is een middel. Enkel moet ik de hypothesis, vooropgesteld door Zijne
Doorluchtigheid de prins van Alp-Alp, korrigeren. Zijne Doorluchtigheid meent
name-
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lik dat wij ons, als teutoonse vaderlanders, zeer zouden mogen verheugen wanneer
de internationalisten en pacifisten meester zouden zijn in het rivaalland Fochanije.
Staat mij toe al dadelik daarop te antwoorden: deze voorstelling is kinderlik vals,
mijnheren. Zij is volkomen onrealisties: niet even aan de werkelikheid getoetst. Zij
spruit voort uit een idealistiese opvatting van de vaderlandsliefde, pijnlik vasthangend
aan hare tot - folklore - geworden betekenis, in plaats van in deze idee slechts de
zinnelik-verduidelikte houding, de methode te zien van een staatsbehoudgezinde
partij.
Daarom, stellen wij de vraag “wat willen wij”, dan luidt het antwoord: Wij willen
de baas zijn. Waarom willen wij de baas zijn? eenvoudig omdat wij in ons zelf meer
vertrouwen stellen dan in de anderen. Wat willen wij realiseren indien wij meester
zijn: de suprematie van de door ons gevormde oligarchie in de teutoonse staat;
uiteindelik doel: de suprematie van onze oligarchie in Europa, dit als korrelaat onzer
mening dat het teutoonse volk een wereldzending is weggeleid; daar wij echter op
het punt staan alles te verliezen, moeten wij dit uiteindelike doel een ogenblik
wegdenken. Indien het mij nu gelukt u het middel aan te wijzen om de baas te worden
in Teutonia, dan hebt u verder niet te onderzoeken of dit middel in streng nationale
of, zoals ik zou zeggen, in folkloristies-nationale zin vaderlands is, d.w.z. dat waar
het doel “een vaderlandse, konservatieve staat” is gered, het middel, door het doel
gedekt, aan de kritiek ontsnapt of beter gezegd: een middel is steeds vaderlands waar
het door dit middel gerealiseerde doel vaderlands is. Een eigenschap van een
eigenschap van een objekt is eigenschap van het objekt zelf, niet waar? En zonder
in de waan te verkeren hier een axioom uit te spreken, meen ik dat, polities gezien,
het doel tot het middel staat in predikatieve verhouding.
In tegenstelling met de mening van Zijne Doorluchtigheid zeg ik: wij hebben er
het allergrootste belang bij dat, in de buurlanden, de konservatieven het roer in handen
hebben. En ik bewijs: de massa heeft niet de geringste belangstelling voor abstrakt
nationale waarden; zulke waarden laat de massa aan mijnheer Pameelke. De massa
is onsportief; zij verovert niet om te veroveren, doch enkel waar zij tot deze verovering
wordt gedwongen of waar deze verovering haar als een gevolg van een verdediging
kan worden voorgesteld. De massa is realisties vaderlands, niet idealisties. Om het
volk voor een zaak warm te maken is het nodig een konkreet symbool te vinden, een
formuul snedig als de beruchte drie achten der sociaaldemokratie. Het volk is zo, dat
het in zijn onderbewustzijn wenst dat de zaak van het ras koïncidere met de zaak van
het zuivere recht. In de gedemokratiseerde staten van Europa is het rechtsgevoel,
zoals het door de proklamatie der Droits de l'homme als een wig in de hoofden van
de mensen werd gedreven, de meest uitgesproken eigenschap van de massa geworden.
Maar als je kinders kent, weet je: schijn biedt redding. Het is voldoende de schijn te
wekken dat onze vaderlandse zaak ook zaak is van het zuivere recht. Nu, mijnheren,
wij zijn het daarover eens dat recht wijkt voor het behoud van het georganiseerde
ras: de staat, en zo
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denken ook de konservatieven in Fochanije. Welnu deze konservatieven moeten zich
aan een vergrijp tegen wat het volk meent het zuivere recht te zijn schuldig maken.
Dan hebben wij de schijn der defensieve. Het volk heeft deze schijn der defensieve
nodig en het volgt ons gedwee waar dit rechtsgevoel werd bevredigd. Mijnheren!
het chauvinisme is een internationale zaak. Chauvinistiese buitensporigheden hier
zijn reden tot chauvinistiese ophitsing daar. De vaderlandsliefde, aldus in twee
rivaalstaten ontwikkeld, is een slinger gelijk, wiens bewegingen zich in geometriese
progressie zouden ontwikkelen. Met praktiese voorbeelden gesproken: wat is, naar
uw mening, ons het meest voordelige: dat in Fochanije de dienstplicht wordt
gereduceerd ofwel dat hij steeds zwaarder wordt gemaakt? Wanneer u het niet weet,
mijnheren, - maar feitelik zoudt u het als hoofden der konservatieve partij moeten
weten, - dan zal ik het u zeggen: het tweede lid der alternatieve is voor ons het meest
gunstige. Kunt u bewijzen dat het rivaalland tot de tanden toe is gewapend, - en
bewijzen impliceert niet dat de toestand inderdaad zo moet zijn, - dan worden de
kredieten ter monsterbewapening der eigen natie geredelik toegestaan, ook door de
sociaal-demokraten. Bewijs dat de pacifisten van over de grenzen slechts vermomde
patriotten zijn en de massa, dewelke zich door onze pacifisten bedrogen waant, maakt
kort spel met ze.
Nu wil ik nog trachten mijn thesis, - want mijn hypothesis is alreeds bewezen
thesis geworden - ab absurdo te bewijzen. Stelt u voor: volledig weerloze rivaalstaten.
Wij, de vaderlanders, treden op met een programma, waarin grote kredieten voor
leger en vloot. In de rivaalstaten echter hebben de woorden vloot en leger nog slechts
een folkloristiese klank: de kinderen spelen er verstoppertje in wat nog overblijft van
vroegere vestingen. Gelooft u dat wij veel sukses met ons programma zullen oogsten?
Gelooft u werkelik dat, in geval wij binnen een verdedigingloos land vallen, wij
gemakkelik de soldaten van hunne haardsteden zullen verwijderd houden, d.w.z. dat
waar wij op geen konkreet rechtsymbool kunnen steunen, de soldaten zonder meer
het offer zullen brengen dat bestaat in het verwisselen van rust en huiselikheid met
een nomade soldateleven? De massa gehoorzaamt ten slotte aan dezelfde wetten van
naïeve moraal als de individuen. Wie slaat een kreupele en zo de reminiscens van
het stenetijdvak in hem te sterk werd, zodat hij toch zou wensen dit te doen, wie zou
het wagen de openbare mening in deze uit te dagen? Aangenomen dat wij uit ons
volk het kollektieve moraalbewustzijn zouden kunnen wegpraten - geen vleiende
hypothesis, mijnheren - en het tot een zuivere Hunneveldtocht zouden kunnen
verlokken, dan nog zou de massa wankelmoedig worden uit vrees voor de geschokte
openbare mening, waaruit volgt het vreselike gevoel van de isolering ener kleine
ras-massa te midden de liga van al de andere kollektiviteiten.
Ik besluit: laat ons de methode overnemen van de internationalisten. Ik zei het
reeds: het chauvinisme is een internationale zaak. Chauvinisten aller landen, verenigt
u. Het spreekt van zelf dat deze internationale aktie der konservatieven een geheime
organisatie moet blijven. Voor het oog der mensen zijn wij vaderlan-
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ders; in het openbaar houden wij alles wat een vreemde klank heeft voor hoogst
afkeurenswaard. Wij echter hebben de wetenschap opgedaan dat het patriotisme niet
gedijen kan langs éne zijde der grenzen alleen. Het gedijt simultaan langs beide zijden
of het gedijt helemaal niet.
Daar het ons voornamelik op de rivaliteit Fochanije-Teutonia aankomt, moeten
wij stichten een fochano-teutoonse maatschappij tot uitbating der vaderlands-liefde.
Door het trusteren der vaderlandsliefde van hier en daar, door wederkerig dienstbetoon
van fochaanse en teutoonse chauvinisten moet het vaderlandse gevoel in het volk
worden opgewekt.
Natuurlik, u schijnt niet helemaal overtuigd. Daar verwachtte ik me aan. U vindt
dat het gevaarlik is de zaak der fochaanse vaderlanders te maken, nietwaar? - Eén
vraag: verkiest u de zaak der teutoonse internationalisten te maken? - Goed zo, die
algemene afkeuring had ik net zo spontaan verwacht als ze is gekomen. Nu, dan valt
er niet te kiezen, gij zult mekaar wederkerig helpen het volk te bedriegen om het
volk weer op het goede pad te brengen. Overweegt dit wel: gij helpt de fochaanse
patriotten, maar dezen helpen u weer de dekadens uit uw volk te weren. Welk voordeel
hebben wij, teutoonse konservatieven daarbij dat het fochaanse volk dekadent zij,
wanneer daarnaast dit insgelijks het geval zou zijn van het teutoonse? Veeleer de
strijdlustigheid van Fochanije houdt de onze wakker. Non delenda est Carthago! Op
deze wijze wordt de konservatieve partij weer meester in het land. En, heren agrariërs
en industriëlen... ja juist, u begrijpt. Om tot een model militairstaat te geraken, heeft
Teutonia zowel als Fochanije, veertig tot vijftig jaar nodig. De afrekening valt u dus
nooit ten laste, doch het profijt is in elk geval voor u. En daarbij: beide naties hebben
in dit opperste geval evenveel kans het pleit te winnen. De kansen gelijk te verdelen,
dit hoort tot de funktie van de trust. En nu mijnheren: faites vos jeux.’
't Spreekt van zelf, de fochaanse vaderlanders waren vooreerst voor de uitwerking
van Dr. Wybau's plan niet te vinden: begrijpelike vrees in een teutoonse hinderlaag
te vallen. Wybau dacht ‘dubbel of kwijt’ en borg zijn papieren maar weer in z'n
aktetes. ‘Ik ben zeer nieuwsgierig, mijnheren’, zegde hij schijnbaar bij wijze van
afscheid, ‘te vernemen welk resultaat de aanstaande verkiezingen voor uwe partij
zullen brengen. Naar mijn mening schijnt het buitengesloten de slag op louter frazen
te winnen. Mijn mening is deze, - ik betreur het ze niet door u te zien gedeeld, - dat
het nationale blok, zoals het u belieft uw partijenkonsortium te noemen, - trouwens
mijn felicitaties: een fijne naam, - dat het nationale blok wel een paar nationale helden
zou kunnen gebruiken. Het enige tegemoetkomen dat ik u van zijde mijner partij
mag voorstellen is dit: wij zijn geneigd de eerste chauvinistiese misdaad te begaan,
wanneer u ons daartoe een kleine aanleiding kunt bezorgen. Wat zoudt u daarvan
denken: twee sukkelaars naar Teutonia te sturen, met het etiket “fochaanse
vaderlanders”; wij zouden daarvoor zorgen dat ze worden omgebracht. Nu ja: ik
weet, u vreest een hinderlaag. Er is ook hinderlaag, doch
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deze is geenszins u gesteld. Mijn taak is ten einde; neemt me voor wat ik ben: een
eenvoudig commis-voyageur in vaderlandsliefde. Niets nodig. Merci et au revoir.’
Hij groette en vertrok.
Na Wybau's vertrek, zei een der beproefde leiders: ‘Ik zie geen andere oplossing
dan deze door dit jongmens voorgedragen. Of de panteutonen door deze oplossing
insgelijks gebaat zijn, mag voor ons van sekundair belang zijn. Ten slotte staan wij
als panlatijnen toch dichter bij de panteutonen, - eerlike vaderlanders van hun
standpunt uit gezien, - dan bij het vaderlandloze gespuis onzer pacifisten; en nochtans,
wij weten het, de overwinning dezer laatsten scheen, tot voor het opdagen van dit
jongmens, niet meer te remmen.’
Wanneer Wybau in het grensstation aankwam, werd er geroepen: ‘le docteur
Vibau, s.v.p.’
Een telegram. De konservatieve partij van Fochanije verzoekt beleefd de heer Dr.
Erich-Carl Wybau om een onderhoud.
Wanneer je een olieveld ontgint, begin je met de uitbating van enkele putten. Niet
met de uitbating van geheel de exploiteerbare oppervlakte. Waarom niet. Al smedende
wor-je smid. Foutief een te groot exploitatie-passief te scheppen, zonder tegengewicht.
Zachtjes aan, maar zeker, aldus leert de ervaring.
Waar de ontginbare stof ene idee is, - zie je wel idee is stof, - daar geldt deze wet
van het niet overijlde tempo des te meer. Bij het uitbaten ener idee moet je denken:
alle begin is moeilik. Maar ben je eenmaal over het begin dan is er niets zo
oergemakkelik als het uitbaten van een idee. De massa breng je niet gemakkelik in
beweging, maar is ze eenmaal in beweging, dan is het plezier om zien hoe je het
tempo mag versnellen: een mechanies zeer geperfektioneerde mallemolen. Begin
met een matige dosis morfium. Van zelf kom je tot het resultaat dat de morfinist om
het half-uur zijn priknaald en z'n spuitje opeist.
Wat de trust betreft: gedurende enkele maanden de dagbladen laten voorarbeiden.
Atmosfeer scheppen. Je kan ook een idee vegetatief beschouwen.
Is het mogelik dat iemand op het drukste verkeerpunt van een wereldstad, - de
hoofdstad van Fochanije is de grootste wereldstad van het kontinent, - precies om
klokslag twaalf op de middag wordt vermoord? En nochtans. Hoor het gegil. De
stem verraadt een grijsaard. De stem schreeuwt: ‘Het is een schande. Een schande
is het. Het is een niet te bepalen schande. Een schandelike schande is het.’ Een meisje
roept: ‘Moeder, men zegt dat iets schande is. Kom, moeder, laat ons gaan kijken wat
schande is.’ De moeder zegt: ‘Ja, kind.’ Als het schande-nieuws-gierige meisje ter
plaats komt, ziet zij een grijsaard die, vóór een dagbladkiosk, kranten vernietigt. Is
dit de schande? Haar kinderlik gemoed deed haar meer verwachten. Op het pensionaat
heeft men haar bedrogen. Het meisje roept: ‘Moeder, ik heb de schande doorleefd,
ben ik nu zwanger?’ Maar de grijsaard houdt niet op te schreeuwen, ‘het is een
schande’, terwijl hij al maar door kranten ver-
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nietigt. Als je naderbij komt, merk je op: wat zonderlinge kranten. En je associeert:
gotiese druk, verdomd nogtoe het zijn teutoonse kranten. Wel ja, nou hoor je de man
waarachtig huilen: ‘De regering moest zoiets verbieden moffekranten hier te verkopen.
Denkt om Sedang; ik ben een oud-strijder van Sedang. Ik veroverde er drie teutoonse
standaarden. Zo ben ik. Dat was een eer. Maar dit een schande. Men moest de
landverraders, die moffekranten lezen, kokende tin in de mond gieten. Waar zijn
onze traditionele foltertuigen. Duizendmaal schande.’ Slenteraars. Diskussies hier
en daar. Belangstelling voor deze vreemde geestdriftige heer. Agent: circulez. Tien
over twaalf is alles weer normaal.
Als je de medalje omdraait... om middernacht in de hoofdstad van Teutonia: een
op andere dagen onbekende drukte. Er roert wat in Fochanije. - Zo, mijnheer. - Jawel,
mijnheer, leest u dan geen kranten? - Toch wel af en toe als mijn brood in een krant
is gewikkeld. - Maar, mijnheer, hoe kan een mens van onze tijd geen kranten... - Ja,
zo zijn de Teutonen, zij weten van toeten noch blazen dan enkel wanneer het te laat
is. - U heeft gelijk, mijnheer, wanneer het kalf gedempt is, verdrinkt men de put. Pardon, mijnheer, u ziet er erg donker uit, is u soms fochaans onderdaan. - Sono
italiano. - Zie je wel, het is een Fochaan. Weg met Fochanije. - Würstchen mit
Sauerkohl gefällig? - Wat is er gebeurd? Lees. ‘Die B.Z. um Mitternacht. B.Z.’ Lees
de gruwelike antiteutoonse manifestatie te Montparno! Vijf doden en twintig
gekwetsten. Een teutoonse kinderjuffrouw geschaakt door het fochaanse grauw! Men
vindt een hoedje en een bloemetje in de Saine. - Mag ik eens kijken, mijnheer. - E
daar, domme gans, zie-je niet waar je loopt. - Zeker mijnheer, ga uw gang, als ik
bidden mag. - Inderdaad daar heb je 't. De ‘B.Z. um Mitternacht’ heeft een manchette
Gruwelike antiteutoonse manifestatie te Montparno
en geeft het relaas als volgt:
‘(Per telefoon, van onze [ ] - korrespondent): Heden middag om klokslag twaalf
heeft een bende bestaande uit een vijftigtal leden der vaderlandse liga van Fochanije
de dagbladkiosk bestormd, gelegen op de hoek der rue de Paris en der avenue des
Pays-Bas, in het centrum der stad. De aanvallers waren gewapend met
gummimatrakken en ploertedoders. Reden tot deze bestorming was dat de
kranteverkoper geen gevolg had gegeven aan een opvordering voortaan geen teutoonse
kranten meer te verkopen. Terwijl enkelen der betogers zich daarmede onledig hielden
de teutoonse kranten te vernietigen, waabij zij het voonamelik op de “B.Z. um
Mitternacht” schenen gemunt, haalden anderen de arme kranteventer uit zijn kiosk
en gingen hem met matrakken en ploertedoders te lijf; nog anderen spraken tot de
menigte, dewelke op dit uur en op deze plaats buitengewoon talrijk, en uitten
bedreigingen aan het adres der te Montparno vertoevende Teutonen; zij spraken
daarvan ze kokende tin in de mond te gieten. Het publiek bleef niet onverschillig,
doch betuigde luide zijn goedkeuring. Er werd geroepen “weg met
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Teutonia” en hier en daar zelfs “revanche”. Een stoet werd gevormd. Zij doorkruiste
de hoofdaders der stad. Merkwaardig: de politie scheen voorafgaandelik op de hoogte
te zijn gesteld van hetgeen de vaderlanders voor hadden, want zij trof onmiddellik
maatregelen om de goede orde bij de doortocht van de stoet te handhaven en om
eventuele contramanifestaties het hoofd in te drukken. De optocht duurde precies
een uur drie kwart. Men schat het aantal manifestanten op twintig tot zestig duizend,
hetgeen bewijst dat wel degelik de gehele bevolking van Montparno, - voor zover
het een geïmproviseerde optocht toelaat, - aan de manifestatie deelnam. Bijgevolg
zou het groteliks verkeerd zijn wanneer men deze manifestatie als een rein
chauvinistiese zou voorstellen en aldus de gewichtigheid dezer gebeurtenis lichtzinnig
zou ontkennen. Verscheidene klachten van teutoonse burgers werden neergelegd bij
de politie; deze schijnt er weinig zaaks van te maken. Een teutoonse kinderjuffrouw
is sedert gister spoorloos verdwenen.’
En weer twaalf uur later: de fochaanse middagpers. ‘Lastercampagne en
verdachtmaking en in de teutoonse pers.’
Op hetzelfde ogenblik in de teutoonse hoofdstad. Draven van een telegrambesteller.
Lübeckerstrasse 51a. 49, 50, 51, 51a. Oogslag, schel, koord, drukken en aanleunen,
éen hoog. Een schild: Nationale Liga tot opbeuring van het gevallen meisje. Weer
schel. Kantoorjuffrouw. De heer Dr. Wybau, a.u.b.? - Jawel. - Hoogdringend telegram.
- Dank u. - Kloppen op de deur van het privaatkantoor. - Binnen. - Doctor,
hoogdringend. - Dank u, juffrouw Schiele. Wybau ontcijfert het geheim telegram. Feitelik staat er: de vier meisjes gevonden
twee te San Remo twee Kaïro teruggestuurd franco grens verzoek aldaar in ontvangst
te nemen tuv.
Waarvan de vertaling luidt:
‘Sturen u vier sukkelaars, zogezeid twee leiders en twee sekretarissen van het
nationale blok, doch zondebok zoals afgesproken. Vermoorden a.u.b. minstens twee,
liefst allemaal. Toestand gunstig. T(rust) U(itbating) V(aderlandsliefde).’
Ja, zo iets kon tans worden gewaagd. De toestand was inderdaad gunstig, zodanig
gunstig zelfs dat je de mensen nu best nog een beetje buiten adem hield. Met de vier
toekomstige slachtoffers van de nationale idee zat de zaak zo: een rijk zeepzieder en
een notaris van ten lande waren door de partijraad van het nationale blok als
kandidaten bij de eerstkomende verkiezingen aanvaard. Om hun kandidatuur waarde
bij te zetten kregen zij een vertrouwelike opdracht: een reis door Teutonia met het
doel verslag uit te brengen over de politieke toestand aldaar. ‘Ik wil hopen dat het u
gelukt’, zo had de voorzitter van de partijraad gezegd, ‘een materiaal te verzamelen
door hetwelk onze partij afdoende kan bewijzen dat de gezindheid van het teutoonse
volk scherp naar rechts heeft geëvolueerd.’ ‘Wij doen ons uiterste best’ verzekerde
de zeepzieder. Dat zij inderdaad zo gans beslist hun uiterste best zouden doen
vermoedde hij evenmin als zijn reiscompagnon, de notaris van ten lande. Maar zij
deden hun uiterste best. Zonder het zelf te weten, net zoals mijnheer Jourdain proza
schrijft. Trouwens werkelik grote figuren weten
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nooit om het grootse dat zij verrichten; van hun standpunt uit gezien is hun grootheid
een aksident.
De zeepzieder en de notaris van ten lande werden netjes gekild; een der beide
sekretarissen zwaar gekwetst, doch eindelik gered. Dit gebeurde vlak vóór het
Adler-hotel*. Om elf uur 's avonds een tjokvolle restaurant, waar anders een derde
bezet. Tjokvol wil zeggen: voor twee derden door de trawanten van de T.U.V. bezet.
Iemand roept het strijkje toe: het nationaal lied. De twee derden applaudisseren. De
zeepzieder wordt er niet wijs uit. De kapelmeester zegt: bitte schön, Herr geheimer
Obersanitätsrat. Druk op knop, al de trawanten staan recht. De zeepzieder en de
notaris ignoreren eenvoudig de wijs. Staan bijgevolg niet recht. De trawanten
schreeuwen: recht staan. Dreigen. Nou, als de moffen zeggen rechtstaan, dan motten
we eerst recht blijven zitten, niet notaris? Daarin heb je gelijk, zeepzieder. - Pletst
een champagnefles, - foei, heus champagne in Teutonia! - tussen zeepzieder en
notaris: scherven rinkelen verbijstering. Dan: flessen, telloren, chinese vazen, stoelen.
En geschrei: rechtstaan. Smijt dit vreemde schoeljepak buiten. Op voor de goede
oorlog. Te wapen. Oorlog is oorlog. Daar heb je 't: revolverschot. Zeepzieder, wat
meen-jij, geraken we buiten. - Goddank, de gérant en de kellners vormen haag. De
vreemde gasten ontsnappen. Jawel, zij ontsnappen: een auto. De portière klapt dicht.
Het gevaar is... iemand springt op de voettree van de auto. Glasscherven. De notaris
ziet de loop van een revolver. Vier schoten, kort op elkaar. Er valt iets van de voettree.
Lopen. Wat gebeurt er. Wat is er gebeurd. Volk. De schabletter. Wie is de moordenaar,
mijnheren. Waar is hij? - In het park: een jongmens brengt een tikje schik in zijn
toilet. Is hij op zijn knieën gevallen? Opgewonden wel. Een ogenblikje rusten. Zie
zo. Zet de kraag van zijn overjas omhoog. Sigaret. Die hebben we ook weer netjes
afgewerkt.
Een spoor vond de politie niet. De chauffeur zeide dat hij, bij het horen van het
eerste schot, gewoon de kluts was kwijt geraakt en dat hij er bijgevolg niet aan gedacht
had te remmen. Terwijl de teutoonse pers oordeelde dat deze verklaring zeer
aanneembaar was en de overtuiging deed ingang vinden dat de teutoonse politie in
deze naar mogelikheid had gehandeld en dat anderzijds niet uit het oog mocht worden
verloren met welke zonderlinge heerschappen men hier had te doen (waren de
vermoorden inderdaad geen spionnen, wie zal het ons zeggen?) - kortom terwijl de
teutoonse pers zich inspande de rijksverantwoordelikheid te ontlasten, zag de
fochaanse pers integendeel in het feit dat de moordenaar of de moordenaars niet
werden gevat het bewijs, twee maal twee is vier, dat er een eedverbond bestond
tussen de rijksregering en de zwarte moordenaarsbende: immers het bleek maar al
te duidelik dat de moordenaars door de rijksregering strafloosheid was verzekerd.
Aldus de fochaanse pers: wat valt er uit deze gebeurtenis te leren?

*

Zojuist stuurde de fochaanse regering de teutoonse een nota waardoor geëist wordt het
plaatsen van een gedenksteen voor het Adler-hotel. Men vermoedt dat de teutoonse regering
weigeren zal. De beurs is zeer gedrukt.
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ten eerste dat de teutoonse regering nauweliks nog een schijnbeweging maakt om
hare ultranationalistiese tendens te verbergen; ten tweede: twee doodbrave fochaanse
burgers werden door het teutoonse volk omgebracht, wat voor het fochaanse betekent:
zij vielen op het veld van eer. Léon Baudet, de beroemde leider van de ‘action
fochane’ wierp het vermoeden op dat de moord op de twee fochaanse vaderlanders
was beraamd door fochaanse defaitisten, aan wier hoofd de beruchte
financier-landverrader Blaireau zou staan; deze defaitisten zouden zich de
medewerking hebben verzekerd van de exmonark van Teutonia dewelke, met het
doel de misdaad te organiseren, weer in zijn land zou zijn binnengesmokkeld. De
pers van het nationale blok evenwel noemde dit vermoeden fantaisisties en van de
T.U.V. ontving Baudet een ernstige vermaning voortaan daarop uiterst attent te zijn
nooit op de feiten te anticiperen, d.w.z. de domme massa niet méér te doen verteren
dan de training harer maag, - figuurlik gesproken, - voorlopig toelaat.
Maar de slachtoffers, de helden zonder het zelf te weten! - Nooit zag je zoveel
volk te Montparno. En bloemen op en achter de baar. Hemeltje lief, wat bloemen!
Heel de Riviera was kaalgeschoren. Goddank, was men in het vroegjaar en konden
de tulpen van tussen Leiden en Haarlem, als ik het zo zeggen mag, in massa worden
mobiel gemaakt. De kroon van diep-violette tulpen die Maurice Marrès, de beroemde
vaderlandse dichter had gestuurd, spande de kroon. Je mot maar dichter zijn om
zoiets te vinden, zie-je-wel. Die Maurice Marrès is steeds een zeer oorspronkelik
man geweest.
Heb je die tocht over de Champs Elysées gezien, man! - Champs Elysées, goed
zo, waarom zijn ze er niet gebleven, ze waren er op bestemming. - Wat, mijnheer
waagt de spot te drijven met onze nationale helden? - Defaitist. - Landverrader. - Ik
herken deze lekkere mijnheer: hij is de minnaar van Mata Hari. - Aan de galg. - Mort
aux traîtres. - Waarachtig het paste die dag niet met de eeuwige waarden der natie
te spotten.
Een lawiene over het land: de verkiezingscampagne van het nationale blok. De
portretten van de twee op het veld van eer gesneuvelde nationaal-helden werden op
miljoenen exemplaren verspreid. De zeepziedersweduwe was koninklik haar betreurde
gemaal indachtig: zij deed zijn beeltenis op alle zeepbroden weergeven. In een
ommezien prijkte het standbeeld der twee Castor-en-Pollux-soortig in elke fochaarise
stad van minstens 5.000 inwoners. Je had ze op postzegels, op speelkaarten, - de
zeepzieder was harten- en de notaris schoppen-koning, - op draaiorgels en
ijsroomwagentjes. In de bioskopen werd een gegarandeerd natuurgetrouwe weergave
van hun helde-daden en dood gedraaid. De waardige houding in het restaurant waar
zij weigeren de Gesslerhoed te groeten, dan de omsingeling van de auto door de
teutoonse moordenaars, de heldhaftige verdediging der aangevallenen en de politie,
zeer op afstand, laat oogluikend toe dat de moordenaars hun taak volbrengen, ja zelfs
op het ogenblik dat de auto gaat ontsnappen, houdt een politieman zijn knuppel in
de hoogte en, aldus het verkeer stremmend, levert
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hij de helden in de handen hunner beulen. Door het ganse land werd het een zegetocht
voor de kandidaten en de propagandisten van de nationale gedachte. De
vox-populi-vox-Dei-uitspraak vernietigde het defaitisties-pacifistiese monster. Toen
rond tien 's avonds, in de hoofdstad de uitslag der verkiezingen kon worden bepaald,
trokken de jongelingen van de patriotiese verenigingen, gevolgd door het volk dat
tans naar hun ordewoord gedwee luisterde, naar het ‘Volkshuis’ en naar de lokalen
van de aan Teutonia verkochte kranten (dit verkocht-zijn bleek iedereen een
uitgemaakte zaak); de boel werd er aan stukken geslagen. Een paar landverraders
konden - gelukkige kanalisering der volkswoede - worden afgemaakt.
Zie je wel! Daar heb je 't. Wat ik heb gezegd. In Fochanije maken ze kort spel met
de landverraders. Niet lui gevallen. Maar hier bij ons, domme Teutonen, - God betere
't, - voeren ze nog steeds het hoge woord. Die toestand moet ophouen: hij is eenvoudig
een land als Teutonia onwaardig.
Zo heel gemakkelik ging dat nu wel niet. De internationalisten zeiden niet: doodt
me a.u.b., ik heb het verdiend. Neen integendeel. Zij verdedigden zich als
wildemannen tegen de beschaving. Het ergste was natuurlik dat je met ze geen korte
wetten kon maken, want zo diep als in Fochanije reeds het geval, was de
vaderlandsliefde nog niet doorgedrongen in het teutoonse volk. Zo verdomd lastig
het teutoonse volk nationaal te doen voelen. Daarom stuit dat afmaken van dit
vaderlandsloos gespuis op bepaalde moeilikheden. Maar lang niet onoverwinbaar.
Goddank mag op de hulp van de beroepsoldaten, de ambtenaars en de rechters
gerekend.
Nieder den Verrätern! Tötet die Schweine! Schlägt die Schweine tod! Op, op,
knapeschap van Teutonia! Studenten en gymnasiasten; vroedvrouwen en deernen,
gij allen die belang hebt bij een soliede natie, op! Op voor de goede oorlog! De
organisatie C gelast zich met het killen van de zwijnen!
Teutonia kon inderdaad niet in gebreke blijven. De eer der natie. En je moet eens
opletten: als Teutonia iets doet dan werkt ze zuiver, - gegarandeerd verzorgde arbeid,
- en als grossist. Binnen drie maanden waren er 6,785 teutoonse defaitisten vermoord.
Op deze 6,785 waren er, naar het politierapport meedeelt, 6,784 als gevolg op een
poging tot ontvluchting, - terwijl zij, van staatsgevaarlike propaganda verdacht, onder
bizondere bewaking der politie stonden, - getroffen. Ja, ziet u zo is het lot: pogen te
ontvluchten dat is voor een defaitist het zekerste middel te worden gekild. De 6,785e,
- hij leed aan paranoia, - hadden de soldaten uit menslievendheid afgemaakt.
We mogen ons reeds enkele fantaisie's permitteren, meende Wybau.
Wie zaait zal maaien. De bizonderste fochaanse politici van het nationale blok
geïnteresseerd bij de zwaarindustrie, zagen tot hun niet geringe vreugde de waarheid
in dit spreekwoord eens te meer bevestigd. Na de verpletterende overwinning van
het nationale blok, was het wijzigen van de wet op de dienstplicht een kinderspel.
Deze wet werd niet éenmaal, maar wel tot tienmaal toe gewijzigd. Dit als
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resultaat van Wybau's methode: op elke majorering van de diensttijd voor de
fochaanse militieplichtigen, antwoordde de teutoonse regering met een nieuw ontwerp
betrekkelik 's lands weerbaarheid en, om tegenover Fochanije zeker niet te kort te
schieten, majoreerde zij de dienst voor de teutoonse jongelingen nog een tikje meer
dan de regering van het nationale blok dit had gedaan voor de fochaanse
militieplichtigen. In deze handelwijze van de teutoonse regering kon dan de fochaanse
ministerraad weer een reden ontdekken om de pas-gewijzigde legerwet andermaal
te wijzigen op basis van ‘de door de teutoonse oorlogzucht geschapen toestand’.
Om bij deze wijzigingen van de legerwet aan argumenten geen gebrek te lijden,
bestond er nog een buitengewone bron: de spionnen. Als je het goed weet aan te
pakken komt de volkspsyche er toe zich ‘de spion’ als een zeer boosaardige, stiekeme
diermens voor te stellen. En zulke voorstelling naar de wijze van Bosch is steeds een
gangbaar argument. De ‘ondeugd’ is voor het volk nooit realiteit, maar wel de draak
met zeven koppen.
Door de politie der teutoonse hoofdstad werd een gevaarlike spionnebende geklist.
Zij had zich daarvan een specialiteit gemaakt de stukken der teutoonse
geheimdiplomatie te fotograferen. In het Panthéon te Montparno werden een
spiritisties spion en zijn medium gearresteerd. De spion was juist daarmede bezig
overleden staatslieden te interviewen over de geheimen der fochaanse diplomatie.
Zouden zij weigeren te antwoorden, - hetgeen men normaler wijze van overleden
vaderlanders mocht verwachten, - dan zou hij, zo dreigde de spiritist, hun graf
schenden; daaraan nu is een geest wiens asse in het Panthéon rust zeer gevoelig en
zo gaven wijlen de staatslieden dan ook gevolg aan deze spiritistiese chantage.
Gearrresteerd was het moeilik de spiriet in bedwang te houden. Gelukkig vond men
een schabletter-okkultist; hem gelukte het het fluïdum van de zwarte magiër te
neutraliseren. - In het teutoons gebergte hield men vijf fochaanse ingenieurs aan,
daarmee belast de ‘Tweetorenspits’ met dynamiet te vullen: in oorlogstijd zou een
vliegenier volstaan om meer dan de helft van Teutonia tot éen enkele puinhoop te
maken. - Niet minder belangrijk was de aanhouding van twee bakteriologen, op het
ogenblik dat zij elk een handkoffertje vol typhus- tuberculoseen cholera-bakteriën
over de grens brachten. - Ongetwijfeld het sterkste spionnestuk was echter dit:
teutoonse ingenieurs en als landarbeiders vermomde pioniers waren op fochaans
grondgebied gedrongen tot bij de redoute Ronveau. Zij waren er in gelukt de
schildwachten te overvallen (de posten zullen worden vertienvoudigd). Nadat zij
dezen hadden onschadelik gemaakt, gingen zij aan 't werk. Hun doel was niets minder
dan het stelen der redoute Ronveau. Reeds hadden zij de koepel der redoute over de
grens gedragen, toen generaal Gourdot opdaagde, getrouw aan zijn gewoonte
tweemaal daags de forten van zijn sektor te inspekteren. Enkel zijn moed raadplegend,
ging de generaal op de Teutonen af en sommeerde ze zich over te geven. De mannelike
taal van de generaal maakte zodanig indruk op deze barbaren dat zij onmiddellik
zich in rang opstelden om zich gevan-
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kelik naar het fort V van de derde sektor te laten voeren. ‘De heldhaftige houding
van Uwe Krijgskundigheid* heeft het vaderland gered’ zeide, in zijn telegram van
dank en hulde, de president der fochaanse republiek.
Nadat op deze wijze en gedurende drie jaar aanhoudingen van spionnen met om
beurten in Fochanije en Teutonia verhoogde diensttijd hadden afgewisseld, had men
in Fochanije het resultaat bereikt van een diensttijd van 66 maanden voor de ruiterij,
64 voor het geschut en 62 voor de infanterie; in Teutonia stonden de militieplichtigen
voor respektievelik 74, 72 en 68 maanden. Trouwens hadden de deskundigen verklaard
dat je dit bestek wel nodig had om een goed soldaat te maken.
Het was echter eerst bij de bestellingen voor de uitrusting van het leger dat je als
zwaarindustrieel, iets van de oogst begon te merken. Bizonder nadat het fochaanse
parlement om aan de schaarste aan arbeidskrachten te verhelpen, goedkeurend over
een wetsontwerp had gestemd, hetwelk een fraaie uitkomst bood: de soldaten mochten
voortaan in de fabrieken worden gebruikt. Het loon, dat ongeveer ad libitum was,
zou in de staatkas worden gestort, - wat logies, daar de staat het onderhoud der
soldaten voor zich had. - Derwijze kon de zwaarindustrie nu ook de lonen der niet
gemilitariseerde arbeiders drukken. Morde het volk soms, dan kon je, - daargelaten
dat je nu over de middelen beschikte drasties in te grijpen, - steeds op het gevaar
wijzen van de buurstaat, bezig zich tot de tanden te wapenen. Ja voorwaar, denken
jullie dat het de schuld der regering is. Maar een vrij volk moet weten dat de vrijheid
het schoonste goed is dat een vrij volk kan bezitten en waard dat je dáárvoor gans je
vrijheid opoffert ze tot je laatste snik te verdedigen. Het spreekt van zelf dat de
konkrete vrijheid steeds de abstrakte, de zedelike vrijheid moet geofferd worden.
Op de eerste lustrumfeesten van de T.U.V. waren de hoofden der ware
vaderlandsliefde uit de beide, tans militair zeer machtige rijken verenigd, zowel de
leiders der behoudsgezinden als de direktie en de kommanditarissen der maatschappij.
Snel werd de balans gemaakt; immers het aktief, dat tans niet meer door de
belanghebbende leiders moest worden gestort, doch onder de rubriek ‘geheime
fondsen’ op het état stond van de ministeries van binnen- en buitenlandse zaken,
dekte steeds nauwkeurig het passief. Het doel der T.U.V. was niet een rechtstreeks
winstgevende zaak te zijn; maar diegenen die door de aktie van de T.U.V.
onrechtstreeks aanzienlike dividenden hadden ontvangen, waren niet alzo
plichtvergeten Dr. Wybau en zijn helpers niet extra indachtig te zijn.
Op de lustrumfeesten heerste een geest van kordate kameraadschap: alle over de
rivaliteit heen fijne gezelschapsmensen. Op het uur der toasten na het galadiner,
dronk de fochaanse voorzitter op het heil der teutoonse vaderlanders, loofde hun

*

Officieel noemt men in Fochanije een generaal steeds Zijne Krijgskundigheid de generaal
Zo en Zo. Deze uitdrukking evenwel is nog niet in de gewone taal overgegaan.
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arbeidskracht, waarbij hij bondig summeerde het door de teutoonse vaderlanders
gepresteerde van af de aanslag op de notaris en de zeepzieder, - bij dit souvenir werd
nog eens hartelik gelachen; niet het minst verheugde zich daarbij Marrès, de dichter
met de diep violette tulpen, - tot het schaken, zo drukte de voorzitter zich uit, van de
redoute Ronveau. Hij sloot zijn toast met de wens uit te drukken dat de teutoonse
vaderlanders weldra hun dierbare imperator-rex zouden mogen terugzien; om dit te
verwezenliken en waar het nodig zou blijken, mocht op de hulp der fochaanse
vaderlanders worden gerekend. De voorzitter van de teutoonsnationale partij bedankte
de spreker; ook hij drukte zich ongedwongen en kameraadschappelik uit, beter:
gemütlich. Verscheidene redenaars nog maakten de lof van Dr. Erich-Carl Wybau.
Ook brachten de heren deelnemers aan het lustrum een bezoek aan het prachtig
mausoleum der beide eerste nationaalhelden sedert het bestaan der T.U.V. Op hun
graf werden bloemen gelegd door de teutoonse afvaardigingen en door de direktie
van de T.U.V.; alleen om de fochaanse bevolking niet te kwetsen had men bij de
bloemen de strik met de namen der huldigers weggelaten.
Slechts éen onaangenaam incident onderbrak de voor het overige continuele
vreugde der feeststemming van dit lustrum. Op de algemene vergadering betoogde
een fochaans zwaarindustrieel dat, nu de gewenste resultaten waren bereikt, de T.U.V.
maar moest worden ontbonden. Hij zeide: ‘De vaderlanders hebben tans in beide
rijken het bewind in handen; wij hebben tans een sterke natie en een sterk leger.
Bijgevolg beantwoordt de T.U.V. niet meer aan een noodzakelikheid. Integendeel:
deze maatschappij kan slechts de uiteindelike doeleinden der vaderlandsliefde
schadelik zijn. Nadat wij gemeenschappelik dit hebben bereikt onze volken terug te
winnen voor het vaderlandse doel, is het ogenblik gekomen afscheid te nemen: elke
staat weze van nu af voor zich en enkel voor zich verantwoordelik.’ Deze rede oogstte
bar weinig bijval; zij getuigde ook psychologies van een slechte blik, daar zij daarvan
geen rekening droeg dat de invloed dewelke vijf jaar van de T.U.V. was uitgegaan
de schilden had verhangen, namelik zo dat tans het volk de rol van Pameelke had
overgenomen, terwijl deze Pameelke zich opperbest thuis voelde in de rol van
internationaal trustman der vaderlandsliefde. Het was dan ook genoeg dat Dr. Wybau
schetsmatig de toestand van voor vijf jaar weer levend maakte om alle aanwezigen
het kippevlees op het lijf te jagen. Doch op de man afgaande betoogde Wybau: ‘In
zover heeft de achtbare interpellant gelijk dat inderdaad de T.U.V. gerust kan worden
opgelost zonder dat wij, vaderlanders, daarvan onmiddellik de schadelike gevolgen
zouden dragen. De massa is voorlopig goed op dreef. Vijf jaar geleden was zij ook
integendeel reeds een heel eindje op de internationalistiese weg. Maar de massa is
tans dáárom goed op dreef en blijft op de goede weg omdat wij, met de noodzakelike
hardnekkigheid haar wijzen op de schadelike gevolgen van een niet vaderlandse
houding. Wij zitten met de karwats achter haar. Doch laat de karwats vallen. Niet
dadelik zal de menigte bemerken dat er geen karwats meer achter haar is, neen, maar
eindelik zal zij dit
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toch doen. Wat dan? Ja, wij hebben de macht en het staat buiten twijfel dat wij, waar
wij oproerige stemmen horen, vooreerst niets hebben te vrezen. Onze macht evenwel,
onze materiële macht is het volk zelf. Ten lange laatste houden wij deze stof niet
meer in bedwang zonder deze morele macht: bij de menigte het bewustzijn, het
onuitwijkbare feit dat het offer moet worden gebracht. Ontbindt de T.U.V.: onze
legers blijven uiterlik gezien net zo sterk als te voren; doch door dit ontbinden is het
sloopwerk alreeds begonnen. Het betekent naar Capoua gaan. U kunt het ten slotte
net zo goed wagen als Hannibal. Mijn mening echter is deze: de T.U.V. zou een
blijvend organisme moeten wezen; ja, niet het minst in oorlogstijd is zijn bestaan
gewettigd. Wat denkt u van een vrolike oorlog met afwisselende schending van het
volkerecht nu eens door het fochaanse leger, dan weer door het teutoonse? U vermoedt
niet welke mogelikheden in de trust steken. De trust kan al naar wens een oorlog
verkorten of bestendigen. En, het gewichtigste misschien, de trust kan het einde van
de oorlog derwijze regelen dat zelfs de overwonnene vaderlandse regering niet meer
zou moeten vrezen voor een revolutie; integendeel glorierijk aan het bewind zou
kunnen blijven, wat ook voor de overwinnende natie belangijk. Bij een revolutie in
het land van de overwonnene partij heeft de overwinnaar geen belang, immers de
brand in het huis van de buurman. En positief gezien is het voor de overwinnaar toch
ook van belang dat de partner, zo gauw als 't gaat, weer te been zij. Boven de naties,
boven de wisselvalligheden van vrede en oorlog verheven, zou de T.U.V. moeten
zijn de regelaar die ons toelaat eeuwiglik in handen te hebben Europa's lot. Hij zou
moeten zijn der staten metafysis. Ongeveer wat, volgens de grote Lionardo, de
noodzakelikheid is in de natuur: maëstra e tutrice, tema e inventrice, freno e regola
eterna.’
Even wachtte Wybau, dan besloot hij in een glimlach:
- De vergadering mag wel tot morgen worden geschorst, niet waar mijnheer de
voorzitter? Wij tilden voor vandaag reeds het nodige kwantum zware theorieën.
Willen we een wandeling door Montparno maken? Ik heb u een kleine verrassing
weggeleid moet u weten, een kabinetstukje waarvan ik hoop dat het u steeds als
souvenir aan dit eerste lustrum mag bij blijven. Niets: een spel, maar geest is niets
dan spel.
Inderdaad pas op straat vroegen de heren van het lustrum zich af: wat heeft dat te
betekenen? - Er heerst in de straten van Montparno een gans ongewone opschudding.
Mekaar onbekende mensen staan drukpratend in groep; je ziet deernen en mondaines
vertrouwd maar tevens opgewonden in éen gezelschap. Gebaren: het achtste wonder
was gebeurd. Wanhopige gebaren: het achtste wonder was een vreselik wonder. In
de café's staan de kellners met de klanten te praten. De autobussen hebben midden-rit
halt gemaakt; ook de chauffeurs en de ontvangers zijn gevat in de algemene
opschudding. De stations van de ondergrond verlaten. En aanhoudend hoor je:
Neiffeltoren. Neiffeltoren? de beroemde Neiffeltoren. Nou ja, wat is er met de
Neiffeltoren. Tot de heren vlak tegenover het gebouw ‘Gazette du Soir’ zijn gekomen.
Daar heb je 't: in monsterlichtletters. En je hoort de
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woede en de wanhoop van het volk. Een oude heer heeft een toeval. Het ganse plein
éen kreet: de Moffen hebben de Neiffeltoren gestolen! Waar je ook gaat treft je deze
wanhoop en deze verslagenheid. Je krijgt de indruk dat nooit een nationale ramp
door een volk zo diep werd meegeleefd. Dring je binnen een huis, zo ligt het een
kolk wanhoop of in geslagenheid geluidloos. Alle tegenwoordigheid van geest is uit
de mensen geweken. Daar heb je een man die een krant koopt en voortholt, het bankje
aan de krantevrouw latend. Hier heb je krantejochies die geen geld aannemen. In dit
café zitten de klanten op de tafels en hebben hun verfrissingen op de stoelen. Er zijn
dames die, nog voor de toilettafel toen ze het nieuws vernamen, zich de ogen hebben
roodgeverfd en de lippen zwart met loodblauwe schaduw daarrond. Een dame is zo:
hoed, peignoir, éen schoen en éen toffel. Van de kou merkt zij niets en geen mens
doet haar opmerken dat zij zich waarschijnlik zeer heeft gehaast. Heel natuurlik deelt
zij in de algemene opschudding; niet éen die er aan denkt van de gelegenheid gebruik
te maken. Geen enkele portefeuille wordt gestolen. Niets buiten wanhoop, woede en
verslagenheid.
- Maar dáár staat de Neiffeltoren, schreeuwde plots ontwakend Pameelke, fier
deze poedelnaakte waarheid alleen te hebben gevonden.
- Balk nou niet zo luid, zei Wybau kalm, als de mensen het horen, schreeuwen ze
chorus: au poste en dan hebben we weer een hele boel last.
- De waarheid... deed Pameelke schuchter.
- Larie. Kijk.
De mensen staan vlak vóór de Neiffeltoren. Krantevrouwen roepen: de Neiffeltoren
gestolen! Iedereen is het zo: de Neiffeltoren is gestolen. Grauw staat de Neiffeltoren
in machteloze realiteit. En de markonisten, uit het rumoer van de straat gekomen,
seinen van het Neiffeltoren-station uit: de moffen hebben de Neiffeltoren gestolen.
De menigte was gans in de wereld van Pameelke, de idealistiese vaderlander,
overgestapt.
- Nou wat zeg je daarvan, vroeg Wybau Pameelke.
- Vreselik leuk. Buitengewoon. Zoiets had ik niet verwacht.
- Verwachten is steeds verkeerd, Pameelke, precies als wachten. Menselik gezien:
het een impliceert het ander. Wanneer je niets verwacht, dan wacht je ook niet, dan
doe je iets, bijzaak wat. ‘Het ongeluk dezer mensen bestaat daarin dat zij niet stil en
alleen in een kamer kunnen blijven.’ Neen, voorwaar deze Pascal'se wijsheid is niet
voor mij. Doen, al weet je dat al je doen slechts gedoe is.
- Wie is die Pascal, doctor?
- Dezelfde die zei: Herken u zelf. Maar toen hij dit zei was hij veel jonger. Van
daar die overmoed.
- Jij weet alles, Wybau... Zeg 'ns...
- Nou.
- Ga jij vanavond naar de meissies?
- Heb je dan nog niet begrepen, o mens Pameelke, dat ik niet hou van surrogaat?
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Het bordeel van Ika Loch
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Na een inspanning die kort was en gemakkelik als elke routine dewelke zich
natuurnoodzakelik progressief uit zichzelf ontwikkelt, stond de hoerewaardin Ika
Loch aan het hoofd van een eerste klas bordeel, uitbating die spoedig met
eerbiedwaarde bovenbalans arbeidde. Dit sukses echter was Ika Loch niet ten minste
oorzaak tot zelfs geringe verbazing. Zij vond het zo vanzelfsprekend dat een zaak
bloeide, waarvan zij de leiding had, dat zij, in deze vanzelfsprekendheid gesloten,
vergat, op het einde van het bedrijfsjaar, haar kapitalistiese kornuiten de dividenden
uit te betalen. Daaraan nochtans herinnerd, zei Ika Loch: ‘Och ja, natuurlik.’ En
daarbij vond zij een derwijze ongekunsteld gebaar om het ongewichtige van dit
vergeten te kennen te geven, dat haar kornuiten het zichzelf euvel namen de directrice
veeleer brutaal aan bepaalde verplichtingen te hebben herinnerd.
Niet vrees, wel een zuiver verstandelike eerbied had Ika Loch voor deze wetten aan
dewelke zij, in hare hoedanigheid van directrice, zich had te onderwerpen. Zo zou
het nooit haar zijn ingevallen de acht-ure-dag van haar personeel door een persoonlik
verdikt te verkrachten. Op het stipt naleven van wederzijdse verplichtingen legde zij
de grootste waarde. Daar zij in gemeenplaatsen placht te spreken, verklaarde zij dit
door: ‘geef aan Cesar’, ‘elk het zijne’, en vooral door ‘orde moet zijn’. Daarmee wil
natuurlik niet gezegd zijn dat zij sociaal-polities de acht-ure-dag goedkeurde. Neen.
Enkel meende zij daarmee dat, zolang deze wet bestond, deze ook beslist moest
worden geëerbiedigd, want in het tegenovergestelde geval bepaalt de
oorzaak-overtreding het gevolg-overtreding en zo gaat het dan jammerlik in het
oneindige tot de beslissende verwoesting van het wezen en zelfs van het begrip der
goede orde. Zij had kunnen zeggen: ‘Wrong or right it's my law.’ Dit
voorweggenomen, zo mag ik nu gerust verklaren dat het optreden van Ika Loch in
haar etablissement verbazend autoritair was. Wanneer sommigen nu dit vrij natuurlik
vinden, dan geschiedt dit stellig doordat zij deze eigenschap tot een verkeerd objekt
betrekken. Daarom: het autoritaire optreden van Ika Loch bestond in de eerste plaats
tegenover de kliënteel, ja zo te zeggen uitsluitend tegenover deze; was zij toch
tegenover haar personeel niet meer autoritair dan dit van arbeidgever tot arbeidnemer
in doorsneê het geval. Maar autoritair was zij tegenover de kliënteel en daar dit
inderdaad betekent een breuk met de tot dan geëerbiedigde traditie der
hoerewaardinnen, wier onderdanigheid tegenover de kliënteel spreekwoordelik, mag
ik deze eigenschap van Ika Loch wel degelik verbazend heten. Met het situeren dezer
eigenschap raken wij de kern van het probleem: Ika Loch's snel sukses. Want juist
dit is het merkwaardige gevolg van de praktiese toepassing dezer eigenschap: insteê
de kliënteel door dit autoritaire voor het
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hoofd te stoten en te vervreemden, gelukte deze snelle hoerewaardin daarin haar voor
het vak vreemde eigenschap als een zeer zeldene hoedanigheid te doen appreciëren.
Van zodra zij haar etablissement had geopend, was haar optreden alzo autoritair.
Kliënten doen intrede in het salon; onmiddellik is Ika Loch dáár en keurt de kliënt,
wat voor een hoerewaardin een zonderling benemen, daarop gelet dat Ika de kliënt
vooral naar zijn wensen keurt. Met dit onderzoek is zij handomdraaien klaar. Zij
verklaart: ‘Ik weet reeds wat u wenst, mijnheer.’ - Poogt de heer haar, spijts deze
verzekering, meer bepaalde aanduidingen te geven, zo overstelpt zij hem, - met
woorden natuurlik, Ika Loch is hoere-waardin -: ‘Genoeg, mijnheer, ik weet het.
Gelooft u dan, ik ben zonder kennis en ervaring? Heb betrouwen in mij: ik weet wat
mijnheer wenst. Wat? - Och nee, zet u en wacht.’ En tot een kamermeid: ‘Verwittig
Mad. Anaïs.’ Is Mad. Anaïs daar, zo laat Ika Loch hem niet de tijd zijn oordeel te
vellen. ‘Nietwaar, Anaïs is lief.’ En verder in verhouding tot haar oordeel de smaak
van de kliënt betreffende: ‘zij is slank; - zij is een schone vrouw; - zij is niet schoon,
maar zij is interessant; - zij is pervers; - zij heeft kleine voeten.’ Heeft zij, naar dit
schema, vooreerst de algemene hoedanigheid van het objekt geprezen, daarna de
speciale hoedanigheidsverhouding van het objekt tot de klant bepaald, dan besluit
zij, - zij gebruikt deze zin nu reeds ettelike jaren: ‘elle est bien ce qu'il vous faut.’
Daarmede is de zaak, naar haar mening, afgedaan. Volgt dan nog haar drukte bij het
bevelen, praktiese uitvoering. ‘Kamer nr. 10 voor mijnheer X. En voor mijnheer Z
27. Voor de kamer nr. 10 Bourgogne, echte. Voor 27, champagne 2de zône.’ Zij
wakkert het aarzelend personeel aan: ‘komaan, mad. Anaïs, u bemerkt toch wel wat
mijnheer wenst’, en kordaat drijft zij het paar naar de trap. Is er dan weer een ogenblik
windstilte in het bedrijf, zo neemt Ika Loch deze tijd te baat om zich innerlik om
hare radheid geluk te wensen.
Aanvankelik lieten de klanten zich dit optreden van Ika Loch toch zo maar niet
welgevallen. Zij verdedigden zich; sommigen mompelden, anderen gaven scheldend
te kennen dat de betreffende dame helemaal hun zaak niet maakte. Het gebeurde
meer dan eens dat een heer dreigend het etablissement verliet en dit spijts Ika Loch
beproefde hem bij de panden van zijn jas te weerhouden. Maar zij liet zich daaraan
niet storen en beklaagde hartsoprecht deze domme kliënten, dewelke zó, tegen hun
eigen voordeel in, halsstarrig beter wilden weten.
Hiermede zijn echter de mogelikheden der reaktie niet uitgeput. Het gebeurde ook
dat de heer X zich Ika Loch's aanbevelingen liet welgevallen en met de een of andere
Anaïs verdween. Waren zij echter alleen, dan bemerkte hij dat hij de beetgenomene
was: Anaïs was niet... ce qu'il lui fallait. En wat dan deze goede sloor van een Anaïs
ook deed om de heer X uit zijn morose stemming van beetgenomene te helpen, het
mocht alles niet baten. De heer X klaagde bitter zijn nood tegenover Ika Loch. Doch
de hoerewaardin bleef op haar stuk. Naar haar mening was mijnheer te nerveus
vandaag, hij deed beter naar huis te gaan, want
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natuurlik, daar stond zij borg voor, mad. Anaïs moest onder normale omstandigheden
zeer zeker de zaak van mijnheer maken. En onder vier ogen tot Anaïs: ‘Mijn kind,
zeker is het dat je deze zonderlinge mijnheer bevalt. Schijnt hij niet tevreden dan is
dit uitsluitend jouw geringe inspanning hem wel te behagen toe te schrijven. Ik
verzoek je daarop acht te geven, zodat ik je deze les niet meer heb te spellen.’
Weldra had Ika Loch dan ook uit de herhaalde gevallen een schema gewonnen ter
identificering van de smaak der zeer verscheidene gasten. Dit schema was van alle
nuancen ontbloot, wat lag in de autoritaire lijn van Ika Loch. Nochtans bouwde zij
haar koppelspel niet zozeer op het volkse princiep dat soort soort zoekt op dan wel
op dit der tegenstellingen. En het gebeurde vaak dat zij zich niet vergiste. Dat op
grove daten gebaseerde schema leidde ongeveer tot dit prakties resultaat dat Ika
Loch's welslagen bij haar identificering heel amper boven het niveau van een gelukkig
toeval uitstak.
Zo hield Ika Loch het voor onaanvechtbaar dat een zwaarlijvige heer welgevallen
moest vinden in een slanke vrouw. En, meisjes dewelke jong in het vak dit nog niet
bemeesterden, waren, naar hare mening, voor fijnsnoeperige ouderlingen weg-, ja
in de wieg gelegd. (Wat deze identiteit tussen weg- en in de wieg leggen betreft, zo
is mij daardoor gelegenheid gegeven daarop te wijzen dat Ika Loch inderdaad de
door de vrouw af te leggen weg tussen wieg en bordeel bepaald zag). Op haar
jongelingskliënteel stuurde zij de zwaarste vrouwen van het etablissement af. Dit
moest, meende zij, kloppen. Meer moeite had haar de identificering van de smaak
van slanke heren gekost, dewelke, glad-geschoren, hun leeftijd geheimzinnig tussen
de vijf-en-twintig en de vijf-en-veertig verbergen. Maar snel had zij zich door lapidaire
en eigenmachtige besluiten uit de noodtoestand geholpen, deels door het aannemen
der tans, - bij gebrek aan andere, - welkome volkse wijsheid van de kleurtegenstelling,
- blond en zwart, - en deels door het te hulp nemen van
psychies-cerebrale-waarden-amalgamen, dit gebaseerd op Ika Loch's tot axioom
geworden hypothese dat gladgeschoren heren, wanneer niet pervers, dan tenminste
geraffineerd zijn. Voeg ik hieraan toe dat, naar Loch's simplistiese schematiek,
perversie P = R3 (raffinement), zo wordt het begrijpelik dat zij, pervers en geraffineerd
als slechts graadverscheiden nemend, meende in de behoefte dezer kliënteel door
een slechts verscheiden gedoseerd raffinement te kunnen voorzien. Het dient echter
gezegd dat Loch om tot dit eindelike besluit te komen, veel minder tijd nodig had
dan wij deze gedachtegang weer te geven. Het ging bij haar alles in
een-twee-drie-marsj en daarbij was drie een nog wel volledig overbodige maat, zo
precies en afdoende schenen een en twee te zijn. Een en twee vormden zo te zeggen
het wijze vertoog van de schoolmeester, waarop al de jongens, de domste inkluis,
met een voor de leerkracht van de schoolmeester bewijzend, spontaan uitgestoten
‘drie’ moesten invallen. Polka was Ika Loch de schoonste dans.
Slanke vrouwen aan zwaarlijvige heren; efeben, zware vrouwen; pas de note-
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schelp ontslopen meisjes voor fijnproeverige oude heren, en voor de rest van de
kliënteel, deze massa vlottend tussen de vijf-en-twintig en de vijf-en-veertig, de
eroties-cerebraal interessante dames: zo in brede trekken der hoerewaardin Ika Loch's
schema, - haar arbeidsprogram. Jammer, zo zonder meer, waren de objekten, op
dewelke het schema moest toegepast, daarmee niet in hun schik. Soms ontaardde het
in het fijne bordeel nr. 33 tot grove scheld- en beledigingstonelen. Zo gebeurde het
eens dat een dikke vent de hem - indien ik zeggen mag ‘bedeelde’ slanke vrouw van
zich afstootte, voorwendsel: in zijn hoedanigheid van beenderenkoopman had hij
skeletten tot ziekwordens toe zat gezien. Ja, zowaar efeben toonden zich alzo oproerig
dat zij beweerden vier uur arrest te verkiezen boven de aanwezigheid van de door
Ika Loch voor ze uitgelezen dames. Zekere dag scheen het dan ook tot een kleine
revolutie onder de kliënteel van het huis nr. 33 te moeten komen. Niemand was
tevreden. Een oude heer wenste de dame van de efeeb en de efeeb deze van een dikke
matroos, dewelke op zijn beurt smoorverliefd was op een dame met kortgeknipt
mahonierood haar, door Ika Loch een gladgeschoren heer toegewezen, een naar hare
schematiek voor geraffineerd gehouden, in werkelikheid drift-elementaire
H.B.S.-studiemeester. Woedend verlieten allen het bordeel.
's Anderdaags reeds had Ika Loch neerslachtigheid overwonnen en stond zij met
een nieuw schema klaar, het vroegere ongeveer geïnventeerd, waarbij zij de ervaring
dat een matroos zich geraffineerder had getoond dan een studiemeester tot
algemeengeldende norm verhief. Zonder gewetensbezwaar veroordeelde zij haar
vroeger schema, in de overtuiging tans de steen der wijze hoerewaardinnen te bezitten.
Zekere dag kondigde Ika Loch feestelik aan: Promethea. Deze feestelikheid gold een
zeekapitein die, stomdronken doch schijnbaar knap nog, diep in een fauteuil
weggezonken, zeven mijlen boven de wind zwedepons stonk.
Promethea! nauweliks en kort raakten haar vingers de voorhang, hem licht terzijde
schuivend, zo was het reeds genoeg: zij stond vóór de voorhang. Het gebeurde alsof
zijzelve, daarvan onafhankelik, haar lichaam bewoog: een dienares plaatste Promethea
aldaar en deze dienares was zijzelve. Zo stond zij vóór de voorhang van dofzwarte
zijde, haar lijf uiterlik beweegloos gespannen in oranje-zijde. Enkel de buik tot even
onder de navel was naakt, maar zo vlak was de buik dat je, hem natekenend, met een
dunne potloodlijn de schaduw zou geven. Zij verraadde geen meisjesschuchterheid
en de wetenschap der courtisanen had zij ongebruikt gelaten. Haar roze nagels wekten
niet één herinnering aan het polijstborsteltje; zij waren rose. Het enige sieraad dat
zij droeg was een halssnoer van onbeduidende aquamaris, - schoon zoals het toeval
schoon is van een kever op een blad; - harmonie van zwakgetoonde dingen: het dunne
blauw van op het bleke amber van haar hals. Scherp en juist woog het snoer hals
tegen lichaam af. Haar haar was
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asblond, zonder spoor van friseerkunst. Haar mond was niet wondscherp en amper
droeg hij een onbepaalbare belofte; hij sloot zich om een mysterie van woordeloze
konkupiscens. Haar zwak-ronde lijnen verklonken in de dunne draagkracht van haar
sikkelbenen; de last van het smalle lijf was ze schier te zwaar. Het scheen zo alsof,
de lucht rond ze te zwaar geladen, de benen, in laatste inspanning, een ogenblik nog
volmaakt schoon waren, alvoor te springen onder de druk van deze contraire
energieën. Enkel in haar benen lag inspanning, zo scherp was de sikkelboog. Maar
haar lijf en haar gelaat, zij waren gans rust en inspanningloos: Prometheus had haar
hersenen weggenomen, haar gans volmaakte schoonheid te vormen. Hoogste klassiek
van de soort die uit zichzelf haar idool schept. Zó in zich gesloten en stom was haar
schoonheid dat de moederschap haar ampere heupen niet beroerde. Van de zijde der
vruchtbaarheid reeds geslachtloos. Een einde was zij.
Dat Promethea zeer schoon, zag Ika Loch wel in, doch om de inhoud van deze
superlatief te preciseren, ontbrak het haar aan zinnelikheid. Een kunstenaar had
Promethea gekleed; Ika Loch had een paar maal vingerwijzingen willen geven; - zij
wenste zowaar met de roodstift over Promethea's lippen. (Zij meende het natuurlik
goed; enkel, Ika Loch zag de relatieve waarde van de roodstift niet in, zij zag nooit
de relatieve waarde van iets in. Alles wat zij eenmaal had geadmitteerd, was in feite
axioom, doch scheen haar, als bewezen, waar). Ten slotte toonde Ika Loch zich om
Promethea zeer tevreden. Het doffe zwart en het schitterende oranje goed te dragen
was, naar haar mening, Promethea's bizonderste hoedanigheid.
Promethea's schoonheid vermocht niets tegen de begrensdheid van de zeekapitein;
hij zat achter een dikke muur van zwedepons, à-priori besloten te schelden. Wat hij
dan ook deed van zodra Promethea de voorhang had ter zijde geschoven. Haar
roerloosheid die niet over een gedwongen lach heen kon, gaf hem gelegenheid tot
gemakkelike kritiek. Zij was dom en aanstellerig, meende de zeekapitein. Ika Loch
deed Promethea op haar tenen draaien: - mannequinmatig afwezig. Juist op dit
ogenblik - haar rug was in profiel de deur toegewend en de zeekapitein had last zich
te concentreren tot een nieuwe reeks scheldwoorden - wierp iemand de deur van het
salon open. Een heer in zwarte overjas trad binnen, stond een ogenblik bewegingloos
toen hij Promethea bemerkte en deze hem, maar hij overwon door een merkbaar
energiese inspanning deze aarzeling: reeds viel Promethea in zijn gestrekte armen een zeer korte kreet van geluk. Hij vluchtte met haar de trap op. De zeekapitein bleef
een ogenblik verzonken in zijn verkropte woede. Misschien had de gebeurtenis hem
ontroerd. Zag hij Promethea nu in haar wonderlike schoonheid, - zielloos schoon? Snel had hij Ika Loch bij de keel. Hij zou haar gewurgd hebben, indien het
niet-geoccupeerd personeel niet ware toegesneld Ika Loch te bevrijden.
Ika Loch vatte de samenhang niet goed. Hoezo? - Natuurlik kwam het in haar niet
op: zij zou zich hebben vergist. Zij vond de gelukkige uitweg gereed alles de
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zwedepons toe te schrijven. En deze heer dewelke Promethea zo meesterlik had
geënleveerd, het was waarschijnlik een jockey. ‘Het is een jockey’, zegde zij. Zij
dacht ‘waarschijnlik een jockey’, doch terwijl haar woorden haar gedachten volgden,
hervatte zij zich, beseffend dat het adverbum afbreuk deed aan haar krasse systematiek
en zegde dus: ‘het is een jockey’. Toen men drie uur na deze gebeurtenis nog geen
nieuws had van de jockey besloot Ika Loch de van binnen gesloten deur te dwingen.
Promethea's roerloosheid in de dood was haar gesloten rust in het leven gelijk. De
driehoekige wonde steeg door het vele rood tot donker violet, mat en diep tegenover
het bleke lijf en het scherpe oranje. De jockey moest reeds lang verdwenen zijn.
Overigens of hij een jockey was heeft men nooit kunnen bepalen; wel dat hij
lustmoordenaar, - dit evenwel niet als sociale stand. Maar deze moord was ruimschoots
genoeg om Ika Loch uit haar fatsoen te brengen. Kwam men toch niet in een bordeel
om te moorden, wel om, zoals zij dit noemde, zich te amuseren. En wat de politie
daar over lustmoord vertelde, bleef haar onduidelik. Zij zag geen verband tussen lust
en moord. Het duurde lang vóór zij begreep. En dan nog was haar begrijpen slechts
een admitteren van de term. Het factum bleef haar vreemd. Doch de term gebruikte
zij later om dàt aan te duiden wat haar vreemd.
Gevolg van deze meesterlike lustmoord, door Ika Loch rein negatief bepaald, was
bommereklaam voor het bordeel nr. 33, tot dan toe, zo niet gediskrediteerd dan toch
ten minste van betwijfelbare renommée. In een dag sloeg de opinie der
bordeelbezoekers om, hoog ten gunste van Ika Loch's kundige ontuchthuisleiding.
Dit omzwenken resulteerde uit een vrij eenvoudig proces. Aanvankelik waren alle
bordeelgetrouwen het daarover eens dat Ika Loch hun wensen niet in aanmerking
nam en dat het autoritaire optreden dezer waardin onduldbaar; daar het anderzijds
bleek dat dit opteden niet was te fnuiken, hadden de kliënten hun bezoeken van het
etablissement langzamerhand doen afnemen. Doch, - en dit geeft ons de eerste schakel
tot het invers gedetermineerde sukses van Ika Loch, - heel zeker van hun stuk voelden
zich niet allen. Zodanig dat de bordeelbezoekers zich weldra in twee kategorieën
lieten indelen: zij die het gedrag der autoritaire hoerewaardin glad afkeurden en zij
die dááraan begonnen te geloven dat zij zelf zich vergisten en niet Ika Loch. Immers,
oordeelden deze laatsten, wanneer Ika Loch zich steeds zó slagzeker om hunne
desiderata scheen te vergissen, moest zij daartoe goede redenen hebben. Dit was
waarschijnlik; jawel, gans eigenlik reeds ab absurdo bewezen zeker, want ware dit
niet het geval, dan zou het autoritaire optreden van het standpunt van Ika Loch uit
eenvoudig zelfmoord hebben betekend, iets wat met het wezen van een hoerewaardin
in tegenspraak. En, ten slotte, wat wisten zij, gewone stervelingen, feitelik over de
geheime stroom van hun geslachtelik verlangen; wat wisten zij over hun driftleven,
hetwelk, zoals sedert de heuge-
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like ontdekking der psycho-analyse bekend, zich voornamelik in de slaap en in de
droom manifesteert. Hadden zij ooit hun dromen gekontroleerd met het doel daarin
het wezen van hun driftleven te ontsluieren? Wat wisten zij feitelik betrekkelik hun
jeugddeterminanten? Ika Loch had stellig de psycho-analyse gestudeerd; daaraan
viel niet te twijfelen dat zij Freud van a tot z beheerste. Vandaar overigens haar
autoritair optreden: begrijpelik superioriteitsgevoel van de perfekte Freud-leerling.
Ja, zij die tot deze tweede kategorie hoorden, kwamen weldra tot de overtuiging dat
alle hoerewaardinnen vlijtig de psycho-analyse moesten studeren en zij hadden zich
niet verwonderd kaartjes te ontvangen met: ‘Nr. 33 heeft de schoonste vrouwen.
Directrice: Dr. phil. en Dr. med. Ika Loch.’
Nochtans bleef hun begeestering vooreerst rein theoreties: er hoort steeds energie
toe, - of een toeval als surrogaat, - het theoreties gewonnen standpunt in de praktijk
om te zetten. Bizonder onder de druk van de eerste kategorie waagden zij zich niet
goed terug in het huis nr. 33. Maar hun opvatting won veld: er ging geen dag voorbij
of de eerste kategorie verloor een aanhanger, dewelke toegaf dat hij inderdaad om
zijn driftleven niet was georiënteerd en dat Ika Loch's autoritair optreden hare kennis
bewees.
Toen geschiedde de lustmoord. Zij die hun domheid geredelik hadden toegegeven
juichten om dit onverwacht bewijs. Jawel, fijngenuanceerden wisten wel het bordeel
van Ika Loch te vinden. De zeekapitein werd zowaar een harer hardschreeuwerigste
verdedigers: Promethea had het grijze rag van zijn roes gescheurd en fel daartegen
afstekend schitterde oranjezijde, en pijnigend, was haar navel stil en schijnrust. Zij,
reeds talrijk, die tot de tweede mening waren gekomen, vonden weer de weg naar
het huis nr. 33. Zonder dat zij daaraan schuld had, handelde Ika Loch nu naar het
princiep van een goedberekende taktiek. Zij bleef autoritair, enkel omdat zij nu
eenmaal zo was. Met dit gevolg dat het autoritaire optreden ditmaal dadelik als
superieur weten werd geschat. De klanten hadden de weg naar nr. 33 teruggevonden
niet in de hoop zich al dadelik knusjes thuis te voelen in een zo goed geordend
bordeel, waar met wetenschappelike vakkennis de keus werd getroffen; neen, veeleer
ondernamen zij deze eerste als Canossa-tocht. Zij voelden zich reeds zeer in hun
schik toen Ika Loch ze om hun desertie niet boos bleek; zij lieten zich dan ook haar
ganse autoriteit welgevallen en bleven natuurlik daarbij, eenmaal met de hun
toegewezen dame alleen, naar het wezen van hun driftleven te zoeken, aan de hand
van dit gegeven: de door Ika Loch bepaalde partner, X gekend, zoek de waarde van
Z. Ika Loch's autoriteit stond daarvoor borg dat de verhouding X-Z op geen vergissing,
zelfs niet op een erreur sentimentale berustte. Toch waren deze heren zo wijs de van
langs om meer zelden geworden skeptiekers niet nauwkeurig bericht te geven. Ofwel
waren zij reeds zozeer van de charme van dit nieuwe leven dat Ika Loch ze ging
ontsluieren overtuigd, - en dit nieuwe leven noemden zij fier het seksueel-cerebrale
geslachtsleven, - dat zij uit volle overtuiging en, - korrelaat, - uit volle borst om deze
ontdekking boften. Ika Loch had gelijk en zij hadden ongelijk. Wel bleef er bij ze
een grein skepsis over, doch
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zij had de bezoekers om de bekentenis van hun skepsis schuchter gemaakt en, betraden
zij door deze skepsis bevangen het huis, zo voldeed reeds Ika Loch's autoritair
optreden ze te ontwapenen.
Wat resulteerde ten slotte uit deze omzwenking? - Tans als voorheen ging Ika
Loch voort de klanten niet naar hun wens te geven. Maar de klanten waren wijs
geworden en noemden hun wens een oppervlakkige. Reeds oefenden zij zich daarin
hun seksuele voorkeur niet langer te objektiveren. Ika Loch laten betijen, bezit zij
toch de sleutel tot het geheimste geheim. Zij ging voort de efeeb een vrouw te geven
tot dewelke hij in zijn voorstelling nooit seksuele betrekking had gezocht en Anaïs
bleef de heer X gereserveerd. Met andere woorden: dit meesterstuk had Ika Loch
klaar gekregen de wezenlike wens uit te schakelen, in het driftleven de drift te
smachten; anderzijds een zelfs niet oppervlakkige, wel een niet existerende wens als
existent op te dringen. (Waarbij bemerkt dat verscheidene klanten het vrij gemakkelik
hadden zich dit te laten welgevallen, omdat zij reeds lang tot de vrouw in zo te zeggen
succubusmatige verhouding stonden). Kortom, kon men ook niet om de ervaring
heen dat het door Ika Loch's intermediaire genotene lang niet aan de van vroeger
meegebrachte genotsvoorstelling beantwoordde, men gaf geredelik toe dat deze
hoerewaardin het hoogste bood wat men menselikerwijze van haar kon verwachten
en verder, als gevolg daarvan, dat het wijs was de vroegere voorstelling van genot
als puberteitsillusie af te leggen.
Weldra gold dit bordeel als een stadsmerkwaardigheid. Het wetenschappelikstrenge
bordeel van Ika Loch.
Het is mij duidelik dat door hetgeen voorafgaat het bordeel van Ika Loch slechts van
buiten uit werd bepaald; - meer de reaktie dan de aktie werd gegeven. Deze
opmerking, die ik hiermede reeds tegemoet koom, is inderdaad gegrond. Tot mijn
verontschuldiging waag ik het dit aan te voeren, - wat in een ander geval een
onvoorwaardelik bekennen van zwakte is, - dat het, woordelik genomen, een
boven-menselike kracht vergt om Ika Loch psychologies-rein, enkel en onmiddellik
uit haar eigen bepaaldheid gegeven, alzo zonder de indirekte weg over de reakties
der omwereld, esoteries dus, voor te stellen. Verontschuldiging mag ook het gestelde
doel zijn: deze geschiedenis beoogde niets meer dan dit, enkele daten naturalisties
te fixeren. Verder zou ik het bijna toch wagen te verklaren dat Ika Loch's wezen
slechts indirekt is nabij te komen. Haar autoriteit daargelaten, treedt zij zo weinig
op het voorplan dat, ware niet dáár de reaktie om tot de aktie te besluiten, men zou
kunnen aannemen zij zou slechts voorstelling zijn, - als hoerewaardin seksuele
waanvoorstelling.
Dat haar wezen gans in het verstandelike samentrok, mag daarin zijn oorzaak
hebben dat Ika Loch, - zeer jong nog, - zij was niet meer maagd, doch van het
geslachtsleven droeg zij slechts de ervaring ener vluchtige vreugde achter kermistent
mede, - zich een opereren aan de genitaliën had moeten onderwerpen: de
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eierstokken werden haar weggenomen. Daaruit volgde nu deze toestand dat zij,
hoerewaardin, niet het geringste besef van geslachtsleven had, ja de drift eenvoudig
niet kon begrijpen. Voor haar was dit louter vakkennis, zonder dat zij van haar
persoonlike ervaring van het leven naar deze vakkennis een brug kon slaan. Doch
daar zij de existens van deze drift bij anderen konstateerde, ja zelfs bij sommige tot
haar etablissement behorende objekten, leefde zij er mede als met een factum dat je
naast je hebt te admitteren. Het feit echter dat de meeste hoeren als zij verkreupeld
waren, maakte haar sterk te geloven dat de anderen gebrekkelik.
Ook was zij erg bijziende, - feitelik wel haar beroep zeer ten schade. De menselike
figuur in haar geheel kon haar niet concentries prikkel zijn. Zij was daartoe
genoodzaakt de details éen na éen op te nemen, samen te lezen en zij kon slechts uit
deze summering het beeld excentries projekteren. Bij keuring van zich-aanbiedende
vrouwen schaadde dit dus, vooral aanvankelik, zeer. Ika Loch behielp zich zo goed
het ging; haar andere zintuigen dwong zij tot felle noodhulp. De tastzin diende als
derde oog. Hoe waar het ook is dat oefening de meester maakt, daartoe kon zij het
niet brengen dit gebrek als overwonnen uit te schakelen. Een hoofd en een hals als
geheel is toch niet hetzelfde als de summering van beide delen. Zo was dan ook haar
autoritair optreden van node om de klanten sommigen harer pensionnaires op te
dringen. Dat Promethea in haar huis werd opgenomen, was een gelukkig toeval.
Trouwens was het toeval Ika Loch steeds gelukkig. Zij had het ongelukkige toeval
tot toevalloze norm gemaakt.
Wat de eigenschappen in feitelike zakenaangelegenheden betreft, daarover kan slechts
gezegd dat Ika Loch werkelik organisatie-talent bezat. De meubilering van haar
bordeel was netjes, zonder extravagans. De kamers op de eerste verdieping waren
goed burgerlik; die op de tweede meer elementair gemeubileerd, doch niet minder
kraakzuiver. Ika Loch duldde niet dat haar pensionnaires, naar eigen smaak,
postkaarten aan de muur prikten. De distans tussen eerste en tweede etage werd in
alle details doorgevoerd. Het wasgarnituur van een kamer op de eerste etage was
porselein, op de tweede was het in émail, gewoonlik wit met niet te bonte bloempjes.
Ook een luxuskamer bestond er; in licht edelhout met donkere intarsiën,
laat-Biedermayer, geloof ik. Het wasgarnituur van deze kamer mocht wel van
precieuse kwaliteit zijn, allervroegste Marcolini-Meissen. Een nachtvaas met een
diep rode roos. Deze kamer bleef hoge gasten gereserveerd.
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Vogelvrij
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Het gevang in de hemel
Er was eens een man die twintig jaar in het gevang had doorgebracht. Deze man had
zich zijn gevangenisleven zó aangepast, dat hij de dag van zijn in-vrijheidstelling,
het gevang, met wat men gewoon is een zwaar gemoed te heten, verliet. Hij was
onderworpen geweest aan het regiem van de grote misdadigers. Wit-enrood-gestreepte
kledij, linnen gezichtvizier en aan de benen, ketenen met gewichten, precies zoals
men dit op kinema zeer duidelik afgebeeld ziet.
Deze man deed zijn uiterste best zich aan zijn nieuw leven te akklimatiseren. Dat
ging helemaal niet van een leien dakje. Integendeel. De man liet het zich meermaals
gezegd zijn dat hij vrij was, zonder dat hem deze bevestiging bizonder scheen te
imponeren. Hij zegde wel dat hij de vrijheid heel schoon vond, maar zijn aksent was
daarbij buitengewoon triestig. Het liefst ging hij in het buro voor ‘opbeuring van de
vrijgelaten gevangenen’. Dáár voelde hij zich weer een beetje thuis. Hij moest op rij
staan en werd behoorlik aangebruld. Mits weinig fantasie zag hij in de edele vrouwen
die het werk dirigeerden, zijn vroegere gardes-chiourme terug. Deze dames konden
maar niet begrijpen waarom nr. 200, tans zo en zo, ze zo vriendelik toelachte.
Edelmoed wordt beloond, dachten ze. Het waren zeer eenvoudige, godvruchtige
dames uit de beste families. Daar zij spiegels voor een werktuig van de boze hielden,
kwam geen hunner op de gedachte van hun fysiognomiese overeenkomst met de
gevangenisbonzen. En daar zij edelmoedig waren, dachten zij ook niet daaraan dat
hun oeuvre als epiloog treffend met het gevang samenklonk.
Het derven van al de gewoonten van zijn vroeger leven, op hetwelk hij niet zonder
grote melancholie terugdacht, werd nr. 200 al te sterk. Hij kocht zich eerst en vooral
een groene lichtscherm voor de ogen. Zo imiteerde hij zo goed het ging zijn
gevangenevizier uit de goede oude tijd. Zijn grootste genot was het zwemdok. Niet
om het plezier te zwemmen. Hij verafschuwde het water. Maar het
wit-enrood-gestreepte zwemkostuum was hem een grote vreugde. Hij ging zelfs niet
in 't water. Hij zette zich op een bank tot de wachters hem zegden dat hij nu reeds
lang genoeg daar had gezeten en dat hij kon opstappen. Hoe pijnlik het hem ook was
zijn zwemkostuum te laten, toch was deze vermaning hem zeer aangenaam. Hij had
nu eenmaal de gardes lief.
Het vraagstuk van zijn huisvesting bezorgde hem slaaploze nachten. Eindelik had
hij iets ideaals gevonden. Een kaal kamertje met een ijzeren brits en vóór het venstertje
waren zowaar ijzeren stangen aangebracht! Maar hetgeen hem hier het meest
verheugde was dat dit kamertje in een reusachtige huurkazerne was gelegen. Het
huis was gebouwd rond een rachieties hofje. Het hofje lag heel diep tussen vuilrode
muren. Voor geen geld van de wereld zou nr. 200 zijn matinale wandeling, van negen
tot kwart over negen, immer de ronde makend om dit hofje, hebben prijsgegeven.
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Zo scheen het leven hem reeds drageliker. Toch was hij zeer gekweld. Hij bezocht
eindelik een arts. Hij koos een bepaalde kliniek omdat zij veel overeenkomst had
met de infirmerie van het gevang.
Zijn malheur formuleerde hij: ‘ik weet niet wat ik heb aan mijn voeten. Ze wegen
me zo zwaar.’ De arts was geen psychiater. Hij stelde zijn patiënt gerust. Natuur. lik
waren de enkels een beetje zwak geworden van het eeuwige
gewicht-en-kettingsleuren.
Deze mening maakte nr. 200 dubberig. Hij peinsde de ganse dag en, zoals dit nog
wel gebeurt, werd zijn gepeins met een vruchtbaar resultaat bekroond. Hij had zijn
kettingen en gewichten nodig gelijk een vis het water en een vogel de lucht. Kon een
vis soms zwemmen in de lucht of een vogel vliegen in het water? Neen. Kon hij
zonder kettingen en gewichten leven, zich ongehinderd voelen? Dat was precies zo
uitgesloten.
Hij zette zich onverwijld en met noeste vlijt aan de arbeid. Hij veroorloofde zich
niet de geringste buitensporigheid: geen pijp, geen sjiek. Hij potte. Onder zijn
kameraden werd hij van arrivistiese doeleinden verdacht. ‘De potter.’ Zekere
zaterdagnamiddag vroeg hij vrij af en toog onverwijld naar de voddemarkt en het
kwartier der lompehandelaars. Men kon het hem gemakkelik aanzien dat zijn innerste
was vertroebeld door zware gewetenskampen. Bij elke uitstalling van
oud-ijzer-handelaars hield hij stil. Hij toetste de stevigheid van de kettingen, de
zwaarte van de gewichten. Hij zag er erg misnoegd uit. Maar wie hem een beetje
later zou hebben ontmoet in een kraamwinkel iets afgelegen van de markt, zou hem
nauweliks hebben herkend. Zo drupte het geluk van zijn radieus bakkes. Zoals men
zelfs spreekwoordelik weet doet het geluk stotteren. Wat nr. 200 deed. ‘Dat zijn
gewichten, dat zijn kettingen!’ Meer kon nr. 200, van vreugde overmand, er niet
uitbrengen. Hij betaalde geredelik de prijs die de oud-handelaar verlangde.
Nu begon er hem een nieuw leven. Van de werkdagen had hij weinig genot. Enkel
's avonds. Maar de zondag! was dat een feestdag. Van 's morgens vroeg kon hij zijn
kettingen om de enkels voelen. Zondag, dat was precies zoals vroeger. Alles was er:
de brits opplooien, de kamer zuiver maken, de wandeling in het hofje en dan aan de
ketting liggen. Nr. 200 kon zich dikwels niet weerhouden in de handen te wrijven.
Doch daar dit gebaar weinig bij de toestand paste, beheerste hij zich gewoonlik. Hij
was geabonneerd op de ‘Abdij van Tongerloo’, een lektuur die hij sinds twintig jaar
buitengewoon op prijs stelde. De afleveringen van dit tijdschrift werden 's zondags
namiddag ter hand genomen.
Dit was een zeer gelukkige tijd in het leven van nr. 200. Iemand die langzamerhand
zijn eigen kathedraal bouwt. Hij monkelde zelftevreden als hij aan de overwonnen
moeilikheden terugdacht.
‘Mais tout passe’ zingt Polin. De directrice van het O.d.P.L. (OEuvre des
Prisonniers libérés) had gehoord van het leven en drijven van nr. 200. Zij droeg het
geval op gezelschapsavonden voor, want het was een hoogst dankbaar thema.
Levendige
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debatten. Papen en professoren vonden het geval zeer interessant. De papen zegden
dat God de Vader hun wis en zeker deze man had gestuurd om de wangedrochten
van het moderne ongeloof de kop in te drukken. En professoren van officiële en
niet-officiële, katholieke en protestantse universiteiten vonden een merkwaardig
bewijs geleverd tot de stelling dat de intelligiebele vrijheid het hoogste goed is en er
natuurlik van geen tastbare als absolute norm spraak kan zijn. De intelligiebele
vrijheid, het begrip en de overtuiging vrij te zijn, door elk mens in zijn bloedeigen
verdommenis gedragen, was hiermee bewezen. Papen en professoren droegen hun
thesis met deze glansrijke bewijsvoering keizers, koningen, en staatspresidenten
voor. Allen waren zonder uitzondering van mening dat dit schitterend bewijs den
volke niet langer zou onthouden blijven, om het ongeloof en de verwarde begrippen
van vrijheid, die helaas de zeden van het volk reeds sterk hadden ondermijnd, te keer
te gaan.
Zo gebeurde dat nr. 200 als galeiboef op jaarmarkten en universiteiten verscheen.
Op de jaarmarkten werd hij het gewone volk door een geletterde paap getoond en in
de universiteiten toonden hem de professoren, als zegevierend bewijs dat hun theorie
geen alchimisterij was, maar wel dat zij stond gebouwd op levendige aanschouwing
en levende ervaring, in casu nr. 200.
De paap was een dikke, ronde vent van de orde der redemptoristen. Hij sloeg op
het schild, deed de klown de trom roffelen en sprak uitvoerig over het modern
ongeloof, het ondermijnen van het geloof en van de trouw aan vorst en land. Hij
sloeg de handen samen en riep: ‘Waarom vraag ik u. Zegt mij waarom. Kan iemand
mij verklaren wat vrijheid is? Kan iemand mij een tastbaar bewijs geven van wat
vrij is tegenover God en Koning? Maar voorwaar ik zeg u: er is een hogere vrijheid
dan deze der goddeloosheid en der vaderlandloosheid. Het is de innerlike vrijheid
van hem die daarheen streeft God te loven en de Koning te dienen. Ik heb hier in
mijn tent de voormalige galeiboef nr. 200, die iedereen kan aanschouwen mits betaling
van 10 cent of 20 centimes. Militairen en kinderen betalen halve prijs. Deze galeiboef
bekommert zich niet om wat uw ganse streven naar vrijheid uitmaakt, om het
verwaarlozen van de H. Godsdienst; vrijheid die ook is het zich onttrekken aan de
plichten tegenover onze doorluchtige Koning en ons ditolucht vorstehuis; vrijheid
niet meer te werken; vrijheid in de velden te hoereren en wat meer als vrijheid wordt
verkocht, maar eenvoudig tuchtloosheid is. Deze galeiboef draagt de vrijheid in zich
en is dus veel rijker als gijlie allemaal, die de vrijheid buiten u zoekt. Uit eigen
beweging, uit vrije wil wenst hij zich in de kluisters. Een bewijs dat uw gehuil,
wanneer een volksmenner veroordeeld wordt, onrechtvaardg is. Het gevang is een
funktie van de staat en van de godsdienst. En bestond er geen gevang, ziet ge wel,
wij zouden gedwongen zijn er een te maken voor de mensen die uit vrije wil in het
gevang willen gaan, om God te loven en de Koning door hun voorbeeld van
burgertrouw te dienen. Deze eenvoudige galeiboef heeft erkend dat het gevang een
noodwendige funktie heeft in de staat. Hij wil het gevang zo te zeggen voeden,
daarom gaat hij uit vrije wil in het gevang. Ik vraag
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het u in gemoede, bestaat er een hogere vrijheid dan deze uit vrije wil in het gevang
te gaan? En een grotere? Komt tegen 10 cent of 20 centimes in mijn tent en laat ons
samen de Heer loven. Militairen en kinderen loven aan halve prijs.’ En de klown
roffelde allemachtig de trom.
De professoren aan katholieke, liberale en protestantse hogescholen zegden
hetzelfde in meer obskure terminologie. Het voorbeeld kon in direkte samenhang
met Kant's kategoriese imperatief worden gebracht. ‘Handel zó dat de maxiem van
uw willen tegelijkertijd als princiep van een algemene wetgeving zou kunnen gelden.’
Men kon geen betere toepassing vinden dan de wil-tot-het-gevang. Want, zegden de
professoren, wanneer men eens van de hypothese uitgaat: het gevang = het a en amen
ener algemene wetgeving, zo zal men door middel van dit speciaal geval het algemeen
probleem opvolgend, spoedig erkennen dat deze hypothese feitelik een ethies axioom
is, dat het zelfs door zulke primitieve mensen als in casu nr. 200, onbewust als
richtsnoer van hun handelen wordt opgenomen. Een natuurlike wet, een ethies axioom.
Zo komen wij tot een volledig-nieuw-stellen van het ethies fenomeen. Het gevang
is het axiomaties centraalpunt aller ethiek. Daar het leven van de mensen in de staat
van ethiese oorzaak is, - of psychoanalysties van ethies-erotiese oorzaak, - is het
gevang de hechtste stut van ons statelik leven. De Hegelianen waren elke dag bezopen,
zo aangenaam verraste hen het geval. Hun redelike-wereldorde-systeem was met een
slag lapidaries bewezen. Het gevang was een redelike instelling zoals alle andere.
De wereld was gemaakt naar redelike orde. Kijk eens: wanneer er nu eens geen
gevang was en de heer 200 wou in het gevang, dat zou tegen de rede zijn. Dit was
een glorietijdperk voor de filosofen.
Nr. 200 was binnen een korte tijdspanne een beroemd man geworden. Als sociaal
en filosofies bewijsstuk werd hem veel geld aangeboden. Dit echter weigerde hij,
daar het hem van geen nut kon zijn. Voor geen geld van de wereld zou hij zijn magere
gevangeniskost, met anti-erotiese pigmenten, hebben geruild tegen een volledig diner.
En klederen had hij weinig nodig. Op de exhibities vertoonde hij zich wit-rood. Het
was hem zeer onaangenaam dat het hem niet werd toegestaan zich aldus gekleed
naar huis te begeven. Eindelik zette hij het bij de paap-impressario door dat deze een
foorwagen, in de aard van een gevang gebouwd, voor nr. 200 aanschafte. De
verdiensten ekwilibreerden gemakkelik deze zware bedrijfsvergrotingpost. Dan
beleefde nr. 200 zijn gelukkigste tijd. Onnodig te zeggen dat deze eenvoudige man,
die zijn gevangenis boven een schoon hotel, zijn gevangeniskost boven een diner
van af hors-d'oeuvre tot crêpe Mikado verkoos, grote indruk in het land en in de
vreemde maakte. Deze beroemde man kon alle uiterlik genot bezitten, weigerde deze
weelde en staafde zo de thesen van de intelligiebele en zedelike vrijheid. De resultaten
waren groots: volksmenners werden ten allen kant gelyncht. Anderen waren zo te
zeggen verplicht in het gevang te gaan om het volk te bewijzen dat ook hun
vrijheidsbegrip op zedelike basis rustte. De gevangenispoorten stonden wijd-open:
de volksopruiers waren verplicht goed-
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schiks of kwaadschiks de konklusie uit de les van nr. 200 te trekken. Kommunisten,
anarchisten en nihilisten verdwenen bij dozijnen in het gevang. Nooit stond het
vorstehuis zo op fundamenten van hechte burgertrouw als tans. De godsdienst bloeide:
vele missen werden gelezen voor zielerust, geboorte en afdrijven. De verscheidene
kerken zagen weldra de noodzakelikheid in zich het monopolium van fabrikatie en
verkoop van alle godsdienstobjekten te verzekeren, om te verhinderen dat
onbeschaamde handelaars daarmee zouden woekeren. Men zag nieuwe schilden:
Rooms-katholiek-kaarsefabriek; inleidende kursus over de intelligiebele vrijheid, meisjesafdeling - door Dominee...; ‘de leer van de intelligiebele vrijheid volgens het
protestants geloof en de nationaal-duitse filosofie van Kant tot Hegel, uitgegeven
ten behoeve van het volk en de militairen door de pruisiese staat.’ De koning had de
hand weten te leggen op een zeer bevredigend monopool: de postkaartuitgave van
nr. 200 in zijn verscheidene extatiese toestanden; in zwemkostuum, in de foorwagen,
enz. Deze verkoop vormde de voornaamste post van zijn privaat inkomen. De
redemptoristen waren dáár om het gewone volk te onderrichten; de jezuïeten bewogen
zich in betere sferen; zelfs onder de slimsten is er nog een dommer dan de andere.
De begrippen van paap, officier en staatsbeambte vervingen zelfs bij het gewone
volk de vroegere symboliese betekenis van het woord miljonair. De paap-impressario
vooral was een kapitaal man geworden. Maar ook deze gelukkige tijd voor de
mensheid ging voorbij. Het is nu eenmaal zo dat op onze aardkloot het goede in
voortdurende strijd met het boze, - of om het religieus te zeggen, met den boze, staat en meermaals schijnbaar overwonnen wordt. Dit zijn de beproevingen van Hiob
en als Hiob die overwint krijgt hij het dubbele aantal koeien, ezelinnen en kamelen.
God de Vader is een prakties man en hij weet waarmee hij de mensen kan plezier
doen. Dit heeft de schrijver van het boek van Hiob zeer juist opgemerkt.
De boze begon zijn onheilswerk daarmee het brein van nr. 200 te benevelen. Nr.
200 dacht, gehoor gevend aan de stem van de boze: - dat alles is goed en wel, maar
ten slotte toch een ellendige komedie. Deze foorwagen is feitelik een ellendig
simulacre van een echt gevang. En alles wat ik doe is slechts ellendige naäperij. Ik
heb goed mijn best te doen mij daarover weg te denken, mijn verlangen naar een
echt gevang is sterker dan ooit. Dit alles is slechts surrogaat. - Dit zette hij de
paap-impressario uiteen en dat hij onvoorwaardelik in het gevang wou. Zo iets beviel
de paap niet. ‘Wij hebben u nog te zeer nodig, jong mens, het volk is nog niet bekeerd
van zijn dwaalleren. Wij moeten u nog tonen op vele jaarmarkten en kermissen. Wilt
gij ons nu in de steek laten? Zijt tevreden met uw foorwagengevang. In een echt
gevang kunnen wij u niet onderbrengen. Het zou gelijk staan met een vruchtbaar
bewijs steriliseren of het door God gezonden mierakel weigeren. Wij zijn de
ontginners van de door God gezonden mierakels. Wij zijn de gouddelvers naar de
zielen van de mensen.’
Zo werd nr. 200 afgewezen. Waarvan de boze gebruik maakte om de arme galeiboef
nog meer op te ruien.
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Toen gebeurde het verschrikkelike. De paap stond weer op de estrade van zijn tent
en orakelde:
‘Laat nr. 200 buiten komen dat het volk aanschouwt deze man, die buiten het
gevang niet leven kan.’
Dat was de fatale zin. Bliksemsnel sprong nr. 200 op de paap toe en stak hem een
vlijmend mes tot het hecht in volle borst. ‘Zo is 't’, zei nr. 200 vol overtuiging en hij
stak het mes, bewijs van zijn misdaad, zorgvuldig door zijn gestreepte vest, want ge
kon nooit weten, misschien meenden de rechters wel eens dat er geen bewijzen van
zijn schuld voorlagen. ‘Daar deze paap mij niet goedschiks in het gevang zendt, daar
hij enkel grote woorden spreekt over mijn wil-tot-het-gevang, ben ik wel verplicht
mijn toevlucht te nemen tot afdoende maatregelen, om mijn ideaal te realiseren.’
De paap was neergeploft tegen het schild militairen halve prijs, zodat het schild
over de paap was gevallen. De dode paap en het schild vormden een akelig stilleven.
Hij hield het schild omklemd, gelijk schipbreukelingen een kruiswrak. Het was zo:
‘Ziet, ik ben altijd goed voor de militairen geweest. Bewijst mij nu ook de militaire
eer.’ Plots rolde hij, met het schild, onder de verbaasde menigte. Een grijsaard
opperde: ‘dat heeft deze zeer eerwaarde pater wis en zeker ook niet verwacht.’
Merkwaardig: nr. 200 werd niet onmiddellik aangehouden. Hij was een zo beroemd
man geworden en de stut van de staat, dat gewone schabletters zich aan hem niet
waagden te vergrijpen. Hij slenterde de ganse avond de kermis langs. Om de aandacht
te wekken, voelde hij zich verplicht de dode paap in een
massacre-des-innocents-kraam te brengen. Hij vermaakte zich wel twee uur daarmee
de paap met ballen te bewerpen en te laten bewerpen. Om middernacht was hij nog
niet aangehouden. Hij was verplicht zich bij de politie aan te melden. De
politiekommissaris deed buitengewoon beleefd, bood nr. 200 een sigaar met bandje,
waarop nr. 200 afgebeeld stond, aan, maar zegde dat hij het toch niet op zich kon
nemen hem in te rekenen. Hij kon begrijpen: de wil-tot-het-gevang van nr. 200 was
wereldberoemd. Doch zelfs nu, na de moord, kon hij nr. 200 dit genoegen niet doen.
Hij had instrukties: nr. 200 moest maar terug naar zijn foorwagen.
Tot het nieuws de koning, de bisschoppen en de rechters bereikte. Deze
hooggeletterde mannen begrepen dadelik de toestand. Nr. 200 had ze geholpen de
echte staat te bouwen. Nr. 200 kwam verraad te plegen: hij had deze staat de doodsteek
gegeven. Zijn wil-tot-het-gevang was uitstekend; die kon men gebruiken. Maar in
een echt gevang verloor nr. 200 al zijn waarde ter overtuiging van de gemeente. De
rechters waren verplicht hem te veroordelen. De reklame hield op. Zeker de
mogelikheid bestond hem vrij te spreken en hem weer het volk te tonen; zijn misdaad
zelfs als een nieuw argument op te nemen. Het moest echter eenieder duidelik zijn
dat het volk op dit manège niet zou ingaan. Heel de grootscheepse exploitatie van
het geval zonk ineen. Reeds werden oproerige stemmen hoorbaar: ja, waarom had
men nr. 200, wanneer hij het wenste, niet in het gevang onderge-
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bracht, in plaats van die aperij met die papetent? - Een aartsbisschop, beroemd
Thomist, die zich vooral had doen gelden door de rooms-katholieke exploitatie van
het geval door zijn regering tegenover de pruisies-protestantse te verdedigen, - (de
Pruisen hadden deze zuiver religieuze zaak machiavellisties ten voordele van hun
staatstheodicee uitgebuit en bijgevolg alle morele basis ondermijnd, - wat natuurlik
in de katholieke landen onder invloed van Aquino redivivus het geval niet was) deze aartsbisschop maakte zeer klaar, - de klare bewijsvoering van een bijna
tachtigjarige grijsaard, - het proces, le cas pendable van nr. 200. Nr. 200 was de
oorzaak van een dreigend oproer. Door het feit dat hij, die eerst de hechtste stut van
de staat en van de moraal was geweest, nu zelf zijn kleine Antikrist speelde, had hij
ze, - koning, bisschoppen en rechters, die voor het gemene volk de symbolen van
staat en moraal zijn, - in een grotesk licht geplaatst. Hier was geen wikken en wegen
van node. Cas pendable. Slechts het doodvonnis kon misschien het oproer remmen.
Want een sterker mierakel als dat van nr. 200 lag niet voor de hand. Van
inschaduw-stellen kon dus geen spraak zijn, zelfs niet als ze er een arme drommel
voor wonnen een gezin van 14 personen plus het dienstmeisje te lustmoorden. Klaar
en duidelik: nr. 200 was en bleef het mierakel. Nr. 200 had steeds de exploitatie van
zijn geval hun - de wijze staatslieden en goede kerkvoogden - in de hand gelaten.
Nu liep deze man, samen met zijn mierakuleus geval, naar de tegenpartij over. Stelt
u voor, heren rechters, dat een rijke veebezitter uit de argentijnse pampa's zijn vee
ter beschikking van Liebig stelt. Plots breekt hij zijn kontrakt en loopt naar de
konkurrerende firma over. Dit is voor deze firma's een kwestie van leven of dood.
Maar het geval van nr. 200 is duizendmaal erger, omdat onze firma heet: godsdienst,
moraal, staat en Co. Wij kunnen niet streng genoeg oordelen; moge ons vonnis een
dijk wezen tegen de wassende stroom van immoraliteit. In elk geval: éen wet dient
onmiddellik bekend gemaakt: de doodstraf terug van kracht.
Ondertussen zat nr. 200 in voorarrest. Onnodig zijn geluk te beschrijven. Het had
slechts een schaduwzijde. Hij dacht: als het de rechters nu maar niet in het hoofd
komt mij niet levenslang te veroordelen. Word ik nog eens in mijn leven op vrije
voeten gesteld, dan ben ik verplicht nog een moord te begaan om mijn goed recht te
doen zegevieren. Nr. 200 had nog geen flauw begrip van wat men met hem voor had.
Tot eens de cipier zei: ‘Gij kunt er van verzekerd zijn, hou uw kop vast, want ge
krijgt het koppeke.’ - ‘Uitstekend’, antwoordde nr. 200, ‘'t koppeke dat betekent in
ons land levenslang.’ - ‘Mis, het koppeke is weer het koppeke. De koning verleent
geen genade meer.’ - ‘Dat vind ik een beetje sterk’, deed nr. 200 en hij verzonk in
gedachten. ‘En zeggen dat de koning mij vroeger in speciaal audiëntie heeft
ontvangen. En dat ik een kwartuur met de kinderen gevang heb gespeeld. De
kroonprins speelde garde-chiourme. Hij deed het heel goed. Ik wenste hem proficiat.
Zijne koninklike hoogheid kan altijd zijn kost verdienen, zei ik. En dat heb ik staande
gehouden tegenover socialisten die beweren dat koningen en prinsen voor niks goed
zijn. Ik zei: zo lang ik leef zal er een gevang
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moeten bestaan en de kroonprins is de beste garde-chiourme die ge u denken kunt.
Nu laat de koning mij in steek. Dat is niet schoon. Neen dat staat onze ridderlike
vorst niet schoon.’ Maar au fond behield nr. 200 goede moed.
Zijn toestand was echter veel erger dan hij zich dacht. ‘Exemplaire straf om de
revolutie in te dammen’ luidde de parole. Daar was niks aan te doen. Zo maakte de
justitie met nr. 200 ook kort proces. Een zwakke verdediging. Zelfs nr. 200 merkte
dat op. ‘Flauwe boeljon, Mr. de advokaat.’ Waarop de verdediger: ‘Aan uw geval is
niets te verdedigen, nr. 200. Uw misdaad laat zich slechts met deze van Judas
vergelijken. Judas had feitelik, gerechtelik gesproken, slechts 'n arme sloeber verraden.
Maar gij hebt het ganse land verraden: kerk, vorst en staat.’
Het verdikt stond vast: doodstraf zonder genade. Nr. 200 verloor zijn geduld. Dat
spelleke had nu lang genoeg geduurd. De zaak was toch heel eenvoudig. Iedereen
draaide rond de pot. Hij wou zijn recht en daarom had hij de paap gedood. Vroeger
hadden zij hem veel lof toegezwaaid en toen wilde hij precies hetzelfde als nu. Het
was niet serieus wat ze deden. ‘Neen, mijnheren gezworenen en rechters, dat is geen
rechtspraak meer. Het recht is hier een maagd die verkracht wordt.’
Om deze pornografiese uitdrukking werd nr. 200 26 fr. boet geadministreerd. ‘Die 26 fr. wil ik gaarne betalen’, zei 200 nog, ‘maar laat de doodstraf uitblijven.’
Dat hielp alles niets.
Toen verscheen de biechtvader. Hij sprak volgender mate:
- Nr. 200 en mijn beste broeder Eugeen. Ik weet het: gij hebt veel misdaan in uw
leven. Maar het goede door u volbracht wordt hierboven niet vergeten. Daar staat
alles zo te zeggen in grote boeken opgeschreven.
- Waar is dat hierboven?
- Dáár, wees de biechtvader door de tralies naar de hemel.
- Niks te maken, zei nr. 200, daar zijn geen tralies. Dáár wil ik niet wonen.
- Elk mens moet naar deze opperste woning trachten.
- Als in de hemel geen gevang is, wil ik in de hemel niet wonen.
- Iedereen leeft er naar zijn wensen, maar de wensen worden er gelouterd.
- Dat zei die andere pastoor ook en daarom zou ik in een foorwagen moeten leven
in plaats van in een echt gevang. Neen, met deze foorwagenshemel kan ik niets
aanvangen.
Dan ging de biechtvader voort:
- Hierboven staat alles in grote boeken opgeschreven. Er is een boek krediet van
de ziel en een boek debet van de ziel. En als de ziel in de hemel komt, wordt de
balans gemaakt. Diegenen die batig saldo hebben, blijven in de hemel. Diegenen die
tot over hun oren in de schuld zitten, gaan naar de hel. Gij kunt vertrouwen in uw
kredietboek. Zeker staat er ook veel op uw debet. Daarom maken wij samen een
korte historiek van uw leven. Er staat eerst en vooral een grote misdaad: smokkelen
met manslag op uw debet. De manslag nog daargelaten, dat kan een malheur geweest
zijn. Maar het smokkelen, d.i. diefstal tegenover de staat, is een
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groot zwart punt tegen u. Diefstal ten nadele van de staat is, na diefstal ten nadele
van de kerk, het ergste geval van oneerlikheid. Maar later, toen gij uit het gevang
kwaamt, heeft een hemelse genade u zeker getroffen, zodat gij gedurende jaren een
groots werk hebt volbracht, waardoor gij kerk, vorst en staat, zonder dat u dit bewust
was, grote hulp hebt verleend. Ik bedoel hiermee uw wil-tot-het-gevang, deze grote
daad uit uw leven, een groots voorbeeld dat het volk van zijn dwaalspoor wist te
keren. Ook dit staat daarboven aangeschreven. Met gulden letters in uw kredietboek.
Deze post zal de doorslag geven ten uwen voordele bij het afsluiten uwer levensbalans.
Dat zult ge binnen enkele uren zelf kunnen konstateren. Daarom wees vol hoop in
de toekomst.
- Vervolgen wij de historiek van uw leven, dan zien wij hoe plotseling de geest
van de boze weer van uw ziel bezit neemt en u daartoe brengt in opstand te komen
tegen het gezag. Hij bedient zich van u om het gezag belachelik te maken, zodat wij
reeds zien hoe daarna de wanschapenheden van het ongeloof hunne driften bot vieren.
Dit is de vrucht van uw verschrikkelike daad. Uw straf is verdiend. Kon men iemand
tweemaal koppeken-afslaan, het ware zelfs niet te veel. Maar doordat ge de doodstraf
met liefde op u neemt, kunt gij u van dit vergrijp vrij kopen. Gij kunt, - weze het dan
ook slechts stille - blijken geven van uw genoegen om, ter eerherstelling van kerk,
vorst en staat in de dood te gaan. Moest gij het zover brengen op het schavot te zeggen
‘dat heb ik verdiend’ - en zoveel verwacht ik van uw kristelike manmoedigheid, dan kunt ge op een schoon plaatske in de hemel rekenen. Indien ge mij plechtig
belooft dit uit te roepen, dan schrijf ik u dadelik een sjek op een fauteuil in de hemel.
Hier hebt ge mijn sjekboek. Ziet ge: Administratie van hemel en hel naaml.
vennootschap. Direkteur: God de Vader. Hebt gij zo'n sjek van mij, dan kan u
hiernamaals niets passeren.
- Ik wil geen fauteuil. Ik wil een gevang in de hemel, zei nr. 200 eenvoudig en
vastberaden.
- Een gevang in de hemel kunt ge ook hebben. Wij leveren alles. Ge moet u de
hemel voorstellen een heel groot magazijn. Het magazijn Wertheim te Berlijn heeft
het reeds zover gebracht witte olifanten te leveren. Maar de hemel is een veel groter
magazijn. De hemel is groter als de aarde en deze oppervlakte is zo te zeggen éen
magazijn. Daar verkoopt men alles. Ook een gevang kunt ge hebben als het u plezier
doet. Met deze bon.
- Laat ze komen.
- Halt! eerst plechtig beloven dat gij op het schavot zult zeggen: ‘dat heb ik
verdiend.’
- Dat kan ik niet beloven.
- Dan krijgt ge geen gevang in de hemel. - En de paap deed of hij wou heengaan,
zonder de absolutie te geven. Het effekt bleef niet uit.
- He là-bas, riep nr. 200, bang dat hij de kans had verkeken een gevang in de hemel
te krijgen, he là-bas niet zo rap, eerwaarde vader. Laat mij toch eens tijd te
prakkeseren. Ik zal dat zeggen. Van eigen dat. Dat beloof ik.
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- A la bonheur. De paap haalde zijn sjekboek te voorschijn en schreef de
fysiesmetafysiese bon.
HEMEL EN HEL
Naaml. Vennootschap
Kapitaal: X00,000,000
Sociale zetel: H e m e l
Administratie:
Direkteur: G o d d e Va d e r
Bon nr.....
Goed voor
EEN (1) GEVANG IN DE HEMEL
Afleverbaar: aan drager dezes
Gevang van...., de 25 Augusti....
De Prokurist,
Paulus-Franciscus Joostenius, gevangenis-aalmoezenier.
Vol vertrouwen in de toekomst besteeg nr. 200 het schavot. Er was voor een grote
menigte gezorgd. De menigte bleek opstandig. Daar hadden de bazen nu dit arm nr.
200 toe gebracht. Zij hadden hem geëxploiteerd. Er was veel sympathie voor hem.
Als de scherprechter nr. 200 op de guillotine plaatste, zei 200 die de ernst van de
situatie begreep: ‘een klein momentje, a.u.b.’ - Hij wendde zich tot de menigte en
riep:
- Ik heb het verdiend!
Hij zag de menigte stom van verbazing staan. ‘O daar moet ik nog een woordje
bijvoegen, zo niet verspeel ik mijn gevang in de hemel.’ En hij riep luide:
- Ik heb het verdiend, het gevang in de hemel!
De scherprechter greep hem bij de schabbernak. De aalmoezenier had hem een
teken gedaan. Dit nr. 200 moest een schone daad steeds verkerven door een
stommiteit.
Als nr. 200 intuïtief de nabijheid van de bijl besefte, probeerde hij nog een teken
te doen. Hij wees naar zijn voeten: dáár moeten feitelik de ijzers liggen.
Als de bijl viel, dacht nr. 200: dat is een gerechtelike dwaling.
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De stad der opbouwers
‘Nu afbreken is ook zo gemakkelik.’
(Een gemeenplaats voor meetingen, enz.)
- Nietwaar, afbreken is gemakkelik? Afbreker kan ieder worden zonder de geringste
vakkennis. Met houweel en schup ga je aan het werk en op een handomdraaien is de
afbraak klaar; niet enkel is de afbraak klaar, maar ook mag je zeggen, klaar is Kees.
Zulk vak is, iedereen zal het toegeven, vrij gemakkelik.
- Maar niets afbreken en opbouwen, altijd maar opbouwen, dat het een aard heeft,
dat is wat anders, heren afbrekers! Natuurlik zijn jullie zo in de boosheid verstijfd,
dat jullie niet eens begrijpen kunt de vreugde, die in het voortdurende opbouwen,
altijd maar opbouwen ligt besloten.
De heren senatoren, die het lot van de vrije havenstad Creixcroll in handen hadden,
waren, op grond van deze beschouwing, fanatiekers van het opbouwen en - het scheen
ze een noodzakelik korrelaat - vijanden van elke afbraak.
Zij besloten dan ook op de stad Creixcroll hun levenswijsheid, de antithetiese
opvatting betrekkelik opbouw en afbraak toe te passen. Zij twijfelden er niet aan,
dat de stad daardoor een tijdvak van grote luister, als sedert eeuwen niet meer was
gekend, zou bereiken. De burgemeester van de stad Creixcroll deed dan ook een
politieverordening bekend maken, bij dewelke het alle Creixcrollenaars verboden
werd voortaan nog iets - weze het zelfs slechts éen steen van een hennehok - af te
breken. Zware straffen zouden degenen treffen die het waagden aan deze bepaling
te tornen. Anderzijds echter ontwierp de senaat een reusachtig premiestelsel, om al
diegenen te ondersteunen, die door bouwen er zouden toe bijdragen, de stad Creixcroll
naar haar luistertijdvak op te voeren. Om elkeen van het noodlottige vandalisme der
afbraak af te schrikken, werd de middeleeuwse straf van de schandpaal in de
rechtspraak van Creixcroll weer ingevoerd. Hij die het waagde gelijk wat af te breken
kwam aan de schandpaal. Zelfs de kinderen werd het verboden hun spelgebouwtjes
weer af te breken. Deze wijze maatregel werd getroffen om het opkomende geslacht
van jongsaf de positieve waarde van het opbouwen in te prenten, naast een verachting
voor het laaghartige en gemakkelike afbrekerswerk.
De burgers van Creixcroll vonden in de grond veel waarheid daarin. Trouwens
sprak men ze over de luister van hun stad, dan vond men ze steeds als gehoorzame
toehoorders en wellicht als bruikbaar materiaal. Dit was ook tans het geval. De
Creixcrollenaars vlogen aan 't werk, d.w.z. aan 't bouwen. Weldra heerste er dan ook
in de stad een vreselik te kort aan architekten, metsers, timmerlui en alle andere
vakmannen uit de bij de bouwnijverheid betrokken branches. Na korte tijd was men
te Creixcroll reeds zover dat de vrije beroepen zo te zeggen glad werden afgeschaft.
De jonge heren uit de hogere klasse en uit de middenstand werden architekt, ingenieur
of aannemer van bouwwerken, terwijl de arbeiders allen naar
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de bouwnijverheid overgingen. Overigens geen luxusindustrie bleek tegen de
bouwnijverheid opgewassen en derhalve kon gene haar vaklui ook niet behoorlik
het bestaan garanderen. Luxus-artiekelen werden ook niet meer verlangd. Had een
Creixcrollenaar geld te over, dan belegde hij dit in een bouw. Goud- en
edelsteensieraden, een gezellige huisinrichting en een tot de bovenste plank gevulde
linnenkast, - vroeger het ideaal aller Creixcrollenaressen, - werden als nutteloos
prijsgegeven. Het bouwen was de Creixcrollenaars ‘maatstaf aller dingen’ geworden;
de rijkdom van een mens te schatten naar het aantal bouwwerken dat hij uitvoerde
of, in het slechtste geval, deed uitvoeren. Daar de oude haven Creixcroll een ïn
rijkdom zeer gevestigde stad was, beschikten haar inwoners over grote reserves. En
deze reserves, tot op dat ogenblik voornamelik in obligaties van soliede overzeese
staten aangelegd, werden nu alle tot de financiering van dit luisterrijke, ‘opbouwende’
tijdvak aangewend. Iedereen belegde datgene wat hij aan mobiel kapitaal bezat in
nieuwe gebouwen. Het spreekt van zelf dat de senaat van Creixcroll er iets had moeten
op vinden om de stad van het nodige aantal bakkers en slagers te voorzien. Daartoe
werden de galeiboeven beroepen.
Speelde in het begin het nut, d.i. de noodzakelikheid van en de behoefte aan
gebouwen nog een maatgevende rol, weldra verdween deze pragmatiese bepaling
gans, zodat de Creixcrollenaars bouwden alleen ‘pour l'amour de l'art’, de luister
hunner stad, zoals deze ze was voorgespiegeld door de wijsgeren van de
opbouwtheorie. De Creixcrollenaars bouwden dus eenvoudig om het plezier te
bouwen. Zij bouwden zoveel dat, na een korte inspanning van deze steeds nijvere
bevolking, van alle mogelike gebouwen, - huizen, paleizen, schouwburgen en kerken,
- er dozijnen te over waren. Na drie jaar van deze volgehouden krachtinspanning
bezat de stad Creixcroll o.m. vijf gerechtshoven, acht raadhuizen, tien slachthuizen,
evenzoveel asielen voor zwervende honden en zeventig kerken, waarvan
vijf-en-veertig voorlopig niet konden worden gebruikt, en bovendien een massa
onbevolkte huizen. Ook het bouwen van privaten langs de openbare weg kwam af
en toe aan de beurt, zodanig dat, ook op dit gebied, de stad Creixcroll voorbeeldig
goed voorzien was. De senaat van Creixcroll ondersteunde al deze pogingen naar
vermogen. Hij deed ook voor eigen rekening talrijke gebouwen, daaronder deze
privaten, uitvoeren. Wat met al die gebouw-reserves moest gebeuren, zou later wel
blijken.
Op het bezwaar van het ‘nutteloze’ had een architekt evenwel reeds een technies
schitterend antwoord gevonden, namelik het bouwen van het ‘abstrakte gebouw’
zoals hij het noemde; uit dit abstrakte gebouw kon de eigenaar naar de
omstandigheden een magazijn, een schouwburg of een volksrestaurant maken.
Wat echter de afbrekers betreft die moesten toch, tot hun spijt, merken dat het
magistraat niet toeliet dat met zijn verordeningen de spot werd gedreven. Een
duivemelker die, daarin trouwens de neiging van alle Creixcrollenaars volgend, zijn
liefhebberij had prijsgegeven en die nu meende dat hij zijn duivehok mocht afbreken,
zag de overtreding met een ganse dag aan de schandpaal gestraft. Tot
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een lange juridiese uiteenzetting gaf echter de volgende gebeurtenis aanleiding. Een
eigenaar bezat in het oude centrum der stad een sok-versleten huis. Zoals alle
Creixcrollenaars was ook hij erg op de luister zijner stad gesteld en meende hij tot
deze luister bij te dragen door het opbouw-ordewoord insgelijks te beantwoorden.
Daar nu binnen het gebied der stad Creixcroll de nog braak liggende grond zeldzaam
was geworden en daarenboven, gelet op de sterke navraag, zeer hoog in prijs stond,
besloot deze eigenaar dat kreng van een huis maar af te breken, om op dezelfde plaats
een nieuw huis op te trekken. Maar jawel. Niet zodra hadden de arbeiders het gebaar
gemaakt alsof zij aan de afbraak wilden beginnen, of reeds stond daar een escouade
schabletters; zij leidden heel het zoodje: eigenaar, architekt en arbeiders naar het
politieburo. Daaruit werd voor het Creixcroll van dat ogenblik een zeer beroemd
proces. De eigenaar waande zich sterk op zijn stuk. Hij meende dat de afbraak van
een huis dan toch zeker gewettigd was, waar in plaats van dit oude huis een nieuw
zou worden opgetrokken. Je kon toch niet boven op een middeleeuwse trapgevel een
wolkekrabber bouwen. Te meer waar de trapgevel ook zonder dit experiment, onder
de last der jaren ineenstortte. De eigenaar betoogde dat hij, naar zijn overtuiging, de
stad een dienst bewees, want werkelik in de straat waar zijn huis stond, was het noch
voor de voorbijgangers, noch voor de inwoners veilig.
- ‘Deze stelling is glad verkeerd’, deed de voorzitter van de Bouw-rechtbank, een met toepassen der verordeningen op het bouwen en afbreken uitsluitend gelast
organisme, - opmerken. ‘Wij mogen namelik nooit vergeten dat de Creixcrollenaars
die onze stad in de nieuwe koers hebben gestuurd van de idee zijn vertrokken dat
afbreken gemakkelik is, bijgevolg een volk als het onze onwaardig en dat alleen
bouwen, altijd maar bouwen het énige ideaal is dat een superbe stad als Creixcroll
zich ten doel mag stellen. Welke redenen men ook, om de afbraak te motiveren, zou
doen gelden: a-priori zijn zij ongeldig. Het afbreken is, kategories, een laakbare
daad.’ - De eigenaar werd dan ook veroordeeld, nadat de rechtbank de verzachtende
omstandigheden door de verdediging voorgedragen had aangenomen, tot twintig jaar
opsluiting. Het spreekt van zelf dat ook hij, zoals alle afbrekers, onmiddellik na de
uitspraak van het vonnis, aan de schandpaal werd geklonken. Zijn bewaker evenwel,
het hoofd vol plannen van het ‘abstrakte gebouw’, dat hij binnenkort zou bouwen,
vergat de vent aan de schandpaal. De ongelukkige eigenaar kwam er, na veertien
dagen van de pijnlikste ontberingen, om het leven.
In de stad Creixcroll nam de nood snel toe: wij bedoelen de nood aan braakliggende
gronden. Dringend werd de noodzaak daarop iets te vinden. Het magistraat besloot
dat de Creixcrollse bouwers nou maar de openbare pleinen moesten aanpakken; met
de gezondheid van de Creixcrollse burgers zou het toch niet zulk een vaart naar de
dieperik nemen. Hoe groot de nood echter ook mocht wezen: de burgers hadden het
zich slechts goed in het hoofd te prenten dat nu zoals voorheen afbraak streng zou
worden gestraft. Kon je geen grond vinden dan moest je maar het oude gebouw, dat
in je bezit was, derwijze schragen dat het een last van een
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groter aantal verdiepen kon dragen. Zou het huis spijts dit geschraagd zijn toch
toegeven, dan had men dit natuurverschijnsel eenvoudig aan te nemen. De ruïnen
mochten echter in geen geval worden opgeruimd. Ook de ruïnen moesten de aktiviteit
der vrijstad Creixcroll bewijzen.
Een verder gevolg van deze intense bouwbedrijvigheid was dat elk Creixcrollenaar
zich in zake bouwnijverheid een kompetens ging voelen. In de sterftestatistieken van
de stad Creixcroll nam dan ook de oorzaak ‘ongevallen’ weldra de eerste rang. Het
woord ‘ongeval’ had er trouwens zijn oorspronkelike betekenis bij ingeboet; te
Creixcroll verstond men onder ‘ongeval’ alleen het feit van bij het instorten van een
gebouw om te komen.
Op de lange duur werd het sommige Creixcrollenaars wel een weinigje te bar. Er
ontstond, bizonder nadat de bouwers nu vlijtig daarbij waren de openbare pleinen
proppensvol te bouwen, een beweging die zich, aanvankelik aarzelend, de
Antibouw-beweging noemde. De propagandisten van deze beweging trachtten aan
te tonen dat het werkelik geen pret in een stad te wonen, dewelke werd herschapen
in een woud van huizen - een ongezond woud - en dat het nodig was zohaast als
mogelik een einde te stellen aan deze bouwbedrijvigheid, die zij een manie noemden.
Niet zodra had het Bouwgerecht om deze oproerige taal vernomen of de leider
van de Anti-bouw-beweging werd gearresteerd. Het Hoger Hof, de in zake landverraad
bevoegde rechtbank, werd zijn zaak toegewezen. Daar, meenden de gezwoornen en
de rechters, het landverraad zo bewezen was als bronwater klaar is, mocht het vrij
overbodig zijn, van zijn zaak een proces met veel omhaal te maken. Het vonnis luidde
op doodstraf; het Hof bepaalde deze nader als toe te passen bij middel van radbraken.
Men zou van dit radbraken een soort didakties feest maken: alle geesten met
oproerneigingen eens flink de les te spellen. Geen sant in eigen land, dacht de
anti-bouwman.
Toen gebeurde het onvoorziene.
- Mijnheer de rechter, zei de beul, waar moet ik het rad opstellen?
- Op de Grote Markt, antwoordde de rechter.
- De Grote Markt! De Grote Markt! Uwes weet toch dat de Grote Markt alleen
nog de naam na bestaat.
- Stel het rad waar je het hebben wil, Hapmans.
- Jawel, gemakkelik gezeid, mijnheer de rechter. In de stad is er geen plein meer
een schort groot.
- Wat?
- Ik zeg dat wij de landverrader, deze gemene smous, niet kunnen radbraken, omdat
het rad nergens kan worden opgesteld.
Inderdaad. Het didaktiese feest moest worden uitgesteld. De ijveraars van de
Anti-bouw-beweging maakten van deze toestand gebruik om de Creixcrollenaars op
te hitsen:
- Wij spreken niet voor onze kapel. Maar denk eens aan: de overheid zet een
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schoon feest op touw. Voor de eerste keer sedert eeuwen zullen jullie weer het
radbraken als openbare ontspanning mogen genieten. En wat gebeurt er? Het feest
gaat niet door omdat wij over geen plein beschikken. Indien jullie zijn raad hadden
gevolgd, dan hadden jullie tans een plein en bijgevolg dan hadden jullie hem tans
heel sekuur kunnen radbraken.
's Nachts trok een bende Creixcrollenaars, waaronder de beul Hapmans, terecht
om de onnozele organisatie van het huidige bewind gebelgd, naar het gevang en
bevrijdde de opruier. De volgende dag werd hij aan het hoofd van de Senaat der stad
Creixcroll geplaatst.
- Wat wil het volk? vroeg hij van op het balkon van het raadshuis.
- Pleinen! golfde het hem plain-chantmatig tegen.
- Je zal ons geen tweede maal ontsnappen, deed een stem achterop. Het was
Hapmans. Hij hield het, door zijn beroep in die zin bepaald, met een zeer strenge
wetgeving.
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Geschiedenis
Er was eens een man die zeer voornaam uitzag. Hij ging in een patisserie en kocht
zich allerlei fijn konfekt. Hij at het konfekt en schonk de straatjeugd de lege dozen.
Alle bengels wedijverden wie de meeste dozen zou bekomen. En de voorname heer
schonk genadig, want hij had twee pond zoet en zacht konfekt gegeten. De straatjeugd
jubelde. Eén riep hoera, waarop al de anderen driemaal hoera antwoordden. Toen
kwam een heer voorbij die minder voornaam uitzag. Die minder voorname heer
zegde tot de voorname heer: mijnheer, het zou beter zijn de dozen te behouden en
het konfekt te verdelen.
De voorname heer keek even op, werd purperrood, kreeg een krop in de keel.
Nochtans schreeuwde hij: landverrader.
Dit was een sienjaal. De straatjeugd ranselde de minder voorname heer duchtig
af. Nochtans gelukte het deze man onder de slageregen zijn stem te verheffen: Houdt
op, gij verstaat mij niet. Ik treed voor uwe belangen op. Ik wil dat gij het konfekt
bekomt. Waarom slaat ge mij?
De aanvoerder van de straatjeugd zegde: Dat is gelogen. Hij is een lafaard. Wij
weten dat de heer met de hoge hoed een voorname heer is. Die meent het goed.
De voorname heer zegde nog: Hij is een landverrader en een jood. Hij wil u
bedriegen. Hij wil u de eenvoudige vreugde aan de dozen stelen en verder zelf konfekt
vreten. Hij is een ploert. De straatjeugd wist haar woede tegenover de bedrieger geen
palen te zetten. Beter: men haalde houten palen en sloeg deze aan splinters op het
hoofd van de volksopruier. Om alle palen te vernietigen. De woede vernietigt alle
palen.
De minder voorname heer was weldra een hoop vleessplinters te midden
houtsplinters. Het bestuur van het dodehuis werd verwittigd, doch weigerde het lijk
op te nemen, daar het niet bewezen of het al dan niet een menselichaam was.
De dagbladen brachten echter: volksopruier door de verontwaardigde menigte
gedood, - met een foto van de voorname en een van de niet voorname heer.
De volgende dag deed de voorname heer zijn zelfde wandeltocht. Hij at de
zoetigheid en schonk de dozen. Nog veel meer: hij schonk eenieder éen praline.
Het hoera kende geen einde.
De voorname heer zegde: Stil, mijn jongens, ik wil niet worden gefeest. Doe het
goede stil is het spreekwoord.
Daarop verwijderde hij zich stil en nam een kleine jongen mee. Om zijn sympathie
te bewijzen, verkrachtte hij hem.
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Van een meevallertje, dat een malheur was
Die dag brachten de kranten onder de rubriek ‘lokaal nieuws’ het volgende bericht:
‘Doodstijding. - De heer Jan Baptist Verswijfel is gister in een zenuwtoeval schielik
overleden. Deze tragiese gebeurtenis zal in onze stad des te meer ontroering wekken,
daar de nog jonge heer Verswijfel, tweede sekretaris van de Sint-Krispijngilde, een
reeds alomgeëerd burger was, steeds in de bres om de belangen zijner klasse te
verdedigen. Geen onder degenen, die met Verswijfel in nauwe betrekking stonden,
kan in zijn leven de oorzaak ontdekken tot deze ommekeer, die zich daarin, ongeveer
een drietal weken geleden, openbaarde en tans aanleiding tot deze schielike
ontknoping heeft gegeven.’
Ursula v. Mondschau kon een instinktieve beweging van luie voldaanheid niet
onderdrukken; zeer dicht sloot zij lippen en ogen; in de mondhoeken en op de
binnenrand der oogpunten zat diep in schaduw een behagen. De krant was haar uit
de hand gegleden en stond nu recht op tegen de wand van de ottomane. Ursula's
hand, - wit met een zeer ver mengsel van violet, - hing slap-noodlottig boven de zin:
de nog jonge heer Verswijfel, tweede sekretaris der Sint-Krispijngilde. Evenwel
slechts de tijd van een snelle kiek. Wellicht daáárom beschaamd zo door zichzelf te
zijn verrast, voerde Ursula over een gewild-bescheiden glimlach haar houding binnen
zulke lijnen die, door een hypertrofering van het doelbewuste bij elk gebaar, aan de
antipode harer eerste refleksbeweging lagen. Zij knipte het bericht, het overlijden
van de heer Jan-Baptist Verswijfel betreffende, uit de krant; zij bleek hierbij zo
vaardig als sommige joernalisten, vergrijsd in het vak. Zij penseelde kleefstof over
een kartotheekkaartje, lei het kranteknipsel precies op het kaartje, zodat er rondom
nog een schone witte rand als lijst bleef, en plaatste het kaartje met daarover een
schutblad onder een zware onyxblok; dan stak zij een sigaret op.
In al deze laat-me-zeggen administratieve gebaren kon je niks dilettanties
bespeuren. Je zou deze gebaren kunnen noemen die van een superieure vrouwelike
kartotheekbeambte. Waar zij echter de kartotheekschuif van haar sekretaire had
geopend, viel zij nogmaals uit haar rol van harde zelfbeheersing. Haar hand
feminiseerde weer in de uitdrukking van een instinktgenot, wanneer zij strelend gleed
over het aantal reeds methodies geplaatste kaartjes. Daarbij was het duidelik dat het
aksent van haar lustgevoel lag op het aanvoelen van het aantal; zij hield het pakje
tussen duim en vierde vinger; om zijn zintuiglike prikkelbaarheid te versterken, woog
haar hand zwaar op de vinger. Op het kaartje van Jan-Baptist Verswijfel bracht zij
nog enkele aantekeningen en plaatste het daarna in de kartotheek onmiddellik achter
Verhaert, Albert. - Het doffe sluiten van het sekretaire zette zwaar een punt achter
deze, voor de beheerste Ursula lange periode.
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- ‘Op grond van de waarheid, dat zelfs de naar menselik vermogen meest gave
schoonheid soms nog haar eigen glans overtreft, weze mij, van mevrouws schoonheid
de zeer ootmoedige dienaar, de genade verleend de bescheiden mening uit te drukken,
dat mevrouw zelfs voor haar ongeëvenaarde luister een alzo schitterende dag
doorleeft.’ - Zo bracht, enkele ogenblikken nadat Ursula de heer Verswijfel,
Jan-Baptist, had gekatalogiseerd, haar kamerknecht zijn dageliks verslag uit; - verslag,
waartoe hij kontraktmatig was verplicht.
- Ik dank u, Johan. Geen wensen?
- Neen, mevrouw. In de schaduw van mevrouw te leven is een ontwikkeld mens
de opperste goedheid, die hem kan gebeuren. Wanneer ik echter mevrouw mocht
bidden mij vier dagen verlof te schenken, dan is dit geenszins als wens bedoeld, maar
enkel met het oog op het afhandelen van privaatzaken.
- Uitstekend, Johan. - Alleen dacht Ursula: die goeie Johan, hij vermag zo vreselik
net onoprecht te zijn. Trouwens alles is schijn; het enig bereikbare: een schone schijn.
Men had getoast en telegrammen opgesteld. Het diner was ten einde. In het salon
nevenaan zou de koffie worden gebruikt. ‘Mijnheren’, verzocht de maître d'hotel.
Hij lachte, dáárop denkend hoe je zo op een precies moment in je leven aan de veertig
schoenmakers kon treffen, alle min of meer beschonken. Veertig dronken mensen
samen dat is reeds vrij aardig; maar wat dan te zeggen van veertig dronken
schoenmakers? Zulke gelijktijdigheid kan alleen een maître d'hotel beleven, dacht
de maître d'hotel, hoofdzaak is het de banaal-kausale samenhang te vergeten opdat
de fenomenen vizioenair worden belicht.
Net toen hij bij de gedachte ‘vizioenair belichten’ was en de heren van het
Sint-Krispijn-banket daarbij op te staan zodanig dat iedereen éen apart moment was
van een reeks bewegingen die, kinematografies weergegeven, waarschijnlik de
handeling van het opstaan van éen enkel persoon zou hebben uitgedrukt, net op dàt
ogenblik werd de dubbeldeur energies opengesmeten: twee heren. Terwijl de ene
een browning op de vergadering hield gericht, sloot de andere de deur, waarna zij
beiden post vatten links en rechts naast de deur. Beiden: dof-zwarte cylinder en
evenzo macfarlane. Hun schoenen glinsterend. Zo ook hun tanden. De man die rechts
had post gevat, licht blond; hij hield een revolver in de linker hand. De man van links
pikzwart en de browning in de rechter hand. De dekoratieve opzet moest je
onmiddellik begrijpen. Het is merkwaardig hoe aan het uiteinde van een zwarte
vleugel een hand is verlengd door een blinkende cylinder rond een donkere kring:
de revolver. De zoölogiese kennis van de verraste schoenmakers werd evenwel niet
pijnlik, zelfs helemaal niet getroffen. Deze veertig hoofden hadden al dadelik de
balans gemaakt: een meesterstuk van meesterdieven. Een pijnlik slot aan een voor
het overige gezellig diner. Geld, gouden uurwerk, ketting, dasspeld en
mansjetteknopen natuurlik. Nou dan, laat het vooruitgaan, onnodig nog langer de
handen op te blijven staan.
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- Mijnheren! U denkt natuurlik om Zigomar en dergelike blunder. Permitteert dat ik
u doe opmerken: dit is vrij onnozel en getuigt niet ten gunste van uw psychologies
doorzicht. Mijn vriend Bjoerg Muthesius en ik, - Cesare Caligari - hebben een zending
te vervullen die lang niet identies is met deze ons door u al te vlug toegedicht. Wij
zijn daarmee gelast bij u Mevrouw - ja hoe zal ik haar noemen, daar de dame wenst
anoniem te blijven? - nu dan Mevrouw Zoënzo te introduceren. Legt dus gerustgesteld
af uw vrees om het verlies van uw gouden uurwerk en ketting!
Mevrouw Zoënzo is wellicht de schoonste vrouw van Europa; nietwaar Bjoerg
Muthesius? (Hier deed Bjoerg - de blonde heer - een teken van instemming). Wij
zeggen het u zo simpel omdat wij vermoeden dat u, op dit gebied, niet allen kompetent
zijt. Nu: het is de wens dezer schone vrouw u een naaktdans voor te dragen. Wat
deze dame daartoe drijft u alzo te vergasten? Aan een psycho-analystiese verklaring
hebt u stellig weinig, heren van de St. Krispijngilde. Terloops wijs ik alleen daarop
dat deze dame in zich-zelf of beter in haar schoonheid, alzo abstrakt in zich is verliefd.
Daaraan kan ik nog toevoegen dat het u vrijstaat de mogelikheid te overwegen dat
deze om haar schoonheid over het bewustzijn heen bewuste dame wellicht in haar
verwachtingen om de mannelike onderdanige eerbied werd teleurgesteld en dat deze
teleurstelling haar verder zo bepaalde, dat zij enkel nog op haar eerbied tegenover
zich-zelf dorst te rekenen: dit is haar dans. Een zedelike dans uit het strenge tijdperk
van de Lycurgiese lichaamskult. Trouwens een geheel preciese verklaring past hier
niet. Nog éen punt: dat geen het wage... nietwaar, u begrijpt?
Nauweliks hadden de heren van de Sint Krispijngilde de tijd even daaraan te
denken: ‘een leuke verrassing; terwijl je reeds bezig bent je om het verlies van geld
en juwelen te troosten, verklaart de vermeende dief dat hij eenvoudig een voorname,
niet eens professionele naaktdanseres wil introduceren’, of voor ze stond reeds,
hermelijnen mantel en zwarte-zijden masker, ‘de dame’ zelf. Maar was de mantel
gevallen, ontwaakten de meest geestesbenevelden. Zoals Caligari het had gezegd:
bovenmenselik schoon. Geen harer bewegingen die niet was de spanning van een
kille voet op een brandend lijf. Er was een drift in haar dans, maar zo vaag, dat tussen
drift en lichaam veel donkere sluiers hingen. Bij elke harer bewegingen voelde
Jan-Baptist Verswijfel het sterker knellen van een tang om zijn slapen. En juist voor
haar laatste simpele afscheidsbeweging doorflitste hem deze gedachte: het ware
verkiesliker geweest dat Caligari hem hadde ontlast van goud en geld. Wanneer zij
de zaal verliet, stond Jan-Baptist Verswijfel hij wist niet hoe op haar doortocht. Niet
eens kon hij onderscheiden of haar ogen, onwerkelik achter het masker, op hem,
Jan-Baptist, waren gericht of enkel doelloos in de zaal blikten. Was zij heen, zo bleef
niets meer van haar in de zaal. Zelfs niet, zoals Verswijfel had verwacht, de ervaring
van haar parfum.
- Aangenaam, buitengewoon aangenaam. Niet bestolen en op de koop toe een
dansje en wat voor een dansje, van een piekfijne dame! Wat zegt u, mijnheren!
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- Aldus probeerde de deken de heren van de gilde terug op hun normaal peil te
brengen. Wat voor sommigen overbodig was: zij vonden de dans een inderdaad zeer
gelukkige verrassing. Maar anderen was de dans lood. Jan-Baptist Verswijfel nam
vroeg afscheid.
Zogezeid om van de beheksing te worden verlost, veelmeer echter een van de vele
daden, waarmee hij in zijn neurasthenie zijn dag beproefde te vullen, schonk
Verswijfel aan de armen zijn gouden uurwerk en ketting alsook juist de som gelds,
die hij die beruchte avond bij zich had.
Van deze kennis kon Jan-Baptist Verswijfel zich niet ontmaken, dat met de laatste
stap van de onbekende in de zaal alle verhouding tussen haar en hem onwederroepelik
besloten was; doch het was geweest een kordate vlam die hoog oplaait en verdwijnt
spoorloos in haar waarheen; op haar doortocht waren de dingen hopeloos verzengd,
maar niet verteerd: de dingen hingen tussen onwerkelikheid en dood. Daarnaast kon
Verswijfel nooit de psalmodie van die git-zwarte heer vergeten, waar hij had gezegd
dat Zij, in haar rasverwachting om de mannelike onderdanige eerbied teleurgesteld,
slechts redding had gevonden in dit zelfbetuigen van eerbied aan haar schoonheid.
Jan-Baptist Verswijfel geraakte dit boze drukken niet kwijt dat hij te laat kwam
en dat het alles anders had kunnen zijn als het tans was. Want daaraan twijfelde
Verswijfel niet, dat hij de uitdrukking van deze onderdanige eerbied zou hebben
gevonden. Zo kwam hij dan ook daartoe, de omstandigheden als schuldig te
beschouwen en zijn denken niet in een andere richting te kunnen dwingen dan deze
dat de omstandigheden hem hopeloos ongelukkig waren.
Het pijnlikst trof het hem wanneer, bij ontmoeting, de clougebeurtenis van dit
diner in schertstoon werd herinnerd. Het was de eerste maal in zijn leven dat hij zich
met zijn vakgenoten niet solidair voelde. Hij dacht, - dit trouwens ook op zich-zelf
toepassend -: schoenmaker blijft bij uw leest. Maar hij was te jong en ten slotte te
onbedorven, om met deze gedachte vrede te sluiten, dat je ook ongelukkige
omstandigheden hebt te aanvaarden.
Hij had zijn winkel gesloten en zijn bruid, - Verswijfel stond op trouwen, - had
hij woordelik genomen helemaal vergeten. Men trof hem dan hier, dan daar.
Zij die uitkomst konden geven over de oorzaak tot hetgeen in de kranten als
zenuwtoeval stond vermeld, zwegen als 'n vis. Dan moest je weer heel de geschiedenis
aan je vrouw vertellen.
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De noodlottige historie van Scholem Weissbinder
Zekere dag ontving ik van Scholem Weissbinder-in de handel en voor oppervlakkige
kennissen: Sam Weiss - een expressbrief met deze inhoud: ‘Kom snel. Je bent beslist
onontbeerlik. Scholem.’ Feitelik schreef hij ‘komt’ en ‘beslisd’. Wanneer ik nu
anderhalf uur later bij hem aanliep, was Scholem verdwenen. Ongerust, ondervroeg
ik zijn hospita. - ‘Mijnheer Weiss is een zonderling, ergo mocht ik hem niet kwalik
nemen, te meer daar mijnheer Weiss morgen naar Singapore vertrekt’, aldus
verklaarde, met veel varianten op dezelfde zinnen, Juffrouw Huijge, Scholem's
hospita.
Wat ik ook deed om die avond mijn vriend Scholem te treffen, het bleef tevergeefs.
Trouwens gaf ik het nasporen betrekkelik vroeg prijs, gepikeerd omdat Scholem zou
vertrekken zonder afscheid te nemen. Zes maanden nadien, - ik was zijn adres te
Singapore machtig geworden, - schreef ik hem een brief vol vriendschappelike
tederheid met, bezijde, een kleine zinspeling op de expressbrief. Mijn schrijven bleef
onbeantwoord.
Juffrouw Huijge had inderdaad gelijk: Weissbinder was een zonderling. Tot veertien
jaar had hij school gelopen en wel zó: van zes tot acht te Lodz, van acht tot elf te
Frankfort en van elf tot veertien te Antwerpen. Op zestien jaar hield hij in de joodse
arbeidersvereniging een voordracht over Schopenhauer, zijn lievelingsauteur.
Schopenhauer is steeds zijn lieveling gebleven, echter niet onverdeeld. ‘Aan de
overzijde van goed en kwaad’ kompleteerde de jonge Weissbinder'se opvatting van
de ‘Wille zur Macht’. Zo delikaat was Weissbinder evenwel dat hij nooit vóór éen
uur in de nacht over zijn lievelingsauteurs begon. Maar klokslag éen begon hij. Eens,
toen ik op zijn kamer een boek van Ponson du Travail* ontdekte, antwoordde hij op
de vraag naar de betekenis daarvan, dat hij, een jongen van Lodz, de zeden en
gebruiken van de hoge wereld, alsook de mogelikheden van het ‘jij’ en ‘u’ in de
franse taal niet naar wens beheerste en beide nu, aan de hand van het oeuvre van du
Terrail, zich wenste tot eigen te maken.
Als ik hem vroeg hoe de zaken gingen, antwoordde hij onveranderlik: ‘slecht’ en
iets later ‘wat zal ik’, waarbij hij zijn handen uitstak, in de linker zijn handschoenen
en in de rechter zijn stok. In werkelikheid ging het hem in crescendo beter en zijn
vertrek naar Singapore was stellig geen tegenvaller.
Wanneer Weissbinder na een verblijf van twee jaar terugkwam, gold mij zijn eerste
bezoek.
De volgende dag kostte het afschuwelik veel moeite deze voorkeur Juffrouw

*

Feitelik staat er in het handschrift: du Terrail. Deze drukfout is echter zo gelukkig, ik zou
haast zeggen: zo geniaal, dat ik er niet toe kwam haar te korrigeren.
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Huijge aanneembaar te maken; immers, meende zij, ‘zij was de tweede moeder van
mijnheer Weiss’, een bio- en fysiologies moeilike funktie, voor dewelke zij
ruimschoots en maandeliks bij voorbaat werd gehonoreerd.
Het weerzien was hartelik met een kleine hinder nochtans om het ongemotiveerde
zwijgen van mijn vriend. Ik zocht in een kast het restantje van een likeur, zette het
koffiewater te koken-Scholem had van Port-Saïd een bus prima moka meegebracht-en
vroeg toen met een citaat uit Tollens:
- Vertel van je reizen, Arjaan.
Scholem vertelde vlug, zenuwachtig en vermoeid. Wanneer hij echter deze zin
welke mij de eerste keer niet was opgevallen herhaalde, kon ik mij deze
hardnekkigheid om een bijzaak niet verklaren. Scholem zei namelik tot tweemaal
toe:
- Ook draag je er geen boorden en bijgevolg geen dassen; heus waar geen dassen.
Het lag mij op de tong hem te vragen naar de betekenis van dat briefje daags vóór
zijn vertrek en waarom hij mij op mijn schrijven niet had geantwoord. Schuchter en
bang hem te kwetsen kwam ik niet zover.
De volgende dag ging ik hem opzoeken bij Juffrouw Huijge. Daar Weissbinder
mij lektuur had gevraagd, - ik mocht Schopenhauer volledig a.u.b. niet vergeten bracht ik hem het gewenste. Het was een lijvig pak in bruin papier gewikkeld en met
een dikke, stevige koord gesnoerd. Het kostte mij enige moeite de koord van het pak
te verwijderen; dit scheen Weissbinder erg te prikkelen. Niet zodra was ik met het
ontsnoeren klaar of Scholem greep de koord en wierp ze door het venster.
- Wat heeft dat... begon ik.
- Sst..., Weissbinder grinnikte bedeesd, sprak echter daarna met vaste stem: ‘Men
spreekt niet van de koord in het huis van een gehangene.’
- Scholem, zei ik toen en wachtte op de gunstige uitwerking van deze introduktie,
immers de voornaam ‘Scholem’ gebruikte ik slechts zelden en steeds bij wijze van
sterke toenadering, zo niet, bijv. als ik van hem geld wou lenen, zei ik ‘Sam’.
- Scholem, herhaalde ik na een pauze en na de sentimentele uitwerking van mijn
eerste ‘Scholem’ gekonstateerd te hebben, - vertel me nou eens waarom jij mij
destijds, daags voor je vertrek, een briefje hebt gestuurd met ‘kom onmiddellik’?
Weissbinder lachte en wenkte af:
- Later. Vertel jij mij liever van je reis in Tyrol waarover je gister sprak.
- Wat zal ik, deed ik terwijl ik, zoals Scholem daarvan de gewoonte had, mijn
armen vooruit stak.
- Bravo, goed jiddisch! als je de gebaren beheerst komt de rest van zelf. Wat nou
niet belet dat jij me van je reis moet vertellen.
- Nou, wat zal ik je vertellen? Tyrol is geen land voor mij, vlakke-landmens.
Wanneer ik op een berg ben met vrije blik in het dal, dan heb ik minimum twee
mensen nodig om mij te weerhouden.
- Te weerhouden?
- Ja. Onmiddellik stel ik mij de vraag: wat nu indien ik kop onder naar beneden
stort? en goed dat mijn vrienden mij stevig vasthouden zo niet zou ik misschien,
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snel, een positief beantwoorden van de vraag uitvoeren. Een psychies-agerende
zwaartewet? Voor zover ik de feiten kan overzien komt de toestand mij zo voor dat
ik mij wel de vraag stel, alzo schijnbaar een beroep doe op mijn vrije wil, maar dat
anderzijds het positieve antwoord vooraf de vraag determineerde.
- Pardon, komen er, zonder deze Tyrolreis en de bergen, in het dagelikse leven
geen toestanden voor die je tot een zelfde besluit schijnen te dwingen?
- Voor zover ik me herinner niet. Ik snap trouwens niet goed wat je bedoelt met
toestanden.
- Denk eens na: toestanden van objekten.
- O ja. Inderdaad; ik mag geen schaar zien, bizonder niet geopend.
- Juist. En hoe reageer je op koorden?
- Koorden?
- Ja, natuurlik koorden. En dassen; zelf te knopen dassen?
- Daar weet ik niks van; waarschijnlik dus hebben dassen op mij geen prikkelende
invloed.
Weissbinder maakte een gebaar van ontmoediging. Hij doofde zijn sigaret en
begon nu zijn confidentie waarop ik sedert de vorige dag wachtte.
- Ik word vervolgd door mijn das. Zoals iedereen draag ook ik zelfknoper. Ik gaf
er God-weet-wat-voor als in puncto dassen de mode wou veranderen. Enfin, de
toestand is nu eenmaal zo dat het onmogelik is een gekonfektioneerde das te dragen.
Dus draag ik zelfknoper. Weet je wat dit voor mij betekent? Het is voor mij elke
morgen een strijd tegen mezelf om mijn existens. Ik kan geen knoop maken zonder
dat deze handeling zou gekoppeld zijn met het opwekken van de wens: de knoop
dichter te halen tot dat de handeling eenvoudig mezelf wurgen zou zijn geworden.
En net zoals bij jou in Tyrol, doet zich deze uiting van zenuwlijden voor door het
cyniese stellen van de vraag aan de vrije wil: wat nu indien ik de knoop dichter
toehaal tot dat de das mij wurgt. Tot vóór een paar jaar bleef, wat de mensen bij
gebrek aan betere uitdrukking, het instinkt om zelfbehoud noemen sterk genoeg om
over mijn zenuwen de bovenhand te houden. Toen echter werd het nodig dat ik naar
de tropen vertrok. Nu wordt het je meteen ook duidelik waarom ik gister zo
geestdriftig sprak over het feit dat aldaar geen das, dus ook geen zelfknoper, geen
koord om de hals wordt gedragen. Wat dat briefje betreft dat je vóór twee jaar van
mij ontving, de inhoud daarvan kan ik je insgelijks verklaren. Die dag namelik gelukte
ik er niet in mijn das te knopen. Zodra ik mijn das ter hand nam en daarmee wou
beginnen een knoop te maken, zodra stond scherp voor mij de cyniese vraag, wachtend
op de snelle uitvoering van het voorafgaandelik bepaalde antwoord. Daar ik echter
nog verscheidene boodschappen wilde maken, moest ik snel naar een oplossing
zoeken. Van daar het briefje dat ik je schreef. De betekenis daarvan was dus deze:
je moest komen om mij mijn das te knopen. Jij kwam pas anderhalf uur nadien.
Ondertussen echter was ik zelf er in geslaagd het te doen.
Weer wachtte Weissbinder een ogenblik.
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- Trouwens, voer hij dan verder, reeds lang zou ik tegenover de verzoeking - het is
inderdaad een verzoeking - bezweken zijn, indien de banale materie dit zwakke
instinkt van zelfbehoud niet was ter hulp gekomen. De banale materie is in dit geval
mijn boordje; de noodzakelikheid eerst mijn boordje af te leggen dewelke zich tussen
de wens ‘wurgen’ en de uitvoering daarvan plaatst. Dit boordje heeft me reeds dikwels
gered. Het ongeluk wil echter dat deze wurgmanie, dewelke zich aanvankelik en
misschien ook enkel schijnbaar bij het instrument das bepaalde, zich nu ook van alle
soortgelijke voorwerpen, als b.v. koorden wil bedienen. Het mag mij een geluk heten
dat de mannelike kledij niet rijk is aan zulke voorwerpen, aan wurginstrumenten.
Maar de vrouwelike! - Je begrijpt, hoop ik, reeds waar ik heen wil. De intimiteit met
een vrouw, waartoe mijn anderzijds gezonde natuur mij drijft, is mij om die reden
de reinste folterkwaal. Kousen en nog wel zijden kousen, - het genot je met een zijden
snoer te wurgen - de lendegordel van een namiddagkleed of de bretelles van een
avondkleed, dat hoopje linon en zijde: het is voor mij troostloos.
Gretig slurpte hij tee - het gebaar van iemand die zich resigneerde enkel daarbij
zijn genot te vinden - en besloot:
- In Singapore ook is het mij niet veilig genoeg. De vlucht voor mijn das jaagt mij
diep de wildernis in. Toekomende week reis ik af. Van Southampton gaat het met
de ‘Majestic’ naar Singapore. Van daar naar Celebes of Nieuw-Guinea. Dat zijn voor
alle zenuwoverprikkelde Europeanen de veiligste oorden.
Terwijl hij dit besluit uitsprak, viel de naam Weissbinder mij voor het eerst op.
Witbinder, witknoper? Tot wit binden, knopen? Zou de naam van mijn vriend zo te
lezen zijn? - En tevens viel het mij op dat Scholem merkwaardiger wijze zijn naam
in die zin had veranderd dat hij ‘Weiss’ had behouden en ‘binder’ laten vallen.
Behoorde deze daad tot het domein der onderbewuste wensvervulling?
Weissbinder vertrok. Ruim twee maanden bleef ik zonder nieuwstijding zijnerzijds.
Eindelik ontving ik een brief met - ongeveer - deze inhoud:
- Beste Paul, zoals je weet ben ik naar het Oosten vertrokken met de hoop mij aan
de vervolging van mijn das te onttrekken. Hoe groter mijn poging het onheil te
vluchten, des te zekerder ga ik het tegemoet. Elke stap brengt mij dieper in Minos'
gevaarlik labyrint. En zelfs blijft mij niet de hoop dat ik door het garenkluwen van
Ariadne zou kunnen worden gered. Neen, elke hulp, elk verpozen bij een afleidend
genot stort mij dieper in het ongeluk. Zo moet de draad van Ariadne mij zijn, vermits
ik de neiging niet kan overwinnen hem als koord te beschouwen, zodat hij, in plaats
van mij aan te duiden de weg uit de verschrikkelike doolhof van mijn kwaal, slechts
wordt een objekt dat mij op zijne beurt vervolgt. Reeds kwelt het mij over deze
afschuwelike ‘Ariadne met de koord’ te hebben gesproken.
Wat gebeurt er mij? Ik weet het niet. Ik gis dat een zwarte hand mij nu snel naar
een paradokse oplossing dringt.
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Pas aan boord van het schip had ik met mijnheer en mevrouw X..., op weg naar
Shanghai, kennis gemaakt. Waardoor ik de sympathie van mevrouw X... won weet
ik niet. Ik weet enkel dat ik ze won. Of het feitelik wel de sympathie was die ik won
weet ik ook niet zo heel precies. Laat me kortheidshalve zeggen: sympathie. Ik maakte
haar het hof. Zij scheen daarin behagen te vinden. Enkele dagen geleden nu had aan
boord van het schip een avondfeest plaats. Zoals afgesproken, wendde mevrouw X...
hoofdpijn voor en trok zich in haar kabien terug, waar ik, die op het avondfeest niet
aanwezig was geweest, haar ging opzoeken. Mevrouw X. is slechts een tuig in de
handen van mijn onzichtbare vervolger. Inderdaad. Enkele minuten later was ik reeds
uit haar kabien gevlucht. De bootslui keken mij verbouwereerd aan. Ik vluchtte op
het dek en bemerkte dat passagiers mij een levendige belangstelling tegemoet
brachten. Hoe lang ik ronddwaalde weet ik niet. Eindelik vond ik de weg naar mijn
kabien waar ik uitgeput op mijn bed neerplofte. Wanneer ik ontwaakte hield ik nog
steeds de matvergulde lendekoord in mijn rechterhand. Dit bracht mij de ganse
gebeurtenis weer levendig voor de geest: hoe ik, reeds geprikkeld door de naakte
schouders van Dorothy, - naakte schouders waarover, o tergen, smalle bretelles
lagen-haar de lendekoord had weggenomen, maar toen, juist toen ik in mijn handpalm
precies de wentelkrullen van de koord voelde in een schittering van al de gegevens:
overspel, koord, mat-goud, alle bezinning verloor en, steeds met de koord in de hand,
naar buiten stortte. De belangstelling van de passagiers viel mij nu ook te binnen
samen met het bewustzijn dat ik schaamteloos de eer van Dorothy had in opspraak
gebracht. Doch dit alles is slechts het begin. Het bezit van de koord echter: dat is
werkelik het noodlot. Wat ik ook deed om de koord kwijt te worden, het mocht niet
gelukken, eerst en vooral daarom niet omdat ik, naast het weten dat de koord mij
noodlottig moest zijn, mij nochtans van dit vervolgingsobjekt niet wilde scheiden.
De positieve wellust van een verhouding tot Dorothy sloeg om in een mij negatieve:
de voorstelling dat Dorothy, mijn ongelukkige liefde, slechts was de uitwendige
uitvoerster van een mij immanente noodlot, hetwelk zich nu door haar op de koop
toe nog eroties kompliceerde. Sedert dien heeft de koord mij geen ogenblik verlaten
en reeds vaak was ik het wurgen zeer nabij. 't Spreekt van zelf dat ik de moed de
koord over boord te werpen niet opbreng. Zoëven liepen wij Calcutta binnen. Ik sluit
mijn brief met mijn vermoeden dat ik Singapore wel niet zal bereiken en bijgevolg
ook Celebes niet met de rust. Met beste groeten en jou verder een voorspoedige
levensloop toewensend, jouw Scholem Weissbinder.’
Geen mens heeft van Scholem een tijding, bovenstaande posterieur, ontvangen.
Ook weet niemand bepaald of Weissbinder wel aan boord was toen de ‘Majestic’
Calcutta verliet.
Voor zover ik mijn vriend Scholem als een diskrete jongen ken, veronderstel ik
dat hij van dit oponthoud te Calcutta heeft gebruik gemaakt om zijn kennissen voor
een alternatieve te stellen: ofwel zou hij over boord zijn gesprongen ofwel te Calcutta
spoorloos verdwenen en nu in stille rust levend ergens aan de boorden
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van de Ganges. Na de omstandigheden tot het wekken van deze alternatieve te hebben
geschikt, zou Scholem Weissbinder, steeds naar mijn veronderstellen, onwijd van
Calcutta en om aan de noodlottige vervolging van koord en das te ontsnappen, in
zee zijn gesprongen.
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De lotgevallen van de Mercurius, maatschappij tot exploitatie der valse
munterij
- In 't kort gezegd, mijnheren, ik ben de mening toegedaan dat het nodig is ook op
deze bedrijven die liggen aan de overzijde van de geordende maatschappij de
resultaten van de moderne ekonomie toe te passen. Deze ekonomie heeft ons geleerd
dat de klein-exploitatie van langs om minder renderend wordt. Daarbij aansluitend
zeg ik: ook in ons vak is het nodig de geïsoleerde krachten te groeperen en een
uitbatings-organisme van grote afmetingen te scheppen. Precies hetzelfde geldt voor
het kapitaal in ons bezit; het is een klein kapitaal. Het klein kapitaal echter is zo
onvruchtbaar als de geïsoleerde krachten op zich-zelf onbruikbaar. Wij moeten dus
ook het kapitaal concentreren en met zijn hulp een volmaakte mechaniese
produktiewijze tot stand brengen, dewelke produktiefouten en misrekeningen van
meet af uitschakelt.
Aldus besloot de valse munter Süsswein zijn redevoering. Knacke, de meest
beruchte Yale-specialist van het vasteland voegde er lapidaries aan toe:
- Geniaal, eenvoudig prima! Natuurlik wij steken in ons vak nog steeds in de
periode van de krenteverkoop met een vierde pond in eens. De duivel mag het halen:
is dat een vak! Süsswein heeft gelijk: alleen trustering kan ons redden.
- Ik ben daar des te meer voor te vinden, zei de oriënt-express-vakman Lutsch om zijn haarkleur en baardloosheid ‘de blonde baby’ geheten - omdat wij, aldus
handelend, ons tegenover het nageslacht verdienstelik zullen maken. Ons komt
inderdaad alsdan de eer toe de valse munterij binnen wetenschappelijke banen te
hebben geleid. Wellicht zal het nageslacht meer nog dan wij daarvan de voordelen
oogsten en zal het bijgevolg ons des te meer tot dank en eerbied zijn verplicht.
- Mijnheren, - deed de voorzitter, de rentenierende bankinbreker Terwilgen, een
grijsaard die zeer kranig zijn vijf-en-zeventig zomers droeg, - gaan wij in princiep
akkoord, ja? (Iedereen knikte toestemmend). Nu dan verklaar ik ter intekening open
de uitgifte bestaande uit 500 stichtersaandelen van de ‘Mercurius G.m.b.H.’,
maatschappij tot exploitering van de valse munterij. Gelet op de koersschommelingen
en om deze te ontwijken, heeft de direktie van Mercurius de aanvankelik tot 60
rijksmarken bepaalde nomineelwaarde op tien dollar gebracht. Daar een sterke navraag
te voorzien is en de inschrijving trouwens tot invité's blijft beperkt, zal er voluit aan
pari worden ingetekend. Mijnheren, indien ik verzoeken mag...
Op minder dan een kwartuur was voor de som van 5000 dollar driemaal ingetekend.
Elk moest zich bijgevolg en jammer genoeg met een derde van het door hem
ingeschreven aantal aandelen dezer schitterende zaak tevreden stellen. Zeer opgewekt
namen de aandeelhouders afscheid van elkaar. Terwijl Terwilgen zijn onvermijdelik
geworden partijtje ‘skat’ ging spelen, bezochten Knacke, Süsswein en Lutsch de ene
boeljonkelder na de andere. Immers de perspektieve was uitstekend.
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Na twee maanden bijna dag-en-nacht zwoegen, - neen, hoor, aan de acht-ure-dag
hadden de heren van de Mercurius eens lekkertjes maling; immers wie vooruit wil
komen in de wereld mag de arbeid niet schuwen, - na twee maanden dus mochten
Süsswein en zijn compagnons met fierheid zeggen dat zij de banknoten van duizend
rijksmark - de hoogste waarde - eenvoudig feilloos konden fabriceren. Het watermerk
in het papier klopte zodanig dat het voor het oog een lust was het rijksbankfabrikaat
met dat van Mercurius te vergelijken; en precies - het woord komt hier van pas haarjuist was de imitatie van de papiermassa met de fijne haartjes. En de steendruk
dan! van een zuiverheid van uitvoering, als ik het zo zeggen mag, om voor te knielen.
Süsswein had de nommering zo grondig bestudeerd dat de Mercurius niet op de
banale fout van niet-existente nommers zou inlopen. Kortom er lag niet het geringste
verschil tussen de produktie van de rijksdrukkerij en deze van de Mercurius. De
vooruitzichten bevestigden zich van langs om meer als verblindend.
Jawel zei-t-ie. Maar wat doen jullie met de spreekwoordelik beroemde waard? De
waard, welke waard? De speurhonden? - God beware, nee!
De nieuwe vaart naar de afgrond van de rijksmark! en dit kort voor de Mercurius
zover was dat papier en steendruk, na twee maanden geniale arbeid, tot de perfektie
waren gebracht. Duizend mark zonken op zulk niveau dat, spijts zo hoog nog een
oplage - dewelke trouwens toch moest beperkt blijven om geen argwaan te wekken
- de maatschappij tot exploitatie der valse munterij met onderbalans moest produceren.
Inderdaad haar inrichting kwam de maatschappij veel duurder te staan dan voor de
konkurrerende firma, de rijksdrukkerij, de hare, dewelke van oudsher bestond; het
geheime karakter van de eerstgenoemde inrichting verdubbelde minstens deze duurte;
daartegenover moest Mercurius de banknoten aan de helft leveren, d.w.z. dat de
detailhandelaars, gelast met het in omloop brengen van de koopwaar een
kommissieloon van honderd procent ontvingen; de konkurrerende rijksbank echter
bracht de koopwaar in markwaarde ten minste aan pari op de markt. Nu dan: probeer
jij nou eens zaken te maken met de exploitatie van het artiekel
‘duizend-mark-banknoot’ dat trouwens van 6 voor een dollar op 40 was gevallen.
En probeer jij dan maar dollarinterest uit te betalen aan je aandeelhouders. Te meer
daar de rijksdrukkerij het drukken van rijksbanknoten van duizend reeds had
gelimiteerd, omdat de zelfkosten ook haar reeds te hoog werden, en zij nu gewonnen
verloren op banknoten van de tienvoudige waarde haar persen afbeulde.
Op de in allerhaast bijeen geroepen vergadering van de aandeelhouders werd
besloten om verdere onheilen te vermijden, de produktie van de niet-renderende
duizend-mark-banknoten te staken en Süsswein opnieuw een termijn van hoogstens
twee maanden te gunnen om tot een perfekte produktie van de
tienduizend-mark-banknoten te komen.
- Schitterend is jouw resultaat niet, Süsswein, meende Terwilgen.
- Wat, zei Knacke, woedend omdat nu zijn 500 dollars rentloos bleven, wat niet
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schitterend! De hemel beware ons: zo een finansman als Süsswein brengt ons allemaal
nog op straat. Maar ik zeg jullie: als ik binnen twee maanden niet van dividend hoor
praten, dan zal ik jullie wel 'ns mores leren. Dan, verdomme nog toe, praat ik de hele
maatschappij met haar zogezeid ekonomies-wetenschappelike leiding aan de galg
dat de kraaien er bij zullen likkebaarden. Pardon, mijnheer Süsswein, u moet om die
zonderlinge beeldspraak niet grinniken. Ik ben een ongeleerd mens. Maar u de
geletterde, die ongeletterden geld afperst om, is het niet hemeltergend,
duizendmark-banknoten te fabriceren, u is nog te slecht om kinderjuffrouw te spelen.
Wat niet belet: geef acht en zorg voor dividenden.
Alleen Lutsch wou Süsswein geen nieuw termijn toekennen. Hij meende dat het
beter was de Mercurius te likwideren omdat, zeide hij, hij had ingezien dat in een
tijd als deze, met zulke valutaire bokkesprongen, valse munterij a-priori als een
niet-winstgevend bedrijf moest worden beschouwd. ‘Valse munterij is een zeer
konservatief bedrijf; daarmee wil gezegd zijn dat zij slechts gunstige resultaten kan
afwerpen daar waar zij wordt uitgeoefend in valutair sterke en stabiele staten.’
Evenwel vond dit voorstel van Lutsch geen instemming. De ervaring leert ons
inderdaad dat de mensen zich moeilik met een verlies kunnen verzoenen, op grond
van de wijsheid dat je van twee euvels het geringste moet kiezen. Dit was ook tans
het geval.
Süsswein nu, was, bij zijn tweede proef, reeds na de vijfde week zover dat het
drukken van tien-duizend-marknoten voor de volgende week in vooruitzicht kon
worden gesteld. Om het zover te brengen had hij het kapitaal van de Mercurius tot
de laatste stuiver verbruikt. Edoch, op het einde van de vijfde week verscheen Knacke
in het atelier.
- Süssweintje lief, zei hij, ik heb met jou een ei as 'n paasei te pellen. Morgen
begint de rijksdrukkerij met hare uitgifte van banknoten van honderd- en tweehonderd
duizend mark. Jouw tienduizend-marknoten zijn binnen tien dagen nauweliks nog
een doosje vlammetjes waard. En nou vraag ik je fatsoenlik hoe laat is 't? Wat met
m'n kapitaal? Wat zei-t-ie? Als je niet dadelik m'n aandelen inkoopt en nog wel aan
pari, dan beklaag ik jou, gemene schurk, in puncto aftruggelarij, begrepen!
Met veel moeite gelukte het Terwilgen en Lutsch de boosaardige Knacke te
bedaren. Süsswein deed een laatste krachtinspanning. Jammer genoeg beschikte hij
niet meer over de middelen om, zoals voorheen, methodies de zaak door te zetten.
Hij beging de fout dan maar op een papiertje van zus-en-zo de honderdduizend te
drukken. Knacke die, in de waan terug aan zijn duiten te komen, de eerste uitgifte
daarvan deed, werd binnen de eerste tien minuten van zijn experiment reeds geklist.
Vóór de rechter evenwel metamorfoseerde hij zich in beklager, een klacht in zake
aftruggelarij tegen Süsswein en de Mercurius deponerend.
Voor het tribunaal hield de verdediger van Süsswein een rede, die, in 't kort, hierop
neerkwam:
- Mijn kliënt heeft niet gehandeld om eigen belang te dienen, maar wel en grote-
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liks integendeel om het gemenebest in zijn noden tegemoet te komen. Hoe paradoks
het ook klinken mag, mijn kliënt had namelik bemerkt dat parallel met de inflatie,
als gevolg weliswaar van de waardevermindering van ons geld, het volk van langs
om meer leed aan een te kort van betalingsmiddelen. Zulke betalingsmiddelen in
ruime mate in omloop te brengen was zijn enig doel. Vermits de nood groot was,
geldt hier het ‘hoe meer des te beter’. Hoeveel privaatondernemingen doen niet
hetzelfde? Toegegeven echter dat mijn kliënt gefeild heeft in zover hij vergat zijn
banknotenuitgifte te declareren zoals dit bij de wet wordt geëist; ook is hij in zover
onvoorzichtig geweest dat hij had moeten inzien dat noodzakelik uit het gebruik van
de banknoot-typus van de rijksbank misverstanden moesten voortspruiten. Maar,
heren gezwoornen, dit is een fout en een onvoorzichtigheid, wat lang niet valse
munterij betekent. Integendeel: mijn kliënt heeft zich een filantroop getoond.
Nogmaals, ik geef het toe, een onvoorzichtig filantroop, maar, mijnheren, welk
filantroop is niet onvoorzichtig? Is het inderdaad niet de meest uitgesproken
eigenschap van filantropen zonder de werkelikheid te rekenen? Ik besluit dat, indien
mijn kliënt een schuld treft, deze schuld en haar vergelding te bepalen van de
bevoegdheid der politierechtbank is. Op u echter, heren gezwoornen, rust de taak op
al de vragen die u hier door de heer voorzitter van de Hogere Landsrechtbank zullen
worden gesteld ontkennend te antwoorden.
Aldus de verdediger van Süsswein. De verdediger van Knacke stelde zijn kliënt
voor als het slachtoffer van een akademies-geschoold, daarom des te gevaarliker
aftruggelaar. De verdediger van Terwilgen pleitte infantilisme.
Desniettegenstaande sprak het Hof, na de bevestigende antwoorden van de jury,
zware straffen uit: Süsswein twintig jaar tuchthuisstraf; de anderen tien.
Op de vraag of hij nog iets te verklaren had, antwoordde Süsswein berustend:
- Enkel dit, heer voorzitter: de jury en het hof hebben uit het oog verloren dat de
werkelikheid mij reeds voldoende heeft gestraft. Gelooft u soms dat het een grap is
in een staat als de onze, met een valuta als de onze, het beroep van valse munter uit
te oefenen? Neen, duizendmaal neen; een rechter zelfs is nog te goed dan dat ik het
hem zou toewensen dat hij door het valse-munten van rijksbanknoten zou moeten
beproeven zich recht te houden in de steeds hardere struggle for life. Wat mij betreft
ik ben u trouwens uiterst dankbaar: galeiboef is veruit een meer benijdenswaarde
sociale stand dan valse munter. Flip jongen, kom hier met de ketting.
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Werk en spaar!
De schoonheid van de demi-mondaine Angèle Hoedemakers was zo onaanvechtbaar,
dat zelfs de heer Everardus Breeske, vijf-en-dertig jaar oud, geldinner van beroep
en vrijgezel, zich smoorlik in haar verliefde.
Ja, Breeske was louter vuur en vlam; een gymnasiast, hij de held van het Alcazar,
‘Evrar met de schone schnor’, zoals de vrouwen zegden.
Breeske zelf kon het niet begrijpen. Wat baatte hem al zijn ervaring?
Een wrede liefdegloed verteerde bijgevolg Breeske's tot dan toe immuun hart.
Want hij wist wel: feitelik hingen de appels te hoog, al was Angèle niet groter dan
Breeske zelf. En daarom was hij treurig. ‘Zo gaat het in de wereld, dacht hij; je bemint
of je wordt bemind. De twee samen dat kan nu eenmaal in dit tranedal niet bestaan.
Deze schone vrouw nu is de enige die mijn hart heeft veroverd. Jammer dat onderwerp
en voorwerp niet kunnen omgewisseld worden. Ware dit mogelik, ach, hoe gelukkig
zou ik zijn! Nu eerst begrijp ik het geluk van bankdirekteurs. Vroeger dacht ik: ach
wat! zij hebben wel de centen, maar laat zo een bankdirekteur maar eens in het
Alcazar verschijnen, dan zal hij alras bemerken dat hij tegen Evrar niet is opgewassen.
Hoe relatief echter zulke vergelijking. Want hier sta ik nu in vuur en vlam voor deze
schone vrouw, alsmede in het bewustzijn dat de appels voor mij te hoog hangen en
dat de bankdirekteurs tans mogen lachen: daar kan Breeske niet aan.’
En toch gaf hij zich niet verloren. Hij behoorde tot deze vitale klasse van de
samenleving die de leus ‘Excelsior’ tot de hare heeft gemaakt. Hij droomde dat
Angèle een voordelig testament had afgeperst van een bankdirekteur en een ander
niet minder voordelig van een edelman, dat deze beide mannen op geheimzinnige
wijze alras van het schouwtoneel waren verdwenen en dat Angèle uit haar koets
stapte en tot hem zegde: ‘Breeske, nu is onze tijd gekomen. Leg uw encaisseursfrakske
ter zijde en volg mij in mijne schone woning, want ik bemin u.’
Daarop maakte Breeske een skepties gezicht, zei: ‘Nu, als 't niet anders kan’, en
stapte in de viegelant. Eilaas, dat gebeurde alles slechts in zijn droom. Ook romans
waarin de tragiese en hartroerende liefde van hertoginnen en andere hoge vrouwen
voor chauffeurs en kamerdienaars werd verteld, waren hem een roesverwekkende
lektuur. Hij herinnerde zich al de bekende, sociaal-perverse liefdegeschiedenissen:
zo pas hadden de kranten het tragies einde van een gravin gebracht, die een
trembediende tot haar minnaar had gemaakt en hem zowaar op een echt kasteel had
geïnstalleerd, alwaar de edele en bedrogen gemaal zijn overspeelse vrouw had ontdekt.
Dat zijn toch dingen die gebeuren. In zijn mijmeringen ging Breeske zover, te geloven
dat sjieke vrouwen natuurnoodzakelik trembedienden en encaisseurs als minnaars
verkozen. Hij stelde zich dit ongeveer als een immanente sociaal-erotiese
evenwichtswet voor.
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En je kan nooit weten. Maar daarom moest hij zich eerst kenbaar maken, alsmede
zijn liefdegloed verklaren. Hij wist wanneer de dame haar wandeltoer maakte. Op
de gepaste plaats vatte hij post en als de koets voorbijreed, nam hij beleefd de pet in
de hand en bleef zó een ogenblik staan: een hondsdagehond. Maar de dame bemerkte
Breeske niet eens en bijgevolg ook niet zijn duidelik gemanifesteerde liefdegloed.
Als hij zo twee maanden elke dag deze eerbetuiging met de pet had gemaakt, zonder
positieve baat, kwam Breeske tot de konklusie dat, als het zo verder ging, zij hem
wis en zeker nooit zou opmerken. Hij verzon ook talrijke strategiese plannen om de
dame te naderen. Zo posteerde hij zich zekeren dag langs de straat met een pluim in
de hand. Als de koets voorbij was, liep hij achterna en op hoogte gekomen, zegde
hij: ‘Madame heeft een pluim verloren’, gezegde waarvan zelfs geen notitie werd
genomen, zodat Breeske vreesde de dame te hebben beledigd.
Kortom: strategie bood ook geen uitkomst. De bankencaisseur werd heel
weemoedig en voelde aan den lijve, zo zegde hij, de sociale mistoestanden. Zijn
aanspraken werden geringer, zodat hij per slot van rekening zich reeds heel gelukkig
had gewaand, ware hem één liefdenacht beschoren geweest. Ook dit bleef zuivere
idealiteit. Nu eerst begreep hij de voordelige positie van een bankdirekteur. En zover
zou hij het nooit brengen. Moest hij zijn enig verlangen nu prijs geven? Goddank
viel hem toen een krant met de verslagen van de te dien tijde dageliks gehouden
finanskonferenties onder de ogen. De oplossing van alle niet enkel financiële, maar
ook door een voor-de-hand-liggende overdraging, van alle sociale problemen stond
dáár, zwart op wit, gedrukt: ‘Werk en Spaar’.
En ook werd dit magies woord door middel van aanslagborden, sandwichmen en
mysties-statistiese films, wereldkundig gemaakt. Het gebeurde wel dat ongeveer
negentig ten honderd arbeiders werden bedankt, maar, zegden de financiers omdat
het eerste lid van de imperatief niet kan worden gehouden, bestaat er toch geen reden
het tweede op te geven. Wie zegt dat men niet kan sparen zonder werken. Immers,
elke kausaliteit is relatief; ook deze. Dus kunnen de arbeiders zeer goed sparen,
zonder te werken en moeten wij deze spaarzaamheid als de opperste ekonomiese
waarheid propageren.
Breeske hoorde tot de tien ten honderd gelukkigen die niet waren bedankt. En
spijts de bankencaisseur het ook niet weelderig had, nam hij een koen besluit. Ja, hij
zou alles zijn ideaal offeren. Werken en sparen: ziedaar het enige middel, zijn ideaal,
wanneer ook slechts kortstondig te bereiken. Beter éen nacht hemelsgenot dan een
gans leven middenmaat. Anders gezegd: wat geeft het het paradijs te verliezen,
wanneer het geluk van het paradijs zich in éen ogenblik kan samendringen. Hierin
stemde Breeske met alle grote levenskunstenaars overeen. Beter éen nacht met deze
schoonheid, dan dozijnen nachten van half-en-half erotiek.
Wat de levenswijze van Breeske helemaal transformeerde. Hij verscheen niet meer
in het Alcazar; werd geheelonthouder; rookte niet. Hij klopte overuren, dat zijn
direkteurs verstomd stonden bij zoveel vlijt. Vele extra-gratifikaties kwamen
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hem op deze wijze toe. 's Avonds stond hij in een schouwburg en verkocht
programma's. Ofwel stond hij in livrei en vergrootte het dekoratieve personeel op
een soiree bij een bankdirekteur.
Kortom, hij deed alles. De zondag wou hij ook niet arbeidloos doorbrengen. Hij
waste het linnen van de heren kollega's; een vak dat hij na korte tijd volledig in zijn
macht had. Ook zijn jaarliks verlof van veertien dagen bracht hem een schone som
op.
Hij toog naar een badplaats alwaar hij zich verdienstelik maakte door het bewaken
van strandstoelen en vooral door het aanduiden van bizonder intieme plaatsjes in de
duinen, iets wat gepaard ging met de Cerberus-funktie, ongewenste wandelaars op
afstand te houden. ‘Neutrale zone’, zei hij. Bovendien was hij een lombaard in kleine
verhoudingen.
Hij had alles goed uitgerekend. Door zulke intense arbeid zou hij binnen vijftien
jaar een aardige som hebben vergaard. Hij zou dus vijftig zijn, de herfst van zijn
leven. En, immers, een liefde in de herfst is de schoonste liefde.
Wat te zeggen van een liefde in een herfst van de levensherfst. Ja, ja, hij was een
man met overleg. Goed dat dit artiekel over arbeiden en sparen alsmede deze
sandwichmen en mysties-ekonomiese films hem te gepasten tijd hadden geïnspireerd.
Angèle zou, naar schatting van Breeske, tussen vijf-en-dertig en veertig zijn. Dus
haar glorietijdperk, zoals Breeske uit parijse toneelstukken wist. Kort en goed 't zou
een slag geven en voor zulk ideaal te leven was de moeite waard.
Hij lette er op zijn liefde wakker te houden. Hij posteerde zich nog steeds in de
straat. Wanneer in de zomermaanden Angèle verdween werd het hem bang om het
hart. Maar des te gelukkiger was hij wanneer zij in de herfst terug verscheen. Zo zal
het binnen veertien of binnen tien jaar ook zijn, dacht hij, en ik zal ze aanspreken en
haar mijn schat voor de voeten leggen. Zo hield hij zijn verlangen niet alleen levendig,
maar versterkte het ook, in verhouding, tot zijn niet voldaanzijn. Wel wist Breeske
dat hij nooit in staat zou zijn zijn bankdirekteur konkurrentie aan te doen. Maar hij
pretendeerde ook niet op de tietel van officieel mainteneur. Enkel wist hij dat deze
Angèle een fatsoenlik buitenkansje van één maand, van één week, weze het ook
slechts van één dag, niet zou versmaden. Immers zo iets kan in eer en deugd gebeuren.
Niemand zou van haar avontuur met Breeske weten. Zodoende zou zij op gemakkelike
wijze Breeske's niet onbeduidende spaarpot verdienen. Hij wist heel goed dat zij op
deze combine zou ingaan. Dertig mille, misschien meer, zo in 't voorbijgaan, waarom
niet?
Hij leefde dus in spaarzaamheid en geduld. Dit geduld werd reeds in zover beloond,
dat Breeske zag hoe het ideaal van zijn door liefdevuur-verteerd hart in schoonheid
won.
‘Zij is zo schoon als een vrouw op een schilderij’, aldus Breeske, waarbij hij
waarschijnlik aan laat-Renaissance dacht. Als zij naakt lag in een lentekleed en in
haar koets, rilde Breeske van zaligheid in spe.
Jaren gaan snel voorbij, nietwaar? Wanneer men daarbij de vleugels van de hoop

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

73
rekent, vliegen de jaren. Aldus deden de jaren van Breeske, spijts de oppervlakkig
bekeken monotone afwisseling van sparen en toezien wat anderen doen.
‘Eens zal mijn tijd komen; de beloning van vlijt en werkzaamheid. Willen is
kunnen, voilà.’
Wanneer men van de aard van zijn ideaal afzag, - en idealen zijn wisselende
tijdsbeelden, - had Breeske veel van de integriteit van Cato Uticensis. Een held van
onze tijd.
Als Breeske nu bijna vijftig was, had zijn kapitaal zich buiten alle verwachting
ontwikkeld. ‘De tijd spoedt heen en bakent reeds de baan.’ Angèle stond inderdaad
op het toppunt van haar schoonheid. Breeske moest likkebaarden als hij bedacht dat
hij, juist op dit ogenblik, deze rijpe vrucht zou plukken. Wie laatst lacht, lacht het
best. Heil de spaarzame man. En verder nog een paar maanden geduld: wachten op
voorlopig nog geleend geld en dan...
De bankencaisseur sliep niet meer, zo bezeten was hij van wellust, zijnde en
toekomende. Tot eindelik...
Breeske kocht die morgen een schone ruiker rozen - vuurrode rozen. Als van
oudsher vatte hij post in de straat en wachtte.
De tijd spoedde niet heen en Breeske daalde de straat af in de richting van het huis
der - jawel - zo vurig verlangde. Voor het huis bemerkte hij een grote
mensenaandrang. Als hij verder kwam bemerkte hij de koets. Maar het was geen
koets zoals hij dezulke had verwacht. Het was wel een echte koets. Het was zowaar
een doodechte lijkkoets. Hij vernam veel gesnik en gejammer. Een vrouw zegde:
‘Zo'n goede madame en justement sterven in de fleur van haar leven en op het toppunt
van haar schoonheid.’ Waarop de lijkbidder meer rationeel reageerde: ‘Zij had er
nog zoveel kunnen verdienen.’
- Dat is waar, zegde Breeske en snikte mee.
Toen de doodskist was buiten gedragen, wierp hij zijn ruiker rozen in de koets.
‘Als bescheiden hulde van een nederig man’, zuchtte hij.
‘Iedereen had ze zo lief, zie-de-wel’ bewees de gardevil met zijn matrak op
Breeske's bloemen.
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De kaset
een niet geheimzinnige geschiedenis rond een geheim
Met Kerstmis had notaris Telleke van zijn vrouw een niet minder nuttig dan prachtig
geschenk ontvangen: zowaar een kaset, beter gezegd nog een echte
miniatuur-brandkast. Uitgesloten ze te openen zonder het geheim te kennen! Want:
drie verschillende letterplaten laten de keus onder 17.000 kombinaties. Denk eens
aan! En Telleke wist daarop te waken, niemand het geheimwoord te verraden. Zelfs
zijn vrouw kende het sleutelwoord niet. Vrouwen zijn klappeien, zei Telleke. In de
kaset legde hij zijn gouden spaarpenningen alsmede de juwelen van zijn vrouw. ‘Zie
zo’, dacht Telleke, ‘deze kostbaarheden zijn nu goed achter slot en wel slim hij, die
het geheim ontdekt, want er zijn immers 17.000 kombinaties!’ Notaris Telleke lachte
tevreden; in de ogen een geruste uitdaging aan het adres van de cambrioleurs. Hij
was ditmaal de duivel te plat geweest.
In ‘Het Hof van Holland’, het deftigste café van Bommelsbergen, bofte de notaris
god-almachtig. Hij las de diefstallen van de dag. Hij grinnikte gelijk een verwittigd
man is er twee waard en betoogde, dat de eigenaars recht geschiedde; zij moesten
maar beter letten op hun have en goed. ‘Wat mij betreft’, zegde hij, ‘ik ben gerust.
Ik bezit een kaset met een geheim: 17.000 kombinaties. In deze kaset worden mijn
kostbaarheden bewaard. Geen dief is slim genoeg, deze kaset te openen. Een veilig
gevoel. Geen mens ter wereld verlaat zijn woning zo zeker als ik.’
Door dit gevoel van volstrekte veiligheid geraakte notaris Telleke de kluts kwijt.
Zekere dag wist hij het sleutelwoord niet meer. Hij stelde zijn echtgenote gerust:
‘Gij kunt u weliswaar met uw kleinodiën niet sieren; maar wij kunnen nu precies
zoals vroeger gerust zijn, want de kleinodiën blijven in de kaset veilig bewaard.
Verder zal ik elke dag twintig woorden beproeven, zodat ik, in het onvoordeligste
geval, binnen enkele jaren tot een goed resultaat zal komen.’
Zekere avond zouden de echtgenoten Telleke een vertoning van het
toneelgezelschap van Bommelsbergen bijwonen. Mevr. notaris Telleke was het maar
droef te moede haar kleinodiën niet te kunnen uithalen. De notaris deed echter
opmerken, dat zulks niet nodig was, aangezien de juwelen in de kaset veel zekerder
waren bewaard dan wel aan de handen en op de boezem van zijn vrouw. Immers de
gauwdieven zijn vlug, en wie weet, wonen zij de vertoning van het bommelbergse
toneelgezelschap bij? Aan de kaset kan niemand aan, gelet op het éne preciese geheim
onder 17.000 kombinaties. Telleke bekeek nog eens de kaset, een sieraad op zijn
buro. Dan sloot hij de deur. De kunstavond was perfekt, naar de gewoonte van het
bommelbergse toneelgezelschap en zijn kunstminnende leiding. De echtgenoten
Telleke vermaakten zich kostelik.
Eerst de volgende morgen keek Telleke enigermate verbouwereerd. Zijn vrouw
had toch niet de gewoonte, de kaset van de lessenaar weg te nemen.
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- ‘Sofie, hebt gij de kaset weggenomen’, vroeg Telleke.
- ‘Neen, zo helpe mij God!’
- ‘Wie heeft ze dan genomen?’
Mevr. Telleke bleef het antwoord schuldig. En ook de notaris kon dit duivelspel
niet begrijpen. Hij trok naar ‘het Hof’. Ook de schoolmeester en de gemeenteontvanger
stonden paf bij het verhaal. Toen zegde de meid uit ‘het Hof’: ‘misschien zijn er
dieven bij mijnheer de notaris geweest?’
- ‘Dat kan niet bestaan’, wedervoeren de geletterden in koor, ‘aangezien Telleke
een kaset met een sleutelwoord heeft!’
- ‘Hij heeft de kaset wellicht meegenomen, zo zonder meer!’
Daarop volgde een klein moment, vol stilte. Toen eindelik kwam de schoolmeester
weer ter taal:
- ‘Een kaset is er, om te worden geopend, en niet om te worden meegenomen.
Zoniet: welke zin zou het hebben, zich een kaset met geheim aan te schaffen?’
- ‘Laat ons op de bodem van de rechtstaat blijven’, voegde de gemeenteontvanger
er aan toe. ‘Kasetten uitplunderen zijn wij gewoon, maar kasetten meenemen is een
anarchisties principe. Daarvan uitgaande: welke zelfweervorm zou de goede burgers
blijven? Neen, ik kan zelfs van dieven niet aannemen...’
- ‘Mijn kaset is nochtans wel degelik verdwenen!’
En ook de meid van ‘het Hof’ bleef hardnekkig op haar standpunt.
Daarop togen de notabelen naar de politiekommissaris. Deze man lachte tevreden
bij het aanhoren van het verhaal. ‘De meid heeft de diefstal gepleegd. Dat is duidelik,
want zij heeft zich versproken! Zulke ongeciviliseerde vrouwen praten gewoonlik
haar mond voorbij, wanneer haar geweten een misdaad torst. Zij kan niet meer
loochenen ten overstaan van het feit, dat zij zelf reeds verklaarde, hoe zij de diefstal
pleegde.’
De meid had echter een alibi van juist doorslaand kalieber. Het notabelekonvent
van Bommelsbergen bleef perpleks. De politiekommissaris stelde de vraag: hoe de
meid dan zo precies kon weten, op welke wijze de dief zijn diefstal had gepleegd.
Daarop verklaarde de meid:
- ‘Kassen en brandkasten worden gewoonlik opengebroken, omdat het de dieven
moeiliker valt, deze voorwerpen te verplaatsen dan wel open te breken. Maar het is
gemakkeliker een kaset mede te nemen dan ze open te breken, bizonder wanneer
dezulke op een lessenaar wordt gereed gesteld. De heer notaris is de dieven een goede
mijnheer geweest.’
- ‘Denkt gij, dat de dief alleen is geweest, dat hij alléen daarop is gekomen de
kaset mee te nemen? Zou men hier niet juister aan een komplot of een samenzwering
denken?’
- ‘Een aanslag op de rechtstaat veel meer’, zegde de gemeenteontvanger. Maar de
meid beweerde, dat het verstand van éen mens eventueel toereikend kon zijn, om op
deze gedachte te komen.
- ‘Hmm’, deed de politiekommissaris.
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- ‘Aan deze mogelikheid had ik niet gedacht’, verzekerde Telleke als konklusie na
een lang geprakkeseer.
- ‘Ik zal er een artiekel over schrijven in het politievakblad van ons arrondissement.
Om al de mensen te verwittigen betreffende kasetten.’
Maar de schoolmeester werd er niet wijs uit: ‘De kaset medenemen, dat is goed
en wel; edoch, wat heeft de dief er aan, daar hij het geheim niet kent!’
Na een nieuwe algemene verbijstering, antwoordde het koor der notabelen daarop:
‘Dat is waar! Dááraan hadden wij niet gedacht!’
Toen een boereknecht binnentrad. Hij bracht de opengebroken kaset, in een gracht
gevonden.
- ‘Wat heeft dat te betekenen!’ - De politiekommissaris keek vorsend de
boereknecht diep in de ogen.
- ‘Dat moet gij weten, mijnheer de kommissaris!’
- ‘Dat weet ik niet, knecht!’
De boereknecht werd één nacht achter slot en grendel gehouden. Maar ook zijn
alibi klopte. De boereknecht vertelde hoe hij het zich zoal voorstelde. De dief had
de notaris horen boffen. Dan de diefstal. Een eenvoudig proédé. De dief zet zich
langs de weg, breekt de kaset open en neemt de inhoud mee.
- ‘Inderdaad’, besloot de kommissaris, ‘zo zal het zijn. Het is ons eindelik gelukt,
de diefstal in zijn geheel te rekonstrueren!’
Het seniorekonvent zweeg.
Na een lange pauze kwam ook het konvent tot een besluit. Zij zegden in koor:
- Dááraan hadden wij niet gedacht.
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De overtuiging van notaris Telleke
Het had veel overtuigende bewijzen vanwege zijn bekenden gevergd, alvorens notaris
Telleke besloot een reis in een sneltrein te maken. En spijts deze bewijzen hield hij
nog aan zijn mening vast. Dat ding beweegt te snel. Daar moeten ongelukken uit
voortspruiten. Als men de voeten te snel de ene voor de andere plaatst, valt men ook.
Precies hetzelfde moest met een sneltrein gebeuren.
Maar Telleke had zich laten overtuigen. Niet dat de ongelukken zelden
voorkwamen, wel dat hij het ook eens wagen kon. Dat was nu juist een beangstigend
met-zich-in-het-onklare-zijn.
Nu zat Telleke in de sneltrein. Hij sprong, liep naar het venster en gilde: de trein
rijdt te snel. Er gebeuren zeker ongelukken.
Telleke wou ongelukken vermijden. Hij riep nog: mijn reisgenoten, past op, er
gebeuren zeker ongelukken. - Daarop en om het miserabele noodlot te mijden, wierp
hij zich door het venster van de sneltrein.
Alvorens het rijk der eeuwigheid in te gaan, dacht hij nog: dat heb ik feitelik altijd
gemeend. Zelfs mijn uiterste poging om het ongeluk te ontwijken heeft niets gebaat.
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Glans en verval van een politiek man
Aanvankelik bleek de heer Visschers een man met grote toekomst te zijn. Het is niet
zo gemakkelik op vijf en twintig jaar zijn entrée in het Parlement te doen. En dat
deed de heer Visschers. Deze jonge man werd zelfs dadelik een der parels der liberale
partij. Men zegde van hem: Zo jong en zo ervaren. De meisjes ‘à vendre ou à louer’
en de schoonmoeders op de koop toe verdrongen zich rond hem. Kortom éen slag
en éen stoot: hij was een groot man.
Maar de heer Visschers had misgerekend. ‘Errare humanum est’... Toen hij in de
liberale partij trad, begon juist de ster van deze partij te dalen. En reeds bij de volgende
verkiezing gebeurde het: de partij verloor verscheidene zetels, ook deze van de heer
Visschers die, meende men in de partij, zo goed als zeker was. Zó verbleekt een ster.
De heer Visschers liet het hoofd hangen. Zijn vrouw, die de centen had meegebracht,
kon hem niet troosten. Zijn schoonouders niet, zijn vrienden niet. Men zei: Visschers
is ontroostbaar.
Daartoe bestond geen reden, meenden zijn vrienden. De liberale partij van zijn
arrondissement had nog drie zetels. En deze drie zetels waren voor de heer. Visschers
zeer gunstig bezet. De leader telde vijf en vijftig jaar, maar de twee anderen waren
ouderlingen van zeventig jaar. Hun overlijden kon men feitelik elk ogenblik
verwachten. En het was niet eens nodig dat ze beiden stierven. Eén was toch
voldoende en Visschers won een fauteuil ‘dans un fauteuil’.
Deze troostredenen hadden eindelik sukses. Nergens werd de briefdrager met meer
spanning verwacht dan dit bij Visschers het geval was. Echter: de met zoveel goed
recht verwachte doodsbrieven bleven uit. Was de briefdrager zo ontgoochelend
voorbijgegaan, dan waren zelfs de zachtste woorden van zijn tedere echtgenote niet
bij machte hem te bedaren. Er lag een zonderling aksent in zijn stem, als hij een der
beide grijsaards trof: ‘Zo, ge ziet er goed uit.’ De grijsaards vonden het prachtig, dat
deze jonge strijdgenoot altijd eerst en vooral om hun gezondheid was bezorgd. Zo
een welopgevoed jongmens!
Zekere dag toen het kamermeisje hem het dagblad had gebracht, sprong de heer
Visschers op, bovenmate blijde verrast. Zie! welk woord stond daar in grote letter?
KANNIBALEN. - Zou het, zou het dan toch, dacht Visschers.
De leider van Visschers' partij, de vijf en vijftigjarige, was sedert twee maanden
op reis in Midden-Afrika. Met ijver raadpleegde Visschers elke dag de dagbladen.
Want wie weet en je kan nooit weten. En nu! - ‘Goddank’, zei Visschers kort en
afdoende, als een groot man... Toen opende hij de krant. ‘BIJ DE KANNIBALEN’
grote koloniale pronkfilm in 5 delen...’ Om een futiliteit werd het kamermeisje
afgedankt. Zelfs dat bedaarde hem niet.
Jaren gingen voorbij. Op een schone lentemorgen kwam binnengevlogen, een
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blanke duif, - heus, alleen een blanke duif met een rouwlijst, -de bijna niet meer
verwachte doodstijding. ‘'t Is tijd’ zei Visschers.
Enkel: zijn tijd was nog niet gekomen. De ster daalde al maar lager! Bij de volgende
verkiezing bleven slechts twee zetels aan de liberale partij. Maar toen, weer jaren
later, hetzelfde gebeurde met de tweede grijsaard en de op zijn dood volgende
verkiezing, stortte Visschers door het ongeluk overmand, letterlik ineen. ‘Ik ben met
des duivels moeder getrouwd’, zegde hij. Zijn arme gade, door het lange wachten
op doodstijdingen en destijds op een heldedaad van de kannibalen, vroegtijdig grijs
geworden, hoorde in deze woorden het bewijs van een gestorven liefde. Deze dalende
ster van de liberale partij betekende ook het verval van het huis Visschers. De spinnen
slopen geheimnisvol in de schone salons, waar vroeger de politieke recepties werden
gehouden, en sponnen - hoeft het gezegd? -hun weefsel van vergeten. Het stof lag
in dikke lagen op de schone meubels, een monotoon lied van voorbije grootte. En
door de gangen kon men een jonge grijsaard sluipen zien, met zilveren lokken en
gewelfde bouw. Een vrouw, steeds dofzwart, woog zwaar en diep op de triestigheid
van dit verval.*
En toch drong de doodstijding van de leider der partij in deze woning. Tachtig
jaar. Visschers was in de vijftig. Maar zijn krachten werden levendig. En nu zag men
dit vervallen huis herboren worden.
O het hooglied van deze grote schoonmaak! En de heer Visschers toog uit, want
nu was zonder twijfel, meende hij, zijn tijd gekomen.
In de stad vond hij het kantoor van de liberale kiesvereniging veranderd in een
vegetaries restaurant. Op zijn bange vragen wist de kellnerin te antwoorden: Ja,
natuurlik vroeger, als kind, had ze veel van die partij gehoord. Er waren grote mannen
in deze partij geweest. Tans werd er nog zelden over gesproken. De leider - feitelik
een rentenierende, geen aktieve leider, aangezien de partij niet meer bestond - was
zo pas in een sanatorium overleden. Moest mijnheer, die waarschijnlik vreemdeling
was, zich om deze partij interesseren, dan kon zij slechts een onderhoud met de heer
Visschers, de enig overblijvende van de vroegere parlementsleden dezer partij,
aanbevelen. Zij vermoedde, dat mijnheer de ontwikkeling en het verval van deze
partij wou bestuderen. ‘Deze mijnheer Visschers heeft ook geen geluk gehad in zijn
leven’, sprak ze. En ze vertelde Visschers het ganse leven van Visschers zelf, tot de
spannende verwachting van doodstijdingen toe. Met Visschers was het uit. Want ook
hadden de angst en de emoties hem impotent gemaakt. En de troost van zeer jonge
kleine meisjes kon hem niet meer een licht zijn in de duisternis van zijn zo droeve
dagen.

*

De auteur acht het nodig, uitdrukkelik de aandacht te vestigen op de beschrijving van het
verval en verzoekt zijn geachte lezers deze bizonder gelukte passus te herlezen. De auteur
geeft toe dat de invloed van Couperus niet is te loochenen. Maar... beter een goed leerling,
dan een slecht originaal.
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De verloren huissleutel
hoe het komt of zie-je wel
Das Bestreben des menschlichen Geistes alles im Zusammenhange zu
erblicken ist so gross dass er bei der Erinnerung eines
unzusammenhangenden Traumes, die Mängel des Zusammenhangs
unwillkürlich er gänzt.
JESSEN: Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der Psychologie.
Berlin. 1856.
De heer Hasdrubal Paaltjes* was inspekteur van Bruggen en Wegen. Daarenboven
was hij een algemeen geëstimeerd man. Hij leefde in een stad van een half miljoen
inwoners. Zo gebeurde het dat hij grootsteedse allures had, zonder dat zijn roem
verzonk in het mierenest-gedoe van een miljoenestad. Het mannelike geslacht en de
vrouwen-buiten-liefdebrand vereerden de heer Hasdrubal Paaltjes omdat hij was een
ernstig ambtenaar met rustgeldperspektief. Ook omdat hij was een lieftallig mens en
omdat hij, zonder jeugdige hartstochtelikheid, toch warm aan alle diskussies over
politiek, wereldoorlog, aardbeving, turkse wanzeden en kunst deelnam. Maar de
vrouwen met liefdevuur zagen in Hasdrubal een flink man van veertig en twijfelden
niet aan zijn prestatievermogen. Menige jonge vrouw had het portret van Hasdrubal
direkt boven haar bedsponde of op haar nachttafel. Andere vrouwen die door haar
huwelik bittere ontgoochelingen hadden gekend, brachten haar echtgenoten daartoe
de heer Paaltjes te inviteren. Zo kwamen ook zij in het bezit van een foto met
autografie. In de uren van bitterste nood was deze foto een aanneembaar surrogaat.
De echtgenoten wisten dit. Doch zolang het bij de foto blijft, meenden zij. Of het bij
de foto bleef, wisten zij natuurlik niet. Enkel is het de aangename interpretering van
iets onaangenaams. Alleen de vrouw wist hoe het stond om haar en Hasdrubal.
Werkelikheid, incubaat of eenvoudig slechts idylliese droom. De vrouwen vergisten
zich niet. Zij zijn wel degelik de Röntgenstralen naar de mannelike prestatiekracht.
Wellicht wetenschappelik juister. Een vrouw vergist zich nooit. En vergist zij zich
in deze, dan zegt zij: hoe is het mogelik dat ik mij kon vergissen. Zo verenigt zij haar
beide ontgoochelingen. En zij zegt dit derwijze natuurlik dat men enkel aan een
defekt van het psycho-fysies Röntgeninstrument denkt. Doch in haar gemoed is een
diepere weemoed.

*

Sommige kronieken spreken ook over Asdrubal Paaltjes. Deze Asdrubal Paaltjes is wel
degelik met Hasdrubal Paaltjes identies. De meeste kroniekschrijvers vermelden echter:
Hasdrubal. Wij houden het voor geraadzaam deze orthografie te volgen. Waarschijnlik is
het zó dat een frans steno-dactylograaf, welke het verschil tussen A en H niet kon vatten,
deze foutieve schrijfwijze heeft ingeburgerd, in zover er van inburgeren spraak kan zijn.
(Nota van de schrijver.)
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Men merkte in de stad niet dat Hasdrubal Paaltjes de polsslag, de motor van de stad
werd. Kon men het dan reeds merken! hoeveel kwalen geweerd! Maar men merkt
zulke dingen eerst in de onafwendbare uitwerking. Later schrijft men dan: die
ongelukken zijn over de stad X gekomen omdat Hasdrubal Paaltjes, dit monster in
mensegedaante, de motor, de polsslag van deze stad was geworden. Konstateren is
een speciale vreugde, een soort geestelike zelfbevlekking. Uit het vervolg van dit
verhaal zal blijken dat het hier, om geen geringere katastrofe gaat dan deze van Babel
of van Sodomma.
De geschiedenis is als volgt. De heer Hasdrubal Paaltjes had met enkele vrienden
gefuifd. Toen hij, dronkelap, en met behulp van een koetsier, zijn huis had gevonden,
vond hij zijn huissleutel niet meer. De dronkenschap is een nuchtere toestand. Het
is de toestand van de nuchtere balans. Ja en neen vernietigen zich voortdurend. Of
hij zijn huissleutel werkelik verloren had, heeft tot nu toe niemand logies-mathematies
kunnen bewijzen. Sommigen beweren dat hij zijn huissleutel niet had verloren, dat
hij deze sleutel zelfs waarschijnlik in de hand hield, doch dat dit kleine detail hem
was ontgaan*. De meesten houden dit echter voor een bodemloze hypothese. Diegenen
die de eerste mening zijn toegedaan behoren tot de richting die zij het
neo-psychologisme hebben genoemd. Die van de tweede richting ontkennen de
eersten het recht op gelijk welke wetenschappelike tietel en noemen ze spottenderwijze
de hyperbool-hypothetisten, terwijl zij voor zich de naam van ratiorealisten opeisen.
Sommige dwaze lezers, hunkerende naar het Paaltjesverhaal, hebben misschien
weinig aan deze uitweidingen, dewelke zij geringschattend détails mogen heten.
Voor hen zeggen wij reeds tans dat deze twee meningen de grondstof tot een
omvattend kultuurkonflikt hebben geboden. Wanneer wij statisties-juist aanhalen
dat 209 vrouwen hare echtgenoten hebben vermoord, - de vrouwen waren
psychologisties en konden de laster van ratio-realistiese echtgenoten niet langer
dragen, - dan kan men reeds enigermate over de gewichtigheid van het konflikt
oordelen.
Zonder of met huissleutel, Paaltjes kon die nacht zijn bed niet bereiken. Vóór zijn
woning hield hij ongeveer het volgend monoloog (niet tekstueel, doch volgens de
populaire overlevering): aangezien ik in eerste plaats mijn geld heb verbrast, in
tweede met behulp van veel inspanning alsmede van een koetsier mijn woning heb

*

Men zal mij opwerpen: indien de zaak of Hasdrubal Paaltjes al dan niet zijn huissleutel
verloren had, niet is opgehelderd, waarom kies ik dan de tietel: de Verloren Huissleutel. Het
antwoord luide: de opvatting van de ratio-realisten is de algemeen geldende; zij is de door
godsdienst, staat en samenleving gebillikte. De psychologisten worden als smakeloze
excentriekers, cerebrale knock-abouts en onwetenschappelike dwepers beschouwd. Hun
argumenten gelden als stompzinnig spekulatief. Volledigheidshalve maken wij ook hunner
gewag. Doch kultuurhistories waarde heeft de eerste opvatting, die van de ratio-realisten.
Kultuur en samenleving hebben hier ondubbelzinnig hun oordeel uitgesproken.
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ontdekt, maar ten derde mijn huissleutel niet vinden kan, moet ik tans weer om het
evenwicht te houden een positief element in mijn evolutie invoeren. Aangezien ik
verder verplicht ben in een hotel te vernachten, zie ik niet in waarom ik dit asketies
en egoïsties zou plegen. Deze beide konklusies kan ik daardoor verenigen dat ik de
laatste meid, de enige die vermoedelik nog geen kliënt heeft gevonden, opspeur en
mijn slaapstede ook tot de hare maak. Ik vind het idioot alleen in een hotel te
vernachten. Ik zie niet in waarom ik daar alleen zou vernachten. Ik vind alleen slapen
überhaupt dom en daarenboven heeft champagne op mijn gestel een sterk erotiese
werking. Ik breng hulde aan het lot dat mij mijn huissleutel deed verliezen. Zo niet
had ik nog kunnen vergeten dat champagne eroties-prikkelend inwerkt.
In stemming genre Weltschmerz trof Paaltjes der hoerschap laatst' exempel. Die
goeie, ouwe wereldsmart. (De lezer wordt beleefd verzocht deze laatste zin luidop
te lezen, - met volle en brede stemintonatie). Toen Hasdrubal haar echter aansprak,
flakkerde zij op. Met nieuwe spiritus begoten. Morgen, dacht zij, zou zij de nieuwen
te lokken weten door: gister heeft Hasdrubal, je weet wel Hasdrubal Paaltjes met mij
geslapen.
Toch aarzelde zij even toen hij haar aansprak. Een vlammetje. En weg. Paaltjes
bemerkte het wel, beproefde echter niet te doorgronden. C'est la vie, que voulezvous.
Later dacht hij dikwels: daarom heeft zij geaarzeld.
Zij hadden een schone nacht. Hasdrubal was tevreden de champagne in zijn laatste
konsekwenties te hebben gevolgd. Zij was gelukkig Hasdrubal te bezitten. Zij zei
voortdurend: Hasdrubal, mijn Hasdrubal. Haar stem een overwonnen Loreley. Ook
de volgende dagen was Paaltjes tevreden. Onaanneemlikheden bracht de escapade
niet. Meende hij.
Bij wachten verliest men niets. En een soliede syfilis moet zich niet onmiddellik
manifesteren. De naam staat borg voor kwaliteit.
Daarom had de meid even een vlammetje geaarzeld. Wroeging of
gewetensbezwaar? Wel zeker. En juist Hasdrubal. De glorie van de stad. Het levende
gedicht. Een bliksemschicht-konstatering was het haar duidelik dat deze escapade
de grootste invloed op de verdere ontwikkeling van de stad hebben moest. En zo
geschiedde. Zoals in de bliksemschicht. Hasdrubal konstateerde. Daarna een arts.
Een professor dan. Eindelik de deken der faculteit. Hasdrubal werd de les gespeld.
Zeer moeilike behandeling. En vooral seksueel dieet.
Hasdrubal sprak de woorden na. Seksueel dieet? Dus een dieet dat niet seksueel
was. Of hoe. Wat meende men met dit paradoks? Vaag, in dromen verzonken. Hij
voelde zich de gevangen adelaar. Beulen en gloeiende priemen in de ogen. Inkwisitie.
Was dat een seksueel dieet.
Hasdrubal begreep: dieet houden of zelfmoord plegen, zo of zo, maar het was
gelijkwaardig. Zijn roem: hij dacht nooit aan dieet. Aan die roem moest hij
vasthouden. Taureau ardent. Torrent ardent. Jawel. Vrouwen met Indiane-literatuur
achter de rug noemden hem zo. Deze roem opgeven was niet alles. Dit betekende
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ook zich schandelik belachelik maken. Hij had verplichtingen tegenover zich-zelf.
Dat was nu eenmaal zo: hij was Hasdrubal.
Het dieet bleek onmogelik.
Kome wat wil. Aldus Paaltjes' fatalistiese slotzin. En hij deed heel normaal. Wat
voor hem, Paaltjes, heel normaal was.
Eenmaal op het slechte pad is het moeilik rechtsomkeer te maken. Paaltjes was op
het slechte pad. En nu hielp hij nog vele mensen op dit slechte pad.
Door Paaltjes' bemiddeling geraakten eerst een aantal vrouwen op het slechte pad.
Wat feitelik geen kunsttoer is.
Een feit is onbetwijfelbaar: de vrouwen hadden in Paaltjes een onbegrensd
vertrouwen. Zij kontroleerden niet. Dit juist is zwakte. Waarom niet objektief zijn?
Een staatsoortige organisatie zoals b.v. douanerechten, kontrool op het vee, kontrool
op invoer van het buitenland. Daar droegen nu, in de stad van Paaltjes, al de vrouwen
de konsekwenties van mee.
De schel bij de specialisten ging ononderbroken. Met het verdubbelen van het
behandelingshonoraar meenden deze specialisten een goed werk te doen. Zoveel als
een praktiese waarschuwing. Denk er om, want het kost zoveel wanneer u er niet om
dacht. De vrouwen zouden voorzichtiger zijn. Het was echter een slag in het water.
Langzamerhand bewoog zich ook de karavaan van de mannen. Want de vrouwen
die Hasdrubal hadden liefgehad, waren op de hoogte. Liefdebrand. Niet een vuurtje.
En Hasdrubal telde voor tien. Als Hasdrubal brak, moesten zij de kwaliteit kwantitatief
in evenwicht houden. En zo werd de stoet van de mannen eindeloos. Eindelik volstond
deze door-tien-vermenigvuldiging om de vrouwen die niet langs Hasdrubal waren
gegaan, op dezelfde weg te voeren als zijn geliefden.
En zo.
De antichambres van de specialisten bleken prutsdingen. Men zette de achtbare
dames en heren kliënten in de eetkamer, in de slaapkamer, in de keuken. Op straat
vormden de kliënten lange rijen. In de straten waar deze specialisten woonden, konden
geen trems of andere rij- of voertuigen bewegen. Men was weldra verplicht hangars
te bouwen waar de kliënten konden overnachten zonder hun plaats te verliezen. Er
werd met plaatsen gewoekerd. Arbeidslozen stelden zich op rij en reserveerden de
plaats voor de rijke mensen. Stad en staat eisten taks zoals op markten en vismijn.
Een goed idee. Herstelde de geschokte financiën van stad en staat. Plooibare stoelen
werden verkocht als garnaal. Gravinnen of zo engageerden kaffers die hun met kant
behangen litières dragen moesten. Zij brachten verfijning in de nieuwe toestand. Een
nieuwe mode. Speelbanken werden in de nabijheid geopend. Een nieuwe industrie
bloeide: litières, rollende speelbanken, rollende bibliotheken, rollende bureau's.
Excentrieke dames waagden het zelfs met rollende slaapkamers. De straten roken
parfum. En ook de literatuur. Wat elk mens lezen moet in het speciale geval. Het
geheim van de rollende speelbank.
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Zulke toestand kon de hoofden van de staat, de hoeders van het burgerwelzijn, niet
zonder zorgen laten. In het parlement werd de kwestie op de dagorde gebracht. Te
laat meende de rechterzijde en het centrum. Deze interpellatie is een aanslag op de
vrijheid van de mens, was het oordeel van de linkerzijde. Alles is vooraf gerubriceerd.
Misschien is dit uitstekend; in elk geval is het aangenaam. Het gemoedelike leven.
De bespreking ontaardde in een zuiver politiek konflikt. De rechterzijde noemde
de stad X een staatsgevaar. Maatregelen ter isolering van deze stad van node. De
linkerzijde maakte lawaai. Riep: papen en morele dwang. De leider van de
sociaaldemokraten hield een voordracht over de menserechten. Een ethieker betoogde
dat men de mensen door goede daden en goede voorbeelden moest genezen. Maar
niet boos tegen boos. Geen ethiese homeopathie, mijnheren. Men moet deze
verdwaalde mensen de aprioristiese superioriteit van het goede voor ogen houden.
De rechterzijde antwoordde met een goed-ingestudeerd a-capella: libera nos, Domine.
De rechterzijde haalde natuurlik de slag thuis. De rechterzijde haalt altijd de slag
thuis. Dit is traditie. Dat dit noodzakelik is, is ab absurdo te bewijzen. Stel b.v. eens
voor dat de linkerzijde de slag thuis haalt. Ja, de linkerzijde. U lacht. Ziet u wel.
Zoiets zou uitzien als een gecensureerde film.
Alzo de rechterzijde triumphatrix. De socialisten aanvaardden ten slotte het voorstel
van de rechterzijde, met dien verstande dat de rechterzijde beloven moest het
vraagstuk of een wet op de kinder- en vrouwe-arbeid eventueel in aanmerking zou
kunnen komen, in het enger collegium van hare partij bij gelegenheid te bestuderen.
De stad X werd vrijstad. Een duidelike term; 't komt op het juiste
interpreteringscriterium aan. Eenieder mag meepraten over het lot van de vrijstad.
Enkel de inwoners van de vrijstad niet. Daarom juist wordt de naam vrijstad gekozen.
Bij absoluut niet-existeren van een eigenschap, wordt het woord dat deze eigenschap
uitdrukt ter overtuiging en ter zelfovertuiging honderdmaal herhaald. Het scheppende
woord houdt het niet-existerende in evenwicht. Een polariteit.
Binnen een ogenblik was deze vrijstad een ongeëvenaarde beruchtheid beschoren.
Zij gaf de stof tot de gewichtigste debatten in alle steden der beide kontinenten. Ja
zelfs in alle dorpen en gehuchten. Geen wonder dat de dagbladen meenden een
reuzezaak lag daarin zoveel mogelik nieuws uit de nieuwe vrijstad te brengen. Oorlog,
sport, politiek en doodsberichten, alles werd door de nieuwe rubriek: ‘het leven in
de vrijstad X’ in de schaduw gesteld. Er verschenen psychologiese werken. En er
verschenen drie-cent-afleveringen. Alles X. Men kon advertenties lezen: Joernalist
gevraagd. Enkel zij die het leven in de vrijstad X naar beknopte telegrammen kunnen
uitwerken, komen in aanmerking. Ofwel: Uitgever interesseert zich voor alle
manuscripten betreffende de vrijstad X. In alle kunsten ontstond een nieuwe beweging,
dewelke soms de neo-fantasties-naturalistiese werd geheten, omdat zij opnieuw
taferelen uit de natuur beproefde weer te geven, doch
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dan slechts zulke die meer een cerebrale voortzetting van de empiriese ervaring waren
dan wel het blote noteren van de optiese schijnwaarheid. Algemeen echter werd deze
kunstrichting het X-ianisme geheten en door de konservatieven van alle landen zeer
heftig bekampt. Het was eenvoudig het streven de stad X, de meeste kunstenaars
onbekend, met hulp van de fantasie naturalisties weer te geven. De konservatieven
begrepen niet hoe mensen die aanspraak maakten op goede smaak en begrijpen der
esthetiese idee, zich door zulk thema konden laten verlokken, ja misleiden. Het is
de débacle der kunst, zegden zij.
Elk dagblad zond zijn korrespondent, de grote dagbladen meerdere korrespondenten
naar de stad X. De meeste staten van Europa, Azië en Amerika meenden verplicht
te zijn hun grenzen voor de terugkerende joernalisten te sluiten. Als korrespondenten
werden weldra alleen bankroetiers, ontmaskerde valsspelers en andere personen van
vrije beroepen geëngageerd. Zij verplichtten zich nooit naar hun vaderland terug te
keren. Waarvoor zij buitengewoon aangename tantièmes bekwamen.
Naar geen enkele stad werd zo sterk uitgeweken dan naar X. Men denke even:
zoveel ongelukkigen vonden aldaar een heimstede waar zij niet meer de verstotelingen
van de samenleving, maar wel integendeel de gezonde norm waren. De enkele naar
onze opvatting gezonde mensen, die de vrijstad nog bewoonden, waren natuurlik
sedert jaar en dag reeds als schurftige schapen door de overgrote meerderheid
genoteerd.
Van Amerika uit vertrokken speciale overzeeërs met emigranten.
De Japanners rekwireerden de transsiberiaan.
De stad X werd weldra Megalopolis geheten.
De stad Megalopolis bloeide een gans nieuw leven. Wel gelukte het de grootmachten
Megalopolis te isoleren, maar verdere bemoeiingen in de binnenlandse politiek van
de stad bleken weldra buitengesloten. Overigens: nadat de grootmachten en naburige
staten zich enige tijd woest tegenover Megalopolis hadden benomen, bezield met
een vernietigingsdrang sans-merci, vond de gedachte door de United States gelanceerd,
plotseling algemeen krediet. Men moest de stad meer als een vergaarbak van zulke
elementen beschouwen, die in de andere steden en staten ongetwijfeld staatsgevaarlik
zouden zijn. De amerikaanse stelling luidde: in plaats van Megalopolis te vernietigen,
moeten wij veel meer tot de bloei van deze stad bijdragen. De Opperste Raad kwam
tot het besluit dat Megalopolis moest afgezonderd worden en dat de buitenlandse
politiek van deze stad onder de kontrool van de mogendheden moest worden gesteld,
maar dat, binnenlands, een vrije politiek aan de Megalopolensers overgelaten bleef
en dat de ekonomiese ondersteuning van de stad, omdat deze als extern-profylakties
middel te gebruiken was, werd aanvaard; het bestaan dezer stad verwijderde veneriese
ziekten, doordat zij de dragers van deze ziekte concentreerde.
Zo geschiedde het dat na een korte krisis Megalopolis bloeide een gans nieuw
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leven. Alle opvattingen waren het resultaat van een totaal veranderde
levensbeschouwing. Men kan niet zeggen dat deze opvattingen helemaal nieuw
waren. Zij kwamen eenvoudig van de tegenstelling her en waren derhalve in absolute
realiteit zo oud als de andere opvattingen, want geen pool bestaat zonder tegenpool.
Maar zij waren ten minste als manifestaties anti-podies tot onze algemeen geldende
opvatingen. Bizonder de ethiek. Men kan deze ethiese ommekeer als doorslaggevend
beschouwen. Hij is essentieel. Tot hem terug zijn alle andere omgekeerde
aanschouwingen der Megalopolensers te herleiden.
Een fetischkultus de groten onder zijn landgenoten of medeburgers ter ere is een
eigenschap die elk volk, elke stad zich tot doel en glorie heeft gesteld. En dat was
bij de Megalopolensers niet anders. Enkel hadden zij een ander waardemaatstaf. Is
het verkeerd de boom van goed en kwaad als het begin van de menselike
waardedifferentiëring op te stellen, ten minste de boom van een bepaald goed en een
bepaald kwaad? Moet men goed en kwaad niet als abstrakte polen beschouwen met
een konstant-wisselende konkrete interpretering, naar het milieu, volk en individu?
Alzo goed en kwaad slechts als symboliese voorstelling van pool en tegenpool.
Waarschijnlik heeft onze judaïo-kristelike konkrete interpretering van goed en kwaad
het abstrakt herkennen van deze suprapolariteit in de schaduw gesteld.
Geen geringere heldeverering dan andere steden kende Megalopolis. Alleen de
helden waren anders; niet personeel, maar principieel anders, dit is naar een andere
ethiek gemeten. Gij kunt u b.v. toch niet voorstellen dat de aartsbisschoppen van
Parijs, Keulen en Mechelen op de schaduw van de idee zouden kunnen komen
Hasdrubal Paaltjes als een lokale gelukzaligheid voor te stellen, laat staan zijn
kanonisering te verlangen. Geheel anders waren de Megalopolensers. Nog tijdens
zijn leven kende Hasdrubal Paaltjes de verering, die grote mannen te beurt valt. Hij,
bisschop noch koning, maar veel meer dan dat. Waar Paaltjes sprak, zwegen de
anderen en waar hij zweeg, zwegen zij ook, zo imponeerde zelfs zijn zwijgzaamheid.
Werden er kinderen geboren dan werden zij Paaltjes ter zegening gebracht. Hij
liefkoosde ze en zegde: bewaart in uw hart zuiver en getrouw de zeden van
Megalopolis. Een monumentaal standbeeld, ongeveer zoals het Volkeslagstandbeeld
te Leipzig, werd bij gelegenheid van zijn 60e verjaardag opgericht. Het was een werk
uit de school der enig echte X-ianisten. Zij hadden de antieke symbolen verlaten,
zowel Phidias als Archipenko, om het contemporaine leven van Megalopolis tot de
hoogte van een nieuwe mythologie te dwingen. Er waren in het voetstuk vier
bas-reliëfs aangebracht. Op een van deze vier werd weergegeven hoe Hasdrubal
Paaltjes zijn huissleutel verloor. Daaronder stond: Geboorte van Megalopolis. Verder
was er: ‘Megalopolis ontwikkeling’. Dit bas-reliëf was in meerdere vlakken verdeeld:
de stoet in de straten vóór de woningen van de specialisten, de transsiberiaan, de
overzeedienst en een panorama van Megalopolis' vrijstad. Het geraamte van deze
verdeling was weer gevormd door een sleutel. Op het derde en vierde bas-reliëf waren
tekst-memento's aangebracht en daaronder
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stond: ‘Herken u zelf’ en ‘Wees u-zelf getrouw’. Wat voor de ethiek van de
Megalopolensers getuigt.
Straatnamen in Megalopolis waren: Sleutelstraat, Verloren-Sleutelstr., Hasdrubal
Paaltjes' sleutelstr. Het plein voor het stadhuis heette Verloren-Sleutelplein. Later
zegde men eenvoudig: zoveelste sleutel-avenue of straat. Eindelik verdrong het woord
sleutel volledig de bijvoeging Avenue. De Megalopolensers hadden hun leven tot
een mythos gekwintessencieerd. De grote weg: het gewone leven tot de rang van
eeuwige symbolen hoog tillen. En Megalopolis ging deze grootste weg. Nooit was
een mythos logieser en natuurliker dan deze. Megalopolis was een ethiese eenheid.
Men zegt dat deze eenheid ons zeer ontbreekt. Een gebald mythos, een ethiek die
elk Megalopolenser tot in merg en been zat en waarvan het sociale, het politieke en
het artistieke leven de konsekwente speciaaluitingen waren. Men neme het huwelik
een ogenblik als voorbeeld. Daar kan men reeds van de Megalopolensers tot onze
samenleving de sterkste antithese noteren. Onder ons erkent een elk het huwelik
zoals het tans is als immoreel, ten minste voor een groot procent van de konkrete
gevallen. En toch deze instelling blijft. Een vooropgesteld principe wordt bij het
huwelik ras vergeten, waar andere voordelen opdagen. Hier en daar ziet men nog
een oud evangelies vorst zich daartegen verzetten dat zijn kinderen katholieke
vorstekinderen huwen. Ook deze overtuiging verdwijnt waar mooie gelegenheden
zich bieden. Eenieder kritiseert zulke houding. Onder voorbehoud: eenieder heeft
plausiebele redenen hetzelfde te doen, wanneer hem daartoe de gelegenheid wordt
geboden. Alzo een volledige breuk tussen ethiek en sociale gewoonte. Geheel anders
in Megalopolis. Postuleerde iemand bij zijn toekomende schoonouders, dan moest
hij onmiddellik een medikaal attest voorleggen, bewijs dat hij als inwoner van
Megalopolis geen uitzondering was. Iemand die zulk attest niet voorleggen kon,
werd onmiddellik aan de deur gezet. Hij werd beschouwd als een schurftig schaap;
iemand die verraad pleegde tegenover de eenmaal ingebeten gewoonten en de
geëerbiedigde zeden van Megalopolis. Niet enkel de ouders, maar ook de kinderen
traden zo op. Zó diep wortelde die levensbeschouwing in Megalopolis. In onze
samenleving ziet men dikwels een meisje haar verliefde in bescherming nemen
tegenover haar ouders, ja zelfs haar wil doorzetten, zo nodig met een drastiese
bewijsvoering. Niets daarvan in Megalopolis. Het eerste waarnaar de meisjes vroegen
wanneer zij voor iemand sympathie hadden, was zijn medies attest. Bewees hij niet
dat hij in de usuële voorwaarde van Megalopolis verkeerde, zo was dit een wal tegen
de mogelike ontwikkeling van haar sympathie, wat men liefde pleegt te noemen. De
meeste meisjes haatten zulk man. Vrouwen zijn naar hun wezen konservatief. En
jonge meisjes zijn daarenboven romanties. Zo moesten de meisjes zulk déraciné
haatten met de gloed van een romanties konservatisme. Vrouwen van rijpere leeftijd
hadden eenvoudig medelijden met hem: alhoewel bewoner van Megalopolis, was
hij toch in werkelikheid zonder houvast; een stumper, die in Megalopolis leefde
zonder de ethos van deze stad te begrijpen.
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In Megalopolis kwam natuurlik geen medicus op de idee de ziekte afwerend te keer
te gaan. Een enkele die het had beproefd, was door de vrouwen gelyncht. Enkel
hadden de medici spoedig de weg gevonden om de ziekte dragelik te maken. De
noodzakelikheid schept de middelen.
Een amerikaans filosoof had eens over Megalopolis gezegd: door de konsekwens
in de onzedelikheid is deze stad weer zedelik geworden. Enerzijds verheugden zich
de Megalopolensers dat men hun ethiek moest erkennen. Doch verder konden zij
niet begrijpen dat dit werd herleid tot een konsekwente onzedelikheid. Zij lachten
om de kinderlike filosofie van de Amerikaan.
In Megalopolis hield men het voor een axioom dat het bevolkingscijfer klimmen
moest door immigratie. Er dwaalden in de wereld nog zoveel vaderlandlozen rond.
Zij vormden voor Megalopolis een onuitputbare bron. Zij wisten ook dat ganse
negerstammen tot de hunnen behoorden. Al deze mensen in een gelukkig vaderland
te concentreren was de droom van de echte vaderlanders uit Megalopolis. Procreatie
was daarom niet uitgesloten. Hij die echter buiten deze potensmogelikheid stond,
werd in Megalopolis voor een rasparoxisme gehouden.
De Megalopolensers waren een vredelievend volk. Slechts enkelen die de
levensaanschouwing tot fanatisme hadden opgedreven, droomden ervan met hulp
der negerstammen de oude levensbeschouwing te doen verdwijnen. Zij vormden de
uiterste rechterzijde in Megalopolis en zelfs hun tegenstanders moesten toegeven dat
zij op een idealisties standpunt stonden. Enkel, meenden de anderen, moest men de
wereld op vreedzame wijze de nieuwe leer inprenten. De rechterzijde noemde ze
‘des apôtres à la manque’. Met al dit pacifisme stond de levensbeschouwing van
Megalopolis in gevaar, zolang de vrijstad afhankelik was van de buren. Niet om een
stuk brood, om hogere goederen ging het. Om twee levensbeschouwingen. En de
tijd was er niet naar door te dringen zoals de kristenen in de tijd van de katakomben.
Reeds ver in het verleden lag het ontstaan van Megalopolis. Juist rond de realiteit of
de mythos van dit ontstaan ontwikkelden zich nu de zwaarste problemen. Skeptiekers
meenden dat men nooit verder zou kunnen doordringen dan tot een parafrase van de
hypothese. Bewijzen. God beware.
Wij hebben reeds gesproken van de wrijving tussen de psychologisten en de
ratiorealisten. De opvatting dezer laatsten werd door tachtig ten honderd van de
bevolking gedeeld. Er was ook nog een derde groep, deze van de nominalisten. Zij
waren de mening toegedaan dat Hasdrubal Paaltjes een mythologiese figuur was. De
verloren huissleutel moest zoveel betekenen dan dat een familie (in de toestand
dewelke tans in Megalopolis kerngezonde norm was) naar Megalopolis was
uitgeweken, als gevolg op een verbanning. Verloren huissleutel niets meer dan
mythiese voorstelling van het feit: onmogelikheid naar het vaderland terug te keren.
Het hoofd van deze familie zou te Megalopolis spoedig aan prestige en invloed
hebben gewonnen. De aanhangers van deze nominalistiese opvatting wa-
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ren te tellen. Door de echte Megalopolenser werden zij niet enkel bespot, maar ook
gehaat. Dekadenten en ontwortelden, zeide men. Sommige huisvaders verklaarden
zij waren de Belials, die de ethiese eenheid van het volk wilden ondermijnen. Iemand
die de nominalistiese opvatting verdedigde, werd eens toevallig tot professor benoemd.
Hij werd door de studenten, - de kern en de hoop der natie -, ontkleed en op een
gespan door de stad gevoerd. Ook werden de nominalisten nooit in beter gezelschap
geïnviteerd, een eer die een psychologist nog wel eens te beurt viel, al was het dan
ook slechts om met hem de spot te drijven. Gans vaag geleek de toestand van de
nominalisten op deze van de joden in onze samenleving. De grootste wedijver bestond
echter tussen de twee gekende groepen. De psychologisten deden alsof zij de
fijnproevers van de waarheid zouden zijn. De realisten waren ongetwijfeld in sterke
numerieke meerderheid. De universiteitsprofessoren, de nobiljons en de ridderstand,
de boeren en de landarbeiders uit de tot de vrijstad horende omgeving waren realisten.
De kunstenaars, sommige joodse bankiers, de dames uit de verscheidene werelden,
die men ‘mondes’ noemt, de vrouwen van universiteitsprofessoren en uit de
middenstand waren psychologisties. Voor beide laatste kategorieën gold het erotiese
belang. Vele realisten waren namelik impotent: b.v. de universiteitsprofessoren. En
de middenstand stond de liefde slechts een klein gedeelte van het leven af, zo ongeveer
van tien tot vijf minuten over tien. Zo sloten de vrouwen der universiteitsprofessoren
een eroties kompromis met joodse bankiers. Ook ‘Seelenverwandtschaft’, 't spreekt
van zelf. Zij hadden genoeglike stonden, terwijl de professor zijn kracht verzweette
aan een nieuw werk tegen de psychologisten.
De stelling van de psychologisten is gemakkelik te resumeren. Uitgaande van
Hasdrubal Paaltjes' individualiteit, is het gemakkelik te konstateren dat het onmogelik
is vol te houden: Hasdrubal zou toevallig zijn huissleutel verloren of misschien niet
gevonden hebben. Er moet een zeer preciese oorzaak zijn. Hasdrubal was een te
zorgvuldig mens om op deze wijze met huissleutels om te springen. Paaltjes moet
bedronken zijn geweest, stellen zij axiomaties voorop. En dan volgt zeer duidelik:
zijn sleutels had hij niet verloren, doch in de nerveuse opwinding van dronkeman
had hij deze niet gevonden. En overigens, zegden de psychologisten, die diskussies
rond deze lokale geschiedenis van Paaltjes' huissleutel zijn ten slotte waardeloos.
Niet de historie, maar de psychologie of beter nog het immediate bewustzijn heeft
belang. Men moet het kausaal verband tussen de uiterlike manifestatie, die de historie
wordt, en de innerlike psychologiese noodwendigheid bepalen; reden en oorzaak. Is
de geschiedenis van de sleutel waar, dan nog zegt zij op zich-zelf niets over de
innerlike noodzakelikheid. En deze noodzakelikheid is. Slechts blijft te onderzoeken
volgens welke psychologiese mechaniek. Men kan b.v. vooropstellen en dan deduktief
afleiden dat Paaltjes een scheppende of beeldende verhouding tot de staatsidee had.
Het verloren gaan van zijn huissleutel is de uiterlike stoot tot het scheppen in Paaltjes'
staatsbeeldende drift. Of iets dergeliks. Het verloren-gaan van de sleutel is ten slotte
een fataliteit, zonder psycholo-
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giese waarde. Waarde heeft de subjektieve noodzakelikheid tegenover dewelke deze
historie staat als gevolg tegenover oorzaak.
Om zulke stelling lachten de realisten. Waarom zou Paaltjes dronken zijn geweest?
Zeker: het toeval speelt bij het verliezen van deze sleutel geen rol. Dat is ook hun
mening. Maar niets bewijst hier deze ontwikkeling. Het is kinderachtig deze
dronkenschap axiomaties, naar de empiriese ervaring van een detail voorop te stellen.
Het is onrijp en ongerijmd. En dan deze psychologiese ‘Feinschmeckereien’ met een
nieuwe, door de empiriese ervaring geïnspireerde konklusie: dronkemans vinden
hun sleutel niet; Hasdrubal Paaltjes heeft ook zijn sleutel niet gevonden. Dat is direkt
waanzin of dilettantefilosofie. Men moest aan het zeer elementaire vasthouden:
Paaltjes kon zijn legerstede niet bereiken omdat hij zijn huissleutel verloren had. Zo
stond het naturalisties in de oorkonde en zo was het. De oorkonde stond echter te
dicht bij de feiten om zich om de oorzaken van het sleutelverlies te bekommeren.
Zo iets is te betreuren. Maar opgepast: hoe vaak zinkt men bij het opzoeken van
zulke oorzaken niet in het spekulatieve. De oorzaak is waarschijnlik heel eenvoudig.
Dat geven de realisten geredelik toe. Maar er zijn verscheidene eenvoudige oorzaken
mogelik. Dat zovele Megalopolensers roodharig zijn, kan mogelik daarmee in verband
staan dat Paaltjes bij het sluiten van een mahonielessenaar, zijn sleutels vergat. In
deze richting zochten de realisten zorgvuldig verder om met een onverwoestbaar
systeem naar voor te treden. De psychologisten stelden dan weer dit, - zij noemden
het ook spekulatief - aan de kaak. Maar de meeste realisten waren evenwel bijna
krankzinnig-overtuigd van de mahonie-waarheid, dewelke toch, in werkelikheid,
niets meer dan een cerebraal spel was.
Maar de realisten! Een realisties kunstfilosoof had een zeer merkwaardig boek
geschreven. Hij wees na dat bij alle kunstenaars van Megalopolis een voorliefde voor
rood, gevlamd rood, zoals in mahonie, bestond en voor diep meekraplak. De realisten
zien overal mahonie, zegden de tegenstanders, feitelik konden ze ook dit als argument
gebruiken. Zulke ironie vond natuurlik goed onthaal bij de vrouwen en de
revolutionaire studenten.
De realisten moesten toegeven dat de historie zoals in de oorkonde niet tot de
laatste reden doordrong. Dit was een zeer gevaarlike leemte. Want ten slotte miste
Megalopolis de grondslag, waarop algemeen geldig de bepaalde ontwikkeling van
de Megalopolisethos zou zijn op te bouwen. De psychologisten zeiden: Geeft dan
toch toe dat hij zat is geweest en daarmee is alles gezegd. De psychologisten stelden
de dronkenschap als geneties postulaat voorop.
Zo ontstond zelfs een nieuwe schakering. Realisten die toegaven dat Paaltjes
bedronken was geweest, echter aan het verliezen van de sleutel vasthielden.
Ten slotte blijft in dit verband nog de twist tussen een realist en een psychologist
te vermelden. Deze twist werd daardoor een einde gesteld, dat de psychologist een
mahonie nachttafeltje aan spaanders sloeg op het hoofd van zijn debatkameraad. Zo
hevig was het gebaar van de in-woede-ontstoken debater geweest dat, na
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enkele ogenblikken, van de wederwoordvoerder niets bleef dan een hoopje
filosofehersenen te midden houtsplinters en porseleinscherven. Enkel: hieruit haalden
de realisten een nieuw bewijs koren op de molen. Waarom moest deze moord,
bedreven door iemand die zeer bewust stelling had gekozen tegenover de
ratiorealisten, eens te meer zó duidelik op mahonie wijzen? Dwong zijn gehele
onderbewuste leven de psychologist tans niet tot een bekentenis? En wel met zijn
psychologiese wapenen?
In zijn cel pleegde de filosoof zelfmoord. Hij voelde te goed de slag. En door deze
slag ging met éen slag de mening van de ratio-realisten met reuze schreden vooruit
in de publieke opinie. En langzamerhand reikte de verloren huissleutel de mahonie
lessenaar de hand. Bij wijze van spreken, zoals men pleegt te schrijven.
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Verspreid proza
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De fijne roman, een crescendoof een decrescendo
Mais le plus joli rêve
c'est le rêve d'amour
que l'on fait sur la grève
etc....

Is deze geschiedenis een crescendo? zij kon net zo goed een decrescendo zijn.
Zo is het: in werkelikheid is het een crescendo. In de muziek worden zulke dingen
decrescendo geïnterpreteerd.
Wat nog eens bewijst kunst en historiese (schijnbare) realiteit zijn twee gans
verscheiden dingen.
Alzo.
Zij (zij + hij) ontmoeten zich 's avonds.
's Avonds is het zó stil, zó zeer stil. Nog sterker (toujours plus fôhr, als de
ganzetemmer Babylas): Het is zó zeer bladstil. Zó heel zeer bladstil. En daarom is
de avond de tijd van de geliefden. Kunnen zij elkaar zoenen. O zó zeer zoete zoenen.
Hun kussen-bloemen wegen niet op de avondstilte die breken zou onder elk gewicht.
En hij loopt de kans bestolen, zij verkracht, beiden vermoord te worden. Want de
avond is stil en fantasties. Stonde voor geliefden door God de Vader gemaakt. En
ten slotte wordt men toch niet bestolen, vermoord of verkracht. (Dit laatste misschien
een tegenvallertje). Men neemt van alles het goede. Namelik de zo penetrante sensatie
dat men zou kunnen worden bestolen, verkracht of vermoord.
Hun uitverkoren rendez-vous is het park.
Een park dat wegzinkt in de avond. Waar het naar jasmijnen ruikt. O witte jasmijnen
maagdelike bloemen, zegt de vrouw, gij zijt mij zeer verwant. - Een vrouw is steeds
een kind. Nadat de vrouw deze verwantschap heeft gekonstateerd, gaan zij de zwijgzame
laan langs. Zij langs de zeer zwijgzame laan. De bomen zijn hun zeer stille
medeplichtigen. Ook de schabletter.
En zij gaan in een heel fijn diskreet restaurant.
De maître d'hôtel kent de fijnheid van zijn kliënteel. Er werd gereserveerd voor
ze (zij +hij) een heel schoon kabinet. Geel en violet. Er waren zeer schone groene
rozen.
Men weet niet van waar speelt een klein strijkje. Men weet niet van waar en men
weet niet hoe. Enkel weet men dat het Tziganen zijn. Met rode vesten. Men weet
zelfs dat die Tziganen feitelik geen Tziganen zijn. Berlijner noorden of Ménilmontant.
Doch het voornaamste: de muziek speelt men weet niet van waar.
De muziek speelt Zigeunerwijzen; vol bloed en wilde dans. La musique adoucit.
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Maar als zij deze muziek hoort is zij zoals de muziek: vol bloed (figuurlik) en wilde
dans. Zij betreurt geen boheems of hongaars te kennen. Die woorden klinken zo
bloedig en wild. Zo zeer bloedig enz. Nu kan zij slechts een wilde zoen op de lippen
van de geliefde drukken (met platte pers, geen rotatief) en in zijn pruisiese
officiersknevel bijten. Men heeft niet wat men wil.
Wellust en bloeddorstigheid zijn sedert lang als saamhorend herkend. Als zij de
rode bourgogne heeft gedronken, wordt zij nog bloeddorstiger; als zij de wilde eend
gegeten nog wellustiger. Samen nog wellustiger.
Maar de muziek speelt gedempt haar rode wildheid. En de vrouw legt haar wildheid
samen met haar lijf in de schoot van de geliefde.
Daarbij valt de band van haar avondkleed haar van de schouder. Haar borsten
hijgen zó wild en zó rood, haar lijf geurt zó zeer wild en zó zeer rood als de muziek
van de Zigeuner. Noorden of Ménilmontant. Zijn soiréehemd wordt gans slap uit
oppositie.
Dan komen vruchten. Perziken die haar wangen zijn. En champagne. Zij drinken
uit hetzelfde glas. Dan drinken zij champagne uit elkanders mond. Hij kent dat best.
Zij verslikt zich daarbij. De violist krast een valse noot.
De grote lichten worden gedoofd. Haar schilferend avondkleed grisperle valt hem
in de handen een haringsvel. Dan danst zij in rode dessous een klassiek achttieneeuws
menuet. Roze danseres op blauwe tapijt. Een vermoeide herderin valt zij hem in de
armen. Zijn avondhemd wordt van langs om slapper. En met heel delikate gebaren
ontdoet hij haar van haar roze pantalon. Maar haar lijf is een schone rozeknop die
uit veel roze bladeren ontwaakt. Een moeilik kleurprobleem?... voor Manet.
De muziek zwijgt. Na een ‘goede nacht’, zó zeer zacht vioolgeprevel. Fakir hij
trekt aan een touw. Tempel. Hij voert zijn Kharmapriesteres. Zij valt met een grote
zucht en wijd open V armen. LARGO.
Andantino.
P.S. Met ‘largo’ meent de auteur het samenklinken van de elementen op
dit precies moment. ‘Largo’ staat niet in betrekking met bepaalde objekten.
De auteur is geen realist.
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Een fataliteit
Er was eens een man. En die man had veel geld verdiend. Daarom werd hij dan ook
gedekoreerd. Loon naar werken.
Ik zegde, dat die man veel geld had verdiend. Jawel, hij had heel veel geld verdiend.
En de gevolgen waren wezenlik: van een ellendig appartement naar een paleis op de
laan Zo en Zo. Zijn vrouw, die vroeger zeer dik was, - hoe vals te geloven, dat
korpulens noodzakelik een gevolg is van welstand! - werd nu, zo niet zeer slank, dan
ten minste zo tussendoor. Tweede korrelaat: mager worden is niet steeds een gevolg
van nood. Het mager worden heeft bijgevolg zeer differente oorzaken. De dochters
van deze man, - die eens was, alsmede in illo tempore veel geld verdiende, - werden
de zuiverste elfen; jawel elfen met witte vossen in de zomer en skunks in de winter.
Hiermede is dan ook gezegd, dat de sleutel van de mythologie in de ekonomie is
gegeven. Deze dochters waren zelfs zodanig elfen, dat hun dans al de bosgeesten
aanlokte. Natuurlik konden niet alle bosgeesten zo maar deze elfen naderen.
Slechts van luitenant aan werden de bosgeesten toegelaten. Goden en halfgoden!
Bosgeesten, half- en een vierde bosgeesten! De zoon van deze man, die eens was,
studeerde Latijn, viool en waterpolo.
Ik vermoed, dat mijn tijdgenoten uit dit alles zouden afleiden, - sans autre forme
de procès, - dat deze man gelukkig was. Daar wou ik juist heen! Deze man was niet
gelukkig.
Neen, deze zo zeer rijke man was niet gelukkig. Niet, dat ik geneigd ben aan te
nemen, dat hij gelukkiger zou zijn geweest, indien arm. Dat geloof ik niet. Alhoewel
nu het konstateren van zijn rijkdom hem vaak bitter stemde.
Die zo zeer rijke man heette Purée, Cesar-Alexander. Velerlei invloeden tot spijt,
had hij geen naamverandering kunnen bewerken. En daarom was hij bitter gestemd.
Want steeds meende hij sarkasme in de stem van zijn bekenden, of in deze van de
gegradeerde elfen-jagende bosgeesten te herkennen. Dat was buitengewoon pijnlik.
- ‘Bonjour, monsieur Purée.’ - Zie, dat was hem dikwels te sterk. Uiterste energie
was er van node, om de betreffende spreker niet te oorvijgen.
En zijn dochters! Deze naam was een vlek, stellig een vlek te midden van haar
voor de rest gans vlekkeloze toekomst. Hij mocht niet te kieskeurig zijn. Wanneer
er een pretendent zou komen, die ten minste luitenant was, dan moest hij, papa Purée,
dadelik toegrijpen. Want ten slotte deed de pretendent een groot offer. Hoe men het
ook keerde, hij huwde steeds toch maar een... Purée.
Ook zijn jongen had klachten. In de les van Frans had hij geleerd: ‘une purée de
marrons’. Zijn kameraden hadden hem gevraagd, of hij ook het verschil wist tus-
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sen ‘une purée’ en ‘un purée’. En in welk geval het eerste een predikaat van het
tweede kon zijn. Zij zegden in takt: - ‘un Clémenceau, un Purée.’
Maar zelfs in zaken. Zijn machtigste wapen tegenover konkurrenten moest hem
ontglippen. Eens had hij, - ongetwijfeld in een ogenblik van onoplettendheid, - van
een konkurrent gezegd: ‘c'est une purée.’ En toen hadden allen gelachen. ‘Een
buitengewoon geslaagd bon mot, mijnheer Purée’, hadden zij gezegd; ‘want nu
hebben wij nog het raden of u daarmee iets heel negatiefs of iets heel positiefs hebt
bedoeld.’
Het lijdt geen twijfel, dat de heer Purée zeer gelukkig zou zijn geweest op mondaine
soirées te worden ontvangen. Maar elk genot had voor hem de schaduwzijde van een
bittere melancholie. - De livrei roept de namen. En zo klinkt het: ‘Monsieur et
Madame César-Alexandre Purée.’ De heer Purée kijkt de knecht aan. Zeker, het
gezicht van de knecht is wel zonder uitdrukking. Maar is dit niet juist de bitterste
spot? Mevr. César-Alexandre Purée, - een minder kwetsbare natuur, goddank, - moest
hem dan tot de werkelikheid terugroepen.
- ‘Viens, César; droom je weer?’
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Vier korte vertellingen
I. Akwarel
Akwarel drijft rood. Blauw en geel. Omheen kleurbellen spoelt het water. In
ontmoeting worden het rood en het blauw mild: mauve trilt ver tot aan de grens van
het ervaarbare. Wattmanpapier vloeit mauvedoordrongen. Het mauve water wordt
korrels Wattmanpapier. Ofwel: het geel vervloeit kinderlik begeren naar het oplossen
van het stabiele. Het blauw rust, begrenst de trilling en bepaalt de verhouding naar
binnen: kern. Kinderen blinken zeer lang schitterappels.
Vreugde het papier te strelen welkt van mijn vingers. Vingers willen verder tot de
kennis van mijn ogen. Verlangen: te voelen de rust van het blauw en door te dringen
tot aan de grens van meisjeskinderlike diepte mauvetrillen. Hun wens is lippen-zijn:
lest, handen, dorst aan de bron van het oranje. Dit is mijn vingers schone tijd. Hun
zich-oplossen geheel in hun opperzintuiglike begeerte. Zij zijn niet meer. Zij zijn
enkel nog labiel. Zij zijn worden. Dingen die vingers waren, tans opgelost in het
oog-zijn-streven.
Tot de ogen ontwaken, de dwingelanden het oproer smachten. Arme vingers,
idealisten van het overvoeren van het geestelike in het opperzintuiglike. De ogen
doden de dingen die zich oplosten in het labiele van te werkelike begeerte. De vingers
zijn weer vingers. Zijn zij dat niet steeds geweest.
Arme vingers, elk mislukken besluit de vraag: waarom dit verlangen te ontwaken
over het bepaald-zijn. Vingers zijn steeds vingers geweest. Zij zullen het oranje nooit
drinken en nooit strelen het mauve. De dwingelanden houden niet van oproer. Het
schijnt mij dat fonkelogen wreed kastijden eenmaal drieste vingers. Vol dierlike
schaamte, zo verbergen mijn vingers hun begeerte.
Misschien is het goed dat de uiteindelike grens van mijn vingers is tijdelike
hypertrofie van hun verlangen. Misschien is het goed dat ogen dwingelanden zijn.
En dat oproerlingen zwak.
Toch dat spijts zwakte het oproer is. Dat mijn vingers even mochten trillen, kort,
in de waanvoorstelling labiel te zijn en op weg naar het verwezenliken van hun
begeerte.

II. Anais
Die dag had de mannequin Anaïs haar maandloon ontvangen. Elke beslissing had
zij, inspanningloos, tot over dit tijdstip verschoven. Nu was het haar na kort overleg
duidelik hoe gering een verandering haar maandloon brengen kon en, snel
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associëren, wijsheid dat het alles de moeite niet waard was. Een liaison kon je naar
geen perspektieve toe als zeker desennui beschouwen. Tot de trem, waarop zij wachtte,
hield, dutte zij weg in de halve vrede van zelfmoord-overpeinzen. Dan was zij met
een sierlike sprong in het rijtuig. Genot was haar: gedachtelik te herscheppen haar
sprong in de uiting van strakke en soepele tailleurlijnen. Te konstateren dat zij zich
op de platvorm beter voelde dan in de wagen schonk haar zelf-vertrouwen.
Van de haltplaats tot haar woning, het korte eind weegs, overdacht zij vreugde het
geld door het venster te werpen.
Toen zij haar hoed en haar tailleur-veste had afgelegd, was het haar reeds duidelik
geworden dat dit wegwerpen geen oplossing kon zijn, omdat er in het gebaar zelve
te veel onevenwichtigs lag. Enkele bankjes van vijftig en twintig zweven over de
straat, vallen tijdgedistanceerd en wel zó, nauweliks merkbaar, dat niemand het zou
merken. Zij vond de idee dwaas, doch juist toen zij haar wou prijs geven, flitste in
het visuele voorstellen van deze daad: spaarzame briefjes over de straat in
deemstering, de samenhang voorbij: dit juist was geld-weggooien.
Vals is: het volk, de joelende massa eerst door harlekinades te interesseren, daarna
dan het geld onder de menigte te werpen korfwijze - o de voorzichtige maatregel van
de kwistige verachter het geld in kleine munt om te zetten. - Duidelik is de wanklank
tussen de psychiese vooruitzetting tot deze daad - berusten - en de daad zelve die is
een positief oproer met hoop op uitkomst door het oproer.
Dit: het deemsteren, je werpt de enkele bankjes van je maandloon door het venster.
Er zijn weinig mensen op straat. Niemand bemerkt het vallen van de bankjes. Laat
en achteraf valt het laatste bankje dat lang nog lag op de brede rug van de wind. Je
sluit het venster en, gewoon, draai je licht.
Anaïs dacht meteen dat het tans paste niet enkel de mogelikheid uit te denken,
zoals zij zo vaak deed, maar tevens het gedachte uit te voeren, uitzonderlik een
vanzelfsprekend gevolg. Zij nam haar handtasje. Het venster geopend, sloeg de wind
enkele keren korte golven van frisheid over haar gelaat en over haar lauwe handen.
Nadrukkelik dacht Anaïs daarbij: ik ben jong. En nog eens: ik ben jong. Met de
bankjes gebeurde het als zij het zich had voorgesteld. Op het zeldene evenwicht van
uitdenken en werkelikheid rustte Anaïs even uit. Langzaam zweefden de bankjes
van het venster weg, namen schijnbaar een even opwaartse richting, tot enkele in het
midden boven de straat hingen. In de hoogte-tussen de vierde étages van beide zijden
- was de straat vol leegte rond de enkele banknoten. Anaïs keek ze na, juist zo
belangstellend als iemand zijn kan, plotseling verrast door de struktuur van een
alledaags ding. Omdat zij wist om het eenvoudige einde van het laatste bankje dat
nog steeds viel, wachtte zij niet langer aan het venster.
Alleen in de kamer, was zij onzeker. Er bleef nog een ontevredenheid in haar als
een zeer lichte alp. Doch haar gebaar verplaatste haar op zulke distans van haar zelve
dat zij, oplachend, bemerken kon dat ontevredenheid de enige haar mogelike vorm
van tevredenheid was.
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III. Overtuigingen
Een trekharmonikaspeler zo zeer overtuigd in zijn spel en, zoals men dit pleegt uit
te drukken, zo éen met zijn instrument, gebeurde het dat hij niet enkel zijn instrument
zover het maar ging opentrok, doch ook dat hij zich, om zo te zeggen als overtreffende
trap van deze beweging, de arm van de romp rukte. Natuurlik was deze handelwijze
een vergissing en het gevolg van een kortstondig defekt van het bewustzijn. Zo moet
men het inderdaad verklaren.
Om de schadelike gevolgen dezer vergissing te herstellen was de hulp van een
arts noodzakelik. Zo werd dan ook een arts geroepen. Deze arts nu - het bleek zo
achteraf - was niet geringer een overtuigd man dan de trekharmonikaspeler. Hij stelde
het namelik zeer op prijs een goed heelmeester te zijn omdat hij het anderzijds nog
meer op prijs stelde van zich te horen getuigen dat hij een goed heelmeester was.
Ten zeerste getroffen door de ongelukkige gebeurtenis en de wil geheel daarop
geconcentreerd zodra mogelik de gevaarlikste gevolgen van het onheil af te wenden,
- opdat eenieder hem na het welgelukken om zijn bekwaamheid in het heelmeestersvak
zou kunnen feliciteren - spoedde de arts zich alzo vlijtig dat hij, eerst na afloop der
behandeling zijn kapitale vergissing konstateerde. Deze vergissing bestond daarin
dat de arts de trekharmonika in plaats van de arm aan de romp van de arme
trekharmonikaliefhebber had gezet. Eerst toen hij, om de zaak als zuiver en gaaf
werk voor te stellen, de trekharmonika weer de trekharmonikaliefhebber in de hand
wou geven, bemerkte hij tot zijn niet geringe verbazing - zoals men ook dit pleegt
te zeggen - dat hem slechts de arm overbleef. Van de overtuiging echter dat de arm
en de trekharmonika oorzakelik bij mekaar hoorden kon hij zich niet ontdoen, waaruit
volgt dat hij de arm dan maar met behulp van een fijn doch sterk koordje aan de
harmonika bond.
Alvorens heen te gaan streek hij met een mouw over de zijde van zijn hoge hoed
en dit wel degelik in de goede richting, dit is met de zijde mee. Zo dan groette hij de
vrouw van de arme trekharmonikaspeler en zeide dat er tot verslagenheid geen reden
bestond.

IV. Merkwaardige aanval
Stabiel is hij kraplak. Verandert hij zó dat hij in plaats te zijn worden wordt, dan is
hij karmijnrood. Zo is hij zodra hij beweegt.
Hij. De kraplak-karmijnrode. Niet abstrakt: het kraplak. Hij is uiterst konkreet.
Nochtans zou ik niet kunnen zeggen op welke wijze hij konkreet is. Enkel mij dunkt:
boogvormig en schommelend op het perimeterfragment. Beweging is:
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gewicht van links naar rechts verplaatsen en schommelen. Hij zou kunnen zijn een
zeer barokke dashond wiens poten verdwijnen in de buik. Natuurverlangen naar
onnatuurlikheid. Een gril.
Schrijvend ervaar ik hoe foutief het zou zijn uit te drukken: het karmijnrood. Juist
het konkrete is de bizarre eigenschap van deze vervorming van de natuur naar wetten
van het louter denkbare. Maar fout ook is het: de karmijnrode vorm. Daarom is hij
weer te bepaald: konkreet-schijnende abstraktie.
Gescheiden van de kraplakrode door blauw, opaal, mauve en veelvuldig trillen
van valeurs ligt de rozavierhoek. De rozavierhoek is rustig. Onderbewuste oorzaak
daarvan is de waan om de ondoordringbaarheid van het koningsblauw, het opaal en
de valeurs. Het roza denkt: aan mij kan hij niet aan. Vooreerst is er het koningsblauw
hetwelk onverdeelbaar in hardheid, daarna de ondoordringbare uitdeiningskracht
van het opaal en de valeurs. De rozavierhoek is gerust, derhalve. En ligt eilandzeker
in valeurs, meest nabije golven.
Dan gebeurt het. De kraplak zet hoog op en wankelt op zijn boog. Inspanning te
schommelen. Drukt geweldig rechts en wordt krop-boosaardig waar hij bemerkt de
plompheid van zijn organisme en de objektieve rust van het roza aan de overzijde
van het koningsblauw.
Hem - de kraplakrode - stikt ongeartikuleerd woede in de keel. De keel moet
gezwollen zijn. Enkel niets daarvan is merkbaar. Waar is de keel. De kraplakrode is
inderdaad slechts waarschijnlik boogvormig. Onervaarbaar blijft het waar de organen
in dit barokke organisme. Wel ervaarbaar schijnt steeds de psychiese oorzaak tot een
uitdrukking. Schijnbaar nutteloos en verhoudingloos tegenover het resultaat wordt
hij de karmijnrode.
Misschien omdat het sneller zou vooruitgaan, verlies ik de karmijnrode een ogenblik
uit het oog. Wanneer ik hem weervind, is hij, wonder hoe, dicht nabij het
koningsblauw gerukt. Hij valt het koningsblauw aan. Met de bek. Waar is de bek.
Waarschijnlik waar koord en perimeterfragment saamtreffen. Dacht ik voorheen niet
dat daar ook lag het spier-uiteinde van het bewegingsorgaan. Bek en bewegingsorgaan.
Het is niet denkbaar, zou men kunnen menen net zo goed als: zulke struktuur is louter
gedachtelik. Evenwel: ik zie de handeling van de kraplakrode. Het positieve resultaat
daaraan is niet te twijfelen. Veel te duidelik zag ik voorheen de beweging, hoe hij
schommelde, en tans de bek. Direkt scherpsnavel in de kompakte klomp van het
koningsblauw.
Hardheid van het koningsblauw verhoogt groteliks de woede van de karmijnrode
en, daarvan het uitsluitelike gevolg, zijn aanvalscherpte. Dit gebeurt plots: de helft
van de karmijnrode steekt dwars in de klomp van het koningsblauw.
Nu meen ik de karmijnrode duideliker te zien. Hij is gans muil. Ik zei reeds dat
de karmijnrode waarschijnlik boogvormig is. Aktief-organies is hij geheel steeds dat
orgaan hetwelk juist in funktie. De karmijnrode is beurtelings zoveel als linkerbeen,
rechterbeen, muil. Zo heeft de karmijnrode geen organen. Hij is steeds orgaan. Eén
enkel orgaan. Het in-aktie-wordende. Niet zó echter dat de vorm
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veranderlik. Van het standpunt zijner beurtelings wordende organen is hij
transcendentaal gegeven. Voor mij is hij boogvormig. Doch deze boog experimenteert
funktioneel op een zeer uitzonderlike, ik zou haast zeggen, gekke wijze. Nu heeft
hij, plots geheel muil, een grote homp van het koningsblauw opgeslokt.
Dit bemerkt het opaal. Het siddert. Zo schrikkelik verschrikt het opaal dat zijn
ruggegraat-zijn meer bepaalde tonen - verzwakt. Eindelik verdwijnen deze tonen in
melkwegachtige onbepaaldheid.
De karmijnrode schommelt. Hij grinnikt. Wreed-voldane honger wekt honger. De
boogvorm is een open muil. Likkebaarden vlak vóór de prooi van het mauve.
Het roza ziet het gevaar. Droom valt de misrekening om de zekerheid van het
onvoorwaardelik gescheiden zijn.
Het roza zet recht op. Kracht tot kern drijven, een ogenblik, radeloosheid
overwinnen. Dan-de teerling is geworpen - doet het roza de sprong in de nabije
valeurs. Het mauve dekt achterhoede de terugtocht. Evenwichtig in de valeurs lossen
het roza en het mauve zich op.
De valeurs trillen. En zijn even later weer spiegelglad rust.
De karmijnrode komt ter plaats midden de valeurs. Maar de valeurs zijn inderdaad
onvatbare uitdeining. Waar zij tot een harde weerstandvaste massa werden, vergoedt
veerkracht de verloren mogelikheid van het uitdeinen. Verharde valeurs ontwijken
de aanval van de karmijnrode door een harde veerkrachtige sprong - een vlo gelijk.
De karmijnrode is zeer woedend te midden deze spel-verdediging van de valeurs.
Indien zij zich tenminste nog ernstig verdedigden. Zo gemeen: al spelend aan het
gevaar ontsnappen te worden opgevreten. De karmijnrode schommelt geweldig. De
muil wordt weer rechterbeen. Schommelen. Links rechts links. Linkerbeen.
De karmijnrode is weer kraplak.
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Tot overwegen voor hereruiters
Vijf vertalingen van Franz Kafka
Tot overwegen voor hereruiters
Niets, wanneer men het bedenkt, kan daartoe verlokken, in een wedren de eerste te
willen zijn.
De roem, als de beste ruiter van een land te worden erkend, verheugt bij het
losbreken van het orkest te sterk, dan dat de volgende morgen berouw te verhinderen
zij.
De nijd van de tegenstrevers, van listige, tamelik invloedrijke lieden moet ons pijn
doen in de enge zoom, die wij nu doorrijden naar gene vlakte, die snel voor ons leeg
was op enkele, om-één-ronde-geslagene ruiters na, die klein tegen de rand van de
horizon aanreden.
Vele onzer vrienden haasten zich de winst op te strijken en slechts over de
schouders weg schreeuwen zij van de afgelegen loketten ons hun hoera toe; de beste
vrienden echter hebben niet op ons paard gezet, daar zij vreesden, kwam het tot
verlies, moesten zij ons boos zijn, nu echter, daar ons paard het eerste was en zij
niets hebben gewonnen, keren zij zich om wanneer wij voorbijkomen en overstaren
zij liever de tribunen.
De konkurrenten achter ons, vast in de zadel, beproeven het ongeluk te overzien,
dat hen getroffen heeft, en het onrecht dat hun werd toegevoegd; zij nemen een fris
uiterlik aan, net of nu moest een nieuw rennen beginnen en wel een ernstig na dit
kinderspel.
Vele dames schijnt de overwinnaar belachelik, omdat hij zich opblaast en toch
niet weet, wat te beginnen met het eeuwige handedrukken, salueren, zich-plooien en
in-de-verte-groeten, terwijl de overwonnenen de mond gesloten houden en de halzen
van hunne meest hinnikende paarden kloppen.
Ten slotte begint het nog uit de betrokken geworden hemel te regenen.

Wens Indiaan te worden
Wanneer men toch Indiaan was, dadelik bereid, en op het rennende paard, schuin in
de lucht, steeds weer kort opsidderde over de sidderende bodem, tot men de sporen
liet, want er waren geen sporen, tot men de teugels liet, want er waren geen teugels,
en nauweliks het land voor zich als glad-gemaaide heide zag, reeds zonder paardehals
en zonder paardekop.
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De voorbijlopenden
Wanneer men in de nacht door een smalle straat wandelen gaat, en een man, van
verre reeds zichtbaar - want voor ons stijgt de steeg en het is volle maan - ons
tegemoet loopt, zo zullen wij hem niet vatten, zelfs wanneer hij zwak en haveloos
is, zelfs wanneer iemand achter hem loopt en schreeuwt, maar wel zullen wij hem
verder laten lopen.
Want het is nacht, en wij kunnen niets daartoe, dat de steeg in volle maan voor
ons opklimt, en bovendien, misschien hebben deze twee de drijfjacht voor hun
amusement op touw gezet, misschien vervolgen beiden een derde, misschien wordt
de eerste onschuldig vervolgd, misschien wil de tweede doden, en wij zouden aan
de moord medeplichtig worden, misschien weten die twee niets van elkaar, en loopt
zo maar ieder op zijn eigen verantwoordelikheid in zijn bed, misschien zijn het
slaapwandelaars, misschien heeft de eerste wapens.
En eindelik, mogen wij niet moede zijn, hebben wij niet zoveel wijn gedronken?
Wij zijn tevreden, dat wij ook de tweede niet meer zien.

Verstrooid naar-buiten-zien
Wat zullen wij in deze lentedagen doen, die tans snel komen? Hedenmorgen was de
hemel grijs, doch wanneer men nu naar het venster gaat, zo is men verrast en legt de
wang aan de klink van het venster.
Beneden ziet men het licht van de weliswaar reeds zinkende zon op het gelaat van
een kinderlik meisje, dat zo gaat en om haar kijkt, en tegelijk ziet men de schaduw
van de man daarop, die achter de schaduw sneller komt.
Dan is de man reeds voorbijgegaan en het gelaat van het kind is gans helder.

De plotselinge wandeltocht
Wanneer men 's avonds voor goed besloten te hebben schijnt, te huis te blijven, de
huisjas aangetrokken heeft, na het avondeten bij de belichte tafel zit en tot gene werk
of gene spel besloten heeft, na hetwelk men als naar gewoonte slapen gaat, wanneer
buiten een onvriendelik weer is, hetwelk het thuisblijven van-zelf-sprekend maakt,
wanneer men nu bij de tafel reeds zolang stilgezeten heeft, dat het heengaan algemene
verbazing zou moeten wekken, wanneer nu ook reeds de
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trapkooi donker en de huisdeur op grendel is, en wanneer men nu spijts dit alles in
een plotseling onbehagen opstaat, de jas verwisselt, dadelik in stadskledij verschijnt,
te moeten heengaan verklaart, en het na kort afscheid ook doet, wanneer men zich
op straat herkent, met ledematen, die deze onverwachte vrijheid, welke men ze heeft
verschaft, met bizondere bewegelikheid beantwoorden, wanneer men door dit éne
besluit alle besluitbekwaamheid in zich verzameld voelt, wanneer men met grotere
dan de gewoonlike betekenis herkent, dat men feitelik meer kracht dan behoefte
heeft, de snelste verandering te bewerken en te verdragen, en wanneer men zo langs
de lange straten loopt, - dan is men voor deze avond geheel uit zijn familie getreden,
die in het wezenloze wegzinkt, terwijl men zelve, gans vast, zwart van omlijndheid,
achteraan de dijen slaande, zich tot zijn ware gestalte opheft.
Versterkt wordt alles nog, wanneer men op dit late uur een vriend opzoekt, om na
te gaan, hoe hij het stelt.
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Diergaarde voor kinderen van nu
Eerste reeks
De leeuw
Van deze diersoort bestaat een groot aantal variëteiten. Om er slechts enkele te
noemen, zijn er: de vlaamse leeuw, de nederlandse leeuw, de belgiese leeuw, de
dubbel-leeuw van ‘Löwenbräu’ en de leeuw ‘the happy lion’ van het krachtvoedsel
van die naam.
Al deze leeuwen zijn huisdieren.
Men zegt dat zij eertijds de rol van waak- en speurhonden hebben gehouden.
Daarvan echter is niets meer te merken. Door seculair samenleven met de mens
vergat de leeuw van langs om meer gene pragmatiese funktie om, ten andere zoals
sommige variëteiten van de hond, een zuiver dekoratieve rol te houden. Dit geldt
voor de belgiese en vooral voor de nederlandse leeuw.
Van de vlaamse leeuw bestaat een dierenepos. Graaf of volksmenner - hierin
variëren de kopieën - zou hij de begeesterende leider geweest zijn van een volk dat
niet gemakkelik zich iets liet gezegd zijn en dat bij het eerste sein zich schaarde
achter de Leeuw. Wat verder achter dit epos steekt verbleekte de tijd.
Tans is de vlaamse leeuw echter een dier dat vanwege zijn fraaie kunststukjes op
de fiets wereldberoemd is geworden en derhalve vanuit New-York, Chicago, Berlijn
en Parijs, steden waar zulke kunststukjes erg worden gesmaakt, steeds opnieuw wordt
opgeëist. De vlaamse leeuw heeft zelfs de baanrit Bordeaux-Parijs herhaaldelik
gewonnen, wat des te fraaier is wanneer men bedenkt dat, hierin, zijn tegenstrevers
mensen waren.
Het gebeurt dat amerikaanse kunstverzamelaars, in onkennis om dit verschil,
schilderijen kopen waarop de leeuw-wielrijder staat afgebeeld, dan wanneer zij in
de mening verkeren zich een voorstelling van de leeuw-graaf te hebben aangeschaft.
Jonge boeren en arbeiders wel integendeel, tuk op de prestaties van de
leeuw-wielrijder, lezen het epos ‘de Leeuw van Vlaanderen’ hetwelk echter op de
leeuw-graaf terugslaat. Zo hartstochtelik houden deze jonge boeren en arbeiders van
de rennende leeuw dat zij, hem tot hulde, een liedje zingen, waarbij voortdurend
herhaald wordt:
‘Zij zullen hem niet hemmen de fiere vlaamse leeuw’.
Hiermee willen zij zeggen dat niemand bij machte is de vlaamse leeuw in een
rennen in te halen.
Zoals het adjectief het aanduidt, is de nederlandse leeuw de nederlandse variëteit
van de leeuw.
Hij is een huisdier, zoals zijn vlaamse broer en als deze heeft hij uitsluitelik tot

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

108
funktie het uitvoeren van kunststukjes. Deze kunststukjes van de nederlandse leeuw
hebben echter niet het sport- of cirkuskarakter van gene, uitgevoerd door de vlaamse.
De nederlandse leeuw is hierin gemoedeliker. Niet eenmaal zou hij een koers van
vijfhonderd kilometer per fiets kunnen presteren, laat staan als overwinnaar beslissen.
Wel integendeel beheerst de nederlandse leeuw slechts éen enkel kunststukje, doch
hierin dan is hij ook ongeëvenaard sterk.
Dit kunststukje bestaat daarin dat de nederlandse leeuw zich op zijn achterpoten
overeind zet en dat hij, aldus overeind, zich in evenwicht houdt met een korte degen
in de rechterklauw. (Deze degen is een houten, tot het voorkomen van ongelukken,
doch om de werkelikheid het dichtst mogelik nabij te komen is hij met tinpapier
bekleed). Voert de nederlandse leeuw dit kunststukje uit dan spert hij de muil zeer
wijd open om, zodoende, zich een wreed en heroïes aspekt te geven: een ensemble
dat buitengewoon amusant is en waaraan de kinderen hun pret hebben.
Bij grote gelegenheden, zo b.v. het Klaasfeest of de ontvangst van de Lord-mayor
van London, moet de nederlandse leeuw zijn kunststukje uitvoeren, geplaatst voor
een blauw-fluwelen gordijn; de teruggeplooide einden van deze gordijn worden door
twee jonge en kleine nederlandse leeuwtjes gehouden. Dewijl de nederlandse leeuw,
goed in evenwicht op zijn achterpoten, het degentje zo flink in zijn klauw weet te
houden, noemt men dit kunststukje ‘Je maintiendrai’: namelik de houten degen met
het tinnen kleed.
Van de belgiese leeuw is niet veel te zeggen. Hij is een dier dat, jong nog, reeds totaal
verbruikt is. Indien niet de Quakers daarvoor hadden gezorgd hem een amerikaanse
bewaker toe te voegen, die daarmee gelast is, 's morgens en 's namiddags, de belgiese
leeuw een bord Quaker Oats in te lepelen, de belgiese leeuw zou gewis van honger
omkomen.
De Quakers zouden wel graag de bewaker terugroepen, doch zij wagen het
voorlopig niet.
De leeuwen van de variëteit ‘Löwenbräu’ leven steeds paarwijze. Het zijn sierlike
dieren die in West- en vooral in Midden-Europa leven; om hun sierlikheid worden
zij daartoe gebruikt het uitzicht der steden te verfraaien. In een kooi waarvan de
achtergrond en de wanden zwart zijn, vanwege de diepte die, daarop, het fauve vel
van de leeuwen krijgt, worden zij aan de gevels van gasthoven en grotere
biergelegenheden aangebracht. Een reklame die, zeer opvallend, de aandacht van
alle reizigers steeds opnieuw boeit.
Men zegt ook dat er nog een wilde variëteit van de leeuw zou bestaan. Een zekere
heer Tartarin uit Tarascon zou, nu ongeveer vijftig jaar geleden, alzo een exemplaar
hebben gevangen. Uit de beschrijving van deze gebeurtenis die wij een frans
geschiedschrijver, met name Alphonse Daudet, verschuldigd zijn, hebben de
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zoölogen - of zoals men pleegt te zeggen: de dierkundigen - afgeleid dat het door de
heer Tartarin meegebrachte dier een europese huisleeuw was, door een toeval in
Noord-Afrika verdwaald. Hoe tropereizigers ook zochten, nooit konden zij de hand
leggen op een tweede exemplaar van deze zogezeide wilde variëteit.
Wel woont ergens in Duitsland een mijnheer die waarachtig ‘wilde leeuwen’
kweekt met het doel deze dieren kunststukjes bij te brengen: zodoende zou hij de eer
oogsten ‘wilde leeuwen’ te hebben getemd. Het spreekt van zelf. dit is slechts een
flauwe jaarmarktgrap.

De kievit
De kievit is een vogel die dure eieren legt. In valutazwakke landen legt de kievit niet
meer.

De bij
Omdat Hij de heren van de heretheorie een dienst wou bewijzen schiep God de bij
en wat daarbij: de bijestaat. Toen Hij met deze schepping klaar was, stuurde de Vader
een invitatie naar Houston Stewart Chamberlain en een naar Charles Maurras. ‘Er
is voor jullie wat te leren.’ Maurras kwam en ook Houston Stewart kwam. Beiden
hadden woorden van hoge lof voor deze uitmuntende schepping en zij zeien tot de
Heer: ‘Zie zo, zo moet het zijn.’ Ook verzekerden zij Hem dat zij in ruime maat van
dit voorbeeld gebruik zouden maken. Dan lachten zij, want zij veronderstelden dat
deze verzekering Hem aangenaam zou verrassen. Op de terugreis zei Houston Stewart
tot Charles, zijn kameraad, dat het werkelik zó slecht niet was. ‘Neen’, antwoordde
Maurras, ‘spijts ik atheïst ben.’
Er wordt over de bijen veel gepraat en geschreven. Het is niet al goud wat glinstert.
[P.S. Men vraagt mij hoe het komt dat de Heer ook niet Nothomb inviteerde om
naar de bijestaat te komen kijken. Een vergeten kan het bezwaarlik geweest zijn.]

De zondagruiter
Toen alles op aarde volmaakt was en zo geordend dat het asfalt van de lanen overal
eender glimde en dat de schaduw zó ver weg lag alsof hij niet bestond en dat de
papiertjes en sigareneindjes van de openbare weg waren weggenomen
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en in de daartoe speciaal opgestelde papierkorven waren gedeponeerd, toen de zon
tot op het peil van een milde warmte was geregulariseerd en de watersproeiers volledig
hun taak beheersten, zodat zij zeer gelijkelik over de lanen het verfrissende water
uitwaaierden, toen schiep de Vader als sieraad in dit fijne kabinet: de zondagruiter.
Omdat het Zijn wens was de zondagruiter tot een opperste juweel te volmaken gaf
hij hem als voetstuk het tamme paard. De zondagruiter en het tamme paard zijn een
gesloten tweevoudigheid en getuigen voor een beschaving die de samenhang met
het ras-barbaarse geheel heeft vergeten. De zondagruiter en het tamme paard staan
aan de antipode van de Kentaur en zijn daarvan de voor onze beschaving geknipte,
fraaie ontdubbeling. Zodanig is de zondagruiter met het tamme paard vergroeid dat
hij zich zeer onbehagelik voelt op het niettamme paard. Het niet-tamme paard hoort
niet thuis in de volmaakte wereld van de zondag waarvan de zondagruiter het sieraad
is. De zevende dag rustte de Heer opdat de mensen Zijn voorbeeld zouden volgen
en dat de straten zouden leeg zijn van de vele voertuigen: de zondagruiter en het
tamme paard niet te storen. Nu gaat gemoedelik het tamme paard zijn gang en door
het tamme paard wordt het sieraad van de zondag door de stad gedragen.
Wij hebben de Kentaur vervangen door de zondagruiter.

De kioskjuffrouw
De lelike kioskjuffrouw heeft het meisje in badkostuum van de printkaart lief. Het
meisje in badkostuum van de printkaart is zeer schoon, meent de kioskjuffrouw.
Daarom geeft zij haar in hare zesvoudige verschijning een ereplaats achter het
schutglas van haar kraam. Daarna brengt zij haar toilet in orde. Zij vergelijkt hare
verschijning met deze der schone vrouw van de printkaart. Zij begrijpt nu zeer goed
de uitdrukking: het schone geslacht. ‘Ik ben, als zij, een vrouw’, denkt zij. Dit
begrijpen evenwel maakt haar niet overdreven trots, immers de waarheid maakt niet
trots. Het is haar of iemand haar, zo pas, het geheim harer schoonheid had ontsluierd.
Daarover is zij tevreden en deze tevredenheid wordt in een gezellige zelf-overtuiging
manifest. Die morgen kwijt de kioskjuffrouw zich zeer waardig van hare taak. Deze
waardigheid wordt nog vergemakkelikt door de mening dat alle kopers slechts een
gelegenheid zoeken haar het hof te maken.
Dit is echter niet het geval.
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De mammouth
Enkele maanden geleden verscheen de mammouth weer en dit wel in Midden-Europa.
Deze mammouth is, wel in tegenstelling met zijn vaâr uit de ijstijd, een huisdier en,
zoals de leeuw, is hij buitengewoon tam en goedaardig. Hij leeft tans zoals de
muurhagedis tegen muren, namelik tegen huizegevels. Waar de muurhagedis echter
op het land leeft, is het met de mammouth zo gesteld dat hij nooit het centrum der
steden verlaat. De lucht der grootstad schijnt de voortplanting van de mammouth
zeer te begunstigen. Zo gebeurt het dat in steden als Düsseldorf, Frankfort a.M. en
Keulen de mammouth, van wege deze snelle voortplanting, talrijk voorkomt. Door
hunne merkwaardige afmetingen, verlevendigen de mammouths ten zeerste het
uitzicht dezer steden. Zij houden zich uitsluitend op aan de gevels van
snuisterijwinkels. Hieruit leiden de zoölogen af dat de mammouth zich voedt met de
damp die uit de snuisterijen opstijgt. De eigenaars van gene winkels hebben deze
gunstige omstandigheid van het oponthoud der mammouths aan hunne gevels niet
laten voorbijgaan, zonder haar voor reklamedoeleinden ‘restlos zu verwerten’ (also
spricht der Deutsche). Daar de mammouth steeds onbeweeglik aan de huisgevel
blijft, hebben de eigenaars boven zijn kop een bord aangebracht, waarop te lezen
staat ‘Mammuthschokolade’; onder zijn poten, leest men op een tweede bord:
‘Erstklassiges Nahrungsmittel’.
De mammouth wordt in duitse kinderboeken als nuttig huisdier met lof vermeld.

Het konijn
Lang heeft het konijn de lach gezocht. Zo zielsgraag had het konijn gekend de luide
lach. Waarom het de lach zo graag had gekend, weet ik niet. Zo iets kan men niet
weten. Het konijn heeft de lach niet gevonden. Maar het was de lach zeer nabij. Dat
het het geheim van de lach zo nabij was, weet het konijn niet. Vlak vóór de lach hield
de kennis van het konijn halt. Dáár vond het in plaats van de lach die het zocht, de
verwondering die het niet zocht. Dit nu is iets wat buiten het begrijpen van het konijn
valt: hoe je in plaats van het gezochte iets anders vindt. Daarom verwondert het
konijn zich zeer om de verwondering. En daar het met deze verwondering geen blijf
weet, toont het konijn zich voortdurend verwonderd, gans onbeholpen. Het weet zelf
niet hoe verwonderd het is.
Uit zijn verwondering groeide zijn nieuwsgierigheid. Doch van huize uit droeg
het de vrees mee. Nu weet het konijn niet goed welke zelf-raad te volgen: óf de
ras-vrees óf de nieuwsgierigheid die, in de wereld van het konijn, alreeds een
beschavingsverschijnsel is. Alleen waar licht gloeit in de nacht, wordt de bescha-
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ving te sterk en werpt het konijn zich roekeloos in zijn ondergang. Het duurt nog wel
een tijd alvoor het konijn zal geleerd hebben in dit geval te luisteren naar de stem
van het ras, van de vrees. Dan komt het konijn tot het nuanceren zijner
nieuwsgierigheid.
Dit echter geschiedt nog zo spoedig niet. De stropers met de lichtbak mogen gerust
zijn. Het konijn leert slecht.
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Vier proza's
Het bosje
Na een vertrouwd-zijn waarvan het begin, de kennismaking, nu reeds ruim veertien
dagen achter ons ligt, is, deze morgen, het kleine bos van niet te hoge dennen gans
plotseling bevreemdend geworden en daarna, kortaf, vreemd. De zonnestralen, zo
plots van de ene dag op de andere warm en - wij zijn in de maand junie - voor de
eerste keer warm en schitterend, hebben op het netvlies en in de hersenen bijna
ganselik de mogelikheid geschorst van een verwantschap tussen het bosje van niet
te hoge dennen dat er gisteren was en dat in de herinnering bewaard bleef en dit bos
nu met het licht en dat zo geheel anders is. Zo groot is het verschil dat, waar gij
gisteren de schoonste gebeurtenissen van dit bos het toeval toeschreeft, gij vandaag
overal een samenhang, ja een bouw ontwaart, waarvan het zonnelicht de mortel zou
zijn, want inderdaad, van den tot den en overal waar een gaping zou kunnen zijn,
daar is nu het licht, niet als iets toevalligs en dat zou kunnen niet meer daar zijn,
bijvoorbeeld wanneer een wolk zou voorbij de zon schuiven, neen, maar wel als een
bestendige konstruktie. Zo is de verhouding van de dennen tot elkaar en van de
dennen tot het licht. Maar er is iets zeer buitensporigs daarin. Zo buitensporig dat
gij denken kunt, een prins - neen niet een koning, wel een prins zoals Hamlet een
prins was - zou uit zo zonderlinge materialen een paleis hebben gewild; ofwel zijn
ouders zouden het hebben gewild: de buitensporigheden van hun daadloze zoon
tegemoet te komen en zijn onbevredigde zatheid. Want zij gissen dat alleen de vrede
des harten hem kan zijn en de rust van de geest, nadat zijn netvlies zich versleet aan
de dolste werkelikheden van het licht.
Ge moet aan de aarde liggen. En zo, over de aarde langs het vele oker en bruin,
langs het vele groen dan, wint uw oog de schors en weer het groen, het oude en het
jonge, en dan eindelik dit grijs, dit gekke grijs-groen, dat zo vermoeiend is, dat uw
oog naar de aarde vlucht en langzaam, langzaam maar ontwaakt aan het beweeg van
een bruine hooiwagen midden het geel-bruine naaldebed.

Nicolas
Er was eens een man; hij heette Nicolas en men noemde hem bij de doopnaam:
mijnheer Nicolas. Sta mij toe al dadelik te verklaren dat er tussen deze mijnheer
Nicolas en gene die de held is van een roman van Restif de la Bretonne geen
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overeenkomst bestaat. Neen, ik bedoel niet een held uit enig verhaal, maar wel een
man die, zij hij ook geen held, in de waarste werkelikheid Nicolas heet en tot wie
men zegt: mijnheer Nicolas. Nu kan men menen dat dit, Nicolas te heten, noch erg,
noch bizonder is. Ik begrijp deze mening, doch ik deel ze niet. Integendeel. Ik vind
het wel erg en wel bizonder; ik vind het zelfs erg bizonder en bizonder erg. Want
wanneer Nicolas bij de barbier binnenstapt, zo zegt de barbier: ‘Goedendag, Mijnheer
Nicolas’ en al dadelik daarop, zonder rust daartussen, snelt de stem van de
scheerdersjongen schel achterna: ‘Dag Mijnheer Nicolas’; en alsof men zou zijn in
de ketel van een eng dal, waar de echo altijd maar zou geslingerd worden heen en
terug, aldus roept de papegaai de scheerdersjongen en de barbier achterna: ‘Dag,
Mijnheer Nicolas.’ Soms gebeurt het dat een bekende klant achterna mijnheer Nicolas
binnenstapt en dan groet hij: ‘Dag te zamen, dag mijnheer Nicolas.’
Is hij 's avonds thuis en vindt hij het lekker knus en gezellig: alleen met zijn vrouw
en bijvoorbeeld midden in de jeugdherinneringen (‘Ja, die Hein Lammerse, het was
een verdomd aardige jongen’), zo hoort hij plots het dienstmeisje liegen tegen iemand,
zeker een vriend, die even kwam aanlopen: ‘Mijnheer Nicolas is niet thuis. Mevrouw
Nicolas is ook niet thuis. Ja, zij zijn waarschijnlik naar de schouwburg. Jawel, morgen
loopt u kans mijnheer Nicolas te treffen.’ Hoe zwaar weegt zulke leugen met de helle
klinkers en de toonval op de laatste lettergreep niet op het geweten. Want telkens is
de toonval als een hamerslag die de spijker dieper drijft in de wijkende massa van
het geweten, gebouwd op het losse zand van een leugen, Nicolas! - Er zal nog eens
een profeet komen. Hij zal gewekt worden middenin de nacht en de stem van Elohim
zal roepen en de klinkers zullen tegen de wanden kartetsen dat het een aard heeft:
‘Nicolas! Nicolas! Hebt gij mijn stem gehoord, Nicolas.’
Want deze naam is erger dan een naam en erger is hij dan een schaduw. Hij is als
een naam die de kracht van de schaduw heeft en als een schaduw die schreien kan.
Zo gij met zulke schaduw omgaat gij weet nooit of gij vertrouwen kunt op haar
zwijgzaamheid. En gij zijt gans angst daarom. En gij zwijgt omdat gij hoopt dat zij
ook zal zwijgen, de schaduw. Maar opeens zwijgt zij niet. Gij hoort: ‘Goedenavond,
mijnheer Nicolas.’ En eer gij ziet over de damp van uw angst weg, is de man die
groette reeds ver. Doch dat is niets, maar dat die klare klinkers, slechts éenmaal
gezeid, van wand tot wand klinken en rollen van terras tot terras in uw geweten,
steeds dieper en dat zij, daarnaast de klaarte hebben die de diepte hangt rond de
dingen die reeds eigen helderheid dragen, dat is erg: want nu ziet gij, aan de lantaarn
van deze klinkers uw donkerte en dat er hoeken zijn, zo zwart, dat de meest beproefde
tastzin huivert en zich verbergt.
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Lijnen
Gij ziet een man op straat; hij is nog niet oud, wellicht aan de vijftig. Hij lijkt gewoon.
Hij is het ook. Want hetgeen gij nu plots ziet en dat u verbaast, gij hadt het vroeger
moeten zien, gij hadt het straks moeten zien, het is steeds daar.
Dat is, hoe in de nog zo gewone gang van deze man het gaan van de ouderling
woont. Gij ziet gene gewone gang nu als een dikke inktlijn, maar daaronder zit het
andere gaan als een lijn van bleke inkt en gij weet dat de tijd deze lijn zal ophalen,
dan wanneer de andere zal verbleken. Zoals de rups in haar pop, zo zit, in het
veerkrachtige, jonge gaan het oude. En daar is niets dat de rups belet de pop te
doorbreken, wanneer de tijd daar is.
En in de nog gladde rechthoek van zijn schouders ziet gij een welven vooruit dat
met het blote oog niet zichtbaar is en gij ziet het toch. Gelijk een kring die men binnen
een vierkant zou hebben getrokken en nadien met gomlastiek verwijderd. De lijn
verdween, maar de bedding die de stift met het lood groef, bleef.
Wanneer gij dit en dat hebt gezien, ziet gij dat de gewone man die daar gaat zijn
stevige omlijndheid verliest en dat de galbe van deze man zich ziender oge wijzigt,
zoals een blad papier dat, in het vuur geworpen, langs barokke krullen krimpt de
kern zijner asse toewaarts.
Aan deze man zaagt gij hoe de huls verviel en hoe zijn stevigheid niet anders is
dan de pop die de rups van zijn weldra oude gedaante verbergt.
Gij weet nu dat gij nog zijt in de tijd van de ondoorgebroken huls. Maar gij weet
niet of gij vergeet het dat de rups lang reeds binnen het weefsel woont.
Af en toe beweegt zij.

O gij, mijn schone eenzaamheid
Dit is de eerste lentelike avond van maart die niet meer fris is, maar lauw reeds, lauw.
Wellicht kent gij zulke avond, naar dezelfde ervaring als de mijne: dat het doelloze
doel wordt en wel met zulke beslistheid zich in de wil neerzet als men maar zelden
- o deze zeldzaamheid van het durende bewustzijn - bij zich zelf waarneemt. Daarom
lokt mij deze bank aan het einde van de laan, bij de ingang van het park. Je weet wel:
die laan die naar een ronde square afloopt, waarachter een vrouw hoog op een voetstuk
staat en zij heeft een toorts. Ook steunt zij sterk op de éne heup. Het moet het model
een vermoeiende houding geweest zijn. En dan heb je nog het café links, als je uit
het park komt en daar is licht.
Maar dit is een avond nog dat men houdt van de vergaarde donker en men zet zich
middenin met niets dan deze doelloosheid en die is vol. Men is blij, want men weet
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dat deze volheid van het doelloze haar zin heeft in het ritme van de natuur en dat
men, hoe ook, vandaag niets doen kan dat daarbuiten zou zijn.
Er is een late fietser. Ook in de winter kan het wel eens gebeuren dat gij een late
fietser ziet. Doch deze fietser nu is gans anders. Hij heeft een licht met rode schijn
en men weet niet goed wat hij wil met dit licht in onze donkerte, die lentelik is en
het lantaarnlicht maar moeilik verdraagt.
Er zijn ook voorbijgangers, ja zelfs, nu en dan, wandelaars. Dezen meer, de anderen
minder, beiden toch verwonderen zich omdat ik, daar bij de ingang, zo zit zonder
keuze, op de eerste de beste bank. Het is zeldzaam, niet éen gaat voorbij, zo maar.
Voor het laatst is er een joodse familie die mij monstert. Voorop gaat de jonge man,
de joodse bruidegom en naast hem de joodse bruid. Dan heb je de oude jodin en de
jonge zus, het spreekt van zelf, de zus van de bruid. Dat zijn vier blikken die over
mij schuiven, elk met zijn bizonder licht, dan worden zij, op mijn hoogte gekomen,
groot en eindelik is de blik over, maar ik voel wel dat er in hem iets onvoldaan bleef.
De bruidegom echter was, van heel de bende, de schuchterste.
Ik vergat haast éen man die voorbijging, zo maar. Zijn gelaat stond op een hoge
hals, sterk vooruit en ver van de romp. Hij heeft mij niet de tol van enige
belangstelling betaald.
Met zekere stap, droeg hij dezelfde doelloosheid rond.
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Kluwen van Ariadne
Wees voorzichtig
Men zit aan de teetafel. De geachte letterkundige heeft het zeer druk zijn standpunt
te bepalen. In zijn bewijsvoering zegt hij ‘Heinrich Heine’ en een beetje later nogmaals
‘Heinrich Heine’. Tweemaal, waarlik dat is voldoende de aandacht van het kleine
meisje met de zwarte ogen te wekken. Tot dan had zij wanhopig met haar zakdoek
gespeeld. Maar nu kijkt ze de spreker aan, haar moeder daarna en roept dan hard en
haast smekend: ‘Mutti, Heinrich Heine ist das die Jüdin von Toledo’. De moeder
antwoordt in de toonaard van gedempte gramschap: ‘sei doch nicht so albern, Tita.’

Waarachtige voetbalkamp
De linksbuiten kreeg de bal te pakken, liep er mee op en schoot direkt naar het doel.
De doelman evenwel was op zijn plaats. Hij ving het keiharde schot van de linksbuiten
op, maar was niet gelukkig bij het wegwerken. De linksbinnen kon op zijn beurt de
bal opnemen en er mee tot dicht bij het doel lopen; dan, op zijn beurt, schoot hij naar
doel. Toen was het dat het afschuwwekkende gebeurde, zo afgrijselik dat niemand,
aanvankelik, het begreep. Het schot van de linksbinnen, nog keiharder gegeven dan
dat van de linksbuiten, had de bal tegen het hoofd van de doelman gezonden. Zonder
dubio, zonder aarzelen, zonder pijn ook mag men haast denken, gleed het hoofd van
de doelman van de hals en bleef, dicht bij het staande lichaam, liggen op de witte
lijn van het doel. Monden gingen open en dan weer toe, hartstochtelik; men merkte:
‘nog was het doel niet gemaakt. De bal lag op de lijn.’ Maar de bal, boven op de
hals, had een paar maal, als een tol, op zijn as gedraaid en was dan resoluut boven
op de romp blijven staan. Van het gebeurde onbewust, volgde men met spanning de
partij en of de doelman bij machte zou zijn een zo geconcentreerde aanval te boven
te komen. Alleen de middenvoor had, hoe snel dit alles ook ging, de gebeurtenis
bijna op de voet gevolgd. Hij liep op, tot bij de doelman, daar echter aarzelde hij een
ogenblik, omdat hij niet wist hoe de bal te bereiken. Hij meende echter van de
opwinding gebruik te kunnen maken en sloeg, met een flinke mep, de bal van de
romp van de doelwacht, het doel binnen.
‘Fout’ klonk het uit tienduizend monden. Maar toen, door deze trilling van de
lucht in zijn evenwicht geschokt, het lichaam van de doelman achteroverstortte,
begreep men de afschuwelike waarheid.
Sportieve kameraadschap wil dat, in zulke omstandigheden, de kamp worde ge-
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schorst. En dat deed men. Maar het toepassen van deze maatregel kon niet beletten
dat de middenvoor oorverdovend werd uitgejouwd.
Eindelik in de kleedkamer aangekomen, zei de linksbuiten tot hem, bij wijze van
vergoeliking: ‘dat uitjouwen is er te veel aan. Maar dat belet niet, Anton, dat je dat
met die “fout” toch werkelik niet had mogen doen.’

Optimistiese reeks
Een dief drong in een huis dat hij vooraf had gemonsterd en als goed-burgerlik had
gekeurd. Hij doorzocht alle kamers en, in alle kamers, alle laden. Hij vond niets dat
hem enigszins profijtelik had kunnen zijn. In het nachttafeltje naast het bed van
mijnheer stootte hij op een revolver van vrij verouderd model.
De lezer denkt nu wellicht: de dief heeft het moordtuig genomen en, ten einde
raad, heeft hij zijn raad een einde gesteld en zich een kogel door het hoofd gejaagd.
De lezer vergist zich. De dief roerde het wapen niet aan. Hij schreef op een stukje
papier, dat hij nadien bij de revolver lei: ‘Gij hebt me niet. Ik ben een optimist.’
Hiermee is de geschiedenis, voor zover zij de dief raakt, feitelik ten einde.
Volledigheidshalve moet ik er echter nog bijvoegen dat, toen de heer van het huis,
waar onze dief binnen gedrongen was, thuis kwam, hij de lade van het nachttafeltje
open vond. Hij nam het briefje, las het met aandacht en zei tot zijn vrouw: ‘een geluk
voor die inbreker. Hij zegt dat hij een optimist is. Goed zo, want dat spul was niet
geladen.’

Menselike onvoorzichtigheid
Iemand die bij zijn voornaam Demosthenes of misschien beter - ik wil het niet juist
weten - Themistokles heet, vroeger stuurman van beroep, goed gebouwd en derwijze
energies dat je, bij zijn verschijning, al dadelik denkt: deze man moet wel ‘de Terreur
van de Piraeus’ heten - op dit moment echter, om niet te zeggen geretireerd, dan toch
lang reeds stuurman zonder boot, punktuële klant van een griekse herberg uit de
buurt der Brouwersvliet te Antwerpen (het dametje dat u bedient heet wel is waar
Heleen, Heleentje, maar dat garandeert niet haar attiese herkomst), deze Helleen (ik
bedoel Themistokles die ook Demosthenes kon zijn, niet Heleen met de onzekere
herkomst) verliet op een bepaalde maandagmiddernacht de herberg uit de buurt van
de Brouwersvliet, nadat hij vooraf in dezelfde zin had gehandeld voor wat betreft
het Iedikant van Heleen (ik bedoel het dametje met de betwijfelbare herkomst, niet
echter Demosthenes-Themistokles).
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Hij ging over de Brouwersvliet, zo op goed geluk en men mag zeggen zonder veel
moed, zoals het begrijpelik is voor een Themistokles van de Piraeus, zo gans alleen
rond middernacht op de Brouwersvliet en met de souvenir van porto's en patchouli
en van de liefde, ‘vooral van de liefde’ zei hij zelf, zo maar, wilt ge 't, wilt ge 't niet,
door mekaar. En terwijl hij zo verzonken was in zijn gedachten, stootte zijn voet
tegen iets dat licht was, want het week.
Maar Demosthenes gaf daar geen acht op, want hij was weg, in zijn gedachten.
Alleen een tweede stoot tegen dat ding diepte hem daaruit op. Daar lag een hoedeken.
Themistokles nam het op en ging er mee in het licht van een lantaarn staan, want hij
besefte al dadelik, Themistokles, dat men een hoedeken niet kan keuren in donkerte.
In het lantaarnlicht zag Demosthenes dat het hoedeken er een fluwelen was en grijs
van kleur. Het was ook een erg klein hoedeken. En op sommige plaatsen was het
fluweel versleten, op andere plekte het en elders nog draaide het wonderlike krullen,
die niet glad te krijgen waren. Ik schreef reeds dat het een erg klein hoedeken was.
Vandaar kan de lezer afleiden hoe zeer klein de randen moeten geweest zijn.
Omdat hij niet goed wist wat met het hoedeken beginnen, draaide Themistokles
het zo nog een tijdje langs alle zijden. Eindelik, nadat hij ook zijn pet had gekeurd,
besloot hij het hoedeken op te zetten, want het leek iets beter toch dan zijn pet. Niet
zodra had hij dit gedaan - het hoedeken bleek even te klein, ‘maar dat schikt zich’
dacht Demosthenes - of, wat hoor ik? het hoedeken begon zowaar te spreken. Het
zei: ‘ik ben geen hoedeken. Waarachtig ik ben een vervloekte prins. Indien gij een
wens uitspreekt, zo is hij meteen vervuld. Ik ben het beroemde wenshoedeken. Probeer
het maar eens.’
En Demosthenes, die ijdel was, zei meteen, zonder nadenken: ‘ik wens een nieuw
plunje, een nieuw paar schoenen, nieuwe kousen, een nieuw hemd en een nieuwe
hoed.’ En, zijn intuïtie volgend, voegde hij er de magiese woorden aan toe:
‘Hoedeken - hoedje op mijn hoofd
ik heb verlangd, gij hebt beloofd.’

En zie wat gebeurt er. Op een ik-en-gij houdt er een auto stil vlak vóór Demosthenes,
die ook misschien wel Perikles kan heten. Een hoogst elegante heer springt er uit en
zegt, kort, zoals detektieven in films plegen te spreken: ‘mijnheer, zie, ik ben elegant
gekleed. U niet. Om redenen die voor u belangloos zijn, is het nodig dat ik uw plunje
overneem. Bevalt u dat?’ - En Themistokles zegt ‘Ja’, ook kortaf, gefascineerd door
de elegantie van de mijnheer uit de auto.
Het treurige slot van deze geschiedenis hoeft nauweliks aan-geduid. Themistokles
is één ogenblik in het bezit van het wenshoedeken geweest, amper genoeg de dwaaste
wens te doen die mogelik was. Eén ogenblik heeft hij zijn hand gesloten op al zijn
wensen. Dan heeft hij de hand weer geopend. Zo zonder nadenken, dat eerst later,
toen hij weer iets wensen wou, zijn woorden middenin de zin moesten versterven en
hij hopeloos zijn handen opstak tegen de hoge hoed die op de plaats stond van het
wenshoedeken. Toen ontwaakte hij aan de werkelikheid. Hij zei
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dan, wel twintig keer achter mekaar: ‘hoe is het mogelik? hoe is het mogelik?’ En
veel later nog, en telkens na een pauze weer opnieuw: ‘hoe is het mogelik.’

Keerzijde van de medalje of gevaar van een te naarstige zedelike
propaganda
Meer dan om zijn schilderijen, die nog maar matig op prijs worden gesteld, is mijn
kameraad, de schilder Lukas Z. om zijn plakkaten, binnen korte tijd, een beroemdheid
geworden. Men mag veilig aannemen dat hij te Brussel zowel als te Antwerpen deze
tak van het dekoratieve derwijze beheerst dat alles wat enigszins naam heeft in de
wereld van de advertentie hem de uitvoering van zijn reklame toevertrouwt. Ik vind
dit trouwens billik, niet alleen omdat Lukas Z. goede plakkaten maakt - de intrensieke
waarde daarvan wordt overigens door sommigen in twijfel getrokken - maar wel om
een zekere geesteswending bij mijn kameraad die zo is dat zij hem niet toelaat, wilde
hij het nochtans, een opdracht in een voor de opdrachtgever verkeerde zin uit te
voeren. Laat mij nog terloops opmerken dat Lukas Z. een kleine man is met korte,
maar brede handen en met, de verhouding tot zijn gestalte zelfs buiten beschouwing
gelaten, alzo grote voeten, dat men van hem, ook niet overdrachtelik, terecht mag
getuigen dat hij iemand is die op zijn stuk staat.
Van deze gelukkige geesteswending die hem, naar ik schreef, bizonder voor zijn
vak geschikt maakt, had ik, bij mijn laatste bezoek op zijn atelier en een daarbij
aansluitend bezoek bij zijn kliënt, een, voor wat mij betreft, slagend bewijs. Het
toeval wilde het zo dat ik Lukas Z. afving toen hij de laatste hand legde aan een
plakkaat voor een vastenavondbal en dit plakkaat moest, aldus was bij de opdracht
bepaald, zoveel zijn als een voorstelling van dit vastenavondbal zelf.
- Begrijpt ge wat ik bedoel? vroeg Lukas Z. mij terstond, nadat ik maar pas het
ontwerp onder ogen had. ‘Ziet ge het? Begrijpt ge 't? Neen? hoor eens goed: men
zegt mij: maak een karnaval. Begrijpt ge: men zegt mij, mij hoort ge, maak een
karnaval, maar een karnaval, voegt men er aan toe, ge weet een waarachtige karnaval,
een echte karnaval. Zie zo. Begrijpt ge: ze willen een echte karnaval. Ha bah! een
echte karnaval! Ge begrijpt toch wat ze bedoelen, niet waar? Zij willen een echte
karnaval. Goed. Zij willen dat ik mij voor hun kar zou spannen. Ik zeg alleen dit:
een kar geladen met geilheid en ontucht. Menen zij dat ik mijn kunstenaarsstift
daartoe zal lenen, ja men mag het onverbloemd zeggen, verkopen? Ha, neen, die is
goed! Ha, bah! Zie zo, ik heb gezegd: goed, ik zal een plakkaat maken met een zaal
vol vastenavondzotten. Gemaskerd, gekostumeerd, kortom al de tronies van de
ontucht. Zij zijn heengegaan, tevreden dat ik aannam. Goed. En ziehier nu wat ik
maakte om die heren te dienen. Ziet ge, begrijpt ge?
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Wat is die ruimte? Wat? is dat een zaal? Wat zijn die wezens? Begint ge te begrijpen?
Ha bah! en wat doen die wezens zeg? Die ruimte dat is geen zaal waar de mensen
zich vermaken, neen, een zwijnestal dat is ze. Ziet ge nu hier die serpentins en dat
konfetti, ja? Ziet ge hoe die wezens in die papieredrek rondtrappen en scharrelen?
zwijnen zijn het in hun drek, jawel, zwijnen. Ha bah, dàt heb ik hun gezegd: jullie
zijn allemaal zwijnen. En het merkwaardigste: ik zeg het hun zo direkt in het
aangezicht, jawel derwijze spuw ik mijn verachting uit. Nu begrijpt ge allengs wat
ik bedoel. Maar nog, zie deze vent hier, deze kerel, ha bah! een faun? neen, zelfs niet
een faun, deze treurige verschijning uit de helleense godeleer, is hij, maar wel een
stinkende bok, die de geilheid overal op het wezen getekend staat. En dan die
ontuchtige zeug die hij in zijn arm rondsleept. Dansen? ach wat, geen dans is dit,
maar wel de geile bok sleept, sleept ziet-ge? de vanvooraf-veroverde zeug naar de
plaats van de ontucht. Nu dan, wat betekent mijn houding? Zeg ik niet duidelik haar
in het gelaat: ‘zeug, ha bah!’
Zeker, ik heb herhaald tekens van begrijpen gegeven, wellicht ook van goedkeuring.
Altans mijn tekens van begrijpen konden als goedkeuring begrepen worden. Dat
neemt niet weg dat ik, na zijn laatste krachtwoord: ‘zeug, ha bah’, een beetje beteuterd
ben. Maar goddank, mijn vriendelike zegsman is buiten adem. Ik neem afscheid.
(Variante, doch veel minder goed: ik maak van deze gelegenheid gebruik om afscheid
te nemen.)
Een gelukkig toeval wierp mij, enkele dagen later, in de armen van de
opdrachtgever van Lukas Z., onze naarstige zedelike propagandaschilder. Zonder
overgang, zo groot was zijn geestdrift, begon deze man: ‘Je komt met me mee naar
huis. Sst..., daar gaat niks van af, je komt mee. Weet je reeds dat ik een heerlik
ontwerp heb van Lukas Z. voor karnaval? Zeker, jij die je daar nog al mee bezighoudt,
je hebt al veel van die dingen gezien. Maar dit plakkaat overtreft waarachtig alles
wat tot op heden, op dit gebied, gemaakt werd.’
En toen we aan zijn buro zaten: ‘Je denkt toch zeker niet dat het zo gemakkelik is
nog iets op karnaval te vinden, wat? Een sigaar? Wanneer je de onnoemelike prullen
moest zien die ik elk jaar ontvang, je zoudt een toon hoger het talent loven. Ha, vuur,
ik vergat het haast. Maar wij hebben Lukas Z. Het is een geluk voor ons klein landje,
waarde vriend, dat we iemand als Lukas Z. hebben en een geluk voor de bal-industrie.
En hoe doet die man dat? Gans eenvoudig: door zijn spontane brutaliteit. Meer niet
meer niet meer niet. Wat een vent, wat een geniale kerel die Lukas! Enfin, denk toch
eens even na, hoe sof, hoe doodvervelend zo'n karnaval-bal. De mensen die verleden
jaar nog zich lieten beet nemen, hebben intussen gezworen: nooit zet ik er nog een
voet. Maar jawel, nu doe ik overal het plakkaat van onze vriend verspreiden. En de
heren zeggen: ‘Kees, hoor eens, dit jaar zal het bij Hampelhans anders gezellig
toegaan dan 't vorig jaar.’ En Kees antwoordt: ‘Ik weet het al.’ Want, niet waar,
waarde vriend, de drenkeling verwacht de redding van een strohalm en, enfin, je
begrijpt mijn beeld. Hoe vin-je die sigaar? Een plakkaat is voldoende een
begoocheling te wekken: kijk nu eens
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hier, wat zeg je van dit dansend paar? is dat niet meesterlik, waarachtig meesterlik.’
En, omdat ik maar een ogenblik aarzel, bevestigt hij zelf: ‘Ja, dat is waarachtig
meesterlik.’
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Nagelaten proza
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Portret van een jonge maeceen
Er zijn veel maecenen. Daarom moet men specialiseren. Portret van een jonge
maeceen. Door een jonge maeceen versta ik iemand die de onverminkte kern van
een maeceen (en deze zelf is een gekende figuur) bezit, doch deze kern nog niet de
stereotiepe uitbreiding van de oudere maeceen gegeven heeft. Materiële nood of een
nog niet overwonnen romantiek zijn de meest gewone redenen daartoe. De meest
voorkomende reden is echter een koppeling van deze twee. Een materiële nood maakt
het niet-overwinnen van de romantiek noodzakelik. Men is psychies zo als het fyzies
noodzakelik is. Deze romantiek is zeer wichtig. Natuurlik zeer wichtig. De verzoeking
van de heilige Antonius is ook zeer wichtig. Schaduw bij licht. De erotiek is toch
slechts de schaduw van het licht: askese. Alzo men verstaat mij. Waarom zou men
mij overigens niet verstaan? Ik ontdek geen enkele reden waarom men mij niet
verstaan zou.
Namiddag- of avondtee's zijn een regelmatige attraktie voor kunstenaars wanneer
zij geen geld hebben om akrobaten te zien. Daar verschijnt de jonge maeceen. Juist
omdat hij deze beide eigenschappen bezit. Een oud maeceen koopt en verschijnt niet.
Een jongmens uit hetzelfde milieu als de jonge maeceen verschijnt ook niet omdat
hij enkel jongmens is. Men moet de twee eigenschappen bezitten. Dat is klaar. En
dan is het ook duidelik dat de jonge maeceen verschijnt.
Zijn entree is merkwaardig. Dat kan zijn omdat zij helemaal niet merkwaardig is.
Wie weet. Zulks echter zonder meer te affirmeren is vals. Juist is het te zeggen dat
zijn entree buitengewoon merkwaardig is daar ze de gewone onmerkwaardigheid
van de betreffende in reliëf stelt. Hij detoneert. Hij stelt onmiddellik voor de keus:
welk is de meest benijdenswaarde mens die met een ledige of die met een gevulde
maag.
Mensen met ledige magen zijn ofwel buitengewoon tam of buitengewoon wild en
zwierig. Men vertelt van romeinse keizers dat zij de wilde dieren hongeren lieten,
alvorens ze de arena in te sturen. Kunstkritici hebben veel van romeinse keizers. Zo
beweren zij dat voor zekere kunstenaars de honger een onontbeerbare scheppingsfaktor
is. Misschien hebben ze gelijk. Kunstenaars kunnen echter onmogelik toegeven dat
ze gelijk hebben. Wat zou de wereld (de kunstenaar) wel worden moesten zij toegeven
dat de kritici gelijk hadden? De bourgeois heeft via de kritici (of wie weet: misschien
animaal-intuïtief) de leer van de romeinse keizers geërfd. Daarom hongeren vele
kunstenaars. Omdat de samenleving hun scheppingskracht intakt houden wil. Het is
aldus volledig vals te geloven dat de samenleving zich om de kunstenaars niet
bekommert. Integendeel. Zij gaat zelfs zover zich tot de droeve noodzakelikheid van
een negatieve rol te bekennen om de positieve kracht de nodige ontwikkelingsruimte
te scheppen.
De entree van de kunstenaars is alzo of buitengewoon tam of buitengewoon
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zwierig. Men moet zich aan deze zwierigheid niet vangen laten. De zwierigen
hongeren net zo goed als de tammen. De zwierigen maken zich hun eigenschap ten
bate doordat zij zich, immer konsekwent, - met dezelfde zwierigheid op de enkele
koeken à discrétion (!!!) werpen. De tammen worden overrompeld. A discrétion wil
zeggen dat de tammen de zaak aan de zwierigen overlaten. De individualiteit blijve
bewaard. De tammen verlaten het gezelschap met de enkele wroeging dat zij wel
iets meer hadden kunnen genieten. En deze wroeging maakt hen nog tammer. De
zwierigen zijn gelukkig om hun konsekwens. En dit besef van de strenge lijn in hun
leven maakt hen nog zwieriger. Zij houden niet meer op zwierig te zijn. Zij zijn in
een café met dezelfde zwierigheid en met een tamme die hun hun koffie betaalt. En
zo voort. De mensen die in kategorieën te verdelen zijn, zijn dit dan ook volgens een
zeer gemakkelik weer te vinden mechanismus. Zwierigheid baart zwierigheid.
Tamheid tamheid. Een chronometer is een chronometer en een zwitsers uurwerk is
een zwitsers uurwerk.
De entree van de maeceen is vol zwier. Niet zo estheties zwierig als die van de
kunstenaars (de zwierigen) maar toch eenvoudig zwierig. Men merkt onmiddellik
het onderscheid op dat ligt tussen de twee soorten zwierigheid. De jonge maeceen
is zwierig uit zelfbesef. De jonge maeceen weet dat hij op die hoogte staat waar hij
onkwetsbaar is. De jonge maeceen wordt gedrongen door een instinktief weten van
zijn Achilleus-zijn.
Zijn zwierig zijn is geen masker. Het is een zeer reëel zijn. Het heeft zijn doel in
zijn leven. Dat is heel veel. Daartegen verdwijnt de zwierigheid van de estheten.
Arme Pagliaccio's!
Maar de maeceen is goed. Hij zet de traditie voort. Bezit moet zich met goedheid
paren om schoon te zijn. De maeceen wil schoon zijn. Goed zijn is hier dus
noodzakelikheid. Goedheid uit zich door brede gebaren. Il faut avoir le geste large.
Daarom heeft de jonge maeceen le geste large. Zelfs een blinde moet dat zien. Hij
drukt de kunstenaars kordaat de hand. Zijn handdruk zegt: ‘je hoeft me niet meer te
bedanken voor het laatste doek dat ik kocht. Die zaak is reeds lang geregeld.’ Daarna
lacht hij goedmoedig.
Zelf is hij bewust dat hij niet genoeg betalen kan voor het genoten kunstgenot.
Want kunst laat zich niet betalen zegt hij. (Daarom zegt hij wanneer hij een doek
koopt: ‘aan vriendeprijs niet vergeten.’ Dat heeft het dubbele voordeel der vriendschap
en der economie. Vriendschap immers moet berusten op de gezonde basis van de
economie). Hij presenteert onmiddellik sigaretten. Zo weet hij, zeer billik, de aandacht
onmiddellik te concentreren. Weigert men te nemen, dringt hij aan tot men neemt.
Hij heeft er nooit aan getwijfeld dat kunstenaars slechts weigeren kunnen uit timiditeit.
Soms ontdekt hij een kunstenaar met al te grote timiditeit. Dan laat hij zijn principes
los. ‘Wij die geen kunstenaars zijn hebben de plicht voor het leven van de kunstenaars
te zorgen. Wat kunnen wij groots leveren in het leven? Het grootste
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dat wij doen kunnen is het leven der groten aangenaam te maken. Dat is onze plicht.
Daarom neem deze sigaret.’
Zo begonnen is zijn avond gelukkig. Hij geraakt in volle romantiek. Als hij geld
heeft zal hij villa's en ateliers voor allen laten bouwen. Onderlijnd zijn vox coelesta
door een sombere noot. Hij voelt zich duidelik een nieteling. Er zijn duizenden
mensen die geld verdienen. Maar een oorspronkelik kunstenaar is enig. Wat is hij in
vergelijk met een kunstenaar. Plots voelt hij nog grote schuld. De schilderijen te
bezitten. Slechts zoveel heeft hij betaald. Feitelik is hij de kunstenaar tienduizenden
schuldig. En dat is dan nog een miniem bedrag. Want kunst laat zich niet betalen.
(Dezelfde grond dient hem namelik ook wanneer hij slechts 100 betaalt. Of men 100
of 10.000 betaalt, direkt hetzelfde. Het blijft feitelik even ver van de absolute waarde
der kunst).
Zo te denken maakt hem stil gelukkig. De anderen kopen of ondersteunen en
daarmee denken zij hun plicht ten einde. Hij begrijpt de kunst want hij voelt zich
eeuwig schuldig. De anderen kopen kunst zoals ze vet en kandijsuiker kopen. Hij
niet. O zeker hij niet. Hij beseft de kunst. Vertrouwelik deelt hij mij mede: ‘Ik ken
mijn schuld. De anderen menen met een paar penningen hun schuld betaald. De
idioten! Alsof men kunst betalen kon! En daarom ben ik dan ten slotte nog tevreden.
Dat ik ten minste weet dat deze schuld niet betaalbaar is. Zo onderscheid ik mij van
die honderden joden die de kunst ondersteunen. Ik heb gevoel voor kunst want ik
ben geen jood.’
Een wellustige trek siert zijn gelaat. Zijn schuldbewustzijn te bekennen is hem
een zachte coïtus. Daarom wil hij de kunstenaars immer schuldig blijven om deze
coïtus te bewaren.
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De bankroet-jazz
Eerste deel
1

De kamer van een naaistertje te Berlijn. Naaimasjien. Aan de muren galante beelden
geknipt uit tijdschriften. Verwelkt ruikertje Vergissnichtmein. Stemming zoals in
romans. Het naaistertje vlijtig voor de naaimasjien. Zingend. Zachtjes an in het orkest.
Wenn du glaubst der Mond geht unten
der geht noch lange nicht unten
das
scheint bloss so.

2

Brussel. Hetzelfde tafereel. Door het venster duidt het Gemeentehuis of St. Gudule
de stad aan. Een kanarie in een kevie. Vlijt. Zingen. Orkest verlevendiging. Vogeltje
ge zijt gevangen.

3

Terwijl de muziek deze melodie speelt, verandering van tafereel: derde
naaistertjeskamer. Het venster geeft op het cimetière Montparnasse of zo. Genre
Marie-Claire. Op het doek serpenteert dezelfde melodie met de franse originaaltekst:
Nicolette à sa fenestre.

4

Droomtafereel. Men ziet het franse naaistertje in bergère. Een herder. Révérences.
Minnespel enz.

5
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De muziek breekt het sentimentele liedje en dadelik invallen met braziliaanse
Matchiche. Het doek: een grote lichtreklaam draaiend, afwisselend hel-donker.
FUMEZ LES CIGARES NICOLETTE

Men ziet schuin opgenomen de boulevard: het domineren van de monsterlichtreklaam
en kleine ventjes.

6

Een slop van Alt-Moabit-Berlijn. Men ziet van de binnenzijde de vitrien met de
letters: bürgerliches Restaurang
Echt Patzenhofer.
Eerst enige hoofden. Rastaquouères. Meteken. Dan deze mensen rond een tafel.
Debatten. Teleurstelling.
Een galliciese jood slaat met de vuist op tafel. Zegevierend gezicht als
eurèkauitdrukking. Verrassing.
Kennen Sie Dada?
Ontnuchtering bij de meteken. Rede van de galliciese jood.
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Neen Dada is geen artistieke bluff, maar het is de oplossing van ons, van het financiële
probleem überhaupt. Ambiance. Dat is Dada. Pofeties gebaar van de galliciese jood:
HET KABARET DADA IS DE TOEKOMST
Goedkeuring. Het dadaïsme een reële waarde als een petroleumboring. Konsortium
ter uitbating van het dadaïsme wordt opgericht.

7

De poolse bankier per auto naar de bank, gevolgd door drie zware lastauto's met
poolse marken beladen. Plechtig entree. Onderhandelingen aan het loket.
De bankier verlaat even plechtig de bank. In de hand houdt hij éen bankje. U.S.A.
ONE DOLLAR.
Een twintigtal bedienden ontlasten de auto's van de poolse marken.

8

Het Dadakonsortium midden de uitvoering van het plan. Aankoop van huizen.
Ombouwing. Versiering. Skepsis van de Berlijners. Tot Silberpleite zijn dollar toont.
Koersverandering. Eerbiedige buigingen. Omsingeling van Silberpleite's auto door
huwbare dochters en cocottes.

9

Plakborden.
Strooibiljetten uit auto's.
Zonderlinge sandwichmen. Ensormaskers.
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10

Men ziet het naaistertje van het eerste tafereel. Zij sluit snel de naaimasjien. Spiegel.
Tampon. Poeder. Vrolik trap afdalen.
Vóór het kabaret Dada reeds grote toeloop van soortgelijke naaistertjes. Klerken.
Commis voyageurs.
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Tweede deel. Het Dadakabaret
11

Traag begint jazz.
Langzaam
schuiven. Voeten.
Benen.
Meer zekerheid in beweging als de saksofoon versterkt.
Versterken autosirenen, latten, speakerbuis, beantwoorden de dansers met ritmiese
zekerheid.
Revolverschot.
10 revolverschoten.
De naaistertjes en de klerken voelen zich thuis. De onzekerheid van viool Puccini
Butterfly is geweken.
Zekerheid op het plankier. Een nieuwe periode van het positivisme: Jazz.
De saksofonist schreeuwt. Alloh!!
En allen: Alloh. (Kiek van de monden).

12

Huizen nevenaan. Vlijtig arbeiden van dactylo's en klerken. Een ogenblik valt de
muziek stil, zodat het getip geluidloos is. Zeer intens getip, maar geluidloos. Dan
Knal.
10 knallen.
De muur wordt dun.
Het ritme dringt door. De dactylo's verstarren de handen boven het klavier. De
klerken star de pen in de hand niet schrijven.
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Kiek van Dada in sneller tempo. De muur heel dun: papier.
De dactylo's klappen de schrijfmasjienes dicht. Klerken verlaten de lessenaars
zonder de rekening te sluiten.
De klerken en de dactylo's naar beneden, paarsgewijze en in jazztempo.
Het verlaten buro.
Een almanak valt van de muur.
In de papierkorf.

13

Een pensionaat. De voordrachtzaal. Een professor in voordracht over
Götterdämmerung. Und also in diesem Sinne Richard Wagner der gute Germane.
Bakvisjes: slapen, bonbons eten.
Revolverschot.
10 revolverschoten.
En alle bakvisjes: dadelik begrijpen. Kiek van bakvisjesmonden: Alloh!
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Als ordewoord rush naar buiten.
Kiek snelle beweging van bakvisjesbenen.
De heer professor alleen. Hij sluit de boeken: Götterdämmerung.

14

De straat vóór de bar Dada. Van rechts komen de dactylo's en de klerken, van links
de bakvisjes. Verbroedering. Versmolten dringt de groep Dada binnen.

15

Eivolle bar Dada. Nietdansers versterken het orkest. Met glazen, sirenen, stoelen,
honden, vorken en messen. En de uitvinding van Mr. Browning die nu eerst tot haar
recht komt als levensaffirmerend geluid. Parketvloer dansers als haringen in ben. Te
klein. Jazz op tafels. Jazz op de trap.
Kiek van deze beweging in konkave en konveksspiegels.

16

Het huis DADA van buiten gezien. Kiek: de gevel van zeer nabij. De ruiten trillen.
Paukeslag.
De gevel beweegt.
Barsten. Men ziet de ontwikkeling van de barsten in de zin van een lopende
tekening over de gevel.
Orkest cimbalen.
Rinkelen.
Op het doek: ruiten breken. Barsten de deuren.
Of worden met geweld uit de scharnieren geslingerd.
DE JAZZ OVERSPOELT DE STRAAT.
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Pêle-mêle de tans sterke jazzkapel en de dansers. Men ziet vergroot de buis van een
saksofoon, de buik van een banjo.

17

Het verlaten lokaal.
De verlaten piano.
De luchter valt. Piek doordwarst het klavier. Klavier in scherpe hoek saamgeklapt
rond spil-piek-luchter.
De wanden. De verlatenheid verduidelikt de reklaamborden.
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18

Een stille straat. Plots: de buis van een saksofoon. De buik van een banjo. En
de
jazz. Klerken, dactylo's, mannequins, schooljongens, bakvisjes, dadaisten,
kleermakerspoppen, een stuk van het standbeeld van Debussy, iemand in
Barbarossados, de figuranten van La Juive. Een ouderling die op Tirpitz lijkt. De
harmonie van Zehlendorff. De beroemde koning der onanisten.
Alle danskursusjazzpassen zijn verdwenen. Le lyrisme souverain. Ieder jazzt
instinkt. Krachtinspanning van Centraal-Europa om te vernegeren.
In het midden
Sadi Ride
de schone neger.
Dominante.
Superioriteit.
Concierges vervoegen de dansers.
Klavierleraressen verlaten éen sprong Schumann.
Een neger skandeert. Beweging met bamboestok. Ritmiese beweging van schouders.
Van heupen.
De jazzbegeleiding schreeuwt.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

133
Tikketasje
tikketasje
(wat in Suaheli betekent: de heupen ritmies bewegen.)
Burgers hijsen de zwart-wit-rode vlag. De beierse, de pruisiese, de pauselike. De
symmetriese arend met de kroon.
Het geheel. Dan de arend alleen. Dan de kroon alleen. Terwijl de kroon op het
doek blijft, komt het jazzbeeld uit de bekende flou. Snelle verduideliking. De kroon
valt te midden van de jazz.

19

Revolutie?
Dada-jazz revolutie?
Men ziet aanrukken Noske,
Noskieten, grüne Polizei, Sipo, Sipol enz.
Masjiengeweren. Vlammewerpers. Handgranaten. Militaire verordening.
Die Revolution ist mit allen Mitteln zu bekämpfen.

In vogelvlucht de straat.
Van links komt jazz. Van rechts komt Noske (Justav).
Links banjobuik: vergroting.
Rechts masjiengeweer.
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Vertraging van jazzritme. (En in het orkest zwijgt de bruitistiese begeleiding.)
Traag slingeren
van de
vijandige
groepen.
Dit in kiek vogelvlucht.
Twee beesten
de
groepen
tegenover elkaar
TOT
Met een kleine voorsprong op hetgeen op
het doek gebeurt
Orkest
PAUKEN
bArst homeriese lach.
Kiek van links naar rechts, van laag naar hoog (naar boven geschoven perspektief)
toont wijdopengespalkte monden. Lachen in zeer snel tempo gedraaid. Een man uit
de bende hand aan de mond. Roepen.
Der Noskeschieber

Men ziet vogelvlucht of schuine kiek de jazzmassa de Noskestep uitvoeren. Met het
plotse stilstaan. Het schot.
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Het achteruitdeinzen in éen-twee-drie stap. Daarbij het geskandeerde zeggen.
Noske
Noske
schiesst
noch
was.
De Noskieten. Verbouwerering. Gezichten van alsof de wereld andersom. Hangt
Atlas van onderaan te bengelen, in plaats van braaf te torsen. Staan de
uitdagingsagenten nu aan de zijde van het publiek. Wordt de Sipo uitgedaagd. De
Sipo uitdagen...
De jazzgroep maakt gebruik van deze verbijstering. Stroomt in de Noskegroep.
Vrede op aarde. Vooreerst onduidelik gewarrel. Langzamerhand (wat op film
‘langzamerhand’ kan heten; niet macaroni-psychologie) doordringt jazzritme de
chaotiese klomp. Dactylo's vangen lief Noskieten. Dan de Noskieten zelf meester
der situatie omvatten dactylo's.
Eén na éen versterken de bruitistiese instrumenten jazzritme.
Gekomen op het punt: Noske, Noske schiesst noch 'was, richten soldaten de
masjiengeweren in de hoogte. Vuren. Verplaatsen de jazz in een meeromvattende
eenheid. Masjiengeweren als bruitistiese begeleiding van jazz. De rijksweerbaarheid
opgeslorpt in de dans. Zegevierende jazz.

20

De massa nu dik in de relatief smalle straat regulariseert noodgedwongen jazz. De
jazzstappen bepaald door de hoeveelheid volk in de ruimte-straat.
Voorop de initiale banjo en de initiale saksofoon, geflankeerd door masjiengeweren.
Beweging afgesloten door de rollende keuken van de kompagnie. Men ziet de
wagen voorbij rollen, de achterwielen groot op de in helling opgenomen straat.

21

Plein. Kerk.
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Als muziek enkel een klok.
Namiddagceremonie. Vrouwen. Poolse landverhuizers. Een heer met zijden hoed.
Orgelspel. Kerkelike melancholie.
De twee hoeken van een straat op het plein mondend, zonder diepte daarachter
opgenomen. Vlak gelijk met de straathoeken: de banjo, de saksofoon, de snuit van
een masjiengeweer.
De diepte van onder: duizenden jazzbenen.
Terwijl op het doek de jazz het plein overspoelt, is het orkest twee krachten: het
jazzbruitisme en de klokken.
Op de trappen van de kerk: de heren van de kerkelike kommissie hevig protest.
De koster verschijnt met de banier van Sint Michiel. De gelovigen, - hoofdzakelik
vrouwen, - eerste beweging: terugdeinzen. Dan zoiets als het gebaar van ‘ver-
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kracht mij a.u.b.’ De jazz kringt rond de kwezels. Noskieten doorbreken de kring.
Omvatten de kwezels. Wie schön ist's in den Armen eines Noske-Gardisten.
Klokken kleppen wanhopig en de jazzbruitisten nerveus de klokken te
overschreeuwen.
Bakvisjes lief gebaar halen de heren van de kerkelike kommissie in de ronde
terrible.
Een moment twijfel: stilstand op het doek. Windstilte.
Maar in het orkest de uitdrukking van kamp. Klokken - en jazz: masjiengeweren,
ketels, pauken dragen banjo's en saksofoon.
De bakvisjes miemen kavalier en voeren de heren van de kerkelike kommissie.
Smalle handjes om dikke polsen. Gaga's kinderlik onzeker wagen eerste stappen in
het nieuwe leven = jazz. De koster laat Michiel in steek. Een bakvisje, boudeermine,
zegt: Waarom danst Mijnheer Michiel niet mee. Zij neemt de banier. De banier van
Sint-Michiel, - de heilige krijger en de vertrapte slang, - wappert beschermheilige
boven jazz.
Paroxisme van de strijd valt de muziek, - klokken en jazz, - een ogenblik stil,
terwijl
dan op het doek de grote aktie.
Als de kerk is opgenomen in de jazz, begint de jazz-muziek zachtjes slechts met
banjo's. Stijgende assimilering. Saksofoon. Bruitisten.
En de klokken. Frère-Jacques-melodie opgenomen in het jazzritme en het lawaai.
Klokken verplaatsen de jazz in een meer omvattende eenheid.

22

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

Klokken dragen de jazz over de stad.
Op de onderhelft van het doek panorama van de stad; daarboven klepelt gewonnen
verloren een klok.
Men ziet van het kerkplein uit de jazz langs vele straten de stad overspoelen.
De hoofdkerk en vier kleinere kerken, - een hen en kippen. - Vijf torens. Vijf
klokken. Eerst klepelt de grote, dan beantwoorden de vier kleine klokken.
Evangeliese kerk, Calvin, Luther, Katholieke, gnostiese, neo-gnostiese kerk: alle
klokken klepelen jazz.

23

Een klok klepelzaait jazz boven een arbeiderswijk. Kinematografiese metafoor:
graankorrels doorklieven snel de ruimte, vallen temidden groepen.
Het volk dringt uit huurkazernen.

24

Een rentenierswijk. Daarboven: klok klepelt jazz. Schuchter worden simultaan veler
huizen rolblinden hooggerold. Vensters geopend. Hoofden.
Twee interieurs naast elkaar met matematies juist hetzelfde schouwspel. Ronde
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tafel. Kaartspelers. De zwaaiende klokbeweging doet het dekor trillen. De heren
leggen de kaarten terzijde. Kort-beslissend tragies gebaar. 't Gaat gebeuren. Een heer
twee vingers in de hoogte. Hij spreekt. Jetzt ist die Zeit zu Skat vorüber. (De Vliegende
Hollander, voorspel).
Schuchter wagen zij zich op straat. Beproeven step op jazztempo. Steeds te laat.

25

Men ziet Berlijn in vogelvlucht.
In vele straten geïsoleerde jazzgroepen.
Concentriese beweging naar de stadaders.
Alexanderplatz. Met het kontingent van de proletariese jazzjoden.
Rosenthalerplatz. De proletariese jazz.
Kurfürstendamm. Jazz van bankiers en cocottes.
De pederastejazz.
De kellners.
De portiers.
De kokaïnleurders.
Enz.

26
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Potsdamerplatz in schuine en nabije vogelvlucht. Hoger: van Alexanderplatz, van
Wittenbergplatz, van Alt-Moabit, van Neukölln stromen de jazzbands samen naar
Potsdamerplatz.
Van Potsdamerplatz over de Budapesterstr., over Unter den Linden tot aan het
Schloss lange jazz-band-ketting.
De historiese kanons van het Zeughaus, - Ulm, Austerlitz, Jena, - vuren begeleiding
jazz.
De Doom wankelt, de Doom valt.
Het Kaiser-Friedrichmuseum wankelt, valt. Schloss. Wankelen. Vallen.
Auto's, autobussen begeleiden de dans in nerveuze stilstaansiddering.
De Stadtbahn rolt in tempo jazz.
De grond beeft: siddering en gemurmel van jazz in de Untergrundbahn.

27

Een ogenblik: de verlaten kamer uit 10. Almanak. Papierkorf. Kiek zonder beweging
blijft betrekkelik lang op het doek: polaire spanning.

28

Symbolies tafereel.
Een straathoek. Een politieagent. Komt de Wandelende Jood. (Precies deze van
August Vermeylen). Hij nadert de agent. Vraag:
ben ik hier nog ver van Spandau.
Knuppel-aanwijzing. De wandelende jood verdwijnt in de richting van Spandau.
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Derde deel
29

De belfried van Gent. De klok. Klokke Roeland. Kleppen. Luiden. Lui - den!
Kleppe brand en luide storm in Vlaanderland.
Jazzstorm.

30

Het doek een landkaart van België. Daarboven luidt klokke Roeland. De landkaart
trilt.

31

Sint Gudule. Klok. Klepelen.
Brussel: het ‘gemoedelike’ leven. Café's. Terrassen.
Dagbladventers. Dagbladen. Manchettes. VAGUE DE BAISSE.
Lisez la Vague

Gesprekken. Brussels gebarespel. Alles moet beterkoop worden.
De frank gaat terug naar vredesniveau. Denk er om.
Men ziet op het doek twee bankjes. 5 frank. One dollar. Verenigd door het
mathematies-symbolies teken =.

32

Men ziet reklamen. Diegene die een paar nestels koopt, krijgt de schoenen cadeau.
Wie voor vijf frank waren koopt, krijgt twintig frank.
De krantejochies draven: lisez la vague!
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lisez la vague!!

33

Aan een terras. Een dame en een heer genieten koffie, koeken, slagroom enz.
Even praten. Kellner wenken: betalen. De heer met een stuk van vijf-en-twintig
centimes. De kellner geeft 20 centimes weer.
Het hele terras. De mensen genieten koffie, koeken, slagroom. Zaligheid. Les
béatitudes.

34

's Nachts.
Een schutting, aankondigingen.
Komt een aanplakker. Vlijt. Niet lang en men ziet het resultaat: een reeks plakkaten,
elk afzonderlik als volgt:
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MEDEDELING

De Duitsers betalen.
Alle Belgen ontvangen bijgevolg de hun verschuldigde sommen.
De vague de baisse rolt.
Wij gaan de vredeskoers tegemoet. Nog een beetje geduld.
Gedurende deze korte tijd van wachten, plaatst gij best uw geld in Schatkistbons
De beste schuldenaar is de staat. Plaatst geen geld in industrie.
De Staat betaalt meer.
Schatkistbons aan 6% vrij van alle belasting. 5% korting.
Men zegge het voort.
De aanplakker verdwijnt links. Dadelik van rechts de aanplakker nr. 2. Sneller werk:
borstelen, stijfsel, kleven.

BERICHT

De ‘Vague de Baisse’ zwelt.
Ondertussen: de enige zekere plaatsing is de schatkistbon
Wat is de rijkdom van een land?
DE STAAT
Daarom koopt schatkistbons aan 6½% vrij van alle belasting.
Intekenaars 10% korting
Links verdwijnen. Nu volgen snel en versnellend tempo, - vlug afdraaien van de
filmrol, - de derde, de vierde, de vijfde, de zesde aanplakker. Elk op zijn beurt
overborstelt wat de voorgaande plaatste. De tekst steeds bondiger en dringender met
stijging van procent en korting. 8%, 8½%, 9%, 9½%. Het aanplakken, d.w.z. de
stijgende aanbieding van de staat, gebeurt in zulk tempo dat tot lezen nauweliks tijd.

35
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La Butte. Le Sacré Coeur. De klok klepelt jazz.
Notre Dame. De engel. Thebaanse trompetten.
Panorama van Parijs. Vliegeniers. Strooibiljetten.
De straten. De kranten. L'Intran.
Verklaring van de regering
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Les Anglo-Saxons n'achètent plus nos vins. Ils préfèrent leur bière
pâle.
Le peuple français boira son vin.
Buvez
Les héros de la Marne, de Verdun, de Péronne boiront dorénavant le vin français.
La terre française aux Français
Fécondité.
Le litre à 2 sous.
Vive la France.
Het volk. Zweven van de strooibiljetten boven het volk. Grijpen. Handen.

Combattez la vie chère
N'achetez que des marchandises bon marché. Quelles sont ces marchandises?
Le vint et
le bon du Trésor
7% libre d'impôts.
Devoir National.
A la caisse.

36

Een landkaart van West- en Centraal-Europa. Berlijn, Brussel, Parijs. Men ziet drie
jazzgroepen over de landkaart naar elkaar bewegen.
In de linker benedenhoek verschijnen twee engeltjes. Een blijft op plaats. Het
andere vliegt naar de rechter bovenhoek; neemt het ene einde van een rol mede.
Zo wordt de rol in diagonaal over de landkaart gespannen.
DE JAZZ VERZOENT DE VOLKEN

37

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

Warschau.
Een regeringsoptocht in jazzvorm.
Schoolkinderen.
Soldaten.
De regering. Het clergé. Enz.
Een monsterschild:
De regering treedt Dada bij
DADA REDT EUROPA
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38

Het karnaval te Nice.
De stoet. De clou van de stoet: de triomfwagen van
LE BON DU TRFSOR

39

Monte Carlo.
Grote feesten. Uitroeping van de prins van Monaco als erepresident van de europese
Dadarepubliek.

40

De havens. Hamburg. Antwerpen. Marseille.
Lege steamers. De sirenen fluiten (in het orkest sirenen: jazz).
De sloppen stromen de straat op.
De bordels open.
De meiden in bordeelkledij kuddig naar buiten totdat zij zijn in armen van
buildragers: havenjazz. Op de werf, op de schepen. Een hollandse janmaat werpt zijn
goudase pijp weg.

Vierde deel
41
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De Grote Markt te Brussel. Menigte. Het aanrukken van de menigte langs de zijstraten.
Feestelike stemming.
Een verhoog. Komen de hoogste vertegenwoordigers der natie. De koning, de
ministers, het haut clergé, de magistraat der hoofdstad enz. Uniformen. Sluiers.
Banieren.
- Orkest hoog-bruitistiese begeleiding: zegejazz, tot klokken en pauken afsluiten.
Sint Gudule. Thebaanse trompetten.
Aandacht bij het volk. De koning staat recht. Kort boniment. Hij verleent het woord
aan de minister van financiën.
De minister van financiën. Toejuiching. Hoeden. De minister spreekt. Bij het
publiek stijgt de aandacht tot goedkeuring. Begeestering.
‘Het is het doel van de regering de staatsekonomie nog gunstiger uit te bouwen
dan tot hiertoe het geval is geweest. Daarom heeft de regering besloten tot de eindelike
uigave van een niet-gelimiteerde lening schatkistbons, tegen 10%, vrij van alle
belasting, en met 75% reduktie voor de inschrijvers. Passez à la caisse. Zodoende
zullen wij tot de realisering komen van onze levensmaxiem: e l k b u r g e r e e n
r e n t e n i e r .’
Hoeden de hoogte in.
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Wilde begeestering. Extase.
De minister van financiën in triomf op sterke schouders gedragen.
De burgemeester - opnieuw aandacht bij de menigte - leest de laatste
stadsverordening:
Concessie wordt verleend tot het bouwen van 2000 nieuwe dancings.
Elk huis gesitueerd in het centrum moet in dancing worden omgebouwd.
Oproep: Nog een laatste dure plicht: het bouwen van de dancings.

42

Een vergadering van de Académie française. Erkenning van het woord jazz.
Plechtigheid.
Le Maréchal.
L'archevêque.
Le président.
als peters van het jazzkind.

43

Het centrum. Naarstig mierenest. Transformatie der winkelhuizen in dancing. Het
ene huis naast het andere rijst klaar met de aankondiging: ouverture le 5; ouverture
le 6; ouverture le 7; enz.
Ondertussen laten vliegeniers briefjes vallen.
Kranteventers draven met zegeberichten.
Leest de nieuwe staatszege.
Ougrée sluit.
Cockerill sluit.
Espérance-Longdoz sluit.
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Berichten die steeds op een donder van goedkeuring worden onthaald.
Transformatie van de nationale bank in: GRAND DANCING NATIONAL.

44

Inhuldiging van het gedenkteken opgedragen aan de
ONBEKENDE JAZZDANSER.

45

De eerste dag van het algemeen rentenier zijn. De jazz als nationale arbeid.
De werkstaking der dieven. De werkstaking der hoeren. Rien à faire, monsieur.
J'ai des bons du trésor. - De werkstaking der engelemaaksters.
Einde van jarelange liaisons. Men ziet een vrouw-van-dertig een oude heer verlof
geven; daarna hoe een twintigjarige jongeling haar zelf verlof geeft. De dieven
vertikken het handzakjes te stelen.
Protestmeeting van de aldus bedrogenen. Redelike verdeling van de nationale
goederen. Dagorde: Rationering van de nationale potens.
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46

Een echtpaar in gesprek. De vrouw angstig. De man geruststellend. Morgen ga ik
mijn schatkistboninterest halen. Het leven is eenvoudig, mijn lieve vrouw.

47

Van hun schatkistbons willen ook de beroepsmuzikanten genieten. Leggen de
instrumenten neer. Een ogenblik verbouwerering en teleurstelling onder het feestelike
publiek. Wie zal nu muziek maken? Jazzen zonder muziek?
Maar twee mensevrienden: de heren Léon Bourgeois en Romain Rolland redden
de toestand. (Jazz zonder muziek: de toestand werd hachelik). En het orkest wordt
samengesteld uit de filantropen en mensevrienden der beide kontinenten: de
zich-eeuwig-offerende mensheidsheroën. Bourgeois Léon. Rolland Romain. Duhamel
Georges. Wilson Woodrow. Moens Wies. Havelaar-de-rechtvaardige. Der
Hasenschiller. De liefdadige man van Klondyke die zijn bult tot draaiorgel omwerken
liet. En anderen. En het feest duurt voort. Terwijl:

48

Het hotel van de minister van financiën. Burojongens bezig met koffers pakken.
De minister papieren samenlezen. Voorbereiding ener beslissende reis.
In een flou: souvenir, wordt nog een stuk van het jazz-begin gegeven. De bar Dada
met de eerste timiede jazzdansers. Langzamer gedraaid: kontrastmaatstaf.

49
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Het kamertje van het midinetje. Verlaten. Almanak. Papierkorf.
Langs de straat: een blinde.
En in het orkest even weer de sentimentele wijs:
Wenn du denkst der Mond geht unten.

Vijfde deel
50

De dageraad.
Een kiek die achtereenvolgens de verschillende finansministeries toont, opgenomen
als éen straat door het verplaatsen van het apparaat in auto geplaatst. Niet separaat
vues, maar kinetiese ontwikkeling.
Het doek loodrecht in drie gelijke vakken verdeeld, toont drie finansministeries:
het duitse, het belgiese, het franse. Uit elk gebouw komt een ventje: de portier. Op
de drie vakken simultaan toneelspel van de portiers. Even rondkijken. Dan hangen
de drie portiers elk een plakbordje op een in het oog springende plaats van het hun
toevertrouwde gebouw. Voldoening. Simultaan hande-wrijven. Exeunt de portiers.
De drie borden naast elkaar.
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Ernstig jongmens gevraagd
Prima referentiën niet van node Initiative
Bezigheid: Gewichtige mededelingen aan het publiek
Le Ministre des Finances
demande
jeune homme sérieux
pour faire grave et intéressante
communication au public
Initiative sine qua non
Ernsthafter Jüngling
findet Stellung
beim Finanzministerium
nur Initiative erforderlich

51

Op het doek blijft nu éen ministerie, b.v. het belgiese, als tevens voor de andere
representatief, over.*
De late jazzers gaan voorbij en huiswaarts. Lezen nonchalant wat op het bord.
Geen belangstelling. Ook de heer Joseph Caillaux onder de huiswaartskerenden.
Jongeling met initiative? Neen, spijts neiging, is dit niets meer voor hem. Il a le
sourire.

52

*

De auteur neemt het belgiese ministerie als het voor hem meest nabijliggende. Moest het
scenies voordeliger zijn een ander ministerie als representatief uit te lezen, zo is tegen deze
mutatie niets te zeggen. De sceniese geschiktheid van deze keus te kontroleren behoort tot
het gebied der regie.
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De muziek, - door haar zwijgen, - kondigt aan. Zwijgen is goud waard.
In illo tempore
verschijnt Charley Chaplin op het doek. Hoed, wandelstok, schoenen, - knevel.
Het bericht lezen. De hoed op de wenkbrauwen zetten en nogmaals, - aandachtiger,
- lezen. De hoed weer achteruit. Ernstig jongmens. Jawel. Dat is hij. Hij is die is: het
gewenst jongmens = Charlot.
Energies aanmelden bij de portier. Charlots beroemd groeten. Hoed. Hand op het
hart: ik ben de jongeling zonder prima referentiën, maar met initiative. De portier
verwijst naar de sekretaris. Bij de sekretaris. Zelfde spel. Ik ben Charlot het ernstigste
jongmens van de aardbal. De sekretaris introduceert Charlot bij de minister. Charley
op afstand hoofse groet; gereserveerde ronde lach om de mond.
De minister in reiskostuum. Koffer gereed. Verrast bij het binnentreden van
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Charlot. Maar geweldig handdrukken na het vernemen van de reden tot dit matinaal
bezoek. Omarming. Charlot zet z'n hoedje zoals het hoort.
De minister telefoneert. Op handdraaien zijn de hoofden van de staat present.
Triomfantelike ontvangst van Charlot. Vleiende woorden. Vous avez l'air intelligent,
mon garçon. Enz.
De minister geeft uitleg. B.v.: neemt een pak schatkistbons en wil deze in 't vuur
werpen. Charlot weerhoudt hem. Laat af, ik weet waarom het gaat. Alles begrepen.
Wijsvinger richting oog. Je hebt ogen of je hebt er geen.
De ministers, herhaald eerbiedig buigend, af. Rennen de trap af. Springen in auto's.
Snel koffers. Hop. In 120 km tempo weg. Even een blik achterwaarts. Adieu vous
veaux.
Charlot alleen in het prachtige empirekabinet. Spel: Charlot als staatshoofd. Ronde
hoed schrijlings als steek Napoleon.

53

De straat rond 10 uur. Volk stroomt samen richting ministerie van financiën.
Levendige bewegingen, zoals: Wij zullen 'ns zien.
Een vogelvluchtkiek geeft het ontmantelde finansministerie, door de menigte
omsingeld.
Men ziet een kleine minderheid met een grote portefeuille. Anderen met een dik
pak onder de arm. De meerderheid echter met een zak nauweliks te bewegen.
Ook rollen aan: wagens, auto's en lastauto's vol papieren. Een zicht over deze
voertuigen.
Het station. In de hal de aankondigingen:
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Schatkistbons de beste en sekuurste plaatsing.
De aankomst van treinen uit de provincie. Stappen uit de treinen: boeren sjouwend
aan korven en manden vol waardepapieren. Heren, - dorpsnotarissen en zo, - met
reiskoffers (mooi zwijnsleder).
Goedertreinen met effekten beladen.
Langs de grote heirbanen naar de hoofdstad leidend: verhuiswagens vervoeren de
staatseffekten uit de provincie.

54.

Charlot op het balkon. De menigte. Geroep. Wij eisen de minister van financiën.
Charlot rustig: Ecce Homo. Onder het publiek: onthutsing, afkeuring, woede. Zelden applaus.
Charlot geruststellend ‘ik ben een financieel genie’ inviteert het publiek een
delegatie tot hem te zenden.

55

Het kabinet. De delegatie binnen. Met portefeuilles, zakken, manden, korven. Gebaar
van de delegatieleider: quand il n'y en a plus...
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De delegatie werpt stapels papieren op Charlots empire ministertafel.
Charlot
neemt voorzichtig éen waardepapier; neemt bij middel daarvan vuur aan de open
haard. Steekt een monstersigaar aan. Fauteuil. Gemoedelik roken. Kruisbenen.
Handpalmbeweging: ziedaar de oplossing, mijnheren.
‘Vraag mij niet waarom ik zo onvoorzichtig met deze schatkistbon omspring.
Veeleer waarom ik zo luchthartig een sigaar, - een sigaar mijnheren! - aansteek.’
Handen grijpen naar het sigarenkastje. Wat ledig.
De laatste sigaar van het vasteland mijnheren.
Charlot naar het venster. Hij werpt de brandende schatkistbon naar beneden.
De schatkistbon valt temidden opgehoopte schatkistbons.
Charlot: Le vrai feu d'artifice est d'être magnanime.

56

Maar dit is een groot voordeel:
het onvermijdelike wordt snel begrepen.
De mensen hand in hand hervatten de een ogenblik vergeten dans rond de
brandende staatsrijkdom.
De mensevrienden (zie hoger) wakkeren het vuur aan, waaien met hoeden, mantels,
enz. Waaien in jazz-tempo. D.w.z. de jazz plasties uitgedrukt door een
ritmies-gelijkwaardige afwisseling van kort en lang waaien, van links naar rechts,
van hoog naar laag en andersom.
Volledige jazz: muziek, dans, plastiek, - ook zang. De schoolkinderen onder leiding van Charlot zingen het nieuwe nationale lied (in
het orkest: kinderstemmen: helder).
Ich bin pleite

j'aime la banqueroute
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Du bist pleite

tu aimes la banqueroute

Er ist pleite

il aime la banqueroute

Wir sind pleite

aimons nous la banqueroute

Ihr seid pleite

aimez vous la banqueroute

Sie sind pleite

ils aiment la banqueroute

De klokken luiden. De vlammen slaan om de kultuur-getuigende gebouwen.

57

De buik van een banjo, de buis van een saksofoon. Het eerste-toneel-kamertje.
De maan schijnt op de kalender.
Eén enkel krantejochie draaft door stille straten.
C'EST LA BANQUEROUTE
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De kudde van Claire of de maagdelike bommelaarster
Ci gît Margot, la gente damoiselle
qu'eut deux maris et cependant mourut pucelle.
MARGUERITE D'AUTRICHT

Men zou zich kunnen afvragen waarom Claire op achttien jaar bijna niet meer onder
de ouderlike tucht stond. Ik zou b.v. kunnen antwoorden dat men mij op mijn woord
te geloven heeft en dat het aldus voldoende is wanneer ik verklaar dat de achttienjarige
Claire niet meer onder de ouderlike tucht stond. De mensen die echter zó weinig
waarheid en konsekwentie in hun leven brengen, verlangen echter van de literatuur
detailverklaringen en zulke precision die als geheel overbodig zouden kunnen
beschouwd worden. Dat ik deze verklaringen geef impliceert geen regel in deze zin.
Ik wil hier ook bijvoegen dat ik aan deze verklaringen niet het minste geloof hecht
of ook niet het tegenovergestelde, dit is dat ik ze volkomen diskrediteer. Ik geef ze
enkel om een verklaring te geven en beken dan ook volmondig dat ik ze zelf hier op
staande voet verzon. Aldus de vader van Claire was koopman en liet zich weinig met
de zorgen van het gezin in. Hij had immers een vrouw. Hij veronderstelde dat deze,
buiten de maatschappelike rol dat ze zijn vrouw was, ook nog wel de plicht van
steunpilaar van het gezin op zich zou nemen. Daarom nam men toch ten slotte een
vrouw. Deze veronderstellingen van de vader van Claire waren echter op gans losse
grond gebouwd. De moeder van Claire scheen inderdaad een zeer lichtzinnige
opvatting over de plichten der moeder als steunpilaar van het huisgezin te hebben.
Pas duikt bij de lezer de vraag op hoe het mogelik is dat een moeder tot zulk peil
van dekadens kan zinken of ik ben hier weeral gereed daarop te antwoorden. De
moeder van Claire was zeven en dertig jaar en zij kon zonder overdrijven beweren
dat zij slechts vier en dertig was; daarenboven voelde zij zich zelf als een vrouw van
dertig en haar toiletten waren nog immer zo dat zij ook een vrouw van vijf en twintig
niet zouden misstaan hebben. Door dit diminuendo kan men zich alreeds een idee
vormen over het karakter der moeder van Claire. Wanneer ik er zou bijvoegen dat
haar man haar verwaarloosde zou dit overdreven zijn. Het is evenwel niet uitgesloten
dat haar man niet enkel oog zou gehad hebben voor haar schoonheid, die hij dan toch
gedurende ongeveer de helft harer ontwikkeling trouw gevolgd had, wat in een
menseleven zonder twijfel zeer beduidend is. Het kan dus wel zijn dat deze
vijf-en-veertigjarige man zodanig zijn vrouw kende dat hij het voor zijn levenservaring
noodzakelik hield, ook het leven langs andere zijden te beschouwen, want de vader
van Claire was ongetwijfeld een liberale geest, die veel belang aan levensdokumentatie
hechtte. Het kan natuurlik niet zonder meer gezegd worden dat deze
levensaanschouwingen konsekwent doorgevoerd werden.
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Brieven die zijn echtbreuk zouden kunnen bewijzen heb ik ongelukkig niet in mijn
bezit; ware dat wel het geval dan zou ik er natuurlik gebruik van maken om mijn
karakterschets histories te baseren, zonder u echter de brieven in extenso voor te
leggen, wat het verhaal te langdradig zou maken en mij bovendien het rechtmatig
verwijt van ‘gemis aan proporties’ en ‘onderscheid bij het essentiële’ op de hals halen
zou. Tengevolge moet men datgene wat ik over de verhouding van de vader tot de
moeder van Claire schreef juist zo opvatten als ik het deed, namelik als een
mogelikheid. Mijn vurigste hoop is dat de goede romanciers met mijn karakterschets
vrede zullen nemen. Ik dacht dat het zeer normaal zou schijnen wanneer ik de
verwijdering der beide echtgenoten aldus verklaarde; daarenboven kwam me de vijf
en veertigjarige koopman die, na een achttienjarige echt, meent ook de andere
levensmogelikheden niet eenzijdig te mogen voorbijgaan, als een fatsoenlike burger
der romansamenleving voor. Deze psychologie kan ik volmaken wanneer ik daarbij
voeg dat de koopman in ieder geval meer opgeslorpt werd door de bedrijvigheid zijn
kapitaal te vermeerderen dan wel door het schitterende liefdeleven, zij het dan met
zijn vrouw of met een minnares. Zo kwam het dan dat hij de feestelikheden thuis en
de theaterbezoeken in gezelschap van zijn vrouw tot het hoogst nodige limiteerde,
om het meeste van zijn vrije tijd in een club door te brengen, waar hij, tussen poker
en wijn, ook nog zaken af te handelen wist. Hij was echter genoeg levensman om
zijn vrouw geen reden tot klagen te laten; wanneer het nodig was nodigde hij enkele
gasten uit; hij ging met zijn vrouw naar een normaal aantal premières en kocht haar
jaarliks de nodige geschenken. In het geval dat zijn vrouw niet speciaal op zijn liefde
geschikt was, moest zij hem dientengevolge ook voor een ideaal echtgenoot houden.
Deze typering van de vader van Claire die ik overigens uit een jarelange
romanervaring gekristalliseerd heb en dus tevens ook een synthetisering is, had enkel
belang in zover zij de nodige ruimte moest scheppen, waarin ik de moeder van Claire
zou plaatsen, persoon waarop het, gelijk ik reeds gelegenheid had te schrijven, als
gewaande steunpilaar van het gezin, voornamelik aankomt.
De moeder van Claire nu hield haar man voor een ideaal echtgenoot, dat wil dus
zeggen dat zij, zoals ik het ietwat hoger reeds trachtte te betogen, de voortdurende
aanbidding vanwege haar man niet als het hoogste goed op aarde beschouwde. Nu
echter zal ook onmiddellik aan de lezer dat kontrast opvallen, dat ook in de omgeving
van het gezin levendig gekommentarieerd werd. Ik deed reeds opmerken hoe de
moeder van Claire haar ouderdom melodieerde. De boosaardigsten uit hare omgeving
meenden dan ook zonder verdere procedure te mogen aannemen dat dit rajeunissement
niet enkel haar weliswaar ideale echtgenoot gelden kon. Elk liberaal mens zal toegeven
dat het al te lichtvaardig is uit zulk vaag kontrast zulke konklusie te halen. Niettemin
was deze konklusie een bijna algemeen geldende. Bizonder de vrouwen waren zonder
meer overtuigd. De mannen waren meer gereserveerd, wat de vrouwen in hun
overtuiging sterkte. Bewijzen lagen echter en natuurlik niet voor, zodat het echtpaar
algemeen geëerd werd. Immers men
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veronderstelde en dat maakte de echtgenoot niet tot een sganarelle, maar wel tot een
hoogst interessant, achtenswaard burger. Positief wist men slechts dat deze ‘femme
de trente ans’ wel umschwärmt werd door de don-juaneske jongelingschap der stad,
doch dat gebeurde dan ook steeds in gezelschap, op avondfeestelikheden die
echtgenoot insgelijks door zijn tegenwoordigheid vereerde. Buiten dit wist men ook
nog dat een jonge neef van de echtgenoot dikwels de familie bezocht ook als mevr.
waarschijnlik alleen thuis was. De dienstboden die zich vol offervaardigheid lieten
ondervragen konden niet anders dan verklaren dat de neef een pracht van een mens
was, die hun dikwels een fooi gaf en voor de rest op tee kwam. Ten laatste werd haar
daarvan een verwijt gemaakt dat zij zo zelden met haar dochter shopping of op visites
ging; zij zou, meende men, niet graag tonen dat zij reeds zulke grote dochter had.
Dat was alles.
Van overspel kan bijgevolg zo maar niet zonder meer spraak zijn. Enkel blijft uit
dit alles te onthouden en zover moest ik het ook brengen: dat de moeder meer belang
in haar zelf stelde dan in de toekomst van haar dochter en dat zij verder het gezelschap
van deze achttienjarige niet als een aanbeveling beschouwde. Zij was echter
helderblikkend genoeg om te begrijpen dat men een achttienjarige dochter niet
onmeedogend achter tralies houden kon, zelfs niet als men haar dan toeliet
‘Demi-Vierges’ te lezen.
Ten slotte nog dit: zij meende dat sluwheid opwegen kan tegen een te vroegtijdig
gebruik maken van vrijheid. Zij ging zelfs zover de gedachte dat haar dochter
gemakkeliker een treffelike man vinden kon wanneer zij het leven niet door tralies
gezien had, toegedaan te zijn. En nog dit: een dochter die zelf geheimen te verbergen
had, zou niet zo hunkerend de geheimen harer moeder trachten te doorgronden en
deed ze dit wel, dan zou het reeds zijn met de liberaliteit van een ervaringsvolle
vrouw.
Mijne lezers zullen tans wel niet meer tegen het onwaarschijnlike aanstoten,
wanneer ik zeg dat Claire op achttien jaar over een niet geringe vrijheid beschikte.
Daar ik over dit feit nooit getwijfeld heb, was het mij gemakkelik deze inleiding te
verzinnen.
Toen Claire uit het pensionaat kwam, was zij voornamelik op de hoogte van de
modernste dansen en had daarenboven een aanzienlik gedeelte der mondaine literatuur
doorwerkt. Claire was, - mogelik invloed der ouderlike omgeving, - vroegtijdig rijp.
Zij beschouwde al deze romans als een aangenaam tijdverdrijf en hield het er volstrekt
niet voor dat deze boeken onvoorwaardelik een spiegel van het werkelike leven zijn
moesten. In tegenstelling met de meeste pensionaatjuffrouwen hield zij het niet voor
absoluut noodzakelik ook haar roman te leven... Zij vond het leven mooi. Het leven
was eenvoudig mooi, ook zonder het romaneske en het realisties romaneske. Spoedig
bleef van al deze romans haar niets meer dan het dekor bij, dat zij dan ook zeer sterk
lief had. Parfum, Weense walzer, five-o'clock-lachen. Het leven bekwam onmiddellik
inhoud. Doch verder dan dit dekor
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ging haar verlangen niet. De levenskunst van de achttienjarige Claire was bijna
mathematies.
Op de five-o'clock's van de niet al te grote stad was haar verschijning spoedig een
gebeurtenis. Al de blikken van de rastaquouères en de vieux-marcheurs golden haar.
Deze heren gaven blijk van een volledig gemis aan levenservaring, doordat ze geen
ogenblik aarzelden hun absolute redenering door te zetten en Claire bij het interlope
vrouwelike gezelschap dat de vijf-uur-tees frequenteerde, rangschikten. De
halve-wereld ontdekte eveneens zonder aarzelen in Claire een konkurrente. Nijdige
blikken. Typering van haar vroegere minnaars. Onaangenaamheden. Zelfs een stem:
veneriese ziekte, in behandeling geweest bij een beroemd dokter. Daarop werd het
algemeen aangenomen dat deze beroemde dokter haar na behandeling gelanceerd
had. Door dit alles lanceerde Claire zich vanzelf. Men bewees haar dienst na dienst.
Zonder gebaar was Claire een beroemdheid geworden op een paar dagen.
Van de twee maatschappelike kasten die haar ontwikkeling onvermoeid volgden,
weerde Claire al spoedig de vieux-marcheurs. Eenvoudig: deze heren gingen te veel
op de man, of in casu op de vrouw* af. De vieux-marcheurs en Claire waren
onverzoenbare extremen. De eersten meenden dat er in het leven niets hoger te
schatten was dan een zeer gesloten intimiteit, terwijl Claire haar genot vond in een
volledig opgaan, wegdoezelen in het levensdekor. Claire was op achttien jaar zo
levend dat een walzer haar niet lustig maakte of niet sentimenteel. Geen ogenblik
twijfelde zij aan de realiteit van een operette. Geen ogenblik trachtte zij een operette
te situeren in haar samenleving. Zij begreep de operette an sich. Er was een grote
contradictoire harmonie tussen haar levenslust en de glansrijke verzinneliking der
levensleegte in een weense operette. Het interlope stadsleven werd een ruimte rond
haar verlangen. Zij gaf die ruimte zelf geest. Zij stond niet superieur tegenover het
dekor, want zij had toch het dekor uit zich geprojekteerd. Duidelik was het: zij
verwachtte de man die zij zou liefhebben. Die man zou niet uit dit dekor kunnen
opwassen. Dit dekor immers had zij zelf geschapen. De man die daaruit kwam zou
nooit superieur kunnen zijn. Doch in haar levensdolheid greep zij naar al de
manifestaties van het leven. De interlope samenleving had zij als massa lief, omdat
zij nooit deze samenleving gekristalliseerd in één individu zou kunnen liefhebben.
De vieux-marcheurs echter braken alle wetten van het dekor. Claire moest hen volledig
op de achtergrond laten; het waren noodzakelike dekoratieve figuren... op afstand.
Van dichtbij verloren zij echter volledig deze

*

Op de man af gaan. Door dit voorbeeld wordt eens te meer bewezen hoe slecht de
gemeenplaatsen gekozen zijn. In de kommunistiese toekomststaat moet de gemeenplaats ‘op
de man af gaan’ onmiddellik geweerd worden; zij is een overblijfsel van een strijdlustige
massa-ideologie. Men zou ze kunnen vervangen door ‘op de vrouw af gaan’ dat een
natureel-erotiese beeldspraak is. Enkel in een pederastiese samenleving zou deze gemeenplaats
een meer dan rapsodies belang hebben.
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dekoratieve waarde. Door hun wanhopig zich-aan-het-leven-vasthouden werkten zij
volledig aktief-afstotend in deze snelle interlope samenleving, die Claire tot een
rustig dekor had herschapen.
De rasta's waren een meer behandelbare stof. Weliswaar hielden zij het er insgelijks
voor dat het levensgenot in de wijfjestypus van de diersoort mens gesynthetiseerd
is. Men kan echter buiten spraak laten of hun begeerte zo sterk is als die van de oudste
trottoirhelden. Feit is dat zij minder wanhopig en van daar minder indringerig is. In
de psyche van dit interlope leven is hun handeling meer konsekwent. Om een
mislukking zijn zij niet direkt droefgeestig. Hun filosofie is leniger: een mislukking
zal wel gevolgd worden door een sukses en het omgekeerde is eveneens zeer
aanneembaar. Een mislukking voelen zij niet absoluut als zodanig: een kans die
voorbij is. Zij zien hoe de groot-stad dus honderden kansen biedt (levenskansen niet
te vergeten: wijfjestypus van de diersoort mens). Zij kennen de schraapzucht van de
al-te-rijpe leeftijd nog niet; het is niet nodig dat alle kansen zich in suksessen
omzetten. De vieux-marcheur voelt het pijnlike van een mislukking; zij voelen daar
veel meer het kokasse van. De vieux-marcheur is te gewetens-skrupuleus geworden
om zich-zelf voor te liegen, de vieux-marcheur ontkent niet wanneer de kans zich
inderdaad in mislukking omgezet heeft en hij pijnigt zich-zelf met deze konstatatie
als met een geestelike roede. De rasta drukt zich over de mislukking heen: hij had
meer liefhebbend, meer insisterend moeten zijn; of in dit geval had hij niet lief moeten
zijn, daar niet insisterend. Voor elke mislukking vindt de rasta de gepaste verklaring.
Na een paar oefeningen in ideologie, bemerken zij zelfs niet meer dat de waarheid
toch daarbuiten ligt. De waarheid heeft zich opgelost in zijn fantasie. Zo gebeurt het
zelfs dat hij zich-zelf voorliegt betrekkelik het zeer materiële resultaat van deze
levenskans. Volgens zijn opvatting bestaan er slechts twee resultaten: ja of neen. Nu
gebeurt het dat de rasta vaak zich-zelf ‘ja’ voor ‘neen’ voorliegt. Hij liegt zich evenwel
nooit ‘neen’ voor ‘ja’ voor. De bar-atmosfeer versterkt zijn fantasie; tegenover zijn
vrienden en de paar in de groep bijna niet opgemerkte, toevallige minnaressen,
metamorfoseert zich elke levenskans van de rasta quasi onvoorwaardelik in sukses.
Hij bemerkt zelf niet altoos dat hij liegt. En overigens dat schaadt: hij weet perfekt
dat zijn vrienden niet minder doen en toch tracht hij ze nooit op het woord te
betrappen. Wederkerig dienstbetoon: uiterlik doen ze net of ze geloven mekaar. Dat
schept een maatschappelik zeer op prijs te stellen omgangsvorm. Men kan feitelik
zeggen: de rasta liegt nooit; enkel ziet hij door een prisma dat het doel in plaats van
het resultaat zichtbaar maakt. Deze optiek maakt hun het leven gemakkelik te dragen
en omvormt de rasta tot een in zijn omgeving zeer duldbaar personnage. Dat is de
vieux-marcheur nooit. Bewustzijn van de aanrukkende seniliteit maakt hem tot een
wezenlik ‘grincheux’ al tracht hij dit dan ook meestendeels onder een uiterlike en al
te opvallende artificiële bonhomie te verbergen. En ten slotte nog dit: de rasta ziet
meer levenskansen. De vieux-marcheur maakt ouderdomspecialisaties en zet deze
aktie onverbiddelik: de wijfjestypus heeft enkel tussen
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zeventien en twintig jaar belang. De rasta is niet blind; hij ziet even goed het
onderscheid tussen een zestien- en een 38-jarige. Maar weeral hij is lenig. Maakt hij
het hof aan een zestienjarige, dan zegt hij: er gaat niets boven zestienjarigen; maakt
hij het hof aan een vrouw van rijpere leeftijd, dan is hij overtuigd dat er niets boven
een rijpe vrucht te verkiezen is. Hij is daarvan overtuigd; men notere het zich. De
rasta is lenig en daardoor vooral zeer goed behandelbaar. Daarom liet Claire zich
ook voornamelik met zijn gezelschap in.
Men vergisse zich niet: de rasta gaat even sterk op het doel, de vrouw af. Zijn
lieftalligheid echter is gemeend. De lieftalligheid van de vieux-marcheur integendeel
wordt gans in het donker gelegd door de schaduw van een monsterachtige begeerte
die dat alles beheerst. Leugen bij hem. Een zo kernrein idealistiese vrouw als Claire
bemerkte onmiddellik het onderscheid. Is de rasta afgewezen, dan manifesteert hij
soms uiterlik een zeer sterke wrok: hij vertelt mogelik zeer afstotende leugens. Zijn
wrok echter is niet diep en duurt niet lang. De vieux-marcheur blijft ook na het
afwijzen meestendeels hoffelik; hij lacht zelfs. Zijn wrok echter is diep. Hij herleidt
alles, - misschien heel juist, - niet tot een temperamentsverschil, doch tot het alles
beheersend ouderdomsonderscheid. De rasta is gemakkelik, hij zegt: ‘Zij en ik, wij
waren twee zo gans verscheiden temperamenten dat een toenadering enkel door
misverstand mij mogelik scheen.’ De rasta zelf houdt overigens dol veel van het
leven als dekor; hij kan een vrouw frequenteren uit sympathie; gedurende het
onderhoud neemt hij dan wel zijn kansen op een verdere kennismaking waar; dat is
alles. De rasta hecht veel belang aan de sympathie van een vrouw. Hij kan ook veel
verdragen van een vrouw die hem sympathiek is. De rationeel idealistiese Claire
moest de rasta's bevallen. Het spreekt natuurlik van zelf dat wanneer de rasta eindelik
overtuigd is, dat er met ‘die vrouw niks te maken is’, zijn getrouwe frequentering
breekt. Dan gebeurt het wel dat hij heel toornig is en de meest triviale leugens verzint.
Dat is zaak van een paar dagen. Daarna is de rasta weer kalm. Hij heeft niet de
levenshaast van de vieux-marcheur. Claire werd onmiddellik in een gezelschap van
een drietal rastaquouères ingeburgerd. Deze rasta's verschenen op de vijf-uur-tee als
de gewone kliënteel reeds relatief lang aanwezig was, ook Claire. Claire was centrum
voor de jaloerse blikken van een paar cocottes op weg van het diskrediet en van de
wraakgierige van enkele vieux-marcheurs, die in haar de levenskans-mislukking
zagen. De rasta's kwamen binnen: juiste maat van luidruchtigheid (genoeg om de
aandacht op zich te vestigen; te weinig om het gepermitteerde te overschrijden),
zegden (ietwat tremolo van verrassing in de stem): Tiens, daar zit Claire, maakten
voor haar een buiging (die echter niets had van die van een pruisies officier) en wisten
prachtig het een been over het andere te leggen. De rasta's gaven drinkgeld aan de
muziek en vroegen daarvoor: ‘Aases dood’, ‘la Danse macabre’ of negermuziek, wat
de overige kliënteel niet onvoorwaardelik op prijs stelde. Dat alles beviel Claire
uitermate: dekor.
Verder had deze kennismaking met de rasta's wel ongeveer de volgende ontwik-
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keling: Een der rasta's, die de anderen had weten te overtuigen* dat hij de meeste
kans had de kennismaking in de zin van een sukses te ontwikkelen, drong meer op
Claire aan. Hij was het dan die met haar de verdere rendez-vous bepaalde; hij
begeleidde ze in de variété-theaters, waar ook de kameraden weliswaar aan dezelfde
tafel zaten; hij echter was van nu af aan de erkende vrijer van Claire. Hij mocht ze
verder naar huis begeleiden. Of hij ze werkelik naar huis bracht of ergens anders,
vertelde de rasta niet. Hij zegde dat zoiets een zeer diskreet onderwerp was.
Ondervraagd, vergenoegde hij er zich mee te lachen bij de meest verregaande
insinuaties. Een lach is ten slotte neutraal; de mensen echter zien er een zeer
welwillende neutraliteit in. De rasta weet dat; daarom kent hij al de finesses en de
betekenissen van de lach. Na een kort tijdsverloop hield men hem voor de minnaar.
Daarbij sprak men dat woord slechts heel zelden uit. Doch wel was onderverstaan
en algemeen aangenomen dat hij de minnaar was.
Na een zekere tijd was Claire weer buiten de begeleiding van de rasta, - algemeen
aangenomen minnaar - te zien. Een ieder wist bepaald aan wat deze verandering toe
te schrijven was. Het heette dat het tussen Claire en haar minnaar uit was. ‘Uit zijn’
had slechts éen, daartegenover voor wat de vroegere verhouding betreft de meest
konkreet-vérstrekkende betekenis. Onder de interlope stadssamenleving waren er
wel die het voor niet interessant hielden te weten wie feitelik de rupture gewenst had.
De meeste mannen en al de vrouwen echter waren overtuigd dat de rasta eenvoudig
de vrucht geplukt had, waarna hij zonder verdere gewetenswroeging zijn levensrit
had voortgezet. De vrouwen zagen aldus in Claire insgelijks een gevallen en verstoten
vrouw. Door de man genomen en verstoten worden was wereldorde. De wereldorde
maakte voor Claire geen uitzondering. Men kan het zelfs niet meer logies heten. Het
was eenvoudig natureel. Een ogenblik dachten de mannen: wat zij meenden was toch
slechts een hypothese. Daarna namen zij deze echter voor waarheid aan. Het was
aangenaam het te geloven. Kollektiefmannelike hoogmoed. Het sterke geslacht. En
dan, het opende hun perspektieven. Waartoe een hunner gekomen was, konden zij
ook geraken. Zij hadden niet altijd een sterk vertrouwen in zich-zelf. Zij hadden
feiten nodig die hun vertrouwen sterkten. Daarom waren zij blij die te kunnen
ontdekken. Ontdekten die dan ook gemakkelik. Iemand heeft geschreven: ‘Geluk is
waan’. Zó op zichzelf geheel vals. Geluk is toestand. Waan is een methode. Bij elk
konkreet feit opnieuw toe te passen. Omschept verhoudingen, omschept oppervlakkig
(dit wil zeggen in de meeste gevallen meer dan voldoende) de realiteit. Waan is dus
ook een prisma. Geluk gaat over een louteringsberg. Hij die het geluk wil zonder
inspanning, grijpt naar het prisma van de waan. Elk konkreet geval legt hij onder dit
prisma. Noodzakelike methode. Zo deden de rasta's. Waan: konkreet geval: anderen
hadden

*

Overtuigen: bewust of onderbewust natuurlik. Ik meende: mijn lezers zouden ‘overtuigen’
door een zeer materieel gesprek interpreteren. De manier van het overtuigen valt buiten
spraak. Er staat enkel ‘overtuigen’.
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Claire gehad; zij konden wat de anderen. De anderen moesten Claire gehad hebben.
Dat veranderde hun toestand. Zij hoopten in de toekomst. Van het heden viel een
plank naar de toekomst. Zo dichtten zij hun leven inhoud toe: van het heden naar de
toekomst. Zo was de toestand, zoals zij hem wensten. De plank echter was slechts
een noodplank. Zij kon evengoed een wrak worden als een redplank. Doch de rasta
zag enkel de redplank. De rasta is een gelukkig mens.
De waarheid was echter zó: de breuk tussen Claire en de ‘tijdelike’ geschiedde
gewoon door mutuele overeenkomst. Een overeenkomst zonder woorden. O, chanson
sans paroles*. De rasta bemerkt dat de liefde van Claire rein dekoratief is. Dat haar
liefde zich niet in een persoon uit dit dekor zal synthetiseren. Dat was hem duidelik.
Voor zichzelf formuleert hij het ongeveer: Claire is een meisje, dat van walzer, bars
en licht houdt; dat echter de wellust van het leven nog niet kent. Hij troost zich met
dit: wanneer Claire het leven zal hebben leren kennen, zal het haar pijnigen dat zij
niet vroeger van het leven te genieten beproefd heeft. Dat zal dan de weerwraak van
het door Claire genegeerde leven zijn. Na deze toestand gekonstateerd te hebben,
houdt de rasta het voor nutteloos verder te insisteren. Het duurt betrekkelik lang
alvorens hij zich overtuigd heeft dat er uit de verhouding met Claire geen liaison,
hoe kort ook, kan ontstaan. De rasta heeft een groot betrouwen in zich-zelf. Hij heeft
een groot betrouwen in zijn chances. Slechts zeer langzaam komt hij er toe aan te
nemen dat hij weinig kans heeft. En hij heeft dan nog allerlei excuses zich ten beste.
Claire van haar zijde hield veel van het gezelschap van de rasta. De rasta als genus.
Zij hechtte volstrekt geen belang aan éen onder de rastaquouères. Zij meende deze
sympathie voor het dekor te realiseren door een korte afwisseling van het dekor.
Want zij begreep dat de kwintessens van het dekor dat zij lief had juist de afwisseling
was. Zij had haast te bewijzen dat haar sympathie van volledig synthetiese aard was.
Zonder dat het tot haar bewustzijn doordrong, was het haar klaar dat zij weldra
gekompromitteerd ging heten. Bij voobaat verdedigde zij zich. Daarom: een snelle
opeenvolging van het typiese om de synthese. Van het typiese van de rasta an sich
hield zij natuurlik niet. Zij was kernrein idealisties. Over de stad legde zij haar
idealisme. Over alle details van de stad. Details die op zich zelf geen betekenis
hadden; echter stenen waren in een gebouw: synthese, stadsleven. Claire was zó
zuiver idealisties dat een beschouwing op afstand voor haar niet in aanspraak kwam.
Zij kon in een vijf-uur-tee ook het interlope leven beschouwen. Zij dacht er niet aan.
Geen contemplatie, geen dilettantisme: gelukkig leven van de tolerante mens. Claire
wist dat zij zich niet kompromitteerde zolang zij haar liefde voor de grote liefdedrang
bewaarde. Claire was een goddelik eenvoudig kind. Bijna op hetzelfde

*

Overeenkomst zonder woorden. Men bedenke even hoe prachtig het zou zijn zulke
overeenkomst te sluiten na een afmattende oorlog. Het zou vrede zijn. Zonder bepalingen.
Vrede impliceert alle bepalingen. Het is een aberratie vrede te moeten bepalen.
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ogenblik als de rasta zijn chances begon op te geven, had Claire het typiese in hem
in haar syntheties stadsdekor verwerkt. Bijgevolg werd hij waardeloos. Zulke
simultaneïteit is zeer natuurlik: gaf de rasta zijn chances op, dan verminderde ook
zijn levendigheid. Hij was levendig, vrolik geweest omdat hij meende daardoor Claire
te kunnen winnen. Verloor hij dit perspektief, zo had dit dan ook zijn terugslag op
zijn aktie om dit perspektief te bereiken. Na een korte frequentering werd de relatie
opgelost door mutuele toestemming. De rasta liet de mensen veronderstellen. Lachte
bij gewaagde veronderstellingen. Vulgariseerde minstens door zijn stilzwijgen het
algemene vermoeden. Claire meende: het was onbeduidend. Daarop reageren was
overbodig.
Ik sprak reeds over de overtuiging der rastaquouères: wat een hunner gekund,
konden de anderen ook. Na de rupture dachten zij: nu was hun tijd gekomen. En van
veschillende zijden werd Claire bestookt. Ogenspel, voeten, drieste verklaringen.
Heel de gamma. De rasta's waren poppen. Massacre des innocents... Zij had slechts
te kiezen op wie zij haar bal werpen zou. Zo was het. Zo zag Claire het ook. Het
amuseerde haar soms een paar dagen haar keus uit te stellen. Dan verdubbelden de
rasta's hun inspanning. Zij waren zich de konkurrentie bewust. Wel niet op leven of
dood, maar een strijd was het niettemin. Koos zij eindelik de pop waar zij op dat
ogenblik het meeste lust toe voelde, zo was er in die rasta wel niet een
overwinnaarsfierheid, dan toch zelfbewustzijn. Dat de verhouding een andere
oplossing vinden kon, dan diegene die hij vooropgezet had, kon hij zich niet
voorstellen. Voor de rasta bestaat er nu eenmaal ten slotte geen andere uitkomst dan
liaison. De rasta is er ook van overtuigd dat de vrouw geen andere oplossing kent.
Geen zegeroes, maar iets wat hij levenservaring heet. Het is slechts wanneer een
verhouding zo eindigt dat zij hem kompromitterend schijnt, dat de rasta bedenkt: dat
de zaak zó eindigde is zijn eigen schuld. Bij de aanvang staat de rasta volledig zelfs
boven de kloof van optimisme-pessimisme verheven. Hij kan zich geen andere
oplossing dan de zijne denken. Zo is hij au-fond. Wel denkt hij oppervlakkig: wij
moeten afwachten en weerspiegelt dit oppervlakkig denken, dat dan de spiegel van
zijn ziel niet is, in zijn gesprekken. Zelf weet hij al te goed dat dit slechts coquetteren
is. De rasta weet dat hij niet aan eigenwaan lijden mag. Alles wat hij echter tegen
zich zelf vermag is het uiterlik zó te doen schijnen of hij lijdt niet aan eigenwaan.
Daarom mag de door Claire uitverkoren rasta nog oppervlakkig denken: ‘Wij zullen
afwachten’ en er op de vragen die hem door zijn omgeving gesteld worden, ook zó
antwoorden, hij is gans overtuigd. Overtuiging schenkt rust. Is rust niet de hoogste
vorm van geluk? De rasta vindt een gemakkelike vorm van rust. Geluk heeft rust
nodig. Geluk is rust. Overtuiging schenkt rust. Daarom is de rasta overtuigd. Langs
alle zijden: de rasta is een gelukkig mens.
De kudde van Claire breidde zich uit. Een kudde is het feitelik niet, wel een reeks.
Doch daar hier toch vaak spraak is van erotiek, bizonder in man-vrouwelike
betrekking, kan men wel van een kudde spreken. Ook is er een herder, een cen-
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trum: Claire en verder een massa, een kudde, die gedwee, - zij het dan ook
individueel-periodiek, wat nevenzaak is, - volgt. Claire was tegenover de rasta's
precies in dezelfde toestand als de eigenaar van een Jan-Klaasspel tegenover zijn
acteurs. De stukken zelf improviseerde zij naar goeddunken, hield zich niet aan
bepaalde tekst. De poppekast stond voor haar open, zij had slechts te kiezen. Tussen
haar en een elfjarig kind was weinig verschil. Zij betrachtte haar marionetten net zó
als een kind haar porceleinen pop. Heeft het kind zo dikwels de stereotiep-gebaren,
- en bij een sprekende pop de geluiden (oui, non, aha; - oui, non, aha!) - nagekeken
tot het haar verveelt, zo werpt zij de pop weg, grijpt naar een andere die toch ietwat
afwisseling brengen zal. Zolang zij iets levendigs, iets als vrije wil in de pop bespeurt,
interesseert haar de pop. Heeft zij echter de pop doorschouwd en als raderwerk
begrepen, - uitsluiting van vrije-wil-hypothese; elk gebaar en elk geluid zijn moetend
na de beweging van een veer, - zo is het ook uit. Niet anders deed Claire. De gebaren
en het gesprek, - toon zowel als onderwerp - zijn beperkt en quasi stereotiep. Het
verschil tussen de individuen van dit genus is geringer dan gelijk waar. Hun wezen
is zo dat zij mekaar moeten navolgen; naäpen kan men niet zeggen, het is een sterkere
refleksbeweging. Het typies onderscheid is gelijk aan dat van poppen. Slechts een
tijd kan men werkelik aan dat typies onderscheid geloven: men wordt van de ene
rasta na de andere vermoeid, zoals een kind van de ene pop na de andere. Zo speelde
Claire met de rasta's. Greep de ene na de andere. Ontdekte plots dat de ene precies
dezelfde was als de andere. Wierp hem dan weg en liet zich verleiden door de gebaren
van een derde, die haar aanvankelik weer nieuw voorkwam.
Alle besef dat zij een superieur standpunt innam was haar ver. Gelukkig. Dit besef
had haar slechts kunnen schaden. Zij zou met opzet de superieure lijn willen
volhouden en haar zo prachtige natuurlike superioriteit zou voor bel-esprit hebben
plaats gemaakt. Nu lag goddank elke bel-esprit haar ver. Haar superioriteit was een
vroom gewas van haar wezen. Ze handelde gans onbewust. Zó verdedigde zij haar
liefde tegen elk kompromis. Zij verlangde: haar eerste ook haar grote liefde. En dat
was geen haar door usuele braafheid ingegeven idee-fixe. Zij stond superieur tegen
alles wat niet aan haar liefdedrang beantwoordde. Tegen dat wat haar een
surrogaat-genot aanbood. Helemaal was het niet haar deugdzaamheid tegen een
buitenwereld vol verleidingen verdedigen. Haar omgeving was geen verleiding. Het
was een precies afgemeten genot. Zij was rationeel idealisties: zij verwierp het genot
niet uit princiep, maar maakte van dit genot evenmin een ideaal. Wanneer het geluk
komen zou, zou zij zonder bezwaar afscheid kunnen nemen van dat genot. Verder
luisterde zij niet naar een steriel princiep. Liefde is ratio. Claire kende geen dogma.
Zij was vrouw in de ideaalste zin. Haar moederworden zou zijn: zonder dat zulks
het einde van haar eigen leven, noch de aanvang van het werkelike leven, de plicht,
betekende.
In een dol begeren van de buitenwereld als dusdanig, zonder daarin haar ganse
wezen om te zetten, strekte zich de deugd van Claire uit. Met de rasta's drong zij
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in het genot van de grootstad. Zij was overal. Alles was haar vol frisheid en nieuw.
Mathematies in haar verlangen, liet zij niets tot gewoonte verdorren.
Haar grootstadsleven was met de winter begonnen. Dan is de straat een baan die
van het ene punt naar het andere voert, slechts utilitaries. Het ganse leven wordt
opgelost in het rumoer van koffiehuizen, tee's, music-hall's; in de burgerlike intimiteit
van het theater, waar het toch zó gezellig toneel = kemedie is; in de tziganen-muziek
van bars, waar de dansen doffe stappen zijn op de tapijten. Winter: kontrast van wit
en zwart. Sneeuw: glinsterend wit; vorst: grijs. Op de sneeuw mensen in donkere
klederen, bijna het hoofd weggedoken: silhouetten. Op het zwart der overjassen
werken spierwitte halsboorden of helle slobkousen kontrastvolmakend. Zeldzame
bewegingen: een witte handschoen nabij een donkere hoed. Dan is de handschoen
weer weg. Een oude heer wandelt kompromis tussen zwart en wit: een helgrijze
bolhoed. Haastige stappen. Zeer helder gerinkel van koetsbelletjes. Een heer: een
hand naar de portière: een dame. Hop! Theater, weg. Winter: ontzaggelike
weeldeparade, maar gereserveerd. Veel bont en daaronder schitterende avondklederen
en enorme briljanten. Een toneelstuk heeft geen belang; de première des te meer.
Dan kontrast van warmte en kou. De koffiehuizen, de tee's, de tingeltangels liggen
warme monden. En de geruchten. Schril op de straat, scherp afsteken, silhouetten op
de homogene achtergrond van het ballon gespannen winterdekor. In de café's,
gedwarrel van stemmen tot een geraas vergroeid. Cliquetis van glazen, - likeur- en
bier-, - en koffieapparaten. Cliquetis, cliquetis: 2 hulstkamp, zoveel koffies; de
socialisten gaan vooruit. De ster van de opera is een pracht van een cocotte. ‘Les
mains de femmes, je le proclame.’ - ‘Tu sens la peau d'Espagne.’ - ‘Mais toi tu pues
l'Hulskamp.’ - ‘Aannemen.’ - ‘S'il vous plaît.’ - ‘De Rotterdammer, avondblad,
avondblad.’ Iemand komt binnen, hoeft slechts zijn overjas af te leggen: beheerst de
gemoedelikheid, alsof hij en zij steeds éen geweest waren. Handen worden gedrukt;
precies of er kwam een broer van overzee. O vriendschap. De warmte van het
koffiehuis werkt kommunikatief op het geweten van de mensen. Fysiek en metafysiek
zijn onscheidbaar. De vrienden zijn goed, de minnares ook, - de koffie insgelijks.
Alles is goed. Symphonia felix. Dat was de ruimte rond haar eerste optreden.
Zij komt binnen in het koffiehuis, klappen de deuren achter haar. De rasta's lachen
haar toe: hoopvol. In het gezelschap is zij centrum. Haar levendigheid is
natureel-vitaal, een blij gewas van haar liefde voor dit dekor. Zij is een bloem en het
cliquetis van het café is haar dauw. Zij is een plant; haar wortels halen voedsel uit
de arme bodem van het café. Doch des te schoner: zó is schoon de ene bloem op de
arme heideheuvel, want zij is synthese van het ganse heidewezen. Zij is de volledige
schoonheidsrealisatie van iets dat arm is en toch vol verlangen naar rijkdom. Zij is
éen met de bodem. Wordt een heidebloem in een kamer binnengebracht, zo is de
ganse heide in de kamer. Daarom is Claire zo machtig: geen gebaar of geen woord
is verkeerd; kan ook niet verkeerd zijn. Organies staat zij zo tegenover het koffiehuis
als de heidebloem tegenover de heide. Zo als elk blad van
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de bloem eenvoudige en hoogste vervulling van de organiese noodzaak is, zo is elk
gebaar, elk woord van Claire. De rasta's doen hun best: willen op gelijk niveau met
haar staan. Débâcle van het begrip: levenservaring. De rasta's zijn kleine kinderen
tegenover Claire's scheppende daad. Hun wil is artificieel; zij hebben geen geloof.
Schepping is Claire vanzelfsprekende, onderbewuste noodzaak. De rasta's hebben
niet haar primitiviteit. Zij hebben, - de armen, - slechts levenservaring. Alleen
levenservaring. Hun daden zijn konsekwenties. Mechaniese. Slechts wanneer men
het woord een om het kunstmatige spottende betekenis bijlegt kan men van hen
zeggen: het zijn koffiehuisbloemen. Maar zeer reëel daartegen: Claire was een
koffiehuisbloem.
Zij veranderde vaak van groep, doordat zelfs vaak van café: elke rastagroep had
zijn lokaal. Dat was dan het gevolg van de reeds gekende ruptures. Doch in welke
groep, in welk lokaal ook: zij was steeds de ster. Mochten de rasta's die haar vroeger
gekend hadden ook uiterlik geblaseerde tronies maken, wezenlik was zij hun
hallucinatie. En hun gesprek kwam steeds terug op Claire, hoe zij zich ook
verweerden. Daarom was er wanneer Claire binnentrad, in het koffiehuis een gêne.
Au fond kon geen der rasta's Claire's superioriteit betwijfelen. Anderzijds waren zij
tegenover hun auditoire verplicht te liegen. Noblesse oblige. Doch slechts weinigen
hadden de tegenwoordigheid van geest te begrijpen dat het beter was driest, dan wel
schuchter te liegen. Eerst was er daarom een gêne; toen begonnen de rasta's schuchter
te liegen.
Het nieuwe getijde groeit en bot eindelik open wanneer de wereld vol is van de
behoefte daarnaar. De winter heeft zijn toppunt van schoonheid gerealiseerd. Dan
komt een februariedag vol hoop op herschepping. De februariedag zinkt weg, hij is
de materie. Maar de hoop blijft: de ziel. De maartse buien zijn de uitdrukking van
het vermoeid zijn van winter. Het toppunt van de winterschoonheid is anders in de
stad dan buiten. Hier: o eindeloze sneeuw, een arme boom, gebroken takken, weent
een vernietigd vogelnest. Buiten is het gebeuren de primitiefste eenvoud. Kerstnacht,
de blijde boodschap, pasen, pinksteren: gang van het land. Nazareth, Beth-El en het
meer van Galileja liggen buiten. De winter in de stad is een kapitalistiese
weeldeprestatie. In de winter is de stad schoon door haar artificiële weeldesieraden.
Een lange, sneeuwlichte laan wordt dekor voor een auto, waarrond veel licht plast.
De winterschoonheid van de stad is voor kapitaalkrachtige beurzen omgewerkt. De
winterschoonheid op het land is deïsties; zij is het geloof in de noodzakelikheid van
de versterving vóor de geboorte; zij is het geloof in de éenheid van destructie en
leven; van verlaten-zijn en godszegen. In de stad is de winterschoonheid atheïsties:
negeren van deze primitieve geloofsbehoefte en het substitueren ener formalistiese
esthetiek aan een reële. Doch spijts niet primitief, is deze formalistiese esthetiek
organies. Zij is noodzakelik uit het stadsleven, als rococo uit goddeloosheid van haar
eeuw. Winterschoonheid in de stad is het zinnelik ontkennen van het leed: is de zware
weelde van Herodes die niet naar Beth-El ging.
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Maar de stad ligt op de planeet aarde en haalt haar voedsel ten slotte niet minder uit
de verlangensgolven van de kosmos. Atheïsme toch is slechts dekadens en dekadens
zelf slechts een historiese bepaling, zonder zijnswaarde. Atheïsties is de stad enkel
in het uitleven,nooit in haar postulaat. In februarie is zij een kleine teerling in de
siddering van de aarde. Ging het om een princiep, zo zou de stad groter zijn dan het
land: want er zal meer vreugde in de hemel zijn om een verloren zondaar die
weerkeert, dan om tien godsvruchtigen. In februarie waait de wind van de zee en van
de stroom over de havensteden het land toe. De wind waait de steden het land toe.
Het land het geloof. Snoert stad en land te zamen. Planeet, kosmos. Enig zijn: het
onderbewust verlangen.
Lente. Grote blokken van de huizen vallen in het licht. Ladders licht liggen van
de stad tot de zon: oog-zon heeft de aarde lief, doordringt ze met haar blikken.
Schaduwen vallen op de andere huizeblokken, ritmiese onderlijning van het licht.
Helle klederen verscherpen. Wind is fris nog, maar warme belofte. Terrassen
veroveren de straten. Helle glazen stropijlen lichte noten. Stropijlen verlangen de
hemel. De hemel ligt in de diepte van de glazen: rood, groen, blauw. Want veel
kleuren. Grenadine, absinthe, maitrank. Bonte jakken, bloezen. En dan de straat is
weer volledig zichzelf. Niet meer weg naar het vergenoegen. Maar het vernoegen
zelf. Daarom is iedereen naar buiten gedrongen. Geboorte der goedkope genoegens.
Loco musical. IJsroom. Bloemen aan vijf cent. Viooltjes. Die geen centen hebben
kunnen voor de rijke koffiehuizen voorbijwandelen. Later groeien kersen op de lippen
van volksmeisjes. De stenen mag men op de glinsterende schoen van een schone
mijnheer spuwen. Dat is de moraal van onze eeuw: ook een zeker bezit van die
schoenen. Goed begrip van het kapitalisme: bezit. Ergo behoort het mij niet dan spuw
ik er op: gezonde geest. De lente en de zomer hebben een rijkdom in het bereik van
alle beurzen: slenteren. Lenteklederen zijn gemakkeliker te maken. De verver is meer
bereikbaar dan de kleermaker. In de winter huiveren sommige meiden in
zomerklederen die een donker kleurtje voor 't seizoen hebben gekregen. Uitgesloten
vanaf mei. Een politieman zweet in zijn dikke vest. Die mag zweten. Heeft niks
anders te doen. Een hond pist tegen het standbeeld van Rubens. De expressionisten
zijn gelukkig. Pensioneren de hond. Quelle mentalité! In februarie had Claire genoeg
van haar wintergenoegens. De lente en de zomer groeiden haar alsof zij de jaargetijden
uit haar verlangen reëel geprojekteerd had. In februarie zijn de dagen zóveel procent
winter en zoveel procent hoop. Naarmate Claire's verlangen sterker werd, verminderde
het procent winter om het andere procent natuurlik te versterken. De lente groeide
uit haar wassend verlangen. De lente was er als haar verlangen volledig was. En weer
was Claire een met het getijde. Getijde en Claire waren oorzaak en resultaat, waren
bron en blijdschap samen. En nog eens was Claire een natuurelement; al de rasta's
die zich weer met haar wilden meten vergingen. Want de lente was haar genoeg. Zij
en de lente bron en blijdschap, die geen derde dulden. Zij zit aan een terras en drinkt
absinthe, groen-smaragd of een picon-grenadine als veel zon het rood verlevendigt.
Er zit
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ook een rasta naast haar. De rasta doet zijn best een rol te spelen. Zijn rol is dus dat
hij beproeft ook een rol te spelen. Belangloos. Claire is alleen met haar absinthe of
haar picon-grenadine. De zon is mooi vier-, vijfmaal in het glas, plots duizendmaal.
De kellners zijn de hanen van het café-neerhof. Ik zelf ben zoveel als Rostand dus.
Gesublimeerd natuurlik. De rasta is de oude grootvader die er op waken moet dat de
hennen in hun drinkbak niet verzuipen. De plateau's glinsteren kleine zonnen. Overal
zijn kleine zonnen. Het gouden uurwerk met dubbele kas van een koopman in oud
ijzer (‘hier bekomt men goud voor oud ijzer’) glinstert een heel kleine zon, kleiner
dan de enorme zon van zijn kaal hoofd. Het café achter het terras ligt in de diepte
van duisternis. Krantejochies schreeuwen zich hees in de anacoustieke zomer. Een
gapt gelukkig een stuk suiker en de andere een portefeuille met honderd duizend
gulden. Dom dat de trems niet wedrennen. Een fietsrijder valt, gelukkig voor de
afwisseling, zijn knie in stukken. Claire lacht. Haar lach zijn kleine, zeer glinsterende
schakels. Claire geeft order aan de rasta garnaal te kopen en te eten.
Dan glinsteren de grote lampen en is er een frisse wind. De lampen zijn het
helderheidsparoxysme van de blauwachtige avond. De avond is helder, de huizen
zijn wit: alles feeërie. De mensen hebben de lichte stap van paradijsbewoners. Er
bestaan niet de gebouwen die de geest van een bepaalde eeuw beantwoorden, er zijn
alleen de huizen die de avond schept als complement van zijn eigen blauwheid. Licht
in hun details, donker in hun massaal kontrast tegenover de avondblauwheid die rond
de reusachtige duistere gebouwen kransen van stralend blauw legt. Scheppende
ritmiek van de avond die de lelikheid van onze steden vernietigt en de gebouwen
herschept. De booglampen verliezen hun levensbepaling; utilitaries waren ze, nu
worden ze onnuttig maar gans primair in hun onnuttige dekoratieve rijkdom. Zij
worden de vruchten in de stad-tuin. De immer hoger wassende vruchten. De mooie
pronkappels: niets dan sieraad. Waarom niet? Sieraad zijn is een volledig zijn. Laat
ons de plant-guirlanden van de stad, de elektriese booglampen liefhebben.
Planten wassen in onze steden als in die van duizend-en-éen nacht. Onze steden
zijn niet dode blokken. Zij zijn primair vegetatief in de helderheid van nieuwe lichten.
Avondlicht. Frisse blauwheid. De zomeravond is primaire blijheid. Laat ons de
mensen liefhebben omdat zij blij zijn en zonde niet bestaat in het paradijs. Klederen
zijn bloemen rustbed voor de avondzwoelheid. En waar de avondkilte doorheen
waait. Lachen plassen kersen. Of perels die uit het water gehaald worden. Voeten
gaan licht niet doodtrappen de feeërieke dieren. Trems nemen de mensen op. Zeer
helder is de trem en vult zijn glazen geraamte, zodat de mensen varen door de straat.
Ten einde der straat is de trem als op het hoogtepunt van een halfcirkel. Verdwijnt:
zinkt hij in de kosmos. Want zeer duidelik voelt men hoe de stad ligt bovenop de
planeet aarde. De stad is in onmiddellike nabijheid van de sterren. Zo licht is de
avond dat de stad bijna los is van de aarde in haar verlangen naar de blauwheid van
het heelal. Van het heelal uit moeten deze in

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

160
licht verlangende steden werken als heel lichte vlakken op de duistere romp van een
slapend dier. In de zomeravond geschiedt een zeer groot wonder: de materiële stad
zinkt weg in de gapende kloven van een leeuwerikjubelende destruktie en een nieuwe
stad verschijnt: feeëriek, planetaries, kosmies... Een magiër heeft de stad met zijn
toverstaf beroerd en verdween het logge gevaarte; rijst de blijde, blauwe stad, nieuw
in avond helderheid. En de magiër legde zijn hand op het hoofd van de maagd en zij
zag de nieuwe stad. Dan schoot zij wortels en haalde haar voedsel uit de frisse bodem.
Onderbewust groeide zij in de grote harmonie van destruktie en scheppen. Wat
vernietigd wordt zal men liefhebben omdat het, lelik, vernietigd moet worden vóór
de geboorte van schoonheid. Liefhebben destruktie en schepping. In de kloven van
de verdwijnende stad was de rasta. Hij besefte dat hij vernietigd werd. Kon echter
niet opklimmen tot herschepping. Het besef doodde elk elan. Claire was zo op dit
ogenblik dat zij gereed was wanneer zijn eigen elan hem zou omvormd hebben. Maar
hij bleef, liet zich vernietigen door de avond die Claire liefhad en waarvan hij zelf
de schoonheid slechts besefte.
De zomeravond kan ook anders zijn. Even buiten de stad ligt een restaurant
uitgebaat door een slimme eigenaar. Het restaurant-café moet nabij een vijver liggen,
liefst in half-cirkel. De waard bezit modellen van tuinbouwkunst. Is er in de verte
geen glooiing, dan moet zij aangelegd worden. Vóór de glooiing een pelouse die
zachtheid suggereert (het restaurant is speciaal voor minnaars gebouwd, moet lyries
zijn bepaald). Dan op de glooiing bomen, popels zo mogelik, die komen het meest
op de modellen voor en hebben derhalve een onloochenbare dekoratieve waarde.
Twee popels is voldoende. Werken massaal zwarte vlak in de zomernacht. De maan,
de sterren en de melkwegen kan de waard niet engageren. Als ze er zijn is 't
overheerlik. De waard is tevreden om de belangloze medewerking van de maan,
sterren, enz. Het water ook is een voorname faktor. Moet rond de half-cirkel van het
terras liggen en sierlike kurvelijnen hebben. Te hopen is het dat de zwanen een
nachtelike tocht maken. Ah Gaston la Touche! Waarom wil ik nu verdomd Gasconjer
schrijven? Verder: welriekende gewassen rond het terras. Hatelike bloemen zijn lila's
die 't precies opgeven wanneer het seizoen in volle bloei is. De waard is er van
overtuigd dat lila's twee maanden te vroeg bloeien. Er bestaat geen gerechtigheid
meent de waard. De natuur is zuivere anarchie: bewijs de lila's die niet op tijd daar
zijn. Ook de kastanjelaren doven hun roze en witte kaarsen te vroeg. De dorre adem
der rhododendron is niet penetrant genoeg. Verder zijn er waterratten die een
gelukkige fantastiese noot in het lyriese geheel werpen. Prachtig is het als een
nachtegaal de gelukkige gedacht heeft zich ergens in de nabijheid te vestigen. ‘Dat
is een goddelike muziek’ verzekert de waard zijn beste klanten. Zijn beste klanten
zijn ongetwijfeld vatbaar voor zulke gedachtegang. Hij houdt van de natuurlike
charme, als kwam hij regelrecht uit de tijd van de zonnekoning. Nachtegaal overtreft
strijkorkest, en de geur van het park die van ruikers, die hij om deze reden dan ook
niet op de tafels plaatst. Voor de rest chic en eenvoudig. Het strijkje nochtans in
rood. Dat brengt een levendige
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noot. Rond het strijkje getemperd licht, alsook op de tafels. ‘Une demie clarté, c'est
exquis.’ Nu nog de minnende paren. Prachtig is het wanneer een cocotte erg naar
peau d'espagne ruikt in kontrast met de eenvoud van de natuur. Smalle handen en
armen moeten zwoel in de kilte steken. Een heer mag er een kus op geven, eerst op
de hand en dan op de arm. Toujours en remontant. Het gepraat moet zijn zoals het
gezoef van muggen. Dan mag het gezoef plots verdreven worden door de knal van
een lach. En de lach mag langzamerhand sterven, nog bevend op de heel witte tanden
en op de mond, een zachte wonde. In heldere zomerklederen zijn de vrouwen als
naakt. Zij kunnen rillen of warm zijn in de warmte van de tuin. Bloemen sluiten zich
in de avond of gaan open. Vrouwen wassen bloemen van het buiten-restaurant.
Cocottes wassen uit hun penetrante parfums. Minnaressen wassen smekende
guirlanden, bogen van armen en heupen uit de frisheid van hun snikkende begeerte.
Ampels lichten te midden de guirlanden hun borsten. In de stilte van de tuin voedt
de begeerte een beek die worden moet de stroom: het in een ander stromen van twee
lijven. Ofwel is de avond het absoluut geruchtloze vredesmoment dat de erotiese
strijd voorafgaat: voorbereiding. De vrouw is een plant die bevruchting begeert in
de nacht.
Dit was Claire's gevaarlikste ogenblik. Want zij was volledig haar instinkt. Zij
ging door de tuin, de rasta was naast haar. Zij verwachtte iets. De rasta was
berekening. Geen zweem van instinkt. Hij was de domheid van het niet-instinktzijn.
Vertelde mogelik zijn ganse schat prikkelliteratuur. Ofwel komplimenteerde het
dekoratief lyrisme van de waard. Haar ganse instinkt kwam in opstand. Liefde is
geen spel, liefde is nemen, overrompelen. Nu is liefde zo, in de avond. Bevruchting.
In een salon is het misschien dezelfde kunst als klavier spelen. Hier is het instinkt.
Plant zijn, nemen, de zwaarte van het lichaam voelen, de bevruchting voelen. Waarom
wierp hij haar niet in zijn armen. Nu, nu, onmiddellik! Wat later dacht de rasta: haar
brutaal nemen dat ware de beste weg haar ook te bezitten. Zijn verstand verlamde
elke beweging geboren uit eigen noodzaak. Dan nam hij ze, wierp ze achterover in
zijn armen; zij sloeg hem in het gezicht. Erotiek had zij gedacht moest zijn éen rode
jubelschreeuw in de diepte van de blauwende avond. Voor de rasta was de avond
zonder kleur of zonder diepte. De rasta telde, dacht hoe ga ik deze naderen. De rasta
zag de avond niet. De rasta was afgezonderd. Was zelfs niet dáar. Was een dualisme.
Was levend dood. De rasta begreep niet dat de coïtus nu niet zijn kon anders dan het
slaan van de nachtegaal. Gestegen uit een zelfde borst. De avondlike vogel slingerde
zijn erotiese guirlanden bevruchtend.
Tehuis stond Claire lange tijd in het wijd-geopende venster. Vergaarde het genot
van de rustende tuin. De tuin was de poort op de fantaisie. O, en het onverwachte.
Spijts zij wachtend was, was zij voldaan. Omdat haar wachten zijn moest. Het was
de duistere kleur die de lichtende inleiden moest. Het was niet zo: dat zij gelukkig
was omdat zij had afgewezen en ongelukkig omdat zij niet had kunnen aannemen.
Het afwijzen was een diepte vóór de beweging van het aannemen. Er
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zijn geen tegenstellingen die onoverbrugbaar zijn. Maar allerminst onoverbrugbaar
is de kloof mystiek-erotiek. Want het tweede wast uit de innigheid van het eerste.
De bliksem groeit uit het sterker gespannen zijn van de hemel. De duistere lucht is
de meest lichtzwangere. De eenzaamste mens is hij die eenzaam is te midden van
muziek, sekt en tango's. Uit de eenzame mens groeit de bijslaap als een feest. Tussen
Claire en Kristus is er slechts het verschil van de grootheid hunner concentratie.
Toen weer de winter dáár stond, was Claire negentien. Een tweede winter in dezelfde
atmosfeer kon zij nog wel dragen. Want zij dacht er niet aan of de winter al dan niet
in dezelfde atmosfeer zijn zou. Enkel had het uitbloeien van de zomer in de herfst
de kiem van de winter in de herfst bevrucht. Zij was gereed de winter te nemen. Zoals
hij komen zou. Doch deze onverschilligheid was reeds een verandering tegenover
haar vroeger verlangen naar het wintermilieu. Vroeger wou zij de winter in de
koffiehuizen en de tingeltangels in gezelschap van de rasta's. Nu zou zij deze winter
nemen omdat hij zich wellicht zó zou voordoen. Er was echter iets dieper: haar
onverschilligheid was de noodzakelike bodem voor een nieuw verlangen.
Een steen die in het water valt maakt eerst een kleine cirkel. Op een ogenblik heeft
de cirkel zich in tien, twintig langzamerhand tot de boorden van het water breder
wordende cirkels verbreed. Zo is het maatschappelik leven in de stad. De grotere
cirkel ontstaat spontaan en biologies-noodzakelik uit de tweede. De steen beweegt
de ganse stad. De buitenste randen weten niets van het primair gebeuren. Weten
slechts dat zij een grotere cirkel rilden omdat de vorige cirkel weer groter was dan
de hem voorgaande.
De stad kende weldra Claire persoonlik, van ziens of door gesprek van derden.
De stad kende dus Claire. Enkele rasta's kenden Claire persoonlik. Over hun
persoonlike ervaringen zwegen zij of waren onnauwkeurig in hun berichtgeving.
Deze berichtgeving moest diegenen die tot de twee andere kategorieën behoorden
opheldering verschaffen. Die Claire van ziens kenden waren onmiddellik overtuigd
van de waarheid der berichtgeving. En die Claire van horen spreken kenden, dachten
er niet over na dat hetgeen hen aan de oren kwam wel eens niet de objektieve waarheid
kon zijn. Zonder dat de rasta's precies een bond der afgewezen postulanten vormden,
waren zij toch éen in hun getuigenis. De rasta is altijd victorieus. Hij bezit niet de
superioriteit van tijd tot tijd ook de belachelike rol te spelen. Durft hij dit wel dan is
het enkel complaisance, niet wezenlik.
Uit het gesprek van twee rasta's ontstond het primair kontakt dat het licht schiep,
Claire betreffend. Deze twee rasta's waren beiden in Claire's compagnie geweest,
alleen. Waren beiden op beurt de officiële begeleiders van Claire geweest. Tot waar
zij haar begeleid hadden lieten zij aan elkanders konklusie over. Zij hadden een goed
betrouwen in de mutuele bereidwilligheid. In de menselike samenleving is men nu
eenmaal en voor alles aangewezen op de sociabiliteitszin van de anderen.
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In het koffiehuis zaten de rasta's, - was het woord Claire gevallen, enigszins perpleks
tegenover elkander. Zij waren echter zo dienstbereid deze perpleksiteit op een bij de
levensman zeer te schatten reserve terug te voeren. Toen konstateerde de eerste
gemoedelik: ‘Claire is toch een lief kind.’
- ‘Ja’, viel het antwoord, ‘Claire is een lief kind.’
Stilte. De moeilikheid van de stilte wordt overwonnen. Schittert een étui, ‘s.v.p.’,
vlammetje. Breekt de rasta die onderlijnd had ‘Claire is een schoon kind’ de stilte
met:
- Zij heeft schone ogen.
- Ja schone zwarte ogen.
- Ja.
Stilte. ‘Aannemen, een koffie.’
- Hoelang ben jij er mee geweest?
- Drie weken - een maand. Jij?
- Drie weken - een maand.
Zulke inleiding opende natuurlik de mogelikheid gemoedelik verder te praten. Het
is onnodig het gesprek in zijn geheel te volgen. Even welsprekend waren hun
bewegingen. Ebbe en vloed van fluistering en luid spreken. Fluisteren duidde aan
dat zij weer een flink eind opgeschoten waren. Het luid gesprek was slechts de
dekoratieve uitwerking van wat gefluisterd was.
Een sigaret geeft moed. Valt de fluistering. Aan de uiterlike moed herkent men
de mensen die geen innerlike moed hebben. De rasta denkt: Moed. Wat? Ik heb
moed. En zegt: ‘Claire heeft prachtige benen.’ De andere rasta is dankbaar. Hij zegt:
‘Uit marmer.’ De ene rasta zegt: ‘Venus.’ De andere die er meer van weet: ‘van
Milo.’ Waarop het gesprek valt, nadat nummer een door een herhaling ‘Ja, van Milo’
zijn artistieke bevoegdheid gekonstateerd heeft.
Het gesprek walst de stad in. Het gesprek der rasta's dooradert de stad. Een
demimondaine ploft haar in entrepôt-zijnde verwondering in een teezaal en trekt
cirkels. Het gesprek van de teezaal walst zich buiten. Is vreugdig en draaft door de
stad. Klopt aan een buro. ‘Weet je van je dochter?’ ‘Larie.’ Gaat weg, klopt weer
aan een buro: ‘Van je dochter.’ Tien maal, twintig maal.
Overigens: de rasta's hadden slechts een zekere kwantiteit gesprek nodig om zelf
overtuigd te zijn dat Claire hun maitres geweest was. En de stad gelooft natuurlik.
Het huidige stadsleven is gebaseerd op een a-priori geloof van wat niet te geloven
is. De burgerlike families hielden Claire, - de dochter van zo en zo en van... geboren
zo en zo, - voor een gebreveteerde hoer. Hun zoon? God beware. De moeders
droomden van vampieren. Waarom heette de vrouw van Putifar niet Claire?
Claire's papa oordeelde de beslissende tijd gekomen. Zoveel kandidaten-minnaars
Claire gevolgd hadden, zo weinig jongelingen waren bereid enzovoort. De vader van
Claire was energiek. Hij had ergens op het vlakke land een vriend die brouwer was.
Die vriend had een zoon die pas de techniese hogeschool verlaten had.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

164
Zij werden geïnviteerd. Claire meende: haar papa was tegen de geldende vaderlike
renommée niet te zeer verplicht. Het stond niet onvoorwaardelik vast dat hij een
idioot kiezen moest. Zij had een geheime hoop dat het tegenovergestelde bevestigd
zou worden.
Men kan de wording van een liefde in een gans boek beschrijven. Men kan meer:
men kan er ook ene encyclopedie van maken. Anderen echter maken het weer gans
kort, en zeggen dat de sympathie van geslacht tot geslacht afhangt van zaken waarover
niet te praten valt. Ce sont des choses qu'on ne discute pas. Dat vind ik sympathiek.
Nadat de romancier in ettelike honderdtallen bladzijden alles van zijn helden verteld
heeft, dat hij vijf knopen aan zijn gilet en zij borsten die niet weelderig zijn benevens
een nervositeit die er in bestaat dat zij telkens haar 10 vingeren in de marmeladepot
steken wil, na dit alles circonstancieel verteld te hebben, eindigt de romancier met
dit axioom dat het einde niet te vertellen is.
Ik zal mijne lezers deze desillusie sparen. Mijn lezers kennen Claire. Zij weten
dat zij, zonder in de extremiteit der rasta's te vallen, de grootstad lief had. De zoon
van de brouwer nu was een individu die binnen de grenzen van Claire's hoogste
verlangens viel. Hij hield van muziek en kon ook op een gegeven ogenblik zeggen:
laat me gerust met dat pianogezanik. Hij stond zijn man in een boereherberg en was
geen boer in een bar. Hij drong zich niet halsstarrig op, maar wist het goede moment
te kiezen. Dat juist was het. Hij koos het goede moment.
Claire en hij wandelden in de hof. Plots vertelde Claire van haar vroegere relaties.
Hij zegde dat hij daar ook van gehoord had. Zonder kommentaar. Hij lachte. Vroeg
of zij 't prettig gevonden had. Zonder houding in zijn stem; noch vermanend, noch
sympathiserend. Hij vroeg het omdat hij 't weten wou.
Het was de eerste mens die Claire imponeerde. Wat moest ze nu antwoorden? Had
hij vermanend geweest, had zij gesympathiseerd; hij andersom zij ook. Maar nu? Zij
wist niet. Zij was geslagen. Daarom deed zij een nieuwe concessie. Zij zegde dat zij
wel veel van die dingen gehouden had om hun uitzicht. Als hij daarop een houding
aannam die absoluut geen verwondering blijken liet om het feit dat Claire enkel het
uitzicht had liefgehad, als hij dat gans natuurlik te vinden scheen, dan werd Claire
plots in haar hoek van klein meisje terug gedrongen. ‘Zij had zelfs geen enkele maal
meer dan het uitzicht gekend.’ Zij had zich gans naakt voor hem willen stellen. Toen
kuste hij haar lang op de mond.
De vader van Claire was gelukkig. Van de moeder werd verteld dat zij bezwaren had
tegen de jeugdige ouderdom van de toekomende vrouw. Men beweerde dat het voor
haar geen reklame zou maken wanneer ze te vroegtijdig een derde generatie in haar
gezin zou moeten opnemen. Nee, reklame maakt dat zeker niet.
De rasta's beklaagden de bruidegom Er waren er echter die meenden dat de wereld
toch ook domkoppen nodig had. Zo b.v. wie zou er anders de vrouwen
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huwen die zij hadden gehad. Daar moest toch een afzetgebied voor gevonden worden.
Dat waren de domkoppen. Tot deze soort behoorde, naar de mening van de rasta's,
ook de bruidegom van Claire. Een van de rasta's besloot daarmede dat tans tenminste
zijn geweten gerust was, nu hij wist dat hij het ongeluk van Claire niet had gemaakt.
Met een tremolo in de stem, zegde hij:
- Men mag zo levenshard zijn als men wil; er komen onafwendbaar ogenblikken
in het leven dat wij ons afvragen wat wel mag gebeurd zijn met al de vrouwen die
ons leven hebben gedeeld. Bizonder met al de jonge meisjes.
De rasta's waren diep geroerd. Slechts na een poos waagde een hunner de stilte te
breken. Hij bestelde een tee.
Die gesproken had zuchtte diep.
De anderen ook. In koor.
‘Que voulez-vous c'est la vie’ zei de man met het geweten.
De anderen knikten.
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Camembert of de gelukkige minnaar
O ma dulcinée
O mon adorée.
LES SALTIMBANQUES
Men schrikke niet bij het lezen van deze tietel. Camembert, het eerste lid van de
tietel, staat met ‘de gelukkige minnaar’ in geen metafysies verband. Camembert
namelik is de bijnaam van Jean Petitjean. De vertrouwden kennen hem onder deze
bijnaam, met quasi-volledige uitsluiting van zijn echte naam: Jean Petitjean. Een
kellner verwittigt hem: ‘Monsieur Camembert, u wordt aan het apparaat gewenst.’
Camembert neemt menthol-pastillen. Het is een feit dat deze bijnaam geen eufemisme
is.
Hij zelf verheugt zich in een zo algemeen gekende bijnaam. Hij zegt: ‘Een bijnaam
is nooit vleiend. De waarde van een bijnaam ligt enkel in zijn populariteit.’ Zijn
goedmoedige lach moedigt de mensen aan die hem voor het eerst Camembert heten.
Zegt men: ‘M. Petitjean’ of ‘Jean’, dan smeken zijn ogen: Waarom zeg je niet
Camembert? Camembert is gelukkig wanneer hij in een five-o'clock onmiddellik
geïdentificeerd wordt door een gezelschap cocottes, die tegelijk uitproesten: ‘Tiens
voilà Camembert!’
Hij is tans 55 jaar. Reeds 30 jaar draagt hij de bijnaam Camembert. De
menthol-pastillen hebben de oorzaak doen verdwijnen. 't Is te zeggen: nu zou het
logies zijn dat men hem ‘menthol’ heette. Vroeger echter heette hij Camembert omdat
men hem niet menthol heten kon. Camembert is gelukkig want de oorzaak is
verdwenen, zodat oningewijden vragen kunnen: ‘Waarom heet hij Camembert?’,
maar de populariteit van de bijnaam is gebleven.
‘Qui perd gagne’ zegt Camembert. Om zijn populariteit te konsolideren bestelt
hij na elke maaltijd een camembert.
Het feit is dit: Camembert is zeer tevreden met zichzelf. Alles wat in de schijn van
zijn persoon staat is interessant. Zelfs zijn bijnaam Camembert. Zonder er verder op
in te gaan denkt hij aan antieke helden die ook een bijnaam hadden. Zijn overlijden
zal zeker in de lokale pers besproken worden. Camembert stelt zich het blad voor:
‘Sterfgevallen’. ‘Wij vernemen het overlijden van onze alomgekende stadgenoot
Jean Petitjean. Hij was enz. Velen zullen niet weten wie wij bedoelen. Schrijven wij
echter “Camembert” dan zal een ieder weten welke personaliteit onze stad verloren
heeft.’
Camembert is gelukkig. Zijn genotsbegeren strekt zich niet over zijn
genotsmogelikheden uit. En de genotsmogelikheden die hem geboden worden hebben
nog immer de schoonheid van het begerenswaarde. Dertig jaar heeft hij reeds vreugde
gehad bij het krullen van zijn knevel. Zijn knevel is een onweerstaanbaar wapen,
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liefde gesproken. Hij ziet een meisje. Wat later krult hij onwillekeurig zijn knevel.
Op twintigjarige leeftijd meent hij kastanje is de mooiste haarkleur. Daarmee kan
men de vrouwen charmeren die blonde minnaars willen en ook de vrouwen die zwarte
verkiezen. Zijn haar was kastanje.
Later heeft hij er vreugde bij te konstateren hoe goed zijn haarwater de kleur van
zijn haar bewaart. Tans heb ik hem horen verklaren dat een half kale schedel met
donker-grijs geborduurd, feitelik het mooiste is wat men zich denken kan. En het
heeft reusachtig sukses. Het is het herkenningsteken van iemand die nog viriel is en
toch niet meer, zoals in de jeugdjaren, innerlik hyperromanties en uiterlik
hyperskepties. De ideale man moet een kaal hoofd met donkergrijze omlijsting
hebben. Ten slotte, hoorde ik textueel: ‘Wat mij betreft ik ben niet ongelukkig om
mijn schedel.’
Camembert heeft er nooit aan gedacht de zon te willen. Hij heeft eenmaal ‘Spoken’
gezien. Die schilder is bepaald gek. En het stuk is natuurlik overdreven. Camembert
verklaart aan een dame: ‘L'auteur s'est laissé emporter par la pièce. Il n'a pas emporté
la pièce. Voilà la nuance. Cependant je suis convaincu qu'il existe des cas
pathologiques qui ont un certain rapport avec le fond de cette pièce. Ce serait ridicule
de nier l'hérédité.’
Camemberts gemoedsrust wordt door niets gestoord. Men stelle zich nu niet
Camembert als een bruut voor die zich niet storen laat door de tranen van een maitres
die hij verlaat. De droeve nuance van een rupture is de gemoedelike Camembert een
noodzakelikheid. Zijn leven is niet vlak. Hij vindt zijn leven zelfs zeer bewogen.
Doch een rupture volledigt slechts zijn voldaanheid om zijn eigen gemoedsleven.
Gelukkig blijft hij boven alles. Dat is juist Camembert. Wrevel kent hij niet. Zulke
voorvallen hebben in zijn leven de waarde van een barcarol die men piëteitvol
aanhoort. De treurnis is hem een zoetere fase van het geluk, wanneer het geluk als
blijdschap uitgediend heeft. Men zou bijna kunnen zeggen: Camembert breekt
wanneer hij treurnis nodig heeft. Is natuurlik overdreven. Deze mathematiek kent
hij niet. Enkel Camembert is zo dat de rupture en het treurnisverlangen in hem samen
vallen.
Het leven van Camembert is niet bewogen. Het feit dat het begeren volledig op
de psychies-lokale mogelikheden gericht wordt nivelleert elke beweging. Wat in zijn
bereik valt begeert hij en hij begeert niet anders. Hij wil de zon niet, doch begeert
een meisje dat in de kategorie der verleidbaren valt. Niet zozeer door uiterlike
omstandigheden is het inzicht dat zijn leven vlak is te rechtvaardigen. Hij heeft
gereisd, is koopman; uiterlik mag zelfs zijn leven bewogen zijn. Daarom is hij dan
ook van dit laatste overtuigd. Hij zegt: ‘Ah ce que mes yeux ont vu!’ - Innerlik is
alle beweging uitgesloten door deze a-priori harmonie van begeren en
bereikbaar-weten.
Doch het toeval zorgt voor alles. God zij dank. Het toeval doet Camembert geloven
dat zijn leven zeer bewogen is. Doet hem zelfs vaak geloven dat hij ongelukkig is.
Kan hem b.v. zelfmoordplannen in het hoofd jagen. Tans is Camemberts geluk
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sereen. Hij gelooft aan de innerlike kamp in hem. Beseft het a-priori van zijne
levensharmonie niet, wat ook noodzakelik is. De waan dat zijn leven een strijd is
maakt het hem mogelik in volledige zielerust strijdloos te leven. Niet dat zonder deze
waan, zijn leven een kamp zou worden. Dat ligt nu juist niet in Camembert. Maar
zijn zielerust zou het er bij inboeten. Waan is de beste narkotiek. Het zou dwaas zijn
te veronderstellen Camembert leefde in de opperste onverschilligheid. B.v. ik hoorde
hem ook eens praten over wat hij meer wetenschappelik door de franse terminologie
dacht uit te drukken, over ‘la vie’. Hij zegde onder meer: ‘Diogène est un imbécile.
On ne renonce pas au combat en se fichant dans un tonneau, sacré nom de tonnerre.
La vie, messieurs, c'est le combat et surtout ce sentiment élevé, qui est le propre de
chaque homme naturel, que le combat est une nécessité vitale et partant la plus pure
beauté.’ Men moet Camembert spreken horen over de bewogenheid van zijn leven.
Hij somt zijn liefdeavonturen op. Typeert zijn maitressen en denkt dat door de
afwisseling der maitressen, hij zelf verandert. Juist dat: het sterkste kontrast tussen
twee vrouwen gaat zonder stoornis hem voorbij. Want hij heeft zijn gemoedsrust.
Camembert is een gelukkig mens. Doch voor alles een gelukkig minnaar. Want, zegt
hij, men is in eerste plaats daar om te beminnen. Stiller voegt hij er deze nuance voor
fijnproevers aan toe: en om bemind te worden. In een café doceert hij onder meer:
‘Men herkent de superieure mens aan zijn kultus voor de vrouw. Overigens de ganse
geschiedenis draait om de vrouw. Is het nodig dat ik je de namen noem van Agrippina,
Anna Bolijn, de Pompadour, Madame Tallien, de schone Notre dame de Messidor.
Er is niets schoner dan de vrouw op de wereld. Messieurs “les mains de femme je le
proclame enz.” Laat ons de vrouw geven wat haar toekomt. Messieurs, la femme
c'est un bijou.’ Hij spreekt zijn grote verering uit voor de 18de eeuw, ‘deze eeuw die
geprosterneerd was voor de vrouw.’ Men kan zeggen dat hij doceert. Zijn toehoorders
staan hem oppervlakkig wel enigszins skepties tegenover, doch eenieder is ten slotte
gaarne bereid toe te geven dat hij een compétence op dit gebied is.
Camembert is steeds ridder. In diskussies staat hij aan de zijde van de vrouw. Hij
laadt alle schuld op de man. Klaagt een vriend: ‘zijn minnares is een serpent’, dan
zegt Camembert dat deze vooruitzetting een grove leugen is en dat alle mannen
ploerten zijn die van de vrouw niks begrijpen. Hij verdedigt de vrouw. Verdedigt
een kraamster tegen een brutale politieagent en vertelt het epos in de salons. De
vrouwen zien verlangend naar hem op. Hij moet vaak tot driemaal toe vertellen. Men
zegt: ‘Camembert, vertel nog eens van de brutale politieagent.’ Camembert is tans
55. Van een onverdeeld sukses kan men niet spreken. Iemand die 55 is, heeft de
plicht te zorgen dat zijn maitres niet van honger omkomt. Dat weet Camembert zelf
heel goed. Nochtans is hij voldaan. Hij heeft de nodige middelen. Het maakt hem
niet ongelukkig dat hij deze middelen nodig heeft. Het maakt hem gelukkig dat hij
ze te zijner beschikking heeft op het gewenste ogenblik.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

169
Men zou kunnen denken dat hij nu treuren moet om het vervlogen sukses. Dat is een
schromelike vergissing. Camembert weet heel goed dat dit de gang van het leven is.
Overigens hij heeft nog immer sukses. Slechts met andere middelen. Dit is iets wat
Camembert nooit verkondigd heeft en wat hij slechts half duidelik beseft, doch het
is het gewricht van zijn ganse leven: de toestanden zijn nooit ongelukkig. Slechts
niet de middelen naar de toestanden te hebben is ongelukkig. Camembert heeft steeds
de middelen naar de toestand. Dit is de sterkte van zijn ganse zijn. Het gemoedelike
leven steunt Camembert. Vroeger had hij geen geld. Toen was hij ‘beau garçon’.
Tans is hij 55, draagt de sporen van zijn ‘bewogen’ leven. Hij heeft echter geld. De
middelen komen immer de toestand tegemoet. En Camembert voelt geen verschil
tussen zijn vroeger en zijn huidig liefdeleven. Of beter dit verschil is volledig
waardeloos.
Camembert is volledig een liaisonmens. De verhouding laat hem koud. Vroeger
niet. Nu. De verhouding is persoonlik niet meer zo gunstig. Daarom. Doch absoluut
niet cynies. Vanzelfsprekend. Wordt hij tachtig zal hij nog een liaisonmens zijn.
Pervers zal hij niet worden. Sadisme ligt hem ver. Hij is volledig quieet. Perversiteit
zou zijn quiëtisme breken. Dat kan niet. Hij aanbidt de vrouw. Vroeger meende hij
dat de vrouw hem moest aanbidden. Of hij zich nog herinnert? Mogelik wel. Het
maakt hem niet treurig.
Niet altijd is Camembert een gelukkig minnaar geweest. Hij heeft dagen gekend van
ondragelik verlangen. Hij heeft dit nochtans gedragen. Deze dagen waren een
guirlande van verlangen en zelfmoordplannen.
Van Camemberts allereerste gewaarwordingen weet ik zeer weinig. Hij zal
waarschijnlik voor vrouwelike speelgenoten en bizonder voor onvermoede details
daarvan in extase zijn geweest. Het eerste feit dat van hem verteld wordt is dat hij
zich op dertienjarige ouderdom in een dienstmeid verliefde. Zijn liefde verklaren
waagde hij niet. Hij moet overigens op die leeftijd bepaalde begrippen van hiërarchie
hebben gehad. Hij wendde zich tot de heer des huizes die hij als de bezitter van de
dienstmeid aanschouwde. Hij schreef hem de volgende brief. In 't frans want hij
meende dat dit duideliker de diepte van zijn gemoed daarstelde. Hij schreef:
‘Monsieur,
J'aime votre servante.
Permettez que deux jeunes coeurs s'unissent.
Jean Petitjean.’
En ging om antwoord. Dit moet lakonies geweest zijn.
Onder het ouderlike dak is Camemberts eerste erotiese prestatie terug te voeren.
Een dienstbode van dertig heeft de jeugdige knaap van zeventien verleid. Eenmaal
slechts. Toen de jongeling insisteerde, antwoordde zij hem brutaal dat zij Latijn zou
leren om op zijn niveau te staan. Want op een ander terrein stond hij Camem-
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bert niet op haar niveau. Later zag Camembert hoe liefdevol zij de
vleeshouwersjongen ontving. Camembert dacht: die kent zeker geen Latijn. Twee
uur later completeerde hij: die staat waarschijnlik op het andere niveau. 's Nachts
hielden zeer uiteenlopende gedachten hem wakker. Toen de dageraad doordrong,
was het hem duidelik geworden dat die loopjongen op een hoog peil van ontwikkeling
staan moest. Van het andere niveau uit bekeken. En Camembert besloot: ‘Daar sta
ik nu met al mijn Latijn.’ In de loop van de volgende dag gebeurde iets opzienbarends,
de vlijtige leerling Jean Petitjean werd met 4 dagen uitsluiting bestraft. Hij had in de
klas willen bewijzen dat het Latijn een dode wetenschap was. Het leven was alles,
dat was de grote leermeester had hij gezegd. De verwondering van de medeleerlingen
en het paf-staan van de leraar hadden hem aangemoedigd deze vooruitzetting te
illustreren door een duel... op een ander niveau dan het Latijn. Een duel tussen een
vleeshouwersjongen en een sekundaner. Camembert bewees de superioriteit van de
eerste. Hij eindigde zijn tragies verhaal met deze indrukwekkende: ‘En zij ontsloot
de deur van haar slaapvertrek voor de vleeshouwersjongen.’ De leraar administreerde
hem 4 dagen uitsluiting. Daarna kon hij zich niet weerhouden te zeggen: ‘Wat M.
Petitjean zegt berust waarschijnlik op levenservaring. Doch het enkel geval maakt
de algemeenheid niet. En alle sekundaners zijn niet bepaald idioten, wanneer een
sekundaner een archi-idioot is.’ Dat diskrediteerde Camembert lang.
Het viel Camembert zeer moeilik zijn elan te nemen. Is het omdat elke grootheid
uit kloven van moeilikheden ontstaat? Hoort dat zó? Werkelik? Ja! Laat ons gelukkig
zijn dat we het waarom gevonden hebben. En nog wel wel zo gemakkelik. Camembert
heeft vroegtijdig de wijkkermissen en wijkpatisseries, die algemeen als rendez-vous
voor jonge liefden gekend waren, bezocht. Men kan zeggen dat het lot hem niet
gunstig was. Camembert zegde zich vaak dat hij te subtiel en te literair was. Dat is
zeker niet uitgesloten. Op een volksbal verklaarde hij zijn liefde: ‘Voor de gouden
regen van je haar kniel ik deemoedig neer.’ Dat sloeg niet in. Camembert was zelfs
verplicht het lokaal te ontvluchten omdat men hem in een ommekeer ‘de gouden
regen’ heette. Hij beproefde ook dikwels geestig te zijn. Dit amuseerde wel het
gezelschap, bracht hem echter nooit een stap verder in de gewenste genade. Terwijl
hij geestigheden vertelde, kon hij de superieure vaardigheid van zijn kameraden
meermaals konstateren. ‘Ik heb te veel humor’ dacht hij. Het was een troost.
Ongetwijfeld. - Hij beproefde overigens alles. Ook de brutaliteit. Hij sprak een jonge
dame, zichtbaar leerlinge aan een meisjesgymnasium, aan en verklaarde haar: het
zou hem buitengewoon plezier doen wanneer zij zijn voeten kussen wou. Deze brutale
geestigheid was waarschijnlik slecht aangewend. Het antwoord was duidelik in die
zin.
Door deze misgrepen kwam Camembert er toe zich in de spiegel te kontroleren.
Hij had het onaantrekkelik uitzicht der meeste sekundaners en primaners. Haren die
over de oren groeiden, versleten en slecht geknoopte das, kledij zonder zorg en erger
nog zonder zorgeloosheid. De das was slecht geknoopt bij een spierwitte

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

171
halsboord of deze was vuil bij een goedgeknoopte das. Hij droeg een grasgroene das
bij een muisgrijs kostuum enzovoort. De lezers kunnen zeker de beschrijving naar
hun zin kompleteren. Enkel moet ik releveren dat Camembert deze zwammigheid
aan zichzelf wel te konstateren wist. Dat vergrootte zijn weemoed. De feiten hadden
hem weemoedig gemaakt. En dat hij konstateren moest dat hij met recht een
verstoteling was maake hem weemoediger. Hij dacht: ‘Ik ben geen man voor vrouwen.
De mensen kan men indelen: zij die voor kunst, voor handel, voor vrouwen geschapen
zijn, zij die dit niet zijn. Ik ben niet voor vrouwen in de wieg gelegd.’
Iemand zei hem eens dat bijna ieder mens op zeventien achttien jaar zwammig
was. Dat werd hem een gelukkige oplossing. Hij bekeek zich in de spiegel en dacht:
‘ik ook ben zwammig.’
Of nu Camembert meer of minder zwammig was dan zijn generatiegenoten is een
andere vraag. Mijn mening is dat hij meer zwammig was. En aan deze toestand knoop
ik zelfs het enige sukses vast dat Camembert op die leeftijd te beurt viel. Dat was
namelik in een bordeel, waar Camembert met een tiental vrienden verscheen. Voor
de eerste maal wat Camembert betreft. Hij stond letterlik in extase voor dertigjarige
hoeren met enorme borsten en bassins van dezelfde proportie. Camembert was van
het ras van Rubens. De hoeren hadden slechts een tullen kleed. Een paar vonden de
dracht zelfs overbodig. Zij hadden een klare kijk op de utiliteit der dingen. Kortom
oosterse pracht. Hun vormen stonden in het kleed de weelderigheid van de verboden
vrucht. Hun vormen lagen in het kleed als in een droom. Je wist alles en je had daarbij
dit verhoogde genot dat het geen realiteit was. Goedkope reuk en zware maquillage
overtuigden Camembert dat hij in een voorname hetaerenwereld was. ‘Leven en
genieten’, dacht hij, ‘o ondergaan in het genieten.’ Want Camembert had zeer sterke
lyriese neigingen. Hij kon niet aan die overstelpende weelde geloven. Nauweliks
was er een vrouw naast hem geweest, zo kwam weer een andere. Daarbij noteerde
hij dat de vrouwen zo deden uit loutere sympathie voor de jeugd van de bezoekers.
Dat deden overigens zijn kameraden ook herhaaldelik opmerken. Het bleek een zeer
gewichtige faktor te zijn. ‘Die vrouwen’ zette Camembert aan een jongere maat
uiteen, ‘zijn gewoon met oude venten om te gaan. Onze jeugd imponeert hen.’ Hunne
jeugd viel op dat is zeker, of ze imponeerde niet zo zeer. Een ging zelfs zover aan
de potens van de bezoekers te twijfelen. Camembert meende dat zoiets louter
provokatie was.
Een andere echter had direkt sympathie voor Camembert. Zij zegde: ‘Hij doet zo
buitengewoon idioot, daarom.’ Het was een vijf-en-dertigjarige met enigszins spaanse
type, enigszins joodse. Laat ons dus zeggen joods-portugese. Camembert wou
aanhoudend met Rita dansen. Hij viel over het tapijt. Buitengewoon sukses. Hij kon
zijn handen niet bemeesteren. Rita had lust la leçon galante verder te zetten. Zij wou
hem lokken. Excelsior. Alle hinderpalen kwam zij tegemoet omdat zij Camembert
wilde. Want zij zegde: ‘Als je geen centen hebt, zal ik je lenen.’ De maten stonden
voor Camembert in bewondering. Hij zelf echter werd plots
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angstig. Waarom was deze wellustige hetaere hem zo goed gezind? Als dat eens
waar was, dat... met de potens? Eeuwige schande. Bij zulke courtisane moest men
zijn man staan, vooral zich niet blameren. Toen een maat hem nog daaraan herinnerde
dat buitensporigheden levenslang gestraft kunnen worden, drong het woord ‘syfilis’
messcherp in zijn hoofd. Geweldig dualisme: hij stortte steeds naar de schone Rita,
doch liet elke uitnodiging zonder verder gevolg. De arme Jozef. De vrouw van Putifar
lachte gemeen en vertelde. Daarop besloten allen: ‘Qu'il était complètement maboule.’
‘Archi’ zei de patronne en gooide Camembert en zijn maten die haar etablissement
zulke schande aandeden aan de deur. Camembert ontving terloops nog een matrakklap
van de buitenwipper. Maar zijn maten feliciteerden hem. Dat hij zich bedwingen
kon. Zulke karakters waren het beste wapen van de staat tegen syfilis.
Alleen feliciteerde Camembert zich echter niet. Rita stond onder kontrool. Zij was
waarschijnlik niet ziek. Zij was het zeker niet. Hij had dus weer blijk van volledige
idiotie gegeven. De maten hadden naar hem opgekeken. Hij de mec van een schone
bordeelmeid. Hij had misschien schatten gelds toegekregen. Zij zou hem zeker gezegd
hebben: ‘Mon gosse, ik wil alles voor je doen.’ Al de mannen zouden hem benijd
hebben. De ganse stad zou nijd geweest zijn. Men zou gesproken hebben over de
conquête van Jean Petitjean. Hij zou zijn leven doorgebracht hebben in een roes.
Vrouwen, absinthe. Men zou van hem verteld hebben: ‘Weet je niet die Jean Petitjean
is gans verloren gelopen. Hij is in de macht van een hoer.’ Geluk van het kapotgaan.
Glorie van het kapotgaan. 's Nachts droomde hij. Natuurlik droomde hij. Zelfs is het
natuurlik, dat hij van wonderschone haremvrouwen droomde. Die omringden hem.
Dan metamorfoseerden zich haar borsten in inktvissen. Die syfilisbacillen braakten.
Niet meer vrouwen overstelpten Camembert maar bacillen. Zijn kamer was vol
daarvan.
De wereld is een grote klomp. Van syfilisbacillen natuurlik.
Dromen is uit de kleine realiteit wassen. Zijn in de kosmos. Bepaald.
Over dit alles vertelt Camembert zeer weinig. Op deze ongelukkige periode volgt
echter een overgang die hem zichtbaar meer aan het hart ligt. Laat ons het niet
omschrijven. Deze overgang is de tijd van het tafel- maar niet van het bed-sukses.
Camembert wordt als gezel in music-hall's en café's geduld. Hij begeleidt naar huis.
Daar houdt zijn erotiese funktie op. Iemand zegt daar zou ze moeten beginnen. Neen
daar houdt ze precies op. Zijn erotiese funktie? Ja juist. Funktie? Natuurlik funktie.
Aanvankelik verheugde zich Camembert in deze vooruitgang. Dan werd het hem
duidelik dat hij feitelik verlangde zijn rol verder uit te breiden. Dat juist gelukte hem
niet.
Ondertussen ontwikkelde zich Camembert. Uiterlik. Het zwammige verdween.
Zijn complet toonde de verdiensten van de coupeur. Na een nauwkeurige studie van
chemisierétalages werd het hem duidelik dat zo en zo bij dit en dat paste.
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Camembert was ontwikkelingsvatbaar. Enkel vergt die ontwikkeling tijd. Parijs en
Rome zijn niet op een dag gebouwd. Ook Camembert niet.
Het geluk. Of beter ‘la veine’. Men onderschat de waarde van de veine. Weer een
enorme dwaasheid. Toe te schrijven aan de grenzeloze pretentie van enkelen en de
onbeschrijfbare domheid der menigte. Waarom moet de koning van Portugal vluchten
en blijft de koning van België op de troon. Is de ene meer idioot dan de andere. ‘De
ekonomiese toestand van het land.’ Ja juist dat is veine.
Camembert kende plotseling de veine. Zij is een hoer met béguins. Dat staat vast.
De veine herkende dus beter gezegd plotseling Camembert. Een demi-mondaine
verliefde zich in de jongeling, verkrachtte hem of ongeveer. Hij was gelanceerd.
Later sprak Camembert dikwels over deze, - reëel gesproken, - werkelik eerste
conquête. Hij gobeerde zijn vaardigheid. Hij was niet vaardig geweest. Het feit was
enkel dat iemand zich in hem verliefde. En dat deze bovendien een beroemdheid
was. Daar had Camembert niet de minste schuld aan. Dat is een feit. Een feit is een
gevolg van toestanden die zich gelukkig of ongelukkig in elkander inschakelen.
Camembert was een naïeve jongeling. De demi-mondaine zocht naar een naïeve
jongeling. Toen zag zij Camembert. Geschiedenis schrijven is zó moeilik niet. Zelfs
niet de geschiedenis van een liefde. En de geschiedenissen van Camemberts liefde
waren immer zeer eenvoudig.
Zij zat in een loge. Camembert balcon tegenover. Camembert zag haar en
bewonderde. Zij zag Camembert en dacht: dat is het objekt dat ik zoek. Hij meende
dat hij haar door gebaren en liefdevol lachen bewerkte. Deze mening is natuurlik al
te grof. Zij betekende Camembert dat hij lachen moest en haar te naderen beproeven.
Wat hij deed. Hij deed daarbij zo idioot mogelik. Natuurlik niet met vooropgezette
wil idioot te zijn. Daarom juist deed hij kompleet idioot. Dat beviel haar. Het is een
vergissing dat slimheid of geest in de wereld een rol spelen. Een dialoog tussen hen
beiden is gemakkelik te denken.
Zij: Jean, ik heb een minnaar die betaalt. Ik haat alle minnaars die betalen.
Hij: Tiens.
Zij: Viens. Dat is geen leven. Men moet idealen hebben in zijn leven.
Hij: La vie doit être belle.
Zij: Mijn mening. Een minnaar die betaalt moet men bedriegen. Boven het geld
moet men het ideaal stellen.
Hij: Ja.
Zij: Ah!!! Ik wil leven.
Hij (na een poos):... Als ik goed verstaan heb, wil je je minnaar bedriegen.
Zij: Ja.
Hij: Ah! Ahah!! Laat ons hem bedriegen.
Zij: Ahahah!!! Ja!
Die dag bleef het echter nog bij de theorie.
Zij gaf geen moed verloren. Zij nodigde hem uit op een avondfeest. Zij zocht een
divan op, in een hoek. Hij volgde haar niet. Hij danste met andere vrouwen, danste
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ook met haar. Zij meende: ‘Dat doet hij om me op te winden, le petit voyou. Alle
mannen zijn slecht.’
De liefde is zoet. Dat moet men merken aan dit verhaal. Ik hoop het ten minste.
Zij moest hem nogmaals inviteren. Zij was alleen. Dat scheen hij niet te bemerken.
Hij sprak over de laatste theateropvoering. Konstateerde verder dat het in de winter
koud was. Zij toonde hem haar vertrekken. Zij toonde hem voornamelik haar
slaapkamer. Zij zette zich in pyjama. Daarbij toonde zij hem haar dessous. Daarop
vond hij eindelik een geestigheid die hij in een Parijs boulevardblaadje gelezen had:
‘De vrouwen die er de meeste zorg aan besteden zich aan te kleden, worden het meest
verzocht zich te ontkleden.’ Zij omhelsde hem en zei: ‘Enfin.’ Met de intonatie alsof
hij haar eindelik genade had geschonken. Men ontdekt wat men wil ontdekken. Zij
lei zich te bed en zei: ‘Wat ben je wreed geweest, Jean.’ Alles werd Camembert een
zon zó duidelik. Hij ontdeed zich van zijn veston.
Zegde: ‘Oui. Parce qu'après l'amour est d'autant plus doux.’ Zijn gelaat had zelfs
daarbij een skeptiese uitdrukking.
Alles is métier. De liefde is een kunst. Een achttiend-eeuwse auteur zegt: een kunst
gelijk schalmei spelen.
Ik weet niet of schalmei spelen zo gemakkelik is.
Dat zou Camembert kunnen zeggen. Omdat het toeval.
Anderen, zonder toeval, zouden zeggen: ‘Ik weet niet of schalmei spelen zo moeilik
is.’
Dit is een beduidend keerpunt in het leven van Camembert. Precies zo beduidend
als 1918 in het leven van de duitse kroonprins. Men moet niet terugschrikken voor
moedige vergelijkingen. Een auteur moet een mens met moed zijn.
Tans nog weet Camembert: deze episode is een mijlpaal. Van zulk overwegend
belang dat Camembert zich de episode in de frisheid van het gebeuren herinnert.
Geen stof van verleden hangt daarover wanneer hij zich herinnert. Hij voelt de frisheid
van zijn juveniele liefde. Doch vooral van zijn durf. Dat meent hij. Hoe prachtig hij
deze demi-mondaine in zijn netten te vangen wist! Camembert is geen praalhans. Al
hetgene wat zijn leven raakt is vanzelfsprekend grootheid. Hij twijfelt er niet aan dat
hij de zaak toen tot een goed einde geleid heeft. Daaraan twijfelen zou een désastre
betekenen. Er kan geen désastre in het leven van Camembert bestaan.
Gedurende deze liefde maakte zich het zelfbewustzijn van hem meester. Zijn
vriendin bemerkte langzamerhand dat zij dit zelfbewustzijn in hem gekweekt had.
Maar eenmaal zelfbewust bemerkte Camembert dat niet meer. Zijn superioriteitsgevoel
was van de eerste opwekking af, volledig. In een week was hij volledig
gemetamorfoseerd.
Van deze eerste liefde dateert zijn bijnaam Camembert. De andere half-wereld
wist dat hij de harteminnaar van die was. Dat was natuurlik voldoende om hem
gebreken te ontdekken. Het was ook voldoende om haar innerlik te benijden.
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Vroeger hadden zij Camembert niet bemerkt. Het was genoeg dat zij Camembert
had, om aan afhandig maken te denken. Dit is even te noteren: de ontdekking van
nihil wordt gesanctioneerd door hen die deze ontdekking benijden. Niemand denkt
er aan Camembert tot minnaar te nemen. Plots denkt iemand daaraan. Dan denken
allen daaraan. Aan Camembert is ten slotte niets veranderd. De waardetaxering ligt
buiten hem. Hij is zoveel als een aandeel van een naamloze vennootschap. Klimt
naar gelang de navraag. Doch bij de beurswaarden baseert zich de navraag op
balansen. Bij Camembert baseert zij zich op een enkele navraag. Camembert is geen
gekwoteerde waarde, het klimmen van deze waarde heeft geen zin. Toch wordt zij
gekwoteerd en stijgt. Deze amoureuze toestanden zouden een beursman kunnen doen
wenen. Ik zou willen een beursman zijn. Doch daarna lacht hij. Men moet rekenen
met het klimmen en het dalen.
De half-wereld ontdekte Camembert hoofdzakelik dat défaut dat hem zijn bijnaam
gaf. Dat geschiedde in een teesalon. Een groep dames konstateerden het feit. Daarop
riep een: ‘Ah, Camembert!’ Zulke zin is een greep. Grijpt in de zeden. Groeit tot een
ongekende populariteit. De schepper verdwijnt. Vooreerst deed zij vaak opmerken
dat die naam haar schepping was. Zelfs toen reeds werd aan een zo grote intuïtie bij
haar getwijfeld. Men ontdekt zelf Homeros. Haar schepping ook werd anoniem.
Verdween in de souvereine volkspsyche. Toen haar roem met haar jaren verwelkten
bleef geen spoor van de schepper over. Het objekt schepper verdwijnt. Maar de geest
van de schepping blijft. Zo ook de bijnaam Camembert. Spijts al zijn mentholpastillen.
Hij nam inderdaad spoedig mentholpastillen. Maar de volkspsyche is loom en
verandert niet even spoedig eenmaal innerlik vastgestelde wetten.
De vrouwen benijdden Camembert en zijn liefde. Wat ten slotte? Was het de
wederkerige liefde? Men is zo romanties niet. De kwaliteit van deze liefde werd zelfs
niet eens genoteerd. Dat juist is beangstigend in onze tijd. Wat? dat van kwaliteit
geen notitie gehouden wordt. Was het Camembert aan zijn lief? Men had Camembert
niet eens genoteerd voorheen. Wij zeiden reeds dat Camembert gelijk was nihil. Het
begrip Camembert ‘an sich’ had dus weinig te betekenen. Benijdde men Camembert
zijn lief? De vrouwen waarvan hier sprake hadden geen uitgesproken lesbiese
neigingen. Wat benijdde men dan? Nu ja... een zeer vage konstellatie. De vrouwen
zijn volkomen logies illogies.
De liefde van Camembert luwde. Camembert dacht natuurlik dat dit zijnerzijds
geschiedde. Het feit is eenvoudig dat Camembert niet meer aan de desiderata van
zijn lief beantwoordde. Zijn skepsis doorzag zij al te gemakkelik. ‘De funktie schept
het orgaan.’ Verder: de noodwendigheid schept het orgaan. Men kan b.v. zeggen dat
het leven van Camembert zich onderbewust naar een amoureuze carrière ontwikkelde
en dat deze eerste zo gelukkige liefde een noodwendigheid was. Men kan dat zeggen.
Bij voorbeeld. Verdwijnt de noodwendigheid, verdwijnt het orgaan. Zo met
Camemberts liefde. Voor wat het onderbewuste betreft. Buitengewoon rationeel
alors. Bewust is het echter dat de maitres van Camembert naar
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andere vruchten omzag. Getrouw aan zijn superioriteit zag Camembert dat niet. Leve
de zielereinheid.
Zij had Camembert gelanceerd. Zij had tot haar doel gediend. Dat wist Camembert
natuurlik niet. Enkel zijn onderbewuste leven deed dat. Hij stond plots midden in
zijn carrière. Honderden ogen staarden naar hem. Hij ging deze kaste vrouwen
tegemoet die ligt tussen de winkeljuf die plots tot de hoogste stand opklimt (de
hoogste stand ligt in de verzoening der dualismen hebben de grootsten der aarde
bewezen. De hoogste stand is dus wat tussen minimum en maximum wereld ligt.
Alzo: de halfwereld) en de demi-mondaine die vervalt en plots een boekwinkel met
een speciale rayon voor transparante postkaarten opent. Dit zijn natuurlik extremen.
Dat weet ik. Door dit weten te konstateren breek ik het verwijt van de hyperextremiteit
der beide gevallen. Wat mij zou kunnen worden gemaakt. Juist het
zo-ver-mogelik-schuiven-van-de-extremiteiten is aan de mens belangrijk. Ook aan
de auteur dus. Want een auteur is ook een mens.
Camembert was weldra in de stad als de beduidendste onder de officiële
luxusminnaars gekend. Dezen zijn precies zo kategories gerubriceerd als jockeys.
Men zegt: ‘Dat is de beste jockey en dan komt enz.’ Ook zó van luxusminnaars. Deze
overeenkomst is misschien de reden waarom zoveel jockeys luxusminnaars zijn.
Men vocht om Camembert gelijk sportmensen om de avonduitgave met de laatste
resultaten. Camembert vergat daardoor het pijnlike in zijn vroegere toestand. Hij
vergat zijn dienstmeid en zijn bordeelhoer. Hadden twee vrouwen zich een strijd op
leven en dood gezworen om zijn bezit, dan moedigde hij de beide erosatleten aan.
Camembert was spoedig tot de hoogste trap van het erotiese stadsleven opgeklommen.
Hij was een objekt dat iedere vrouw bezitten wou. Gelijk oudheidsverzamelaars
zeggen: ‘als ik dat Biedermeiere kastje bezitten zou’ zó dachten de vrouwen over
Camembert.
Camembert droeg met vreugde al de smaad die aan zijn kategorie kleeft. Plots
konden zekere cafébezoekers hem onder een tafel zien wegduiken en aan een gans
andere zijde verschijnen. De meesten wisten onmiddellik de enge samenhang te
ontdekken. Een grijze heer kwam het café binnen en zette zich naast een dame, die
vóór een ogenblik nog in het gezelschap van Camembert was.
Camembert was feitelik zeer gelukkig daarom. Dat geluk wist hij natuurlik te
verbergen. Maar aan zijne intiemen vertelde hij: ‘Gister ben ik weer tweemaal onder
een tafel weggedoken.’ Hij weet fabelachtig veel te vertellen. En zijn intiemen kennen
hem genoeg om te weten dat hij niet liegt.
5 Uren in een kast opgesloten zitten is een kinderspel voor Camembert. Dat doet
hij zelfs graag. Eerst en vooral wordt hij dan goed beloond. De vrouw doet dan haar
best om hem te vergoeden voor de revers van de kategorie. Zij zou willen een
slangemens zijn. Zó zeer voelt zij zich verplicht tegenover Camembert. Dat zijn
gewoonlik de schoonste nachten, die na 5 uur kast-tijd. De schoonheid van de nacht
is in verhouding met de kasttijd. Dat is een zeer reële maatstaf. En verder kan
Camembert de geschiedenis weer vertellen.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

177
Het kloset is een plaats die Camembert minder sympathiek is. Eenmaal is hij daar
ontdekt geweest. De oude heer scheen zin voor humor te hebben. Hij vroeg
Camembert of hij gekomen was om het privaat te reinigen. Op een wenk van de
vrouw, knikte hij ja. En reinigde een uur onder toezicht van de heer. Deze gaf zijn
goedkeuring te kennen. Het was zeker geen slechte arbeid voor een beginneling,
zegde hij.
Op een 5de januarie dan is Camembert verplicht geweest 2 uur in een ijskoud bad
te blijven. Zijn maitres had hem aangeraden een koud bad te nemen. Zij had hem
toegelachen en gezegd: ‘Geen vadsige jongen worden, Camembert!’ Dat was natuurlik
Camembert een wet. Pas was hij in 't bad, kwam de oude heer. Verplicht niet te
verroeren. De heer bleef twee uur. ‘Twee uur in het badvertrek, dat belooft voor het
slaapvertrek’, had Camembert nog de moed te schertsen. Zijn minnares antwoordde:
‘Ik ben totaal vermoeid. De oude heer heeft zeker een koladepot opgegeten. Kom
morgen terug Camembert.’ Rillend stond Camembert in de januarienacht. En toch
was hij gelukkig. Hoe rijk en afwisselend was zijn leven!
Camembert merkte natuurlik het onaangename van zulke toestanden wel op. Maar
dit opmerken was slechts ruimte scheppen rond zijn tevredenheid. Hij dacht: ‘Zij
hebben de macht, maar ik heb de liefde. Ik ben dus de beste. Want in liefde komt het
toch feitelik op liefde aan.’
Hij overdacht immer zijn geluk. Dat hij gratis had waar de anderen zo kwistig
betalen moesten. En hij had de liefde nog als surplus. Dat valt niet te vergeten. Met
hem was het met liefde; met de anderen om het geld en met tegenzin. Hij kon nog
beloning toekrijgen als hij wou. Hij dacht daar voortdurend over na. Alsof hij zich
niet genoeg zijn geluk bewust maken kon. Het bracht zijn coïtus op een dubbel
wellustig plan. Hij zat met vergenoegen in een kast. Dat was het zeer drastiese bewijs
dat hij feitelik de beminde was. En als zijn minnares hem vertelde dat haar bankier
haar een scène had gemaakt om Camembert dan was dat zó goed als een bijslaap.
Het was een ononderbroken hemelse muziek die hem voortdurend in de oren zong
dat hij de hartsbeminde was.
Hij had wel op zijn visitekaartjes ‘amant de coeur’ willen zien, zo gelukkig was
hij.
Wij zouden Camembert in al zijn stadiën kunnen volgen. Wat zich niet loont. Het
merkwaardige is dat Camembert wel stadiën maar geen fasen kent. Zijn gelukzaligheid
staat buiten transcendente komplexen; zij is beperkt en daarom juist waarschijnlik
volledig. Het geluk van Camembert is natuurlik een bijna gans vlak lichaam, daarom
kan de zon-Camembert het zo gemakkelik beheersen. Men moet zeggen: Camembert
is precies zo gelukkig zoals een andere dit is. En de vrouw zet Camembert zó dat zij
in de buitenwereld steeds het geobjektiveerde subjekt blijft. Camembert is zuiver
kind van zijn eeuw. En autoërotisme is natuurlik een infantiel spel meent Camembert.
Daarom heeft hij de vrouw. Toujours la femme. Hij waant zichzelf de duidelikste
typus van alloërotiek. Het is echer duidelik dat
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zijn coïtus met alloërotiek slechts in symbolies verband staat. Zijn coïtus is de
lokalisering van zijn gelukzaligheidspermanens in de buitenwereld. Het is
gesublimeerd autoërotisme.
Wij kunnen Camemberts laatste stadium nemen. De ontwikkeling tussen beide
extremen laat zich dan verder duidelik vanzelf maken. Men zou kunnen denken
Camembert moet het geweldig imponeren dat hij langzamerhand de rol van de oude
heer bekomen heeft en dat waarschijnlik, waar hij ook bezoek aflegt, een jongmens
in kast of op het kloset verborgen zit.
Dat is natuurlik geheel verkeerd. Camembert is net zo verheugd als vroeger. Hij
vergeet nooit bloemen bij zijn bezoek en kust stralend de hand van zijn beminde,
waar hij vroeger gewoon was dat zij hem direkt om de hals vloog.
Denkt gij nu dat hij zich over haar trouw illusies maakt? Misschien wel. Doch het
voornaamste moment is dit: als hij van haar ontrouw overtuigd wordt, dan werkt dit
helemaal niet als een desillusie. Hij heeft immer reserve om zijn permanente
gelukzaligheid te versterken. Konstateert hij deze ontrouw, dan denkt hij daarbij:
‘Het is klaar dat zij mij bemint, maar ik ben natuurlik geen jongen van 20 jaar meer.
En ik wil mijn maitres deze vreugde niet ontzeggen. Misschien denkt zij aan mij
wanneer zij met hem is. Dan dient hij slechts als instrument en blijf ik de ware
geliefde.’
Wordt het hem echter duidelik gemaakt dat hij helemaal de geliefde niet is maar
slechts een financiële mogelikheid, dan zegt hij: ‘Laat die mannen de zogezegde
liefde hebben, ik heb de centen. En de kerels zijn verplicht 10 uur op het kloset te
zitten, wanneer mij dat amuseert. Op mijn jaren is het veel beter centen te hebben,
dan de vage speculatie bemind te worden. Op mijn jaren moet dit laatste immer bij
de vage hoop blijven. En mijn centen zijn wet. Overigens kan men het verschil tussen
beide toestanden in de omgang - uiterlike en intieme - absoluut niet merken. Ergo is
die liefdekwestie in de liefde feitelik een absoluut verkeerd kriterium. Daar komt het
niet op aan. Het essentiële punt is wie de baas in huis is, wie gevreesd wordt. Dat
ben ik. Ik moet niet voor de andere, maar de andere voor mij op het kloset vluchten.
Aangenaam tijdverdrijf. Moest ik b.v. door een vrouw bemind worden, dan zou ik
tot deze laatste rol verplicht zijn. En zulke tijdsverspilling komt niet met mijn
financiële bezigheden overeen.’
Een andere faktor werkt nog mede Camembert van een eventuele décadence te
vrijwaren. Namelik: de uiterlike omstandigheden blijven in beide gevallen, - liefde
of geld, - dezelfde. Breekt Camembert b.v. met een maitres, dan weent zij ook, is
het niet om de verloren liefde, dan tenminste omdat zij weer voor angstige
bestaansproblemen gesteld wordt. Waarom zij weent heeft geen belang. Zij weent
en komt dus aan het verlangen van Camembert een sentimentele scène te hebben
tegemoet. En daar de vrouw slechts lokalisering van zijn gelukzaligheid is, is hem
dit ook alles. Bij dit wenen speelt innigheid niet de minste rol. Want deze innigheid
hoort reeds - oorzaak en gevolg - in zichzelf Camembert bij. De gelukzaligheid is
permanent en volkomen subjekt en objekt. Enkel wil zij in de buiten-
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wereld gelokaliseerd worden, om vrede met zichzelf te hebben, om de waan alloeroties
te zijn te bevredigen. Wat in het voorbeeld als hierboven voldoende geschiedt.
Men zegge niet deze levensopvatting tegenover de beminde, die nog een andere
minnaar heeft, is cynies. Het is geen levensopvatting en heeft dus met cynisme dat
een zeer heldere opvatting is niets te doen. Het is zuivere romantiese pathologie. En
zoals men weet voelen pathologen zich algemeen beter als gezonde mensen. De
romanties-pathologe Camembert zou niet willen oversteken met een cynies gezonde.
Wat reeds bewezen is.
Geen opvatting, maar een toestand. Dat is Camemberts geluk. Dat zijn toestand
nooit in een opvatting omsloeg.
Camembert is immuun. Nu zal hij gelukzalig blijven. De kwade periode is hij door.
Op tachtig jaar zal hij waarschijnlik gelukkig zijn omdat zijn prestatievermogen
totaal gekrenkt is. De oorzaak heeft een gepredestineerd gevolg. Niet zo: omdat de
oorzaak zo is, zal het gevolg adequaat aan de oorzaak zijn, als b.v. iemand die te veel
drinkt leverziek wordt. Maar wel zo: omdat het gevolg zó zijn moet, zal elke oorzaak,
- hoe uiterlik antipodies ook, - zich naar de wet van dit gevolg schikken.
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Jus Primae Noctis
Een dialoog te midden auto's
Ontmoeting.
Zij zegt:

Hoe heb je me zo dadelik herkend.

Hij:

Je hoed.

Zij:

Mijn hoed. Mijn hoed?

Hij:

Ja.

Zij:

Gek.

Hij:

Die pluimen heb je reeds zolang.

Zij:

Nee. Die heb ik pas éen dag.

Hij:

Nou dan.

Zij:

Hoe heb je me zo dadelik herkend.

Hij:

Ik weet het niet.

Zij:

Zie ik er erg verouderd uit.

Hij:

Waarschijnlik niet. Ik denk echter wel.

Zij:

Waarom.

Hij:

Ik denk steeds: het is zolang reeds. Dus
wij zijn oud geworden. En ik zag je nooit
zó... precies. Van de eerste lubrieke
postkaart die je ziet, blijft je een sterkere
indruk bij dan van de eerste geliefde. Ik
zeg je: ik zag je nooit goed.

Zij:

Ja juist daarom. Ik ben helemaal niet
verouderd. Ik heb geen kinderen.

Hij:

Dat dacht ik.

Zij:

Wat.

Hij:

Dat je getrouwd bent. Vind je niet alles
verloopt zo mechanies-regulair. Ik
ontmoet je. Dan tien jaar later. Ik weet
heel goed dat je getrouwd bent. Jawel.
Waarom zeg je me dat. Dat je 't me ook
nog vertelt dat het zo is, is wel de clou.
Kan het nog machineller. Machineller
moet ik zeggen. Dat is het woord.

Zij:

Zo heb ik je graag. Vroeger.

Hij:

Ik ben vroeger niet zo geweest.
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Zij:

Toch. Of misschien: ik dacht het zo.
Feitelik hoe zou ik weten hoe je vroeger
was. Alles wat ik meen van jou te weten
is waarschijnlik vals.
Ik heb geen tijd meer te denken.

Hij:

Wat dan.

Zij:

Niets. Ik doe niets. Moet men
noodzakelik iets anders doen om niet te
denken.

Hij:

Neen. Ik denk ook niet. Ik stoot ten slotte
immer op dezelfde mechaniek. Zie: hier
is een straal van een cirkel. Met een
kleine lijn bij de straal te voegen, ben ik
uit de cirkel. Dit stuk zet ik nooit.
Waarschijnlik ben je bon af. Dat zie ik.
Er zijn mensen die zo iets enkel afleidend
bemerken, na konstatering dat de persoon
geen sporen van het tegendeel vertoont.
Ik sta hoger. Natuurlik. Zonder induktie
zeg ik: je ziet er goed uit. En je bent
bon-af.
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Zij:

Je houdt nog steeds even veel van het
gemene.

Hij:

Laat mij deze sjofele vreugde. Al de
mensen willen omhoog. Dwazer kan het
niet. Omhoog-willen is de noodzakelike
voorwaarde voor het diep-staan. Al de
mensen willen omhoog. Staan bijgevolg
zeer laag. Enkel in krapulositeit ligt
aristokratie, nu. Ik frekwenteer enkel
havenmeiden. De rest heeft voor mij geen
charme.

Zij:

Je renommeert.

Hij:

Dat heb je weer treffend gezien. Ik hou
steeds mijn wensen voor werkelikheid.
Konsekwent zal ik wel nooit worden.

Zij:

Je bent een gelukkig mens.
Je bent ook getrouwd.

Hij:

Dat ben ik.

Zij:

En.

Hij:

ik ben rustig.

Zij:

Dat is veel waard. Je hebt dit toch zo als
antwoord bedoeld.

Hij:

Beter is geen.

Zij:

Ik ben zeer tevreden.

Hij:

Dat geloof ik graag.

Zij:

Je renommeert.

Hij:

Voor de tweede maal.

Zij:

Daar is een auto. Attention. Laat ons
bijzijde gaan.

Hij:

Heb je me iets te zeggen.

Zij:

Waarom heb je me vroeger.

Hij:

Wat wil je.

Zij:

Ja.

Hij:

De omstandigheid dat wij beiden van
omstandigheden afhingen. Ik zag je
tweemaal. Toen vertrok je naar
Floranville. Of naar Philippeville. Was
het niet Indianapolis. Nu enfin.

Waarom.
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Zij:

Zó is het leugen.
Heb je naar mij verlangd.

Hij:

Ik nam een andere.

Zij:

Liefde. Eerste nacht.

Hij:

Waarschijnlik niet.

Zij:

Ik heb altijd gedacht jij moest het zijn.
Toevallig is het dan anders gebeurd.

Hij:

Het toeval is altijd zo. Men kan niet van
toeval spreken. Geregeld gebeurt alles
toevallig niet zó als het gebeuren moet.

Zij:

Ik dacht toen: ik zou je weerzien.

Hij:

Dat is dan ook gebeurd.

Zij:

Neen. Ik zou weerzien. Kortstondig
afscheid. En dan. In het dorp zag ik
dikwels de reizigers na. Ik dacht jij zoudt
onder hen zijn.

Hij:

Ik ging overal. In de stad natuurlik. En
daar was je niet. Ik dacht ik zou je treffen.
Indien ik goed analyseer, blijkt het echter
dat mijn hoop zeer vaag
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was. Question de se désennuyer. Ik heb
je ook niet getroffen. Feitelik en achteraf
blijkt het mechanies noodwendig.
Regelrecht op de waarheid af kan worden
gezegd dat regelmaat minder regelmatig
en meer toevallig is dan toeval.
Zij:

Wist jij dan niet dat jij mij ook iets geven
moest. Een antwoord op een verlangen.

Hij:

Jawel. Maar dat kon ik niet geven. Van
jou moest alles komen. Het is best zo,
zoals het is geweest.
Geloof me het is alles best zo. Geven kon
ik je niets. En jij kon ook de ganse som
liefde niet opbrengen. Nu hebben jullie
zeker deze som samengebracht.

Zij:

Dat is vals.
En dat weet je. Je weet dat ik de ganse
som kon opbrengen. Enkel wenste ik een
teken. Dat je die som verlangde.

Hij:

Ja juist: verlangen hoort bij de som. Jullie
maakt immer verkeerde balans.

Zij:

Toch is er iets dat niet dáár was en dat
was jouw schuld. Je had moeten. Moeten
wat. Toen wist ik het niet.
Wij hebben angst. Een ogenblik
komt dan hebben wij geen angst. Maar
verwachting dat ook de heugenis van
angst zal worden weggenomen. Dan
willen wij het opdringen van een man.

Hij:

Of het wel zo algemeen is.

Zij:

Ja. Dit is van een monotone
algemeenheid. Slechts uiterlikheden
veranderen. Er bestaan bepaalde
skeletten. Die bestaan. Zij bestaan.

Hij:

Zo zeg jij. De grond waarom ik niet
waagde: andersom. Men kan spreken van
een algemene monotonie.

Zij:

Dat lieg je. Ik weet toch. Ik was je alles.
En je vond niet een middel om dit alles
van het andere, het onwezenlike te
scheiden.
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Hij:

Ja juist dat bedoelde ik. Dat is de
algemene monotonie.

Zij:

Je bent gemeen geworden.

Hij:

Je vergist je en niet. Ik ben vreselik
gemeen. Niet geworden. Vroeger heb je
dat gesublimeerd. En dit zelfs heeft niets
geholpen. Moed om de gehele som op te
brengen, heeft je steeds ontbroken.

Zij:

Ik wachtte daarop dat jij mij zeggen zou:
ik wacht. Ik wacht op je.

Hij:

Alles cercle vicieux. Een kleine lijn en
wij zijn uit de kring. Deze lijn zetten wij
niet. Ik niet. Jij niet. Kom laat ons praten.
Praten is een goed onderwerp om over te
praten. Het is zo prachtig zonder eisen.

Zij:

Ik verheug me dat je zo verschrikkelik
treurig bent.

Hij:

Och kom. Wil je paradoksaal schijnen.

Zij:

Zonder vreugde daarbij.
Het had ook anders kunnen zijn.

Hij:

Dat heeft geen zin. Een vreugdige
paradoks, denk eens aan. Dat is wel je
ergste paradoks.

Zij:

Het had anders moeten zijn. Ik heb
gedacht: jij alleen waart de komplete
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realisering van mijn noodlot. Schicksal.
Jawel Schicksal. Jij alleen een macht. Jou
te vervallen had primitieve waarde voor
mij. Zonder kompleks. Alles bleef latent.
Hij:

Ja. Dit alles is een vergissing. Ben ik je
droombeeld geweest, dan moest ik ook
fataal je vergissing zijn. Je zegt dat jij
gelukkig zou zijn geweest. Dan meen je
ook onderbewust dat ìk gelukkig zou zijn
geweest. Ik was jouw noodlot. Denk je.
Jij niet het mijne. Ik zou niet gelukkig
zijn geweest. De man is leed. Goddank
dat ik niet lang gelukkig zijn kan. Want
dan blijft niets dan zelfmoord over. Zulk
einde is al te dom. Vrijwillig sterven is
zo'n grote seniliteit als iemand die zegt
dat hij vrijwillig leeft. Negatieve
romantiek is ook romantiek. Zelfmoord
is een onoverwonnen standpunt ofwel een
rechute in infantilisme. Het enige
bereikbare geluk is te weten om de
heelloosheid van de levensmisère. Kracht
weet men zich-zelf wanneer men dit
ongeneesbare zonder morren draagt.
Diogenes heeft zich een laatste maal ten
dienste van de mensheid gesteld. Maar
ook zijn leven is slechts een experiment
en heeft niet het minste nut voor de
mensheid. Er is ten slotte niets
pessimisties bij hem. Hij ook zocht een
oplossing ‘tot nut van 't algemeen’ net zo
goed als Kreon. Ook hij kon zich niet tot
het abstrakte leed-geluk van Plato
bekennen.
Nu zijn wij ver. Maar zeker kan je niet
aan je geluksovertuiging vasthouden.

Zij:

Zo even ben je waarschijnlik op het punt
geweest mij, - en waarschijnlik wel in
deze koppeling, - het vrouwelik
spekulatieve te verwijten. Je bent het
meer dan ik.

Hij:

Vrouwelik spekulatief altans niet. En juist
de details maken het onderscheid.
Vrouwelik spekulatief is een exces van
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een exces en nog erger: deze superlatief
niet zien.
Bij jullie is dat zo: enkel de beminde kan
jullie op dat alles wijzen. En niet
ongeveer om deze reden dat men enkel
liefde, niet in gramschap of bitterheid een
euvel blootleggen kan. Neen. Enkel om
het taboe-zijn van de geliefde. Dat is zo
hatelik deze rubricering van de mensen
in twee kategorieën: taboe en niet-taboe.
Maar nu wou je de vraag ontwijken. De
vraag die tevens een antwoord is. Daarom
is zij per se, zij heeft natuurliker wijze
haar antwoord. Maar niet omdat ik je dit
antwoord opdringen wil. De
onvermijdelikheid ligt veel duideliker
bewezen in jouw ontwijken. Het is toch
klaar: Ik zou niet gelukkig zijn geweest;
jij ook niet. Of misschien moet ik zeggen
dus jij ook niet. Dit zelfs is niet eens
zeker.
Zij:

Jij had het geluk gehad.

Hij:

Och kom.

Zij:

Ja.

Hij:

Goddank zijn wij aan het einde.

Zij:

Je kunt niet verder.

Hij:

Ben ik nog steeds je eroties objekt. En zo
jouw neurose begrijpelik.
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Zij:

Waarom zo'n inspanning om gemeen te
zijn. Je weet toch dat ik je zó graag heb.

Hij:

Ik ben nu eenmaal taboe.

Zij:

Ik wil nog eens beproeven duidelik te
zeggen wat is.

Hij:

Bitte schön. Ga je gang.

Zij:

Het was toen voor mij een volledig
versmelten van idee en realiteit.

Hij:

Symposion heb ik gelezen.

Zij:

Zoals je was had ik ‘hem’ gedacht en wat
ik dacht meende ik in jou gerealiseerd.
Of ik gelukkig zou zijn geweest of
ongelukkig daar ligt de knoop niet. Enkel
mijn noodlot was dáár. Het noodlot is de
rechte baan. Geluk of ongeluk, ik weet
het niet. Nu ben ik tot het indifferente
gekomen.

Hij:

Meen je.

Zij:

Ja.

Hij:

Tot het indifferente als surrogaat van wat
niet werd bereikt. Ik feliciteer. Willen we
naar de schuld van dit alles zoeken. Of
meen je ook dit zou kleinzielig zijn.
Waarschijnlijk draag ik alleen de schuld.
Doch schuld heeft hier niets te doen. Ik
ook ben een wrak. Dit is het beste bewijs
dat je je reeds vergiste toen je in mij iets
noodlottigs ontdekte. Ik ben helemaal niet
noodlottig.

Zij:

Dit staat vast: dat ik je lief had. Het
verschil tussen meisjesdromen en
liefhebben is instinktmatig tastbaar. Voor
wat aldus niet was bestaat geen surrogaat.
Krachten blijven. Dat blijft.
Onuitwisbaar. Jij was hij. Of begrijp je
dat niet.

Hij:

Jawel. Het moet alles wel vreselik treurig
zijn. Want nu bewijs je me dat ik
verkeerd heb gehandeld. Wij hebben
verkeerd gehandeld. Ik heb niet de minste
moed. Moed heb ik nooit gehad.
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Het is alles geweldig treurig. Kijk, toen
reeds werd de gedachte verkeerd te
hebben gehandeld mij een hantise. En
juist dat ik daar zo onder geleden heb,
daar ligt het bewijs dat ik niet anders kon.
Of beter: dat het andere ook volledig
waardeloos zou zijn geweest.
Zij:

Neen. Je draagt de zware gevolgen. Ten
minste nu. Tegenover mij. Niet tragies.
Maar zeer reëel: schuldbewustzijn.

Hij:

Van schuldbewustzijn is in deze
wanhooptoestand geen spraak. Maar juist
is dat ik de gevolgen draag. Zo is mijn
moedeloosheid.

Zij:

Je momentane moedeloosheid.

Hij:

Mijn altijd-moedeloosheid.

Zij:

En ik.

Hij:

Nu moet ik zeggen: je bent een vrouw.
Ik draag de schuld van jouw
moedeloosheid. Maar ook de schuld van
mijn moedeloosheid. En dat is het ergste.
Want dat is de kern. Daardoor kon ik niet
anders dan hoe ook tot de schuld van
jouw moedeloosheid worden. Zo of
anders: je mag gelukkig zijn. Je hebt mijn
essens, mijn tristitia geërfd. Zij is prae en
post.
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Je ziet toch duidelik dat ik geen
levensinhoud en geen houvast heb. En ik
ben een man. Een schoolmeester zou
zeggen dat het verschrikkelik is.
Dat ik je noodlot ben, heb je goed gezegd.
Dan echter moet je op nood, - in de zin
van wat te kort is en niet in de zin van het
noodlottige ananke, de dwang van de
dwang, - de klemtoon leggen.
Ten slotte heb je er geen schuld aan dat
je zo oneindig dom was. Misschien kan
ik een vrouw een korte vreugde brengen.
Zo iets te zien of niet te zien, instinkt.
Maar de elementaire moed ontbreekt me
om van mij de zeer mannelike typus van
de ontmaagder te maken. Een druïde ben
ik niet.
Zij:

Dit alles heeft niets te betekenen. Willen.
Ik wilde het zo.

Hij:

Dan voel ik mij vrij van alle schuld.

Zij:

Dat meen je niet en dat is ook niet waar.
Je bent schuldig. Want: ziehier waarom
het niet zo is, zoals jij het hebben wil. Pas
op: toen je alleen bleef, na de ontmoeting,
werd je moedelozer. Voelde je een tekort.

Hij:

Ja.

Zij:

Dan is het volgende ook heel eenvoudig.
Je leven met zijn plotseling plus aan
moedeloosheid is als gevolg aan de
oorzaak wat zijn moest min wat het niet
is geworden. Gemakkelik...

Hij:

Gemakkelik en simpel.

Zij:

Ik ga voort.

Hij:

Spaar je moeite en klets niet. Je spreekt
over mijn leven met zijn plotseling plus
aan moedeloosheid. Je zou moeten
spreken van mijn moedeloosheid met zijn
plotseling plus.

Zij:

Ik subtraheer en er blijft.

Hij:

Heel juist. Je bent buitengewoon simpel.
Heel net ook. Eerst instinkt. En dan een
bewijsvoering als in het debetboekje van
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de goede huisvrouw. Daar kan geen mens
tegen op, omdat het zo zwak is. Zo heb
je onbewust alles weer eens duidelik
bewezen. Tien jaar geleden treffen wij
ons. Dat was een einde. Nu is het weer
dezelfde geschiedenis. Wij draaien
schoorsteengekken naar de kracht van
onze erotiek. Ik zoek vernietiging. Of
beter, gans onbelemmerd, zou ik die
willen zoeken. Nu ben ik niet
onbelemmerd en nu zoek ik slechts mijn
verlangen naar vernietiging anderen mede
te delen. Zo word ik natuurlik gans
excentries en vlak. Pessimisme-voor-zich
als levensbeschouwing zou mij een
verlossing zijn. En een grote rijkdom. Die
kan ik niet bezitten. Alles is bij mij vlak
geworden omdat ik niet konsekwent het
abstrakte verlangde. Zie dit pessimisme
met naar de buitenwereld georiënteerde
vergelijkingen. Alles is zo'n ellendig
miskraam.
En jij bent optimisties-konservatief. Je
hebt eenmaal een ideaal, je blijft er bij.
Spijts de verwezeliking buiten
mogelikheid staat. Want je ideaal is per
se onmogelik. Omstandigheden
veranderen niets. Je houdt aan de realiteit,
en dichter aan de realiseerbaarheid van
je ideaal vast. Je ideaal is bloot nomineel.
Een sublimering. Het bestond nooit in
werkelikheid. Het kan ook niet
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bestaan. Nu wil je in mijn toestand een
schuldbewustzijn ontdekken. En deze
ontdek je dan ook. Als ik schuldbewust
ben om het niet realiseren van je ideaal,
dan klopt de rekening. Natuurlik. Dan is
er een negatieve oorzaak bij mij die het
algemene negatieve van het gevolg
verklaart. Maar de differens is elders te
zoeken. Niet niet-realiseerbaar was het
ideaal; het was eenvoudig irreëel. Niet
schuldbewust werd ik; ik ben fatalisties
schuldbewust. Je optimisme:
schuldbewustzijn bij mij te ontdekken, is
al te grof. Iemand die, in dit geval, weent
om een verloren liefde is een optimist. Er
is niets verloren en allerminst een liefde.
Hij maakt realisties wat louter
nominalisties. En dat is verregaand
optimisme.
Natuurlik: daaraan heb je geen schuld. Je
bent zó. Maar laat af met dat geklets.
Zij:

Je zegde zoëven ja, toen ik vroeg of je
iets had verloren. Dit heeft voor mij het
meest belang.

Hij:

Dat weet ik. Je brengt je materiaal uit alle
mogelike hoeken bijeen.

Zij:

Mijn optimisme is dan ten slotte toch
reiner dan jouw beschouwen. Het is
zichzelf.

Hij:

Geen wonder bij jouw behandeling van
het materiaal. Jij springt met elke ervaring
om en weg.

Zij:

Ik blijf.
Ik ben de gelukkigste.
En niet om uiterlikheden.

Hij:

Ja. Wanneer je innerlikheid nu eenmaal
reeds bij de periferie blijft, kan
bezwaarlik van oppervlakkig-worden
spraak zijn.
Ik zei zoëven dat je optimisme primair
was. Ook dit is mis. Ik moet alles vallen
laten. En dat spijt me voor jou. Ik had je
graag iets gelaten. Je optimisme is
komplex: drift en noodgedwongen
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afstoten van de primaire drift. Men kan
niets meer door je optimisme verklaren.
Het is niet zuiver.
Ik zeg je: het leven is doelloos. Niet
omdat het leven reëel doelloos is en
omdat wij door de schijn steeds van het
wezen worden vervreemd, ben ik
pessimist. Enkel om de valse kennis die
is de blote konstatering van deze
doelloosheid. Hoor mij wel: dat het leven
doelloos is, dit te weten is een heilvol
weten en zou ons moeten voeren naar het
geluk van het abstrakte beschouwen. Ik
ben ellendiger dan dit doelloze leven,
omdat ik mij vermei in de konstatering
van deze doelloosheid.
Zeker jij bent de gelukkigste. En niet eens
de domste.
Zij:

Jij hebt veel aan mij verloren.

Hij:

Jij hebt veel aan mij gewonnen doordat
je me verloor. Nu weer dit: beter
nomineel een waarde, dan reëel een
leegte, zonder evenwicht.

Zij:

Dat is het niet.
Je weet, dat er iets zeer reëels is in
het: zó-als-ik-ben.

Hij:

Je bent een symbool der doelloosheid.
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Zeg: is het niet best zo, zoals het is
geweest.
Zij:

Jij weet mijn antwoord.

Hij:

Waarom wil je niet vatten dit: het geluk
mij te verliezen.

Zij:

Neen. Je hebt me geleerd dat de
omstandigheden accessoir zijn. Ik hou
vast aan mijn drift. Wat ik wou was goed.
Instinkt is wet.

Hij:

Om godswil, je bent helemaal idioot.

Zij:

Het zou een geluk zijn geweest.
Idioot? - Je bent niet galant, lieve.

Hij:

Zo.
Kan je drasties uitdrukken wat je wenst.
Wij hebben nu reeds 4 koppen koffie
gedronken en het gebak is op. Het wordt
tijd het koffiekransje te sluiten.
Wat wil je.
Wil je iets van mij.

Zij:

Niets.
Zolang wij beiden leven zijn wij
gebonden. De dood ontbindt. Ik heb het
recht te leven. Ik ben de meest vitale. Je
bent niet konsekwent. Je moet
konsekwent zijn.
Weet je wat het is te verstenen. Zo ben
ik. Jouw schuld. Besef je mijn dorheid.
Kan je dit dorre niet van mij nemen. Dan
eerst zal ik zelfstandig zijn.
En dit is geluk.
Je hebt de kans je verdienstelik te maken.

Hij:

Jawel dat begrijp ik volkomen. Maar ik
geloof niet aan deze uitkomst voor jou.
Beter: je blijft in konkubinaat met je
idealen.
Ik moet je niet geluk wensen.
Je bezit het.
Vaarwel.
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Zij:

Nu niet. Doch de tijd. De tijd is zo sterk.
Zó sterk. Misschien later.
Deze marguerite spreekt: zal hij het doen,
zal hij het niet doen, wel, niet, wel, niet,
niet, wel, wel, w...
Ach nu heb ik het slecht gemaakt.
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Tussen vuur en water
Als wij drie uur gereden hebben, zowat om 10 's avonds, bereiken wij een
aansluitingstation. Twee heren stappen uit. Een dame komt binnen. Zij zet zich schuin
vóór mij, dan naast mij.
Ik zit bij mijn lektuur die ik soms lees, soms niet lees. Toch blijft zo'n treinlektuur
sterk bij. De anderen praten. Algemeen gesprek dat valt, later weer tussen twee
personen opgenomen wordt.
De dame drukt mij op de voeten. Dat is natuurlik een vergissing. Maar in een trein
doet men immers zijn best aan avonturen te geloven. Daarom geloof ik niet dat het
een vergissing is. Alhoewel ik er van overtuigd ben. Dat is alles zeer zonderling in
een kompartiment. Men rijdt en toch kan men de as van zijn sigaar in een bakje
werpen. Net als thuis. Dat is prachtig, omdat zo komplex en zo eenvoudig. Juist dat
is een mooi komplex: eenvoudig en komplex.
Om 11 vraagt een heer of hij het licht niet doven mag. Natuurlik, waarom niet. Of
ik niet lees? Och nee ik kan net zo goed slapen. Iedereen doet een imperatief gebaar:
laat ons slapen! Men draait zich in de hoeken. Waar geen hoek is beproeft men er
een te maken. Dat gaat natuurlik niet. Het is een mathematiese poging.
Ik slaap niet. Bepaald ik slaap niet. Ik heb nog, alhoewel niet zinnelik duidelik, mijn ogen zijn ook gesloten - goed het bewustzijn van ruimte. Altans, daar zit een
heer over mij, daar is de gedoofde lamp. Enkel waar de dame zit vervaagt zich dit
bewustzijn enigermate. Ik hoor echter duidelik de bewegingen van iemand die zich
verroert, enz. Een inspanning om lokale waarnemingen tot een algemeen kennisbeeld
te brengen doe ik niet. Ik word gewaar van waar het gerucht komt, men zou dus
kunnen menen dat ik nog heel monter ben. Ik weet echter dat ik niet slapend, ook
niet wakker ben. Is men wakker, komen alle dingen van de buitenwereld die men
waarneemt ten slotte in een algemene harmonie of disharmonie voor. Wat ik tans
waarneem zijn zeker afzonderlike voorvallen. Het merkwaardige daarbij is dat ik ze
niet meer in een absoluut beeld te verenigen beproef. En zover ik me herinner is dit
toe te schrijven aan een nalaten van een ordeningsenergie, naief fysiologies uitgedrukt
een hogere hersenen-instans. Nog duidelik heb ik dit bewustzijn: met een klein plus
is het anders. Doch plus bepaal ik niet meer. Inderdaad zover gaat mijn
ordeningsenergie wel niet. Want verder dan het plus dat alles anders zou maken, is
juist deze energie die ik dan ook niet verder bepaal. In alles is konsekwentie. Er is
zeer duidelik een funktie opgeheven, waarschijnlik tussen een waarneming die zelf
niet meer zeer precies zinnelik is te heten en een hogere veralgemeningsinstans. Met
de voorvallen in de coupé is het zó dat zij mij feitelik triviaal-gewoon voorkomen
en tevens fantasties, dus weer het uitschakelen van het streven naar een preciesere
kennis der verhoudingen. Deze voorvallen gebeuren, ik neem ze waar en daar ik niet
slaap konstateer ik deze
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waarneming, daar ik niet wakker ben volgt geen verdere fysies-psychiese induktie.
Men kan niet beter zeggen als een steen die in het water zou vallen en geen kringen
trekken. Enkel reikt het volgende wat uit de sfeer van deze begrijpelike toestand uit:
ik mediteer juist over deze kurieuze toestand. Even wil ik fixeren wat het is, even
voor mezelf klaarheid scheppen. Dan heb ik dit gevoel van een kaars die niet eens
moet worden uitgeblazen om niet meer te lichten, die eenvoudig plots zonder reden
en zonder bij mij de wens te wekken naar een reden te vorsen zich uitdooft. Zó ook
volg ik mijn overwegingen over mijn toestand niet meer. Waar en hoe brak deze
draad af? En zeker volgt een ander motief op deze meditering, zoals in wakende
toestand als de gedachte de meest willekeurige arabesken over waarneming, verleden
en wens maakt, een toestand dewelke Poe meesterlik objektiveerde in zijn ‘Misdaad
van de rue Morgue’.
Hier moet ik weer mijn toestand in vergelijk met slapen en wakker zijn duideliker
maken. Wanneer men alleen is en aan zijn gedachten overgeleverd, dan volgt deze
funktie die wij kort de geest zullen heten, vaak een minstens schijnbaar toevallige
gang, de arabesken die over heugenis, waarneming en wens heen gaan schijnen
minstens geïmproviseerd; dit is van de ogenblikkelike geestesoriëntering afhankelik,
wat daardoor ook te bewijzen is dat een plotse waarneming in deze arabeske
uitgewerkt wordt. B.v.: ik denk aan een dode vriend, doch plotseling brengt mijn
wandeling mij voorbij een mooi huis en van dit huis uit rolt mijn gedachte-arabeske
over huizen, architektuur en gotiek, waar zij plots weer afgebroken en bijna zonder
verband geknakt schijnt, daar ik iets over Plato prevel. Ik las echter vóór enkele
dagen ergens een zin die luidde: Gotiek is het vooropstellen van de geest tegenover
de natuur. Zo is Plato een goties mens. Heldere psycho-analysten kunnen echter deze
arabeske een gans stuk weg vervolgen en plots werpen zij de denkende het resultaat
van hun vervolging voor dat dan overeenkomt met zijn meditatie van dat ogenblik.
Daarop wees Poe lang voor het bestaan van de psycho-analytiese methode. Hij
beschreef zulk geval zo precies dat men zich vraagt of wetenschap werkelik zo
fantasties is, of fantasie zó wetenschappelik. Is deze mogelikheid dat deze arabeske
die ik voorzichtig slechts schijnbaar toevallig heette, door een tweede zeer juist kan
gevolgd worden een afdoend bewijs voor een kausale samenhang; te meer daar de
tweede, zoals bij Poe, geen aanspraak op telepathie of verder nog intuïtie maakt,
doch het als een zeer cerebrale funktie opwerpt? Zo ja, dan nog kan men slechts van
een individueel gedetermineerd zijn spreken, d.w.z. een kunstenaar gaat voorbij een
huis, waarbij het individueel derterministies vastgelegd is dat hij deze waarneming
in zijn gedachtegang zal opnemen; een officier die voorbij hetzelfde huis gaat, echter
het hoofd vol strategie heeft, neemt het huis wel waar doch zonder dat het tot zijn
kennis doordringt, zoals Sokrates dit verschil tussen kennis en waarneming duidelik
maakte. De arabeske van de kunstenaar wordt beïnvloed door deze waarneming, die
bij hem tot kennis doordringen moet, de arabeske van de officier wordt niet beïnvloed.
Hij die de gedachte van deze persoon opvolgt moet dus tot psycho-analytiese
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middelen zijn toevlucht nemen: de individuele geaardheid als centrum nemen en van
daaruit deduktief verder gaan. Deze psychologist heeft dus langs analytiese weg ten
eerste de waarnemingen die liggen blijven van deze die kennis worden te scheiden,
ten tweede de kennis geworden waarnemingen nog eens met de individualiteit te
vergelijken om tot de som van de kategoriese invloed te komen; hetzelfde wat het
telepathies objekt of spiritisties medium syntheties naar de onduidelik-duidelike wet
van een psycho-ritme doet. Van beiden, methodieker en medium, wordt
medelijdenschap gevraagd; van de eerste weliswaar slechts analyties-objektief, dus
een minimum; van de tweede een maximum: syntheties en subjectief. Er is hier
slechts een verschil van orde, van lagere en hogere orde, feitelik een groot verschil
maar geen kloof. Het ene is betrachten, het andere grenzeloos meeleven; grenzeloos
heeft hier niet een anarchistiese, wel een kosmiese, zeer ordevolle betekenis. De
kausale ketting echter die het toeval in de volstrekte heerschappij uitsluit, kent
anderzijds ook zijn grenzen. Het is zeggen: hoe een huis zal geïnterpreteerd worden
ligt in het individu kausaal gedetermineerd; doch dan ook moet eerst het huis in de
gedachtegang getrokken worden en dit zou door een schijnbaar toevallige wandeling,
die niet verder in elementen te ontleden is, gebeuren.
Tussen deze toestand en andere, zoals een boek lezen of een brief schrijven, ligt
in de details een verschil en dit verschil wijst op een opnemen van een schijnbaar
toevalskomponent in het eerste geval. Dáár leidt de ontwikkeling van de gedachte
van het eerste objekt af, en dit wel door toevals-komponenten als een plotse
gebeurtenis. In de tweede toestand komt men immer, hoe de details ook afleiden
mogen, op het eerste objekt terug. In het eerste geval volledig divergerend, in het
tweede geval konvergerend. In het eerste geval is de gedachte volledig zelfdoel, in
het tweede heeft hij immer een schaduw van nuttigheidsdoel, weze het dan ook
slechts klaarheid over de gedachte zelf. Hier volgt men de gedachte, dáár volgt de
gedachte een vooropgesteld doel.
Nu komen wij tot een bizonder gedeelte: het verschil tussen deze arabeske en
droom. Deze arabeske heeft de drie tijdsmogelikheden: verleden, heden, toekomst,
in haar bereik; maar zij brengt deze nooit op één vlak samen. Alles gebeurt in
volgorde. Men denkt aan een vriend, plots ziet men een huis, men ontwerpt een beeld
van de toekomst-architektuur. Alles verschijnt opvolgelik door overgangen
samengeknoopt met laat ons zeggen kausale toevalligheid en toevallige kausaliteit.
Deze arabeske komt nooit tot groteske verwarringen van deze tijdsmogelikheden.
Het kwaliteitsverschil tussen deze is enkel uitgeschakeld: verleden is geen perspektief
en toekomst is zó vatbaar als een tot kennis doorgedrongen waarneming van de
werkelikheid. Het is werkelik een arabeske: zonder diepten, zuiver vlak ornamentaal.
Een historie of een episode is het nooit: daarom ontbreekt het bindende objekt dat
de gebeurtenissen betrekkelikheid geeft.
Zeer duidelik verschilt deze arabeske van datgene wat überhaupt denken te heten
is, zij het dan denken over één enkel lokaal voorval of denken in wijsgerige zin.
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Zo duidelik is dit verschil dat de volksmond de arabeske als ‘dromen’ kenschetst.
Iemand die deze arabeske denkt, wordt onderbroken door de vraag wat hij nu weer
droomt. De volksmond weet heel goed dat dit woord hier figuurlik gebruikt is, doch
daardoor drukt hij zeer juist uit dat deze arabeske een stap is op de weg van het
denken naar het feitelik dromen.
Met één ruk staat de droom echter veel dichter bij het konkrete denken dan de
arabeske. De droom is eveneens een systematies-volgehouden historie. De droom is
direkt ambivalent van het konkrete denken. De arabeske houdt geen standpunt
tegenover het denken. De droom staat er vijandig tegenover. De droom is een
wensvervulling, zegt Freud. Men kan verder gaan en zeggen: de droom is een
haatsontlasting. De droom is een onbewuste reaktie tegen het historiese,
materialistiese, bewuste van ons normaal denken; de droom is het uitleven van het
onbewuste op zulk een groteske wijze dat deze een kritiek is tegen het normale
denken. De arabeske gaat over de tijdschakeringen in volledige onverschilligheid.
Nu in het verleden is zij daar plots in de toekomst. Doch dit valt op te maken: de
arabeske is immer volledig in een dezer schakeringen, zij is nooit grotesk en versmelt
ze niet tot één tijd. Zij grijpt slechts indifferent van het een in het andere. De droom
staat deze indelingen die tot het systeem van het bewuste denken behoren vijandig
tegenover en vervlakt ze, - sadistiese burleske, - tot één plan. De droom is een
wensvervulling en als zodanig realiseert zij de wensen van het onbewuste, niet minder
reële, zieleleven. Dat zou men zijn positieve zijde kunnen heten. De gedachte de
preciese droom enkel als fysies gedetermineerd door de ligging van het lichaam voor
te stellen dringt enkel tot de reden, niet tot de oorzaak door. De interpretatie dewelke
de droom aan deze fysiese aandoeningen geeft, blijft nog even onaangeroerd. Deze
interpretatie is gedetermineerd door een ambivalent karakter tegenover het bewuste
denken. De droom maakt een volledige historie op datgene wat in het bewuste denken
volledige onhistoriese gronden zou heten; de droom speelt met de waarnemingen en
de kennistheorie, overal ambivalisties. Een vallende pluim doet ons huilen, een
aeroliet die ons de benen vermorzelt, lachen; wij ontmoeten in het jaar 2000 een
vriend die reeds lang vóór de droom plaats heeft, gestorven is. En de droom strijdt
met zijn middelen; zoals het bewuste denken de logika schiep, antwoordt de droom
ambivalisties konsekwent met het absurde en burleske, dat daardoor in de volstrektheid
reeds niet meer absurd of burlesk is. Ik zeg dus: de droom heeft een systeem dat juist
het omgekeerde is van het bewuste leven, de episode in de droom is kennistheoreties
absurd omdat die in het bewuste denken er naar streeft kennistheoreties juist te zijn.
Maar er is een episode, een algemeen bindend objekt, in dewelke de anachronismen
slechts omgekeerde synchronismen zijn. Er is één plan.
De arabeske heeft geen plan dan juist haar eigen improvisatie. De arabeske ligt
op een zijweg van het geordende denken; de droom is de andere pool daarvan. De
arabeske ligt op een zijweg en natuurlik op de weg naar de droom. Nu is er een vierde
toestand, de mijne in de coupé, die niet dromen is en ook niet wakker zijn.
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Hij staat veel dieper in het onbewuste dan de arabeske die volledig bewust is en dus
de droom nader. Hij is een zijweg van de droom naar het bewuste denken. Hij staat
direkt in een kleinere notoriteit - ongeveer die van satelliet - tegenover de arabeske.
Geven wij aan het konkrete denken het nummer 1, dan is de droom 4, de arabeske
2, en de laatste toestand 3. Zó is hun opstelling.
Met een paar antithesen kan ik de toestand duideliker maken. Als de slapende
gewekt wordt, dan verplaatst hij zich slechts langzamerhand van de ene wereld, die
van de slaap, in de andere, de zogezegde buitenwereld. Slechts langzamerhand,
hoezeer oefening - wij ontwaken dageliks minstens éénmaal - het proces ook
vereenvoudige. Het kan gebeuren dat hij nog woorden nabazelt betrekking hebbende
op zijn droom enzovoort. Zoals ik in de coupé ben, kan er van gewekt worden geen
spraak zijn, enkel van gestoord worden. Word ik gestoord dan heb ik duidelik het
gevoel van gedachten uit het gewone denken die daardoor verjaagd worden. Moest
men mij naar het onderwerp vragen ik zou het vaak schuldig blijven. ‘Ja juist, zegt
mij hierop iemand, die droomt heeft ook het rotsvast geloof - hoewel niet bewust van het konkrete van zijn denken.’ Zeker, ik heb echter het bewuste en de kontrool
daarover. Als ik toevallig, na een stoornis, een gedachte vasthou, dan is het resultaat:
‘de lamp brandt niet goed - wat is dat - is dat zonderling heerschap, enz.’
Ik denk ook geen arabeske, want in dit denken is alles wonder duidelik. Het is een
arabeske doch volledig versluierd. Mijn toestand is geen droom omdat alles opvolgelik
gebeurt en de perioden van deze opvolging meestendeels afgesneden worden door
waarnemingen van de buitenwereld. Ik hoor de kontroleur reeds in de wandelgang
en ben nog zo helder van geest juist te konkluderen: ‘iemand die zó stapt, moet de
kontroleur zijn.’ Helderheid van geest is het feitelik toch minder als wel het bewijs
dat mijn op waarneming geoefende organen deze gemakkelikheid spoedig tot een
slotsom te komen nog bijbehouden bleef. Mijn toestand is een arabeske achter een
sluier, en tevens een onbewuste wensvervulling, gelijktijdig met deze realistiese
waarnemingen. Het eerste wil bewijzen dat ik in een tussenstadium verkeer, het
tweede dat ik werkelik droom, het derde dat ik eenvoudig wakker ben. En dit alles
beweegt zich door elkander. Terwijl ik dingen van de buitenwereld opneem, zuiver
zakelik, weef ik mijn arabeske onbewuster dan de hoger beschrevene, en zet ik een
wens in zijn vervulling om.
De vrouw die naast mij gezeten is, is mij zeker niet onverschillig geweest. Ik voel
hoe zij, in haar slaap, haar hoofd op mijn schouder laat zinken. Ik kijk niet om mij
daarvan te vergewissen. Ik knijp de ogen dicht en probeer ook te slapen. Zó denk ik
en volg mijn versluierde arabeske.
Nu voel ik plotseling de vrouw een beweging maken en iets als een zucht van
haar. Dan komt zij nader...
En mijn hoofd wordt gestreeld door haar hand. Immer gestreeld. Haar vingers,
die ik als verscheiden waarneem, varen door mijn haar. En dat begint opnieuw, immer
opnieuw, ritmies met het schokken van de trein, denk ik zeer zakelik daar-
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bij. En nog iets zeer zakeliks denk ik: haar hoofd rust op mijn schouder; daar zij links
naast mij zit is haar rechterarm gedrukt tussen mijn lichaam en het hare; deze kan
dus niet strelen. Haar linkerarm moet echter een te grote boog maken om mijn hoofd
te bereiken. Hoe bereikt zij mijn hoofd?
Doch zij is goed. Zij laat zich niet storen en zij streelt mij onophoudelik tot ik, zo
denkt zij waarschijnlik, wakker zal worden en haar op mijn beurt strelen of haar
toespreken. Ik verroer niet, want als ik me verroer schrik ik haar misschien af, doe
ik haar veronderstellen dat het mij veeleer onaangenaam is. Ik blijf heel stil zitten.
Doch ik voel hoe haar handdruk sterker wordt en liefdevoller haar gestreel. Terwijl
denk ik natuurlik mijn arabeske over andere dingen immer verder en konstateer ik
geruchten in de gang.
Ik twijfel er geen ogenblik aan dat zij het is die mij streelt. Haar hand is wonder
zacht. En zelfs breed meen ik te voelen. Doch een brede vrouwehand is onaangenaam
en daarom vervolg ik waarschijnlik die gedachte niet. Ik laat alles geschieden, daarop
wachtend dat zij zelve de gelegenheid tot de ontknoping biedt; want zij moest een
plan hebben toen zij begonnen is. Zeker, zij ontwikkelt haar plan. Zij haalt mijn
hoofd dichter in het bereik van haar handen.
Hoe zal dit avontuur eindigen, denk ik. Er zijn zoveel mensen in deze trein en
alleen in onze coupé zullen wij wel nooit zijn. Toch is het klaar dat dit slechts een
trein-avontuur kan zijn, en eenmaal de bestemming bereikt, niet verder bindend.
Waarschijnlik heeft zij haar minnaar en geen tijd. Zij wil enkel van haar reis gebruik
maken om ook een avontuur te hebben. Een reisavontuur. Ik kijk naar mogelikheden
om dit avontuur tot een goed einde te brengen. Niet gemakkelik is zo'n bomvolle
trein. Misschien biedt de spijswagen mogelikheid. Ja, dat is 't. Ik voel me tevreden
over het resultaat. Nu maar vooruit! Ik leg mijn hoofd dieper in haar handen. Zij
bemerkt de beweging en streelt krachtiger. Doch merkwaardig, met haar voeten
beproeft zij niet de minste toenadering.
Zeer merkwaardig dit: ik heb het gevoel dat ik de ogen niet mag openen want dat
in dit geval alles voorbij is.
Ik open de ogen. Ik zie een onbewegelike klomp naast mij. Een gewonnen-verloren
slapende vrouw. Ik kijk onmiddellik naar haar linkerhand, die slap en onbewegelik
hangt. Niet een ogenblik woede tegenover mijn misleidende droom. Een desillusie
dat ik me toestanden anders heb voorgesteld dan ze in werkelikheid waren. Meer
een stille verbolgenheid tegen de nalatigheid van mijn waarneming die zich heeft
laten verschalken.
Verschalken! door wat? Och natuurlik, dat is de drukker van de warmtemeter tegen
dewelke ik aanhoudend geschokt ben geworden door het ritme van de trein. Er is
nog een geheime hoop dat ik mij vergist kan hebben en het toch de drukker niet zou
zijn. Maar de tijd snelt weg en de vrouw slaapt voort. Hoe kan men zó onavontuurlik
zijn!
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Het is dag in de coupé.
Ik denk over hetgeen in de nacht gebeurde na. Alles stelt zich weer zó natuurlik
en - zover wij dit woord voor een herinnering gebruiken kunnen - zo volledig als
denkbaar voor mij op. Zó als ik nooit een herinnering van een droom had, dáár immers
toch met de grootste moeite enkele fragmenten te redden. En ik konkludeer: het is
feitelik heerlik onder zo'n drukker te zitten. Was hier juist het onderbewuste niet een
hoofdfaktor, men zou zich bij elke reis onder een drukker kunnen zetten en zeer
gelukkig van deze toestand kunnen genieten, die meer is dan een droom omdat men
zó buitengewoon bewust geniet, d.w.z. dit genot ook in de herinnering voortdraagt,
levendig en zinnelik.
Zo denk ik. Dan... bespeur ik dat de warmtedrukker helemaal niet boven mijn
hoofd staat! Slechts mijn hand uitstrekkend kan ik hem bereiken.
Boven mijn hoofd balanceert de regenscherm van de dame. Hij is gedurende de
nacht waarschijnlik langzamerhand in deze positie geraakt.
Dat ik de vijf vingers voelde blijft mij echter vrij onduidelik... En wonder-zacht
is deze koperen dop ook niet.
De dame wil een sigaret roken. Zij vraagt of ik vuur heb.
Wat is vuur?
Ik strijk een lucifer tot een vlammetje.
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De generaal
Welk toeval de generaal in onze stad gevoerd had weet ik niet. Het is ook wel zeker
dat het volstrekt geen toeval was. De mensen gebruiken nu eenmaal deze zin ‘welk
toeval enz.’, waar zij gevolg of oorzaak menen. Kwestie het te weten. En om zeker
te zijn dat ik het weet konstateer ik het even. Dat alles is heel duidelik. Ik vermoed
dat de politieke en militaire rol van de generaal uitgespeeld is. Ik heb hem dit eens
gezegd. Daarop schreeuwde hij als een bezetene, greep beurtelings naar een bierglas
en naar zijn (zeer geliefde) yatagan. Hij zou mij het hoofd verbrijzelen. Zo versprak
hij mij in zijn woede. Zijn rol ving nu eerst aan. Al het andere was spel geweest. Nu
begon de ernst. Elk ernstig mens begint eerst met luim. Tot hiertoe had hij slechts
lokale oorlogen gevoerd. En slechts de dood van 100.000 mensen te verantwoorden.
Nu had hij een plan dat zonder twijfel de echte wereldoorlog zou doen ontbranden,
ook de Bosjesmannen en de Thibetanen zouden meedoen. En eerst dan zou hij zijn
militaire en politieke strategie aan de wereld ter huldiging op te dringen weten.
De generaal is een mij welgezind mens. Daaraan schrijf ik het dan ook, zonder
verder onderzoek, toe dat hij mij het hoofd niet verbrijzeld heeft.
Velen die meenden juiste inlichtingen te hebben, beweerden zijn naam was
eenvoudig: Ricardo Gomès. Doch hij heeft me zelf zijn kaartje gegeven. Hij heet:
Ricardo Gomes (natuurlik:) de Santa Cruz. En daaronder staat op het kaartje: Generaal
bij het peruviaans leger van het nationaal comitee. Hij verzocht mij ook de legende
als zou hij eenvoudig Ricardo Gomes heten, het hoofd in te drukken. ‘U ziet wel,
argumenteerde hij, op mijn kaartje staat het heel anders.’ Hij vond het niet nodig
adelsbrieven te tonen. Zijn logiek was hem en mij voldoende. Als men zich genegen
is, komt men zó gemakkelik tot een vergelijk!
Ik trof de generaal meestendeels tussen 4 en 5 uur 's morgens. Hij was stamgast
van die lokalen waar het nachtpubliek en arbeidersbataljon van de nacht, de nachtploeg
wat!, deernen, kellners, souteneurs, valsspelers een laatste souper of een eerste ontbijt
nuttigen. Zódanig verzinkt in deze lokalen het begrip van tijd dat men een avondmaal
van een ontbijt niet onderscheiden weet. Men kan natuurlik wel zeggen: een laatste
avondmaal of een eerste ontbijt. Deze beide bepalingen zijn werkelike
hoedanigheidswoorden; zij hebben als zodanig geen zelfstandige tijdswaarde; slechts
een relatieve hebben zij.
De generaal is dikwels beschonken. Van dronkenschap kan echter geen spraak
zijn. Daar ligt weer een groot onderscheid. Bedronken zijn mensen die elke maand
éen dag er zogezegd het hunne van nemen. Beschonken is om 5 uur de heer die
dageliks fuift. De twee uitersten van voornaamheid en gemeenheid stoten hier
ongenadig tegen elkaar. De generaal moet ik zeggen is het exemplaar van de
beschonken heer, namelik dat zijn das wel een heel klein beetje schuin zitten kan,
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maar zijn monokkel zit dan des te rechter. Is hij beschonken dan munt hij door een
korrekte, doch niet korrekt-karikaturale houding en door bizondere helderheid van
geest uit. De beste indrukken die ik van hem behouden heb, zijn deze die zulke
beschonkenheid als grondslag hebben. Hij kontroleert zich voortdurend als hij
beschonken is. Zegt hij iets over iemand dan mag men verzekerd zijn dat dit oordeel
het gevolg is van een door een werkelik kenner heerlik dóórdachte psychologie.
Is hij niet dronken heeft hij vaak wat van de heremijt. Dan denkt men onwillekeurig
dat de mensen die beweren zijn rol zou uitgespeeld zijn, wel eens gelijk konden
hebben. Niet beschonken poogt hij stoïcijns-fatalisties te zijn, wat hem niet gelukt;
hij is te veel zuiderling om zijn rancune tegenover het leven zó geheel te kunnen
vergeten. Zó ontaardt hij dan ook iets of wat, - zeer weinig - in hypochonder-richting.
Maar beschonken is hij een Plato-typus, pessimisties idealisme. Hij is zeer menselik
met een latijnse neiging voor het bon-mot.
Genoeg! Met dit alles heb ik veel meer mijn subjektieve hang voor zulke mensen
bewezen dan wel een objektieve tekening geleverd. Maar het ene kan niet zonder
het andere. Men kan geen ware objektieve tekening geven zonder het objekt lief te
hebben. Men kan het ook haten of het karikaturaal vinden. Dat alles hoort onder
dezelfde kategorie.
Het is vijf uur, ik weet niet best waarheen. Maar bij Richard, ‘chez Richard, à la
réunion des artistes’ vind ik waarschijnlik de generaal.
Hij zit daar natuurlik. Hij is even natuurlik beschonken en begroet me zeer
vriendschappelik, zonder overdreven gulhartigheid.
‘Aan uw aarzelende stap bemerk ik dat gij u wat vreemd voelt, als dichter te midden
dit kunstenaarsvolk. Goddank zijn het geen echte kunstenaars en dat zal u spoedig
de gezellige intimiteit van dit lokaal doen voelen. Want niemand weet zich vreemder
als de individu-kunstenaar onder de groep-kunstenaars. Loof God dat deze kunstenaars
slechts kellners en valsspelers, barmeiden en noceuses zijn. Gij als auteur kunt
weliswaar geen aanspraak maken op de halve-prijzen voor kunstenaars, doch
daarentegen boezemt uw verschijning ook meer eerbied in.’
Daarop huilt een vrouw een danser-souteneur toe: ‘Ik heb mijn vriend die mij op
beduidende wijze mainteneert. Doch ik ben bereid je te volgen en wil deswege alles
verlaten.’
De danser kust haar en gapt haar briljanten speld.
De generaal zegt mij: ‘Deze man denkt er anders over. Hij meent: Gij moet mij
volgen om alles te verlaten. Het zit hem slechts in het koppelwoord. Dat dit koppel
zó de klemtoon op het juiste koppelwoord weet te leggen is het beste bewijs dat
dezen, man en vrouw, bij mekaar horen.’
De vrouw echter doet een laatste inspanning. Zichtbaar wil zij niet zonder strijd
in de macht van het jongmens vallen. Overwonnen-worden krijgt enkel betekenis
naar de waarde van de strijd. Alles is onbestendig en tevens zijn eigen tegenzetting,
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zegt Herakliet. Goddank zegt Parmenides het tegendeel.
De vrouw huilt luider: ‘Dat was mijn bedoeling niet.’
De man heeft zin voor filologie. Hij strekt zijn linker hand alsof hij daarin iets
verborgen hield; met zijn rechter hand gapt hij dit gefingeerde objekt: dat juist was
op dat ogenblik mijn enige bedoeling.
De generaal treedt als de wijze op. Niet de beide partijen verzoenen. Maar de
kwintessens uit hun kort dialoog halen.
‘Het ergste, zegt hij, wat in de wereld gebeuren kan is dat het woord bedoeling in
twee verscheidene bedoelingen in éen gesprek uitgesproken wordt.’
Maar de waard Richard heeft het laatste woord. Hij synthetiseert vóór een
auditorium van drie chasseurs: ‘Die man is een generaal, een filosoof en een
dronkaard.’
De generaal trekt mij terzijde; wij zetten ons even apart. Dat is een teken dat de
generaal gespraakzaam is. Hij vangt onmiddellik aan.
‘Mijn jonge vriend ik bemerk tot mijn vreugde dat gij een beetje beschonken zijt
en bovendien alleen; ik bedoel niet in het gezelschap van een dame. Dit laatste is
een bewijs dat het u af en toe nog gelukt nuchter te zijn. En het eerste is dan een
verder bewijs daarvoor dat gij gewoonlik nuchter zijt wanneer gij even beschonken
zijt. Alle Heil! Niet enkel dat. Mijn fierheid wordt ook geprikkeld doordat ik bemerk
dat gij op uw best mijn gezelschap opzoekt. Te Juvenem laudamus! Dat er ogenblikken
in uw leven voorkomen waarop gij het gezelschap van de grijsaard verkiest boven
dat van een plus-minus mooie meid is mij een bewijs voor uw zoeken naar weten.
Want onze gesprekken zouden bezwaarlik onwijzer kunnen zijn als zulke
bommelpartijen die in het slaapvertrek van een ontmoetingsmeid hun even traditionele
als onfatalistiese, - zelfs niet dat - afloop vinden. Even beschonken echter ziet gij het
zinloze van deze traditie in. Nuchter redeneert gij te veel, louter empiries op het
gegevene van uw kleine vadrouillewereld. Dan denkt gij: zonder bijslaap is dit toch
weer een verloren bommelpartij. Even beschonken staat uw denken op meer stabiele
wetensgrond, hoe uw benen ook wel eens zouden kunnen verzaken. Verzaken zij
dan is het omdat zij de grotere inhoud van uw denken niet dragen kunnen. Maar uw
geest schouwt het zinloze van deze penispolitiek als einde van een bommelpartij.
Het echte einde van zulke partij is de askese. Goed is het de geest af en toe in een
narrepak te steken. Men ontdekt zijn waarde en is bedroefd met hem de bespot te
hebben gedreven. Dan beseft men het kleinzielige en harlekijnachtige van zijn leven.
Voor naturen die zoals wij niet van huize uit naar de askese verlangen is het mogelik
de enige weg tot de blijde gebeurtenis van het berouw. Zoals deze nacht zich tans
ontwikkeld heeft komt gij tenminste tot het besef van uw grenzeloze domheid en
van de fataliteit dezer domheid. De bijslaap gebruikt gij onbewust of bewust als
middel om het herkennen van deze domheid te verhinderen. Domheid is niet zo erg,
zijn eigen domheid niet herkennen is een tragies geluk. Om het bij het lokaal-zakelike
te houden: gij vergezelt een barmeid in haar slaapvertrek en minstens bij het herkennen
van het
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anekdotiese wilt gij u een zeer twijfelachtig vermaak als doel suggereren. Voor zover
de eenvoudige bijslaap geen doel is. Dat gij haar uw liefde of zij u de hare verklaart
komt u minstens anekdoties plezierig voor; en gebeurt dit niet dan vindt gij de bijslaap
zonder deze verklaring van liefde of lust ook al plezierig. Uit het empiriese willen
het spekulatieve opdrijven van het plezier. Moet ik u en al uw pleziergenoten
feliciteren?
Wijsheid is in onze eeuw het herkennen van de eigen domheid. De would-be
asketen ontdekken slechts hun eigen wijsheid. Van twee mensen, de eerste die zijn
ideaal in de bijslaap vindt, de tweede die op elke verleiding met “weg dochter van
Babel” antwoordt om dan de ganse dag zijn onbevredigde, teruggewoelde erotiek in
hypochondrie om te zetten, is de eerste nog te verkiezen. Is de bijslaap het oorkussen
van de luiheid, in zover hij van de eigen-domheidskennis wegvoert, dan is de huidige
askese gemis aan temperament, aldus een optimisme zonder strijd of tegenwaarde,
bijgevolg zonder waarde ofwel is zij waardeloos doordat de erotiek even opdringerig
bleef en in hypochondrie aan het licht kwam. Hypochondrie is erotiek in geatrofeerde
vorm. Hoe sterker iemand tegen zonde buldert, des te inniger verteert hem de strijd
en wreekt zich de teruggewoelde erotiek. Iemand die werkelik overwon staat met
een ontzaggelik medelijden hem tegenover die nog in kamp staat.
Men moet beginnen met de komplete leegte, de zinloosheid van zijn leven te weten.
Kluis en bed voeren van deze kennis weg. Maar gij koost tans de enige mogelike
weg: de weg daartussen. Ik loof u niet. Zelf hebt ge niet de minste verdienste daaraan.
Dank de hand die u voerde. Nu hebt gij een nacht gefuifd en door immer nieuwe
versterking van drank en plezier de zinloosheid van uw doening teruggedreven,
zonder daarmede te rekenen dat gij ze daardoor ook vergrootte. Doch plots weigert
gij het laatste dat u over uw eigen dwaasheid helpen moet: de bijslaap. Zo staat gij
om 5 uur 's morgens in een harlekijnspak en bemerkende dat het geen karnaval is.
Er bestaat een direkt oorzakelik verband tussen de maximum domheid en de minimum
wijsheid, die het herkennen van deze domheid is.
Nu zoekt gij een oud man op. Volgens uw mening zelfs een gebroken man. Een
peruviaanse generaal die zijn leven in een havenstad slijt. Ver zult ge het met zulke
relaties niet brengen. Zoals Sokrates het gesprek van knapen verkoos boven de
algemeen geachte kletspraat van de sofisten, zó komt gij tot mij. Zelfs in uw erotiek
verkiest gij mij boven de mooiste meid die gij deze nacht ontmoet hebt. De geest
heeft er genoeg van als complement van de penis aanschouwd te worden. Nu kunnen
wij praten.’
De waard tikt mij op de schouders: ‘De generaal is zat. Daareven betaalde hij een
piccolo om naar zijn gesprek te luisteren.’
‘Inderdaad deze drie snaken redeneerden over de huidige oorlogen alsof het zich
om werkelik ideale oorlogen handelde. Zij spraken voortdurend over de sterkste en
de zwakste. Absoluut. Zij kwamen uit de oorlog als kinderspel, de enige werke-
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like oorlog overigens, die zijn genesis getrouw en zijn volmaaktheid zelve is. Het
kinderspel is het oerbeeld van de ware oorlog.’
‘Dan hebt gij wel immer deze opvatting in uw militaire praksis omgezet?’
‘Helaas dat kon niet. Zelfs ik was verplicht marxist te zijn. In onze tijd is oorlog
een zwak afgietsel van zijn oerbeeld. De mens is een produkt van de ekonomiese
omstandigheden, zegt Marx. En de hele filosofie van de moderne oorlog is “l'argent
c'est le nerf de la guerre”. Arme mensheid die tot zulke opvatting van de oorlog
neerzonk! Doch erger: het is werkelik zo. De oorlog, de zuivere machtsproef tussen
twee tot éen individualiteit vergroeide massa's bestaat niet meer. De oorlog heeft
geen ethiese betekenis meer! Dat vindt gij, mijn jonge vriend, een vreselik paradoks,
niet? Ziet gij dan niet dat dáár het geheim van mijn wrak-zijn ligt? Ik ben de typus
krijger. Zulk mens heeft het in onze eeuw precies zo tragies als elk ander rein mens.
Napoleon was de laatste krijger. Hij was de laatste van onze soort die over macht
vervoegde. Hij was de laatste generaal die werkelik schaak speelde. Gij zijt een
dichter en zoekt de menselikheid ergens anders. Gij wilt mij vragen zijn de mensen
een complement van het schaak-spelen van de generaals. Uw vraag klinkt mij als
iets buiten mijn wereld toe. Daarom haat ik u ook niet. Empiries heb ik geleerd dat
er mensen zijn die naar een ander geluk dan dit schaakspel verlangen. Ik kan het niet
begrijpen. Het is ellendig.
Ik ben een wrak. Ik heb mijn idealen niet kunnen doorzetten. Ik droomde de idee
oorlog in de natuur, in de wereld buiten ons, om te zetten. Een na een heb ik alles
toegegeven. En eens heb ik zelfs lauweren geplukt door dit militair marxisme.
Ik was in oorlog met een naburige republiek. Direkt achter de vijandelike linie
lagen aanzienlike petroleumboringen. In het binnenland der republiek nog andere
meer beduidend. Onze toestand was slecht. Engelse financiers gaven mij de raad de
aandelen van de tweede reeks petroleumwerken, onder dekmantel van neutralen, op
te kopen. Daarna deed ik een grote aanval op het gehele front, mijn laatste
krachtsinspanning. Ik bezette de eerste werken. Reserves aangekomen wist het
vijandelik leger mij terug te werpen, doch boette daarbij de vernieling van de
petroleumwerken in. Ik liet mij overigens gaarne met dit doel terugwerpen en offerde
20.000 man. Dan hield ik hardnekkig op mijn oude linie stand. De aandelen van de
eerste maatschappij, alle in bezit van inlands kapitaal van de vijandelike republiek,
zonken verbazend. De mijne stegen in evenredigheid. De republiek was zonder een
cent. Ik engageerde zoveel vrijwilligers als ik maar kon en stond, na een maand,
vrede toe. Is dat nu oorlog? Ik schaam mij.
Tussen wat de oorlog feitelik is en zijn huidige ontaarding ligt een hemelsbreed
verschil. Marx heeft eens gezegd, - ik herhaal zijn beduidendste wijsheid -: “Ik ben
geen marxist.” Ik ook niet. Slechts onze seniele eeuw kon de oorlog op sociale en
ekonomiese verhoudingen alleen terugvoeren. Dat deze tans een grote rol spelen is
geredelik toe te geven. Zoiets kan men altijd bewijzen. Onze eeuw is een terugvallen
in het infantiel romantisme. B.v. hoort gij het gejammer van de overwonnenen over
de wreedheid van de overwinnaars. Dat is een volslagen gebrek aan
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kennis van het begrip oorlog. De ganse oorlog is een beiderzijds streven naar dit
supreme ogenblik: ìk ben de overwinnaar. Wreedheid of zachtmoedigheid zijn twee
uiterste mogelikheden in de psyche van de overwinnaar. Gejammer of lof van de
overwonnenen is volledig onbeduidend.
Als men van een reine idee uitgaat, b.v. deze van Condorcet dat de mensheid voor
een onbepaalde vooruitgang vatbaar is, kan men verhopen de oorlog te overwinnen.
Altans ware het van daaruit theoreties te bewijzen en bijgevolg ook waar. Theoretiese
kennis is waarheid. Met biologie en ethiek, dit laatste als een menselike plus bij de
algemeen geldende biologie, zó kan men het probleem naderen. Laat het geklets van
de pacifisten die van de mensheid niet de minste kennis hebben. Het gaat om het
verwijderen van een essentieel iets in de mens: de oorlogszucht. Wel dwaas hij die
meent deze met statistieken van gesneuvelden te kunnen bestrijden! De wreedheid
is, wetenschappelik bewezen, een zuiver menselike eigenschap. De oorlogszuchtigheid
in de mens is passief of aktief. Is zij passief, dan blijft het geklets van de pacifisten
zonder waarde; is zij aktief dan prikkelt dit gejammer deze komponent.
Oorlogszuchtigheid en wreedheid zijn verscheiden; tegenover het gejammer
verbonden.
Wat is oorlog? Oorlog is het tegen-elkaar-stoten van twee partijen met het doel
de overwinnaar van de overwonnene te onderscheiden. Geen algemeen beduidend
kinderspel of het gaat van oorlogszuchtigheid uit. Grote dwaasheid te geloven dat
wij de kinderen het idee oorlog suggereren. In het sperma ligt een deel oorlogszucht.
De kinderen verdelen hun spel in twee verscheidene partijen, ook wanneer zij niet
“oorlog” spelen. Dat is reeds oorlog. Elk kinderspel is dat. Het kinderspel is weer
eens te meer een oerbeeld. Er gebeurt: een artificiële verdeling van de beide partijen,
in plaats van de biologies gegevene. Iedereen die tegen oorlog is, moet naar dit
streven: de artificiële indeling volgens kaste, nationaliteit, godsdienst te vervangen
door de biologies-ethies gegeven differentiëring naar de waarde van de mens. Het
euvel van de oorlog spruit voort uit het principieel gelijkstellen van de mensen
vooreerst en uit de noodwendig daaruit volgende kunstmatige indeling. Dit is het
enige standpunt dat tegen de oorlog in te nemen is: een biologiese ontaarding. Een
absolute - en zeker onbiologiese - gelijkheid voert tot kunstmatige indeling en deze
kunstmatige indeling tot de oorlog als waardebepaler. De partijen zijn principieel
gelijk en slechts het verschil van neerlaag of overwinning bepaalt de waarde. De
pacifist moet zeggen: op de biologies onjuiste basis van de absoluut-menselike
gelijkheid moet de mens aan zijn oorlogszucht gevolg geven, daar door het
samenstoten van de twee partijen de waarde tenminste kunstmatig kan worden
vastgesteld..
De oorlogszucht is aanwezig. Hij hoeft niet aktief te zijn. Hij is noodwendig aktief
op basis van de algemene gelijkheid van de mensen.
Enige theoretiese dwaasheden en onbewijsbaarheden van de moderne
oorlogsopvatting zijn de volgende:
dat er defensieve en offensieve oorlog is;
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dat oorlogvoeren volgens loyauteitswetten te bepalen is, zoals het duel;
dat het afschaffen van de weerplicht de algemene vrede noodzakelik bevordert.’
De piccolo's drukken de wens uit: de generaal zal ze een gelag betalen.
‘Gaarne’ stemt de generaal toe. ‘Een generaal in een gesprek over oorlog is
onbaatzuchtiger als een ouderling bij een reeds lang verwachte potens. De baatzucht
ligt op een ander plan. Gaarne geef ik aan de periferie toe wat ik innerlik terugwin.’
Hij gaat voort:
‘Zekere rooftochten worden offensieve oorlogen geheten. Dat is een
begripsverwarring. De engelse volkspsyche b.v. heeft de oorlogszucht overwonnen
door een rationeel-individuele levensaanschouwing. Zij kennen geen oorlog. Zij
kennen slechts roof. Daarom ziet men de Engelsen geen beduidende oorlog zelfstandig
voeren; zij zijn slechts bondgenoot. Waren zij niet tevens een einde men zou aan de
thesis van de zachtzinnige dromer Condorcet kunnen geloven. Maar hun
individualisme dat ze van menselike elans als de oorlog vrijwaart, verhindert ze ook
deelachtig te zijn aan andere elans als kunst en godsdienst; zij hebben de surrogaten
van een vervlakte dekoratieve stijl en hypocriet-zijn respektievelik als gevolg van
hun individualisme meegekregen. Zo is de essentiële eigenschap van hun psyche een
geluk en een euvel tevens. Men ziet bij de Engelsen zeer goed hoe de cirkel gevormd
werd; men ziet de junctie. Maar het blijft niettemin een circulus viciosus. Men kan
nooit verder gaan dan te weten dat men niets weet. Vergeet de zelfmoord van Sokrates
niet. De Fransen zijn waanwijze schreeuwers en tevens grote kunstenaars. Zij zijn
absoluut en kunnen niet aan de rechtvaardjgheid van hun verregaand dwaze pretenties
twijfelen. Hier is de cirkel weer gesloten: dit juist, dit absoluut-zijn is de sleutel van
hun wonderlike kunst. Ziet gij nog niet, mijn jonge vriend, dat de wereld een hopeloze
sfeer zonder uitweg is?
Er zijn rooftochten en oorlogen. De Engelsen kennen slechts het eerste. De
kontinentaalvolkeren slechts het tweede. Een oorlog tussen Frankrijk en Duitsland
zal steeds het gans primitief samenstoten van twee partijen zijn. Offensief en defensief
verklaart slechts de konkrete toestand op het gegeven moment van de oorlog. Het is
de toestand van het schaakspel als het spel reeds aangenomen en aan de gang is. Het
aannemen van het spel staat aan de andere zijde van offensiefdefensief. Een offensief
wordt hoogstens rooftocht wanneer het defensieve volk niet met een even sterke
oorlogswil het offensieve beantwoordt. Het staat even vast op de waardebepaling bij
middel van oorlog. In het eensgezind zijn dat dit samenstoten een waardebepaling
mogelik maakt, waarbij de beide partijen menen te hunnen gunste, ligt de oorlog.
Gij zult mij voorwerpen dat ik nog steeds met de twee partijen als offensief-defensief
rekening houd. De tweede partij aanvaardt de waardebepaler, bekent daardoor dat
haar oorlogszucht rijp is en dat zij haar sterkte, met het inzicht oorlog te voeren,
gewogen heeft. Naar de-sterkste-te-zijn trachten en verdediging samen te brengen
is een mooie massasuggestie. Theoreties houdt ze niet stand.’
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Hij bemerkt mijn niet volledig voldaan-zijn bij zijn uiteenzetting en zegt: ‘Mijn
redenering is misschien niet heel sekuur. Doch iets is duidelik: oorlog is zaak van
zijn; defensief-offensief is schijn. Deze alternatieve is een kwantitatieve verhouding
buiten de abstrakte juistheid. Elke oorlog is een empiriese konstatering dat deze
alternatieve feitelik niet bestaat. Zij is ook een kompromis. Oorlogszucht en
demokratie staan vijandig tegenover elkaar. Defensieve oorlog is het kompromis
tussen oorlogszucht en demokratie. In de tijden van oligarchie, hiërarchie of monarchie
zegde men ten minste duidelik het ekonomiese of religieuze doel. Zóveel moed brengt
onze eeuw niet meer op. De oorlogszucht blijft bestaan. Doch zij moet zich, tegenover
de demokratie, in geatrofeerde vorm manifesteren. Verdediging is een uitvinding
van engels individualisme. Zo fopt men Frederik, de demokratie.
Ten tweede. Duel en oorlog zijn het wezen na hetzelfde. Doch in hun uitingen
verscheiden. Loyauteit is een zaak van uiting. Daarom laat zich het duel loyaliseren;
de oorlog niet. De verantwoordeliksnorm ligt in beide gevallen verschillend; in de
oorlog moet de loyauteit voor de egoïstiese verantwoordelikheid
de-overwinnaar-te-willen-zijn zwichten. In het duel laten beide zich optellen, in de
oorlog zijn het verscheiden waarden. De ene springt voor de andere. Het duel wordt
volgens abstrakt bepaalde wetten gevoerd, zo kan loyauteit binnen het duel ook
onwankelbaar éen zijn, zonder interpretering. De oorlog is zwaar van verscheiden
komponenten. Loyauteit wordt betrekkelik. Eenmaal relatief kan men loyauteit niet
meer staande houden. Ofwel is het een onwankelbaar begrip ofwel is het betrekkelik,
wordt het van de ene betrekkelikheid in de andere gekaatst en aldus volledig
waardeloos. Loyauteit is enkel door te voeren wanneer zij volstrekt is. Doch dáár is
zij in direkte antithese met de mogelikheid oorlog. Volstrekte loyauteit in oorlog zou
zijn het verklaren van de verrichtingen en van het doel. B.v. mededeling aan de vijand
ik plaats mijn troepen daar omdat ik dat van zin ben. Gij speelt schaak niet? Wel dan
moet u dit gevoel ook bekend zijn: wanneer de andere partij u door een zet die gij
niet voorzien hebt een aanzienlike schade berokkent, dan kunt gij een zeker gevoel
van wrevel niet onderdrukken. Dit gevoel hebt gij zeker niet nagespeurd. Het is het
gevoel, niet de kennis, van de deloyauteit van de andere partij. De uiterlike loyauteit
heeft niets te doen met het innerlik besef dat wij van loyauteit hebben. Zelfs in een
zo fair-spel als schaak kunnen wij het gevoel van deloyauteit niet onderdrukken. En
onze zucht de partij te winnen, bekomt een kleine kameraad: hem deze deloyauteit
betaald te zetten door een even schadelike zet. Onze deloyauteit is in dit geval
beantwoordend. Zijn wij het echter die de eerste schadelike zet plaatsen, dan beheerst
ons het volgende gevoel, hetwelk te kennen gij u ook nog niet ten doel gezet hebt.
Namelik dat wij door deze zet iets on-eerliks doen, ongeveer een sluipaanval. Is het
niet zo? Ons loyauteitsgevoel zou bevredigd zijn wanneer wij zegden: deze zet plaats
ik met dit doel. Algemeen is dit onmogelik. Schaakspelen en ons loyauteitsgevoel
terzelvertijd bevredigen is uitgesloten. Loyaal-zijn is het naakt stellen van weg en
doel. Volle-
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dig. Is dit onwankelbaar begrip niet te verzoenen met het begrip oorlog, dan kan er
nog veel minder spraak zijn deze loyauteit in het empiries feit oorlog om te zetten.
Is 't niet? Van dan af is het nodig loyauteit bij middel van arbitrage te bepalen. Zij
wordt betrekkelik, d.w.z. er worden zogenaamde kleine loyauteitsovereenkomsten
opgericht te midden van de algemene toestand: deloyauteit. Maar binnen deze
algemene toestand is het natuurlik mogelik en zelfs gegeven de loyauteit respektief
naar hartelust of naar noodwendigheid te verplaatsen. Psychologies: het inhaerente
deloyauteitsgevoel streeft het na de hem van buiten opgelegde loyauteitsperken te
doen springen. Betrekkelik wordt de loyauteit van de ene grens over de andere
geschokt; absoluut een antinomie tussen de innerlike deloyauteit en de periferiese
loyauteit. Ik heb gezegd.’
‘Bij een nieuwe koffie met hollandse genever zult ge nog wel meer zeggen,
generaal. Bijv. het afschaffen van de weerplicht.’
De piccolo's eisen een nieuwe ronde. De generaal executeert. De waard brengt
kras zijn slotsom ten berde:
‘De generaal is een pederast maar hij wil het niet tonen, de oude geilaard!’ Waarop
de generaal:
‘Zwijg, Richard, gij zijt een gelukkig mens. Gij hebt uw vrouw. Voor u is het
levensprobleem opgelost: Een vrouw en een slaapkamer, op afkorting. Laat de anderen
ten minste het geluk van hun ongeluk.’
‘Oui ca que j'ai ma femme, c'est bien sûr.’
‘Alors, mijn jonge vriend, de weerplicht. Het afschaffen van de weerplicht zou
enkel de kampplaats van buiten naar binnen verplaatsen. De weerplicht zelve heeft
de oorlogszucht in de permanente oorlogsbereidschap omgezet. Zo wordt de oorlog
ontaard, enigszins meer het gevolg van deze oorlogsbereidschap dan van de primitieve
en spontane oorlogszucht. De weerplicht kan het tijdelik overheersen van een
oppervlakkig militarisme zijn; martiale geest is niet het primaire daarbij. Martiaal
was het leger van Miltiades. Martiaal was het plots tot oorlog geroepen volk als de
Romeinen toen zij tegen de volkeren van Latium en Italië in 't algemeen streden;
militair de legioene-organisatie in Provincies, in de bloei van het romeinse rijk; bloei
en tevens voorspel van de dekadentie. Het militarisme is een akademiese vervlakking
van het martiale genie in de mens.’
‘Lakedaimon?’
‘Gij meent mij te vangen, jongmens, daardoor gij op een staat wijst die tevens
martiaal en militair-akademies was. Het militair-akademiese staat in deze staat niet
uitsluitend en zelfs niet vooreerst in oorzakelik verband met het martiale. Het militaire
is hier een direkte levensaanschouwing en spruit niet voort uit het domverwaande:
“Si vis pacem, para bellum”. Het militaire is hier de esthetiese uitdrukking van een
man-mannelike erotiese levensaanschouwing. Het is hier overigens de lust van het
martiale en niet de last van het militaire.’
‘Hij is pederast, bepaald’, murmelt Richard.
‘Martiaal is de staat die op de inhaerente oorlogszuchtige eigenschappen van zijn
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burgers rekenen kan. Martiaal is de staat waarvan het volk, de totaliteit van de
individuen, martiaal is. Waar de militaire oefeningen het volk als last op de schouders
gedrukt worden, bestaat het grootste gevaar voor de martialiteit van dit volk. Het
martiaal innerlik-spontane wordt teruggedrongen door het militair
uiterlikverplichtende. In de martiale staat zijn de militaire oefeningen vrij. Zij staan
daar gelijk met kunst of godsdienst zoals deze ook in de europese staten opgevat
worden. Militaire oefeningen zijn uiting van de martiale drang in de mens, zoals
kunstwerken van de esthetiese. Enkel in deze zelfstandigheid kan het martiale genie
zich ontwikkelen. In Lakedaimon was geen militaire verplichting. Er was een
algemeen streven naar militaire oefeningen, zodat uit de mens het militaire staatsrecht
ontstond. Onvrij, maar volledig zelfstandig. In deze staat omvatte het martiale streven
tevens het esthetiese en het religieuze. Het primaire was de martialiteit. Dat laat zich
van de europese staten niet zeggen. De weerplicht staat enkel in het licht van “si vis
pacem enz.” Het militaire is geenszins uit het martiale als levens-idool gegroeid.
Hoogstens is het een streven naar martialiteit, in plaats van een gevolg daarvan. Aldus
strevers, arrivisme. Gij, dichter, zult begrijpen als ik u zeg: dezelfde verhouding als
tussen burgerlike kunst en kunst bestaat tussen militarisme en martialiteit.
De algemene weerplicht is het naar de periferie verplaatsen van het martiaal
inhaerente. Mits goede ekonomiese levensvoorwaarden, kan een staat, die minder
martiale betekenis heeft, een martiaal-sterke staat, doch ekonomies minder gunstig,
overwinnen. Zó heeft Marx weer gelijk. De ekonomiese voorwaarden beheersen de
militaire oorlog. Doch in de zuivere martiale oorlog, de oorlog, overwint de meest
martiale.
Het afschaffen van de weerplicht verwijdert enkel het militarisme, niet de
martialiteit. Deze is de mens inhaerent. Sterker bij de ene, sterker bij een zeker volk.
Dat moet martiaal dan ook overwinnen. De martialiteit is een ding van laatste einde
zoals de esthetiese hang. Haar realisering is moeilik. Zij berust op oorlog, kamp
tussen twee partijen. Haar realisering vergt menselevens. Ik ben martiaal en vind dat
helemaal niet wichtig. Zijt gij een kunstenaar dan wilt gij zeker uw leven voor de
kunst opofferen. Ik ben martiaal en doe dat graag voor de oorlog. Daargelaten dat
de martialiteit grotendeels daarin zich uit met het ongekompliceerde komplex van
leven en dood te spelen. De martialiteit meent verder dat men ook het leven van zijn
kameraden en ondergeschikten gaarne opoffert. Deze opvatting is een ding van laatste
einde dat zich niet diskuteren laat, maar wel bekampen.
De algemene weerplicht, waaronder ik natuurlik het ganse militaire apparaat versta,
is een oplossing voor martiaal zwakke staten. Dit wil zeggen dat de martialiteit van
de burgers daar verzwakt is en een opwekking van buiten nodig heeft. Hij die God
in zich draagt heeft geen skapulier nodig. De werkelik-martiale volken hebben geen
parademarsj nodig. Hoogstens militaire oefeningen uit vrije wil van de burgers. Hun
enigste streven. De diersoort mens leeft in de staat, rassen van deze soort streven
min of meer sterk naar de martiale staat. Hoe sterker het
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martiale streven des te minder noodwendig het opgelegde militarisme. De martialiteit
is een kwalitaire nuancering in de diersoort mens. Het militarisme is niet essentieel
menselik. Het blijft immer een huls. Het gevolg van de europese filosofie dat het
kleed de monnik maakt. “L'habit fait le moine.” De moderne staten menen met een
helm of een rode broek getuigenis voor hun martialiteit af te leggen. Narren!
Dekadentie is het waar de innerlike waarde van de mens in uiterlike sieraden men kan zeggen: - ontaardt. De aktuele oorlogen zijn de strijd tussen twee partijen
en aldus zeker oorlog. Doch deze twee partijen zijn niet gescheiden naar een martiaal,
doch naar een militair princiep. Het is het treffen van twee uiterlike sieraden. De
oorlogszucht speelt een vaak nevenzakelike rol in de staat, alhoewel de staat rekenen
moet op het instinkt oorlogszucht van ten minste een gedeelte van de burgers, zoniet
ware de oorlog niet prakties vol te houden. Deze oorlogen zijn oppervlakkig. En zij
herhalen zich kwantitatief dikwels omdat zij kwalitatief weinig betekenis hebben.
Het zijn periferiese oorlogen. De pacifisten bekampen alleen deze militaire oorlogen
en aldus een sekundair “euvel”. Ik vrees ze niet omdat zij niet tot het primaire
doortasten. Terwijl zij het militarisme bevechten, laten zij de martialiteit onaangeroerd.
En het is enkel op deze laatste dat ik als mens met martiale wereldaanschouwing
mijn hoop bouw. Men kan zeggen dat de militaristen Europa beheersen. Hun
tegenstrevers gaan van dezelfde militaristiese aanschouwingen uit. Als zou het
militarisme het centrum van het probleem zijn. De pacifisten zijn de dupe van de
militaristiese wereldaanschouwing. Het loyauteitsbeginsel b.v. is ook niets meer dan
een kompromis tussen gematigde militaristen en filantropiese pacifisten. Daarbij zijn
weer deze laatsten de dupe.
De aktuele oorlogen zijn vervlakking van de idee oorlog. De oorlog spruit niet
meer voort uit de spontane oorlogszucht van twee partijen, maar uit de militaristiese
toestand. De militaristiese toestand is een voortdurend latente oorlog met een kleine
uitbarsting die het latente in aktieve waarde omzet. Er is geen diepte meer. De echte
oorlog is het in de aktiviteit omzetten van een latente oorlogszucht. Deze ligt diep
in de mens en er is een kolossale harmoniese stijging nodig hem naar de oppervlakte
te brengen. Hij komt bijgevolg uit het diepste van de ziel en wordt plots en spontaan
aktief. De oorlog staat de martialiteit meer nabij als wel de militaristiese oppervlakte.
Hij is de supreme uiting van de martialiteit. En toch is er een grote golving nodig
deze omzetting van drift in aktiviteit te bewerken. De oorlog die uit de gewapende
toestand volgt is slechts een kleine verdikking van deze toestand zelve. Deze oorlog
is intellektueel, terwijl de andere zielsleven is. Een vergelijking voor u. Kunst en
kunstenaar zijn verwant. Het kunstwerk wordt uit de diepste zieledrang van de
kunstenaar in de buitenwereld geprojekteerd. In een periode gelijk de rococo is alles
kunst; geen zieledrang is nodig om het zogenaamde kunstwerk te scheppen. Het
kunstwerk wordt alsdan uit een kleine arbeids-intentie geboren. Het kunstwerk is de
echte kunstenaar zeer nabij en toch bekomt het slechts hevigheid wanneer het deze
verwantschap ontspruit.
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Het aanhoudend produceren neemt de hevigheid weg. De hoogste realisering van de
kunstenaar is het kunstwerk te scheppen; van de martiale mens: oorlog te voeren.
Maar in beiden belet hun menselikheid ze aan realisering te beginnen alvorens ze
het hoogtepunt der scheppingsdrift zouden bereikt hebben. Van de drift naar de
oppervlakte dáár ligt hun hevigheid. Hierdoor wil ik de mening het hoofd indrukken
als zou de ware oorlog, daar hij eenvoudig de realisering van de oorlogszucht is, het
aan hevigheid inboeten. De aktieve oorlog die voortspruit uit de latente oorlog van
de gemilitariseerde toestand is periferies. De oorlog die uit de spontaniteit van de
oorlogsdrift voortspruit is innerlik en heeft hevigheid. Ter illustratie nog dit voorbeeld.
Men neemt twee sferen en laat deze onberoerd. Men neemt nog twee andere sferen
en drukt deze zo dat hun inhoud zich in de breedte uitbreidt zodat zij bijna twee
cirkels gelijk geworden, zo vlak mogelik. De eerste sferen hebben minder oppervlakte
doch meer inhoud als de tweede. Welk samenstoten zal, met dezelfde overige
gegevens, het hevigste zijn? Daarbij komt nog dit dat de sferen in hun primitieve
afstand staan en deze afstand hun elan vergroot, terwijl de andere door hun uitzetting
in de breedte dichter naast elkaar staan, daardoor het elan zwakker wordt.
De aktuele oorlogen zijn een krachtmeting van de ekonomiese voorwaarden, niet
van de martialiteit. Dus van een klein deel van de voorwaarden die eventueel ook de
martialiteit ter vervoeging staan. Ik ontken de waarde van ekonomiese voorwaarden
niet, ziet u, alhoewel mijn doel is naar de ideële oorlog te komen die buiten deze
voorwaarden kan geleefd worden. Ik bekamp ze in het absolute, niet in het empiriese.
Ziet ge, ik ben een Peruviaan. Ik heb nog zin voor de idee.
Bijgevolg konkludeer ik: het afschaffen van de weerplicht heeft enkel voor gevolg
het verwijderen van de gemilitariseerde toestand en zijn konsekwentie, de periferiese
oorlog. Zo wordt weer ruimte geschapen voor de werkelike oorlog, die van de innig
martiale naties. Met het afschaffen van de weerplicht is de poort geopend voor het
verwijderen van een algemene fopperij: dat de oorlogen gesproten uit deze toestand
een waardebepaler voor de martiale hoedanigheden van een volk zouden zijn. Door
het afschaffen van de weerplicht begint de mogelikheid te bestaan de oorlog te
herleiden tot een samenstoten van de rein martiale hoedanigheden van twee volken.
Het martiale genie zal dan de oorlogsmiddelen leveren, tans door een akademies
geschoold militarisme geleverd. Het arbitragerecht zal volgens mijn mening enkel
de ekonomiese, aldus onideële, oorlogen kunnen een einde stellen. De oorlogen
gevolg van de martialiteit zijn niet door arbitrage te berechten, evenmin als de
kunstenaar door uiterlike moraal-wetten. Eenmaal deze oorlogen afgeschaft zal de
ware oorlog in zijn oude glorie herrijzen. De oorlog uit zielebehoefte. Naast de
arbitrage over ekonomiese geschillen, zal men moeten aannemen dat martialiteit een
ding van laatste einde is. Men zal de oorlog voeren om de oorlog. Ik ben voor dit
princiep. L'art pour l'art. Ziedaar, jongmens, wat ik meen is l'art pour l'art!
De amerikaanse mensheidsprofeten (à la manque overigens) strijden zeer duidelik
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tegen het militarisme en doen net alsof ze van de martialiteit geen idee hadden. Ze
menen het misschien goed. Maar ze kunnen er niks voor dat ze rijk zijn en finantie
drijven. Oorlog is een goede zaak als het geen slechte is. Weet ge wat waar is: la
guerre c'est le nerf de l'argent.
Met het afschaffen van de dienstplicht begint de levensmogelikheid voor martiale
mensen en martiale volken. Hoe sterker de vrede, des te dieper wordt de oorlogszucht
teruggewoeld en des te heviger zal bijgevolg het elan zijn wanneer oorlogszucht zich
in oorlog omzet. Daarom is het een hogere wijsheid te zeggen: Si vis bellum, para
pacem!
In de martiale oorlog wint de beste. De martiale oorlog wordt met zuivere middelen,
scheppingen van het militair genie van aanvoerder en massa, gestreden. De europese
volken zijn in dekadentie. Zij hebben het militarisme nodig. Wij Peruvianen zijn een
sterk martiaal volk. In de oorlog die het begrip oorlog getrouw zal zijn, moeten wij
overwinnen. Ik ben vol vertrouwen in de toekomst van mijn martiaal sterk volk. Ik
drink op de gezondheid van het leger van het nationaal comitee. Weliswaar een leger,
doch dit uit zucht naar militaire oefening. Als oorlogszuchtig mens ben ik geheel
gewonnen voor het afschaffen van de dienstplicht. Weg met de dienst- of zelfs
weerplicht! Leve de oorlog! Ik drink!’
‘Heil mijn generaal!’
‘Op het heil van uw natie wil ik ook drinken, mijn jonge vriend. Op?..’
Ik aarzel even. Mijn God ik verwacht niet veel van die heildronk. Ik zoek een
uitweg. Ik zeg:
‘België, mijn generaal, op België!’
Hoeren en maquereaux hebben op dit ogenblik tranen in de ogen.
‘A la santé de la Belgique’, snikken zij.
‘Flotte petit drapeau.’ Richard valt mij broederlik in de armen. De papegaai
verheerlikt de algemene geestdrift; hij fluit zowaar: La Madelon de la victoire.
Duits-luxemburgse barmeid springt op een tafel en verklaart feestelik: ‘Je n'marche
pas qu'avec les 'tits Belges, nom.’ Een dronken luiker-walin wijkt van het geestdriftige
thema af. Zij meent het is een aanval op haar geslacht. Daarom zet zij vooreerst haar
theorieën uiteen om latere desillusies te voorkomen: ‘Chaudgueux, tas de Rechem,
moi j'suis pour l'amour à l'envers et la...’ De vuistslag van een ordelievende mec
brengt haar ongepast intermezzo tot zwijgen.
Zo heeft de generaal de aandacht weten samen te trekken door zijn heildronk. ‘Het
is een belangwekkende uiteenzetting’ meent een valsspeler. Deze mening vindt
algemene instemming. Men is overigens, om met Toussaint van Boelaere te spreken,
in een waanzin van extase. De ordelievende mec houdt volgende rede:
‘Les salauds de Prussiens veulent accaparer les couleurs de not' 'tit drapeau national.
Eh bien, messieurs, cela ne sera pas! In 't vlaams gesproken: deze smeerlappen van
boches willen onze drapeau accapareren. Ze kiezen dezelfde kouleurs als die van
onze drapeau! Al moesten we op nief in oorlog gaan. Wij allen willen volontairs
worden. En de generaal euk!’
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Richard theoretiseert: ‘Ja de generaal is principieel voor den oorlog.’
De luikerwalin droomt. Zij wil iets imposants meedelen. Het komt er uit: ‘Le
général c'est un érudit. A dire un con, quoi!’ Richard verwijdert dit schandaal uit zijn
établissement.
Wat is storm? Men kan antwoorden de storm is éen en de kalmte van de zeeën is
slechts de lijdende toestand van de storm. Men kan ook zeggen de storm is een
veelvoudig verschijnsel dat kontrapuntaal de kalmte van de zeeën breekt, die éen is.
- Eenheid of veelvoudig verschijnsel de storm bedaart. Wat is de storm die de kalmte
van de menselike ziel breekt, de extase? Is zij de ene of is zij slechts veelvuldig daar,
gelijk wij eerst zegden, om de kalmte te breken.
De generaal lacht mij toe.
‘Ziedaar Europa!’ Zijn stem krassende viool.
‘Genoeg. C'est la fermeture.’ Richard gooit zijn laatste kliënten buiten.
De generaal en ik verloren schapen te midden een magere kudde hoeren en
maquereaux. De generaal lacht voortdurend. Grijze morgen vervaagt bonte klederen
van danseressen. Een danser nog in een Pierrotkostuum danst bedronken weg in de
grijze morgen. Fletse rococo van onze eeuw. Onder 't zwart van overjassen komt
doodslicht een wit eindje van een das te voorschijn. De generaal kijkt alsof hij mij
aankijkt. Hij lacht. Goedhartig. Mijn goede Ricardo Gomes. Arme Ricardo! (Ik ben
de enige geweest bij zijn begrafenis, nadat hij zelfmoord gepleegd had).
De nachtploeg kijkt de wegdansende Pierrot na. Ons zinbeeld. Dansend, lalt hij
een liedje dat grijs klinkt en mistig: éen en toch gebroken is.
‘Pallas Athèna.’ De generaal staat een kleine verloren baby.
‘Willen we in 't park uitwaaien, generaal.’
‘Ik heb nog veel te vertellen’, zegt hij.
Wij verlaten de groep. De groep sterft nauweliks zichtbaar. Een stille regen die
langzamerhand een hoogte zand met de grond gelijk maakt. Een liedje dat niet klinken
wil fluit een souteneur. Grijze koppigheid van de morgen. Onvatbare tegenstand.
Een hoopje zand wij worden uit ons zielloos groepje gedreven. Vol uitkomstloze
droefheid is het doodgaan van deze zielloosheid.
Klokken kleppen eerste mis. Ellendige havenloosheid.
Wij zitten in het park. Het is naakt. Het heeft geen zin zonder het populaire
kindergekrioel. Een rillende naaktheid. Wat houdt ons daar? De havenloosheid is
het karakter dat wij zelve aan de morgen geven. Wij willen onze rol daarin tot het
einde.
Dit is de hof van de olijfbomen.
De woorden van de generaal hebben nauweliks samenhang te midden van de grijsheid.
Grijsheid die verdooft het zeggen.
‘Mijn jonge vriend, ik wil u niet ontgoochelen. Het probleem pacifisme, uitsluitend
met antimilitarisme verbonden en met - natuurlik - daarrond enkele frazes
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dat het op geest en wereldaanschouwing aankomt, is vals gesteld. Ik geloof dat het
niet enkel gaat om het overwinnen van een sociale faze die op de betrekkelike
ongelijkheid van de mensen berust, maar om het overwinnen van een biologies
stadium dat is dat van de abstrakte gelijkheid van alle mensen en dat de differentiëring
overslaat als een sociale faktor. De mensen zijn biologies verscheiden. De abstrakte
gelijkheid voert met zich de sociale differentiëring. De oorzaak moet bekampt worden
niet het gevolg. Wil men iets verrichten moet men met die narren breken. Men moet
het princiep van Plato behouden, zonder zijn lokaal-griekse konklusies. De mensen
van tans behouden de lokale konklusies zonder het princiep. Het empiriese leven
leert duidelik genoeg dat b.v. met het afschaffen van slaven en lijfeigenen niets
gewonnen is. Men treedt voor het afschaffen der lijfeigenen in Rusland b.v. op. Goed
en lofwaardig. Het doel bereikt, zegt men Gaudeamus. Of dat nog zo lofwaardig is.
Een groepering met de enseigne “Afschaffing van de weerplicht” is van een hoger
plan gezien precies zo nutteloos of even nuttig als een vereniging voor het
zuiver-houden van de 7de wijk.
Het allerbeduidendste en algemeenste kenteken van de mensen, meer als liefde,
is de zucht naar kamp. Slechts in de mystiese schriften is de dualiteit ik en gij opgelost:
Godheid en mens versmelten zich. Alles wat daarbuiten ligt is betrekkelik. Men moet
tot aan het einde denken. Namelik dat de algemene zucht naar kamp noodwendig
een biologies stadium is, dat slechts door een ander biologies stadium kan afgewisseld
worden.
Ik geloof echter dat de mensheid als zodanig een einde is, in zich-zelf niet voor
verandering vatbaar. Eenmaal zullen zij de waan van de vrede moeten opgeven,
gesteld dat zij abstrakt gesproken blijven zoals zij zijn. (Sociale veranderingen
veranderen niets). Want vrede is in tegenstrijd met hun huidige natuur. Dan zullen
allen berusten in hun martiaal-zijn. En de kennis dat het zo zijn moet zal ze van hun
gewetenskampen ten minste bevrijden. Dan komt de grootheidsfaze van de krijgers
weer.’
‘Toch is het duidelik, generaal, dat de mensheid ten minste naar een afdamming
van dit instinktmatige tracht. Wet van Mozes minstens synthese van aziatiese en
europese aanschouwing, niet? Zij zegt: Gij zult niet doodslaan.’
‘Juist. De mensen hebben zich tot dit gebod bekend en niettemin slaan zij dood.
Ten eerste is het wezen van elke wet het streven van de geest het instinkt te bandigen.
Het instinkt wil doodslaan. Duidelik. Daartegen zet de geest zijn veto en dit veto
wordt tot een algemeen gebod, een natuurlike wet. De mensen hebben in de ethiek
van dit gebod een onwankelbaar betrouwen. En hun geest streeft er naar deze ethiek,
die hij zelf individueel projekteerde, algemeen op te nemen, als natuurlike wet na te
komen. Sterker het instinkt. Ethiek wijkt voor biologie. Met dit alles is slechts
bewezen: 1e dat het instinkt wil doodslaan, 2e dat de ethiek dit instinkt niet af te
dammen geweten heeft. Of het af te dammen is blijft natuurlik een andere vraag. Het
ethies verlangen is even primitief als het instinkt. Maar dit laatste is sterker. Daaruit
zijn twee thesissen te ontwikkelen: dat deze verhouding
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konstant is, de ethiek de rol van streven, het instinkt de funktie van realiseren
toegewezen blijft, omdat het zó immer geweest is; ofwel dat deze verhouding
betrekkelik is. Dat aangezien zij beide elementair zijn, het overwinnen van het
kampinstinkt slechts een tijdelike verhouding van de beide elementen daarstelt. Dat
deze verhouding om te keren is, omdat zij beide principieel dezelfde waarde hebben.
Dit is het verste standpunt dat een ethies strevend mens innemen kan, dat ethiek en
wil tot macht gelijke waarden zijn. Verder kan hij niet. De mens is noch goed noch
slecht. Momentaan heerst de wil tot macht. Te verdedigen is de momentaniteit van
deze overheersing. Verder gaat het niet.
Ik beproef niet dit alles in een logies verband te stellen. Ik zeg slechts mijn haat
tegen de domkoppen. Ook ben ik geen vakfilosoof. Gij moet dit alles nemen in zijn
kaleidoscopies uitzicht. Altruïsme en humaniteit zijn domme woorden, louter schijn,
niet zijn. Hulpconstrukties waarbij niets bewezen wordt. Met altruïsme tegenover
egoïsme te zetten heeft men ipso facto reeds de kampmentaliteit overgenomen. Men
denkt dualisties. Dualisme is latente oorlog. Humaniteit heeft geen betekenis. Kan
enkel een betekenis hebben wanneer het een realiteit is. De mensen die tans voor
humaniteit optreden, beloven een meisje het huwelik, bezitten ze en verdwijnen
spoorloos. Alles wat men tans doet is geklets binnen dezelfde aanschouwing. De
enige die tegenover de bestaande aanschouwing betekenis heeft is hij die deserteert
om de eenvoudige reden dat hij zijn leven niet geven wil. De anderen worden soldaat
en schrijven boeken. Kijk eens: tans vraagt men in doorsnee daarnaar of iemand die
iets ideaals te realiseren beproeft, dit onbelanghebbend doet. Dat is volledig vals.
Men moest vragen of hij er belang bij heeft. Dat is de enige realiteit. Het andere is
valse feiten voorspiegelen. Het andere is leugen en schijn. Belang is natuurlik met
geen-opofferingen identies. Van de zielstruktuur van de mens hangt het af of hij voor
zijn belang de grootste opofferingen of slechts heel kleine brengen kan. Belang is:
de zielezaligheid van de mens op deze wereld. Deze bereikt hij niet; daarheen streeft
hij. Hij streeft naar zijn belang. Naar dit te vragen dat is een zijnsmaatstaf. Naar de
onbaatzuchtigheid te vragen is geen maatstaf. Als ik een ontbijt bestel, vraagt men
mij niet of ik het ook met een jas stellen kan.
Tans vraagt men de mens of hij voor of tegen oorlog is, voor of tegen vrije liefde.
Dat alles is bral. Wichtig is hoe de mens is. “Voor” of “tegen” zijn ideëel sekundair,
deze alternatieve is niet in de gedachte van de mens gebaseerd, maar in zijn biologie.
Het zijn de talenten waarover Kristus spreekt. “Hoe” dat is het wichtige, namelik de
ontginning van de talenten. Het eerste wat men zou moeten leren is de indifferens
van de mens tegenover zich-zelf. Zonder dit is geen objektiviteit mogelik. Deze is
het die nood doet, al het andere is melos.’
Hij wacht even. Een imperatief peruviaans gebaar betekent mij het slot. Ik wil
opstaan. Hij weerhoudt mij.
‘Genoeg daarvan. Doch iets anders.’
Nu wacht ik.
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‘Kent gij mijn groot strategies geheim reeds?’
‘Neen.’
‘Hoe zoudt gij het ook kennen. Ik vertel het niemand. U wil ik het vertellen. Wie
weet of niet mijn einde nadert. Dan moet gij dit plan uitvoeren in de grote oorlog die
komen zal van Oost tot West.’
‘Wie weet.’
‘Luister en voel de zaligheid van dit manna-nuttigen.’
‘De martialiteit is een ding van laatste einde in de mens. De oorlog is de realisering
van deze martialiteit. Naar oorlog is het bewuste of onderbewuste streven der
martialiteit. Vals is het bijgevolg oorlog als konsekwentie van andere oorzaken te
beschouwen. Bizonder van dingen van niet-laatste-einde zoals sociale toestanden
enz. De oorlog daarvan een gevolg is een aberratie van de werkelike oorlog. Over
zulke oorlog spreek ik niet. Mijn streven gaat daarheen door het vermijden van deze
oorlogen tot de enige werkelike oorlog te komen. Gij ziet wij drukken ons hier de
hand. De kloof militaristen-pacifisten is een tijdelik politieke zonder de minste ethiese
waarde. Zo kan ik als martiaal mens zelfs pacifisten de hand drukken. Mea res agitur.
De genoemde kloof is van een hoger standpunt niet zichtbaar. Reëel, zonder door de
ruimte in medelijdenschap te worden getrokken, is de antithese die zich op martialiteit
baseert: de martiale en de onmartiale mens. Dit is zijn. Deze mensen zijn zo gelijk
er mieren-mannetjes en mieren-arbeiders zijn. De gemene zaak van de mensen die
hun zijn herkend hebben, is over de schijnkloven te denken. Pacifisme-militarisme
is niet zijnde. Onder mensen sta ik tegenover mensen in de verdediging van mijn
in-geboorte: de martialiteit. Mij is het niet te doen haar te boven te komen maar haar
uit te leven.
Ik wil terug naar de oorlog die overeenstemt met het begrip oorlog. Ik wil het
begrip oorlog in de buitenwereld uitbrengen. Ik wil datgene wat Plato wilde toen hij
naar Syrakuus toog, ik werp de asketiese idee weg om de idee in de werkelikheid
om te zetten.
De martialiteit is een zaak van laatste einde. Beproeft men ze in de oorlog te
realiseren zo dient men nooit dit zijn te vergeten. Daar de oorlog uit de martialiteit
gesproten, van de sociale oorzaak verwijderd is, mag hij ook niet met sociale middelen
gevoerd worden. De huidige ekonomiese oorlogen, hun wezen naar dekadens, zijn
ook in hun middelen gedegenereerd.
De martialiteit vergt de realisering van haar streven door middelen van laatste
einde. Het middel van de ware oorlog is: het eros! Verstaat-gij het eros. Een zo zuiver
zijn als de martialiteit mag men niet schijn, zoals sociale instellingen, verbinden. De
realisering van de martialiteit vergt een zuiver element: het eros.
Eros is de basis van de ware oorlog.
Bijgevolg is het vals: de strijdtroepen waarover de legerleiding beschikt anders in
te delen dan op sexueel-erotiese basis. Elke andere indeling is verkeerd, ofwel kan
hij nog nevenzakelik toegepast worden. De eerste indeling is de erotiese.
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Dwaas is een gewestelike legerindeling zoals in Duitsland: pruisiese, beierse,
pommerse, sileziese regimenten enzovoort. Wat hebben deze mensen in Godsnaam
met elkaar gemeen, ten minste als men “gemeen” van uit een laatste-eindestandpunt
als de martialiteit betracht. Gewoonlik haten zij elkander, om deze reden die noch
sociaal noch intellektueel te overbruggen: het eros, de andere sexualiteit van beiden.
Voel dan toch de hulpeloosheid van een homosexueel die tussen twee heterosexuelen
staat! Wat heeft die mens met de twee anderen gemeens. Waar blijft het regionaal
éen-zijn tegenover het eroties verscheiden-zijn. En welke macht is de sterkste, de
erotiese die deze macht van elkander drijft of de regionale gemeenschap die ze bij
elkaar houdt? Ziet gij het veelvuldig-wisselvallige in troepen die op deze sociale
basis zijn samengesteld? Aldus de innerlike zwakte onder een sterk uitzicht van
ijzeren tuig! De huidige legers zijn lijken. Er is niet éen struktuur, éen streven,
noodzakelik éen, verstaat ge, omdat de oorzaak éen is, éen leven en éen bloed. Deze
troepen hebben geen menselike struktuur; het zijn geen individuen. Elk individu
heeft eros. In deze troepen wordt geen rekening gehouden met het individu, met zijn
elementen; deze troepen zijn een pêle-mêle van ontmenste mensen. Waar niet rekening
gehouden wordt met het menselike in de veelvuldige manifestatie van het ene kan
men deze veelvuldigheid ook niet meer tot eenheid kristalliseren. Loochent men het
individuele van elk individu, zo loochent men ook het individuele van de
gemeenschap. Slechts uit de overeenkomsten kan men een hogere, gemeenschappelike
individualiteit bouwen. Spijts alle verscheidenheid, zijn er gemeenschappelike
elementen die toelaten een primitief-architektoniese, hogere individualiteit te
ontwerpen. Element dat scheidt en bindt is het eros. De gemeenschap moet, om het
leven en het elan van het individu te bezitten, gebouwd zijn op het menselike zijn,
niet op de sociale verschijning. Deze is niet bindend. Het wezen van de huidige legers
is zo dat zij vluchten moeten wanneer zij tegenover menselik gebonden troepen staan.
Onze legers houden slechts stand omdat de andere legers even misvormd zijn. Onze
legers zijn rot in hun oorsprong. Doch stel u eens voor een leger volgens het eros
ingedeeld: troepen met hetzelfde liefdestreven, hetzelfde zieleleven dus! Zie het elan
van deze troepen.
Mijn toekomstig leger zal sexueel-eroties ingedeeld worden. In onderverdelingen
is het misschien mogelik bewuste aanschouwingen spreken te laten. Doch bindend
is het onderbewuste. Dat is troef.
Ik verdeel mijn leger in: Heterosexuele, homosexuele, bisexuele, fetischistiese,
sadistiese, masochistiese regimenten. Ziedaar. Een regiment voor asketen is ook te
denken. Hermafrodieten zijn, zoals bekend, gewoonlik in een van deze kategorieën
thuis. Narcis is een uitzonderlik geval. Met exhibitionisten is natuurlik aan het front
niets te doen. Dezen kan men hoogstens als zedenpolitie in het bezette gebied
gebruiken.
Zie nu eens de voordelen van zulke indeling. Eros is volgens Plato het verlangen
van de ziel naar een beter vaderland, naar een betere “Heimat”. Erotiek is de sexuele
verwezeliking van dit eros. Maar erotiek is niet enkel sexualiteit; zij
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draagt de nevenklank van menselike kultuur, van staatlike beschaving in
menselik-biologiese zin. Besef daaruit de grotere eenheid van mensen die volgens
hun erotiek gescheiden en gebonden worden. Het is een eenheid langs alle zijden.
Wij kunnen zeggen een metafysiese eenheid door het transcendente verlangen; een
empiriese door het gelijk-gericht-zijn van de sexuele uiting. Geen kloof onder deze
mensen. Zij kunnen met de woorden van de mystiek spreken: “Uw verlangen is het
mijne.” Het transcendente schouwen is gewonnen als basis tot de extase. Mijn oorlog
wordt niet zonder extase gemaakt. En slechts op deze reële erotiese grond zie ik de
mogelikheid, met hoop op algemeengeldigheid, deze mystiese eenheid te kweken
die de extase is of ten minste de weg daarheen.
Deze troepen zijn bewegingsvatbaar. Hun erotiek is éen motor die ze beweegt. De
oorlog stelt deze mensen in de mogelikheid van de grootste ontplooiing van hun
verlangen naar een beter vaderland. De grote ruimte van het slagveld speelt mede in
de harmonie: de verbreding, het extensiveren van het verlangen. Zij moeten zich zó
voelen als een herstellende die voor de eerste maal breed adem haalt in vrije lucht.
Het komt er eerst en vooral niet op aan wat de beweging van hun leven is, wat de
dynamiek. Maar hoe zij dit is. Namelik hoofdzaak is dat zij niet door de antithese
van de elementen haar verval noodzakelik met zich meedraagt. Eerst-en-vooral komt
het op de eenheid aan, daarna op het streven van deze eenheid. Elke eenheid is nuttig.
Slechts dualiteiten zijn schadelik.
Al deze regimenten zijn volgens hun karakter te gebruiken. De praktiese zijde van
de oorlog is het oorlogvoeren en dit is een gekompliceerd raderwerk. Voor elk sexueel
bestaan is het adequaat gebied in het oorlogvoeren te vinden. Ziehier verder
planmatige details daaromtrent:
De masochisten-regimenten leg ik op de gevaarlikste plaatsen: in de eerste
loopgraven, op blote hellingen. Hun wezen na zijn zij quiëties en wachten op de
sexuele ophitsing van buiten-af. Daarom zijn zij nooit als stormtroepen te gebruiken.
Stormtroepen moeten zelf het elan leveren. Het karakter van de masochisten komt
echter schitterend overeen met datgene wat van verdedigingstroepen verlangd wordt:
uithouden, zelfs in het hardste gevaar. Een voorafgaande inwijding is noodzakelik.
Daarom leg ik het allergrootste belang op het erotiese onderricht; niet door psychiaters,
maar wel door diegenen die men op dit gebied vakmensen heten kan; ik wil het glad
uitspreken: b.v. door souteneurs. Het komt er natuurlik op aan de individuele sexuele
drift aan het algemeen karakter van de oorlog te adapteren. Namelik men ziet
gewoonlik de sexuele bevrediging slechts van mens tot mens. Men moet leren in een
grotere ruimte zien. Dat gaat niet zover dat men een masochist tot daden kan brengen
die wezenlik zuiver sadisties zijn als b.v. de aktie van stormtroepen. Doch daar kan
men hem toe brengen: deze zijde van de oorlog die wezenlik ook masochisties is als
realisering van zijn sexuele drift te doen aanschouwen. Men zou b.v. kunnen
argumenteren dat de masochist die op een gevaarlike plaats ligt waarschijnlik zou
trachten zijn vijand van nabij te zien; zijn liefdesobjekt dicht bij hem te hebben. Om
dit gevaar te keer te gaan
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dient het onderwijs. Is de vijand nabij, dan is met een slag alles voorbij. Het is dus
klaar dat het voor de masochist wezenlik is de vijand zolang mogelik op afstand te
houden; slechts dat is garantie voor zijn genot. Volgens zijn eroties karakter is hij
verplicht het streven van de vijand te prikkelen; en dat kan hij ook slechts in zover
hij zijn plicht als bezettingsmanschap goed waarneemt; doch zet het streven zich in
realiseren van het einddoel om dan is ook de vreugde van de masochist voorbij.
Langs alle zijden heb ik het probleem onderzocht: ik kan u verzekeren dat de
masochisten de loopgraaftroepen bij uitnemendheid zijn. Zij stellen zich met vreugde
op die plaatsen waar geen andere zijn wil. Ter wille van de bevrediging van hun
erotiek zijn zij verplicht de vijand daarbij onder vuur te nemen, opdat hij treffelik
antwoorde. En doet de vijand een aanval op hun loopgraaf, dan is het een feest! Zij
verweren zich tot het laatste, niet omdat dit direkt in hun sexualiteit ligt, maar omdat
de vijand zo is dat hij bij niet-verweer hen eenvoudig afmaakt. Om de vijand echter
af te slaan heb ik andere reserves gereed staan, daar men slechts verdediging in zover
het prikkel is van de masochisten verwachten kan. Zoals ge kunt zien zijn deze
masochisten-regimenten kolossaal waardevol; zonder hen is de verdediging niet te
denken; niemand laat zich graag langzaam ombrengen. Daarenboven: een oorlog is
algemeen geen stijgende lijn van overwinningen. Wel tijen van overwinningen en
neerlagen. Zo moet men ook op beide voorbereid zijn; men moet de troepen die men
ter overwinning nodig heeft niet opofferen op een plaats waar strategies een neerlaag
gevergd, of waar deze neerlaag toch een eerste noodzaak is. In de huidige oorlogen
spekuleert men te weinig op de psychiese waarde van nederlagen. Psychies versterkt
een neerlaag de sadistiese erotiek van deze regimenten die ik bizonder als
stormtroepen gebruiken wil. En in de vijandelike troepen die reeds overwonnen
hebben platsen mijn stormtroepen gedrongen door de hevigheid van hun
overwinningsverlangen en de wildheid van hun tot het toppunt gestegen sexualiteit.
Dynamiek: sterkere werking als dynamiet. Pakkend en snel, werkelik: veni, vidi,
vici.
Reeds heb ik het aangeduid: ideale stormtroepen zijn de sadisten. De vijandelike
troepen als eroties objekt betrachten laat zich hier nog gemakkeliker doorvoeren als
bij de masochisten. Het is doodgewone sublimering. Vergeet niet: de veelvuldige
verschijning van het objekt doet hun erotiek insgelijks stijgen. Zoveel te meer
vijanden, des te sterker hun erotiek, vandaar hun stormkracht, want hun erotiek is
sadisties. Is het verweer sterk dan is dit slechts een prikkel voor hun erotiek. Het
streven naar het sadistiese orgasme valt samen met het psychies streven naar het zien
van de eindelike weerloosheid van het objekt. Dit alles hoeft geen verder betoon: de
stormkracht van de sadist ligt volledig en direkt in zijn erotiek bevestigd.
De twee extremen van de oorlog, defensief en offensief, dekken zich met de erotiese
begrippen: masochisme en sadisme. Nu is de ganse oorlog een aaneenschakeling van
en tot de extreme eigenschappen. De naturele tussen-trappen-theorie geldt hier ook.
Reine defensiviteit en rein offensief zijn extreme en zeldene gevallen.
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Evenzeer als in de erotiek rein sadisme en rein masochisme. Deze beide zijn
perversiteiten, in zover zijn het hypertroferen van in de doorsnee-erotiek bestaande
eigenschappen zijn. Elk mens heeft ten slotte een hang naar masochisme of een hang
naar sadisme. Deze hang is natuurlik voor mij van grote waarde. Hij maakt een
gelijkwaardige ketting mogelik met de defensief-offensief ketting van de oorlog.
Mijn andere regimenten zijn bijgevolg nogmaals te verdelen in b.v. heterosexuelen
met sadistiese neiging, heterosexuelen met masochistiese neiging, enz.
De homosexuelen zijn voor de oorlogvoering van het grootste belang. Zij vormen
de élite-troepen. Omdat bij hen dit toetreft wat bij de heterosexuelen het geval niet
is, namelik: eroties objekt en eroties subjekt verenigen zich in hetzelfde leger. Deze
troepen bezielt een geest van buitengewone saamgehorigheid. Dat spreekt vanzelf.
Over ze zweeft een geest van liefde, gesterkt door de uren van gemeenzaam lijden.
De homosexuelen in een zulke legerafdeling in de oorlog verplaatsen dat is, geloof
mij vrij, hun liefde de hoogste pregnans geven. Vergeet het niet de mannelike erotiek
woont de nevenklank van weemoed in; ook als deze mannelike erotiek heterosexueel
is. Is zij echter homosexueel dan is de weemoed in het objekt zowel als in het subjekt.
Volgens de mannelike erotiek is het leed de liefde inhaerent. En nu, in de oorlog,
staat hun liefde te midden het leed der tastbare onophoudende vernietiging. Zo stijgt
hun liefde tot de hoogste harmonie en zij leven in deze harmonie. De misères worden
een paradijs want elk subjekt weet van elk objekt hoe dit leed met liefde gedragen
wordt. En dat straks misschien het uur van het scheiden slaat drijft de verknochtheid
tot zijn paroxysme. Een ieder wil een wal van zijn lijf maken het lijf van de lieveling
te beschutten.
Denk nu niet dat elk soldaat slechts daarheen zal streven zijn eroties objekt te
beschutten. Ten eerste staat het niet vast of hij slechts éen lieveling heeft en heeft
hij er slechts een, dan nog verlangt hij er misschien talrijke. Dat is nog niets. De
liefde van de man is niet absoluut en objekt-centries als die van de vrouw. De liefde
van de man is een kosmiese, de liefde van de vrouw een voorwerpelike. En de liefde
van de homosexueel is kosmieser omdat hij hetzelfde zijn bij het objekt weet. Het
leed dat de man immer bij liefde denkt is een psychiese vormgeving van deze kosmiek.
Daarom omvat hij het ganse leger in zijn liefde, niet enkel het objekt. Zal jaloersheid
het homosexuele leger niet verdelen? Juist het homosexuele niet. Juist om het
kosmiese karakter van de mannelike liefde, subjektief in allen aanwezig, objektief
in allen gezien. Zal de homosexueel wanneer hij b.v. in de vijandelike rangen een
schoon liefdesobjekt ontwaart of eenvoudiger ter wille zijner kosmiek, niet in zijn
aanvalskracht verlamd worden? De mannelike liefde is samengesteld uit eros en
geest, logos. Men kan bij de man weliswaar niet zeggen dit is eros, dit logos. De
versmelting is volledig. Doch datgene dat onlogies is, wordt ook door het eros niet
gewild. Het goed georganiseerde homosexuele leven is de homosexueel ten slotte
toch de eindrealisering van zijn kosmiek. Zijne kosmiek heeft een einde. Alles wat
zich als deelachtig aan dit paradijs opdringen wil, bij middel van de sexualiteit als
drift, wordt door de versmelting van dit eros-
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logos onvoorwaardelik met haat belast. Dat is de indringer. “L'intrus”. De kategorie
van goed en kwaad komt op dit gevaarlik moment noodzakelik logies in de erotiek
doorslaggevend bepalen.
De homosexuele regimenten vormen een organies gesloten wereld. Zij zijn derhalve
overal vertrouwbaar. Denk nu eens even op deze pyramidale dwaasheid na, namelik
zoals in de huidige legers geschiedt, de vervolging, de bestraffing van de
homosexuelen. Men moet werkelik niet het minste oog hebben voor eigenschappen
en hun inhaerens bij een subjekt, om zó te handelen. In plaats van bestraffing, zal
hoogste ontwikkeling van deze sexualiteit in mijn leger wet zijn. En dan verwacht
ik de legers van Foch en Ludendorff samen. Hun strafkolonies zullen op het eerste
ogenblik bezwijken tegenover mijn éen-eroties-levend leger. Hosannah!’
Van een kerktoren klept het zes maal. Er moet een defekt aan het mechanisme
zijn. Want het is bepaald zeven. De generaal breekt de mystiek van de klokken. ‘Ik
moet toegeven dat met onanisten niet veel te doen is. Tenminste heb ik hunne
verwendbaarheid tot hiertoe niet ontdekt. Zij hebben een te grote hang naar filosoferen,
zoals Schopenhauer. Dat is hun deugd en ondeugd samen. Zij hebben ten slotte toch
weinig zin voor realiteit. Duitsland moet wel het hoogste procent onanisten bezitten.
De theoretiese wijsheid van deze onanisten voert daarheen dat zij gewoonlik in de
generale staf ondergebracht worden. Dat is natuurlik een ramp. Daarmee kunnen de
onanisten theoreties bewijzen dat ze elke oorlog zouden moeten winnen. Doch feitelik
verliezen zij slag na slag. Zelfs als dusdanig zijn zij niet te gebruiken.
Dat de fetischisten verwendbaar zijn, spreekt integendeel des te duideliker. Ik wil
er niet over strijden of het fetischisme al dan niet atavisties gedetermineerd kan zijn.
Het objekt, de fetisch, is dit niet. Mogelik is het misschien dat iemand als fetischist
ter wereld komt. Doch dat hij een vrouweschoen, inplaats van een vrouwehandschoen
kiest, hangt van zijn ontwikkeling af. Daarbij is fetischisme waarschijnlik toch een
reine perversiteit. Aanvankelik liefde de fetischist nog een vrouwevoet. Later heeft
hij de schoen enkel hypertrofies behouden. Daar de fetisch niet wezenlik is, kan hij
door opvoeding, suggestie en andere hulpmiddelen weggenomen worden en door
een andere vervangen. Langzamerhand of door een bruske gebeurtenis naar gelang
de individualiteit. De fetisch laat zich sublimeren. In plaats van een schoen kan een
fetischist er toe gebracht worden een kanon lief te hebben. Hij is dan de aangewezen
artillerist. C'est très simple.’
‘Inderdaad.’
‘Jongmens ik verzoek u niet te spotten: dat alles is diep-ernstig overwogen. De
heterosexuelen moet men volledig de hoop op erotiek thuis of in bordelen op 200
kilometer achter het front wegnemen. Doch bij nieuwe verovering van steden en
plaatsen grote bacchanalen. Zij moeten overtuigd worden dat vooruitkomen gelijk
is met bevrediging van de erotiek. Zo zullen zij weldra het voorwaarts dringen
sublimeren en reeds eroties ondervinden.
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De huidige oorlogvoering is volledig fantaisisties en toevallig. De oorlog is een
werkelik evenement en zekere middelen onder morele censuur leggen, is bijgevolg
fantaisisties en dom. Elk middel dat de oorlogvoering helpen kan, is van
oorlogsstandpunt uit gezien reëel en mag ook niet verwaarloosd. Verwaarlozing van
zekere middelen in de oorlog is toneelspelen spelen, conventioneel zijn. Alles larie.
Als stormtroepen een aanval moeten maken, geeft men ze een half pond vlees te
vreten. Wat heeft dat te betekenen? Met een halve gram kokaïn zijn ze duizendmaal
meer waard als met 5 pond zwijnevlees. Deze laatste middelen zijn natuurlik weer
uit de bekrompen geest van de duitse legerleiding gesproten, die enkel oog heeft
voor hoeveelheid, nooit voor hoedanigheid. Daaruit weer deze mijne thesis: narkotiese
en aktiverende farmaceutiese produkten zijn in de oorlog onmisbare middelen. De
waarde van deze middelen ontkennen heet domheid, ze niet aanwenden plichtverzuim.
Kola is reeds een voldoende middel voor gewone aanvallen. Daarenboven past
het beter bij heterosexuelen, terwijl homosexuelen meer de ook geestelike werking
van kokaïn behoeven. Wordt een grootscheepse aanval in uitzicht gesteld, dan
overvoedt men de heterosexuelen met kola; achter het front is geen bevrediging voor
hen, doch door aanspraken leert men dat bij het nemen der eerste stad “da gibt's ein
Wiedersehen”. Er blijft hun slechts een weg: “voorwaarts!” Zij die meer
geestelik-schouwend zijn of meer geblaseerd, zij die sterker psychies minnen geeft
men kokaïn. Hun erotiek zet zich in een-door-alles-door-aktief-zijn om.
Kokaïn drijft in de sfeer van het ideële en van daaruit ook over het empiriese lijden.
Men gaat in de granaatregen zonder een kik te laten. Men ziet enkel de aktiviteit van
de storm, bevrediging van de kokaïn-roes, en denkt niet aan de kloof tussen het
gewone lijden en de gewone vreugde.
Kokaïn deelt, zoals gij weet, een machtige “joie de vivre” mee. In deze
levensvreugde gaan de soldaten over het tijdelike lijden heen. Daarbij deelt kokaïn
aktiviteit mede en zo gaan de soldaten in levensvreugde naar de vervulling van hun
plicht. De dood heeft voor hen zelf niets afschrikbarends meer en het doden is niet
meer moorden; ook hun geweten is gerustgesteld. Alles ligt in een bepaalde kosmiek.
Gedood worden of doden gelden niet meer als lijden en kwaad.
Het is een prachtig lyries onderwerp deze aanval van stormtroepen, in de roes van
kokaïn. Gij zelf kunt dit verder ontwikkelen. Ik duid hier slechts aan. Tegen mijn
beweringen over de bruikbaarheid van kokaïn valt echter geen silbe in te brengen.
Het lijdt geen twijfel dat van twee even sterke troepen, waarbij slechts een van beide
van kokaïn zou gebruik gemaakt hebben, deze overwinnen moet.
Ook ether is een zeer bruikbaar middel. Zoals bekend bestaat de roes van ether
grotedeels in machtige geluid-voorstellingen: men hoort te midden van een optrekkend
leger honderd klokken luiden. Het geluid zwelt immer aan. Dit is bijgevolg te
gebruiken als een verdovingsmiddel tegenover het roffelvuur. Het roffelvuur wordt
opgenomen als een geluid te midden de luidende etherroes. Het wordt narkoties
gesublimeerd. Werkt het ontzenuwend op de gewone mens, zo werkt het
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anderzijds slechts extasiërend op de etheromaan. Nu bestaat er wel een gevaar. Het
tegenargument kan zeggen: “het is niet genoeg dat het roffelvuur niet meer
verlammend werkt. De ether zou ook de macht tot aktiviteits-aansporing moeten
hebben. Het is wel waar dat men niet meer ontzenuwd zal zijn door de
artilleriegeluiden, doch anderzijds leidt de ethernarkose tot hetzelfde verlammende
resultaat.” Ether is zeker verdovend, of deze roes echter zo absoluut tot inaktiviteit
dwingt is helemaal niet uitgemaakt. Wij hebben toch barmeiden in etherroes zo
subliem zien dansen dat wij aannemen moesten zulke dans is in “nuchtere” toestand
niet te denken. Het volgende heb ik uit mijn ervaringen afgeleid. Dat het
algemeengeldig wil ik natuurlik niet staande houden. Aldus: Etherroes wordt zo in
elk mens verwerkt zoals elk voor zich het vóor de opdamping van de ether,
vooropgesteld heeft. Men kan duidelik zien dat een danseres-etheromane, wanneer
zij in haar roes is, een andere ruimtevoorstelling heeft, veel ruimer als gewoonlik,
immer hoe de sterkte van dit begrip ook van de persoonlikheid afhangt: onbepaald.
Nu weet ik wel dat er etheromanen zijn die het slechts tot fantasie zonder realisering
brengen. Ik betwijfel echter de algemeengeldigheid van dit laatste. Algemeen geldig
is voor mij bij etherroes slechts het beseffen van de lege ruimte. Niets minder dan
dat. Hoe wij tegenover dit besef staan is zaak van het individu. Dat velen door dit
besef gedrukt worden zegt alles tegen deze velen. Niets echter tegen de principiële
verwendbaarheid van ether. En ik spreek steeds principieel. Zult gij reeds gemerkt
hebben. Daarenboven is misschien een kombinering van ether en kokaïn aan te
wenden. Het tweede kan het inaktiverende van het eerste neutraliseren. Zo blijven
dan niets dan de bruikbare eigenschappen over. Bij het sluiten van de vrede zijn de
narkotieken ongemeen belangrijk. Dit leren ons reeds de zogenaamde primitieve
volken, die daardoor een bewijs van hun hoge ontwikkeling geven. De hoofden
beleggen een vergadering en onmiddellik wordt de pijp met opium of indiese hennep
van man tot man gereikt. De vredelievende stemming kan niet achterwege blijven.
Zodoende is het vergelijk steeds immediaat. Ik ben een zeker vredelievend mens.
De oorlogen die ik voer zijn nooit het gevolg van imperialisme, enkel van martialiteit.
Eenmaal de martiale sterkte van mijn leger bewezen, leg ik natuurlik niet het minste
belang op de struktuur van de vrede. De vredelievende vrede is mij daarom na de
oorlog het liefst. Zo ben ik ook bereid de opiumpijp te roken. En zoals ik zullen al
diegenen zijn die de oorlog enkel gevoerd hebben als realisering van hun in
aanschouwing omgezette persoonlikheid.
Moet echter de vrede door vergelijk in het leven geroepen worden, dan is het
duidelik dat de opiumpijp de enige bemiddelaar kan zijn. Had Wilson het met een
rechtsvrede ernstig gemeend, dan had hij eerst en vooral van Lloyd George en
Clemenceau moeten eisen dat zij uit dezelfde pijp rookten waarin reeds de duitse
afgevaardigden gezabberd hadden. Daar gaat niets van af. Zonder narkose geen vrede
door vergelijk!
Ziet ge wel, alle problemen zijn zeer eenvoudig als men ze eenmaal ziet en de
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oplossing ook als men de rechte weg inslaat. Hij die martiaal is moet bepaald tegen
het huidig militarisme zijn; hij die vredelievend is niet minder tegen het pacifisme.
De strijd militarisme-pacifisme is een windmolen-strijd.
Daarom kom ik met mijn voorstel voor de dag: stichten wij een bond! Ik voor de
oorlog, gij voor de vrede. Wij horen ontegenzeggelik bij mekaar. Wij hebben
gemeenzame vijanden, mensen die de aandacht van het werkelike op het
nevenzakelike vestigen. Circulus viciosus waar wij nooit uitkomen. De eerste oorlog
die nood doet is diegene die te voeren is om het dilemma vrede-oorlog van zijn
nevenzakelikheden te bevrijden.’
De generaal drukt mij de hand. Terwijl hij zich verwijdert zegt hij: ‘Maak eens
een schema van de bondstatuten op. Ik geloof wel dat mijn concierge zal willen lid
worden. Wij hoeven hem slechts te verzekeren dat wij ook tegen de taks op de
danslokalen zijn.’
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De gehouden hotelsleutel of de kleine, domme daad
‘Er zijn kleine, domme daden, waartoe men maar niet besluiten kan.’
HERMAN TEIRLINCK: Johan Doxa, laatste zin.
Teirlinck heeft gelijk. Alhoewel het in 't algemeen niet vleiend is gelijk te hebben.
Indien ik zeg: Teirlinck heeft gelijk, dan wil dit echter hier helemaal geen blaam
betekenen. God beware. Ik hou veel van deze hier en daar fletse Cervantes. Ik zeg
‘Teirlinck heeft gelijk’, omdat het mijn verhaal inleidt.
Ik heb de heer Josef La Tour goed gekend. Na het 15de glas Pilsner verklaarde
hij gewoonlik hij is een Epikuriër. Wat hij toelichtte: een goed glas bier, soms een
borrel brandewijn, 's morgens een porto, een frisse vrouw in het bed ziedaar mijn
filosofie van de levensvreugde. Mij hield hij voor een dekadent. Het was
intellektualisme waar ik beweerde dat Epikuur zo simplisties niet was. Vrienden zijn
wij nooit geweest. Daarom dronk ik naar de mening van Josef La Tour te veel koffie
en tee. Hij argumenteerde meer dan eens: ‘Koffie heb ik zoveel ik wil, thuis bij mijn
vrouw. In een café ga ik enkel met het inzicht de beste buitenlandse bieren te proeven.
Een café is mij niets zonder Pilsner of Christmas. Misschien houdt gij dit alles voor
burgerlik. Zo ontwikkeld veronderstel ik u echter dat gij de burger niet a-priori
verwerpt. Ik zeg de burger heeft veel goede eigenschappen. Ik zou u kunnen bewijzen
dat wanneer kunst nog bestaat, dit de burgers te danken is. De burger verwerpt alle
kunst. In zover is dit echter een grote verdienste dat hij ter zelver tijd alle dilettanten
de nek breekt. Verworpen kan ten laatste slechts worden wat verwerpelik is. Ik hou
de burger voor een soort veiligheidspolitie van de kunst. Zijn werk is slechts negatief.
Zonder dat negatieve komen wij niet verder.’ Ik heb hem nooit kunnen overtuigen
dat bier mij slechts soms een genot was. Hij was voortdurend bevreesd dat ik bier
uit principiële estheterij afkeurde. En eens recht skepties was hij bij mijn verklaring
dat ik koffie een aangename drank achtte. Deze mening moest ik uit Edgar Allan
Poe, Charles Baudelaire of De Lautréamont hebben. Josef La Tour sprak immer over
‘Edgar Allan Poe’. Ik herinner mij niet ooit Poe uit zijn mond gehoord te hebben.
Indien ik mij echter hieromtrent vergis dan kan er slechts sprake zijn van een
uitzonderingsgeval, dat de regel bestendigt. Als Josef over literatuur sprak had hij
een beetje van een wandelend manuel de litérature à l'usage enz. Hij had zeker
klassieke allures; een beetje prototype van de klassieke burger onzer eeuw. Ik noemde
hem schertsend ‘de klassieke bourgeois’. Hij zelf schertste dikwels: ‘Wat ik positief
ben weet ik niet. Doch een misgeboorte ben ik zeker. Ik hou het midden tussen een
objekt van Molière en een slachtoffer van zwarte magie.’ Zo iets zegde hij gewoonlik
na zijn 20ste glas Münchener als de melancholie hem begon te overmannen.
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In hem was vaak bitterheid over mijn gedrag. Ik had goed te zeggen dat koffie op
mijn gestel positief hetzelfde effekt maakte als bier op het zijne, 't deed niets. Ik zei:
‘Ik ben zó dronken als gij, ik kan met de zelfde vaardigheid van de gulste blijheid
in melancholie vervallen en omgekeerd.’ Eens heb ik zelfs gezegd: ‘Koffie maakt
mij primitief en brengt mij daarheen mijn onderbewust leven te leven; bier maakt u
eenvoudig woest-blij of woest-melancholies.’ Ik had gelijk. Het baat niets gelijk te
hebben. Nauweliks had ik dit gezegd of Josef La Tour brak in tranen uit. Ik hoorde
de kellner mompelen: begrijpelik is het dat een drinkeman weent en dit door een
volksaforisme bevestigen. Ik zelf was verplicht Josef te overtuigen dat ik 't zo niet
gemeend had.
‘Allez, Jef, allemaal filosofie van de zot zijn zuster. Als we eens naar de
Salvatorkeller gingen.’
Jef's ogen. Hij lachte zo'n goed jonk.
‘Ja’, zei hij, ‘maar een glas bier met mij mee drinken.’
Ik beloofde het. Ik zag hoe Josef er onder leed bij de gedachte dat ik oneerlik
tegenover hem was. Ik liet mij nooit gaan. Zelfs als ik stomdronken was niet. En een
estheet bleef ik altijd. Vol literatuur. Alsof ik het menen kon dat koffie mij ook
smaakte, in een ander geval dan het ontbijt.
Aan een vijf uur tee had Josef 't land. ‘Ik vind vijf uur veel te vroeg om een hoer
te zoeken.’
Dat was het lot van Josef. Zoals dit antwoord was hij gans. Hij zag in alles aktie.
Dat men zich passief gedragen kon, viel buiten zijn gedachteloop. Overal zag hij de
verplichting te moeten ingrijpen. Daarom was het thema van incubaat en succubaat
hem lief. ‘Er is een duivel die mij vervolgt en elke vrouw is deze duivel. Hij laat mij
niet los. Ik word immer naar de roes gedrongen.’
Hij zegde ook: ‘Roes is voor mij eenheid. De enige mogelikheid uit het gesuf te
komen. Ik neem de succube aan. Ik worstel niet meer. Ik ben belachelik als ik worstel.’
Ik heb hem een paar maal mijn mening gezegd. ‘Dat ge zo van bier houden kunt,
Josef, dat is mij vrij onduidelik.’
‘Uw succube is geïntellektualiseerd’ zegde hij. ‘Het is een kognak-en-koffiehoer.
Mijn succube is een uit de ouden tijd. Zij heeft Breugelse allures. Maar mijn
bier-zuipen is toch oneindig groot. Dat kunt gij niet verstaan.’
Er was vaak stilte tussen ons. En dan dronk Josef.
‘Mijn leven is gedetermineerd door de sterkere wil van een gemeen duivelsjonk.’
Josef was getrouwd. Zijn vrouw was een goei sukkel. Zij was tevreden als hij slechts
normaal bedronken thuis kwam. Maar zij hield veel van Josef. Zij klaagde bitter:
‘Als Josef niet zo dronk, dan zou 't zo slecht niet zijn.’
Zij reageerde niet sterk. Zij had zichzelf gesust met de atavistiese fabel: Josef had
een droge lever zoals zijn vader. Er was meer. Diep-eerlik was zij met Josef tevre-
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den. Zij was jaloers. Zij dacht: Het is beter dat hij drinkt dan met de hoeren te lopen.
En zij was overtuigd dat Josef dat niet deed. Hij dronk enkel bier. Hij ging uit om
verzet te hebben. Iets slechts was niet daarbij. Iedereen heeft gebreken. Zij was
tevreden dat Josefs gebrek niet een tekort aan liefde voor haar was. Zo was haar
gekijf slechts flauw want zij vreesde dat Josef de pint liet staan om naar de vrouw
te lopen. En de vrouw dat was zij niet.
Josefs leven was wel eenvoudig, doch niet zoals zijn vrouw het voorstelde. Hij
dronk bier om naar de straatmeiden te lopen en kwam hij van de straatmeiden, bier
om de straatmeiden te vergeten. Niets is zo vol verzoeking als de gemeenheid, meende
Josef. Maar hij had een heilige schrik voor zijn vrouw wat dit betreft. Prakties en
theoreties. Prakties: zijn vrouw was in haar niet weten een goei sloor, in het kinderlik
vertrouwen in het alleen-bezit van Josef. Dit verwoesten werd een onmeetbare
domheid. Theoreties: wist zijn vrouw van zijn overspel, dan was het geen overspel
meer. Zijn overspel was slechts te denken in het genot van een mateloze lafheid: die
goei sloor die ingeslapen was in het geloof van Josefs getrouwheid, moedwillig, in
het slappe gevoel yan het wrak-zijn en in angst voor de toekomst te bedriegen. Dat
had hij nodig. Hoe gemener de straatmeid des te beter. Zo wat mysties: des te sterker
het offer van het goede aan het boze.
Het leven van Josef La Tour was dus niet zo eenvoudig als men het zich zou
kunnen denken, na uitlatingen als: ‘een goed glas bier en een frisse vrouw.’ Josef
zag veel te klaar om het kokasse van dit bourgeois-mysties huwelik in hem niet in
te zien. Hij overdreef dan zijn bourgeoisie, dan zijn mystiek. Maar aan de filosofie
van het bier hield hij in beide gevallen vast. Tot deze belachelike geschiedenis er
een einde aan stelde.
Zo was het feitelik ook niet. Anatomisten kunnen bewijzen dat Josef La Tour totaal
doorzopen was. Het einde was nakend. Nu blijft echter de vraag: was hij nu doorzopen
omdat het einde nu komen moest - of was het einde omdat hij doorzopen was. Uit
dit dilemma helpt geen onderzoeking van Josefs bedorven lever. Zeker is het Josef
was ten einde. Zo ten einde dat hij zonder bluts of barst moest ineen storten. Hij
begon van langs om meer te suffen. Ik moet bekennen dat ik zijn gezelschap vermeed.
Zijn gesuf werd onverdragelik en onsamenhangend. Hij tierde tegen de bourgeois,
zijn wijf enz. die meenden dat hij dronk omdat hij een drogen lever had. De oorzaken
lagen veel verder. Hij wees naar de oude krantevrouw en zegde: ‘Daar is de
duivelshoer. Om harentwille zuip ik. Zij zweept mij gemeen te zijn. Haar genoegen
en haar sataniese opdracht is het mij onkuis te maken op het toneel der wereld. Om
haar te behagen ben ik de triviaalste ploert.’ Dan weer tierde hij tegen de estheten
die overal erotiek zagen, de idioten. Hij zoop om te zuipen en daarmee uit. Bier en
nog bier dat was het enige wat hij zocht.
Zo ver ging het dat hij deze dualiteit niet meer te ontwarren vermocht. Hij vergiste
zich weldra meer dan eens in zijn plaidoyer. Zo dat een rede die tegen de bourgeois
begonnen was eindigde met zijn standpunt tegen de estheten. Hij zegde natuurlik
nooit dat hij de middenweg koos. Hij meende het tegen een van beiden.
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Maar verwarde. Als hij dat in een ogenblik van luciditeit bemerkte, werd hij woedend
en vernietigde wat hem onder de hand viel. De dochter van de baas uit het ‘Heilig
Huisken’ die met de kliënten om te gaan wist, - beweerde ten minste de baas, - had
hij afgeranseld. Zij had Mijnheer La Tour voortdurend gelijk gegeven, tot hij zelf
plots zijn illogies dronkemansgezwets konstateerde en haar gevraagd had waarom
zij immer toestemde, waar hij in twee opeenvolgende meningen direkte
tegenstrijdigheden verdedigd had. De dochter had er mee gelachen en Josef bovendien
nog gevleid. ‘Ja ziet ge Mr. Latour zo goed als gij ken ik al die dingen niet.’
Dat was Josef te sterk geweest. Hij debiteerde het inkoherentste dronkemansgezwets
en deze verloren hoer, een uur te lang uit het water, kwam hem na hem uitgezopen
te hebben, verklaren dat hij een slimmerik was. Hij stond langzaam op. Wantrouwig
en stil. Dan greep hij bliksemsnel zijn stoel en sloeg daarmee op het hoofd van de
meid. Hij smakte ze op de bank, plofte haar zijn volle vuist op de neus. Het bloed
gutste hobbelig in onregelmatige tussenpozen. Heel kort was dat geweest. Hij wies
plechtig zijn handen zuiver aan haar smalle, zeer witte pantalon en ging. Hij gaf de
vader geld omdat hij de zaak zo zou laten.
Het regende. Josef kwam thuis; zijn vrouw was lang te bed. Zij opende haar ogen
en lachte slaapdronken goedig.
‘Marianne ik heb u zo lief. Och Marianne, dat weet ge niet. Maar ik kan niets; ik
ben een hond en een vod.’
‘Kom gauw in 't bed, man.’ Marianne straalde. ‘Waarom drinkt ge toch zo veel.
Het is zo ongezond.’
Hij hoestte. Hij keek in zijn zakdoek. Hij wist niet of dat bloed uit het Heilig
Huisken was of een bloedfluim van hem.
Hij reisde naar Brussel. Een verkwikkend gevoel van misdaad beplakte hem, wanneer
hij zich een arme harlekijn meeslepen liet door de dikke kringmarsj langs de
Nieuwstraat en Anspachlaan. Soms had hij deze stad lief. Liefde die groeide uit de
diepte van de andere pool. In het oog van God die geen onkuisheid kent, is deze stad
een drijvend wrak van zonde. Het was Josef een welbehagen te voelen hoe hij bij
elke stap God met de voeten trad. Met dezelfde voeten die hij van God gekregen had.
Zo gebruikte hij het godsgeschenk. Hij dacht: ‘Twintig jaar heb ik God gediend in
een kluis temidden van de bergen. En nu verniel ik het ganse werk. De machtige
Kristus die voor mijn kluis stond heb ik neergehakt en nu volg ik de zonde.’
Hij was in de bars. Hij permitteerde zich de luxus van een whiskyroes. De vrouwen
wipten voorbij de schoonheid van hun benen te tonen. Zij zongen de liedjes mee of
neurieden. Hun leven lag een erotiese bal. Elke man monsterden zij naar erotiese
maatstaf. Elk man was voor ze de mogelikheid van een miché of van een mec. Zij
zogen de miché's uit en lieten zich uitzuigen door de mecs. ‘Geen béguine
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meer’ dachten zij. Een mec danste; zij was gevangen tot hij ze zou wegwerpen een
uitgeperste citroen. De wereld draait zich om het geslacht. Dat was de eenvoudige
formuul van hun concentratie. De dag werd verdeeld naar de erotiese mogelikheden
die hij bood. Josef zat een verwonderd kind voor een speeldoos. Hij had er zijn
vreugde in de kontrasten te verscherpen. ‘Hier wist men te leven. Ik zelf ben
doorzopen. Mijn mystiek heeft geen verdere oorzaak. Deze mensen kunnen leven
en ik kan niet. Ik kan nooit met mijn twee voeten dáár staan. Ene voet staat in
Jeruzalem en de andere in Babel. Nog veel dommer: Jeruzalem en Babel is de idiootste
sublimering van mijn angst en mijn begeerte. Ik kan nooit eenvoudig begeren. Ik
sublimeer de eenvoudige begeerte van deze mensen. Al mijn mysties gesuf, laat ik
het mezelf nu eens duidelik zeggen, is slechts olie op het vuur werpen. Deze mensen
zijn mij te sterk. Zij kunnen leven zonder schaduw in de begeerte van het slechts
eenmaal-zijnde leven.’
Bij de dans lagen de vrouwen speelgoed in de armen van de mecs. De mec drukte
op een knop, dat was die beweging. Zij wensten niets meer te zijn. Speelgoed te zijn
in de handen van de mec zo was elke begeerte bevredigd. Zo dansten zij. Zij dansten
volledig eroties bevredigd. Zij keken schuchter naar de mec of hij ook niets meer
wenste. Hij lachte Toreador. Drukte hij op een knop, dan verliet zij hem. Zij zocht
de miché.
Zij kwam naar Josef. Een plezier werd het niet. Maar zij moest nu eenmaal ook
werken. Zij slenterde voorbij zijn tafel. Zij lachte onnozel. Als die vent nu zei: hier
is honderd frank. Dat was het toch feitelik. 't Was beroerd die ganse komedie vooraf.
Nu moest ze weer een sigaret vragen. En zeggen: ‘Eh bien, si seul ce soir?’ 't Was
een vervloekte merde.
Jefs gelaat ontspande zich in een sappige gulzigheid. Zij sloeg het ene been over
het andere, zodat de vorm rijp en naakt lag. Dit been speelde als een slinger. Hoe
moest zij met hem omgaan. Er zijn er die willen slaan; anderen geslagen worden.
Jef wachtte. De roes als een miché behandeld te worden. Ten slotte zou zij hem zijn
laatste duit stelen en naar haar mec vluchten. Zij moest hem alles nemen; zijn gouden
trouwring ook. Als zij alles had mocht zij geen sekonde langer bij hem blijven. Dan
moest zij zeggen: ‘Je vais aller trouver mon gosse.’ Zo dacht Josef in zijn omgekeerde
gulzigheid.
Zij werd bang. Josef legde zijn uurwerk op de tafel en zegde: ‘Dat is voor je
maquereau.’ Zij lachte kicherend maar dom. Zij zegde: ‘Ik heb geen maquereau. Ik
zal het aan mijn vader geven.’
‘Is je vader dan een maquereau’ greep Josef naar de nieuwe mogelikheid die hij
wenste.
De hoer verzette zich. Haar vader mocht niet weten hoe.
Josef drong immer naar zijn flagellatie die niet kwam. ‘Hoe heet je maquereau
zeg.’
Zij ontvluchtte het antwoord. Misschien was het iemand van de politie. Die doen
zo idioot. En dan laten ze hun kaart zien, als ze alles weten, de verrekkelingen.
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Het gesprek werd stompzinnig. De hoer dorst niet vluchten. De dans draaide
monotoon.
Jef kneep de ogen dicht. Als hij ze weer opende, lachte hij over zijn domheid.
Deze hoer was het meest burgerlike teekransje. In gemoedelike konventie speelden
hoeren, maquereaux en kliënten met elkaar. De baas maakte het aktief van deze
konventie. De mensen verstonden zich hier roerend. De vrouwen stonken naar
burgerlikheid. Hij zelf toverde zich de allerdomste illusies voor. Dat deze vrouwen
een idee van het demoniese zouden hebben. Hij kroop voor een vrouw en zij werd
bang van zijn kruipen. Het toppunt van haar demonie was zich in 't bed te leggen en
100 fr. op te strijken.
De vrouw schrikte toen zij hem zo rustig zag. Zij legde het uurwerk terug op tafel.
Dat had Josef zeker om te schertsen gezegd.
Josef nam het terug. Natuurlik had hij 't zo gemeend. Om de avond te vullen. Als
zij niet wou slaan, zou zij geslagen worden.
Toen zag de hoer Josef de snullige burger. Doch in haar waan keerde zij haar
domheid om. ‘Wat is hij dom’ bromde zij toen ze wegging.
‘Je houdt van mij, je houdt van mij, dat is 't.’ Josef realiseerde de demonie die hij
bij anderen tevergeefs zocht.
‘Idioot.’ De hoer zocht wrevelig naar een andere kliënt.
Hij werd niet begrepen.
Hij legde zich op de grond, gaf een hoer een zweep in de hand en smeekte. Zij
sloeg niet. Liet de zweep vallen. Hielp hem opstaan.
Hij nam een vrouw en smeekte: bedrieg mij. Zij legde haar Madonnahoofd in zijn
schoot.
Zo was zijn ganse leven. Hij was 't beu. Vroeger had de rue St. Laurent hem
tevreden gesteld. In het brutale geëxploiteerd worden had hij toen een eenvoudig
genot gevonden. Hij had zijn brievetes op de nachttafel gelegd. Zulk gemakkelik
fetischisme hielp nu niet meer.
Hij bleef staan. Boven hem twee booglampen. Naast hem lachte een neger in 't
rood. Hu Madrid. On s'amuse, on danse, on est gai.
Hij ging. Het was een feest daarbinnen. Meisjes van veertien tot twintig, gigolo's
tot vijf-en-twintig. Dreef walm van goedkope parfum. Als tango was, waren de
meisjes meer dan naakt en hun benen stonden steeds gereed rond de slankheid van
de enkels te breken. Baren zwalpten tussen puberteit en verlangen. De meisjes hingen
de mooiheid van geknakte bloemen in de armen van de God-gigolo. Hun armen over
de rug van de man hingen licht en drukkend in de ruimte, zo koel en belofte. Er was
een streven naar volledig gebroken zijn. Men vergat dat het lokaal stonk naar
goedkope likeuren, patchouli en vrouwen.
Josef zonk op een bank, gelukkig. Hier was 't einddoel. Hij zat naast een gigolo
en zijn meid. Zeventien en vijftien. Hij betaalde champagne. De gigolo verwijderde
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zich om de dingen niet te storen. Er gebeurde niets. ‘Het is een dommerik’ zegde de
meid. De gigolo had slechts een hoog misprijzen voor haar. Zij was veel te jong, een
domme gans.
Maar Josef zei: ‘Mijnheer ik wil uw vrouw afkopen voor deze nacht. Wat kost
dat. Bemint gij elkaar.’
Dan moesten zij elkaar omhelzen. Zij lag een klein warm beest en naakt in de
armen van de mec. Hij kuste ze op de lippen. Zij zegde: ‘Wij gaan naar huis, kom.
Ik wil vandaag bij u blijven.’ Zij dansten.
Als zij gans bedwelmd was, wierp de mec ze in de armen van Josef.
‘Merci, merci’ prevelde Josef dankbaar.
Hij verwijderde zich met de kleine Angèle, nogmaals zijn dank stotterend om het
mooie St.-Niklaasgeschenk.
Hij duwde Angèle in een rijtuig. ‘Nu heb ik u, nu.’ Hij sprak moeilik. De haat was
zo zwaar in hem dat hij moeilik los kwam. Hij wou veel in eens zeggen. Hij had ze
nu. Hij had ze betaald. Hij had zijn uurwerk zelfs aan de mec gegeven.
‘Angèle, Angèle.’
Hij wist niet wat. Dan sloeg hij haar zijn twee vuisten in het gezicht. Zij bloedde.
Hij zegde: ‘Heb ik dat gedaan, mijn lieveke’ en brak in tranen los.
‘Arm kindje.’ Hij kuste haar bloed weg.
Maar in het hotel was hij weer de eerste en vloekte om zijn sentimentaliteit. ‘De
hoeren hebben hier Van Eyck-smoelen.’
De kleine meid vond de weg. Zij lachte. ‘Tu m'enmerdes. J'aime mon petit homme.
Tu chraches bien, toi.’
‘Zeg dat nog eens’ smeekte Josef.
Hij legde zich te slapen in het andere bed. ‘Ik zal u niet aanraken mijn kleine
heilige hoer.’
Hij sliep niet. Zij sliep rustig. Dat ergerde hem. Flauw daglicht viel reeds in de
kamer. Hij stond op. Hij was een idioot, hij had ze betaald en hij liet ze. In haar
gebroken slaap weerstond zij hem. Het was hem zo alsof hij een jonge meid
verkrachtte. En daarbij de zekerheid van zijn overwinning, die hij gekocht had. De
tuimelende morgen had een hooireuk. De kamer was éen stuk van een gebroken
mens.
Om twaalf schommelde Josef over de Brouckèreplaats. Op de eerste verdieping van
de Hulstkamp vond hij een goede plaats. Hij dronk koffie en een borrel brandewijn.
Het leven was honds miserabel; Josef kon geen bier meer zien. De beweging in de
stad was lam. De trems klingelden voortdurend, dat was alles.
Als hij weer op de straat stond, voelde Josef iets in zijn zak. Het was de sleutel
van het hotel. Merkwaardig. Als hij voorbij het hotel kwam, zou hij even binnen-
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lopen. Maar Josef dacht tegelijkertijd: als ik nu niet ga, dan ga ik in 't geheel niet.
Dat was hem duidelik. Dat was de kleine domme daad. Hij behield de sleutel bij
zich. Later ging hij zelfs voorbij het hotel, gaf de sleutel niet af. Hij troostte zich: hij
zou hem per post terug sturen.
Hij wist dat hij de sleutel behouden zou. Men kan deze domme daad niet verklaren.
Het was een begin, het was een einde; het was het begin van het einde. Het was iets
met weinig belang dat plots enorm werd. Het was voortdurend de negatie van
zich-zelf. Het werd grotesk met een traan en het had tevens een belachelike tragiek.
Hij haatte Brussel. Hij was Brussel zat. Patchouli-stad. De vorige nacht had hij
zijn erotiek overwonnen en zich-zelf gebroken. Hij gaf niets meer om de tegenstelling
van Madonna's en hoeren. Hoeren lachten goedig gelijk Madonna's en dezen
beantwoordden volledig aan de bekende italjaanse vermaledijding. Al deze
tegenstellingen: de inhoud van zijn erotiek, waren eenvoudig gelogen. Het leven was
de gemeenste banaliteit.
Maar een bliksem flitste een nieuw kontrast waar hij de ganse leegte weer
vergaarde, het begin van het einde: dat hij de liefde van zijn vrouw onwaardig was.
Het had alles zo goed kunnen zijn. Nu niet meer. Het was te laat. Zijn vrouw haatte
hij ook. Die vervolgde hem met haar tederheid. Hij zou nog eens zelfmoord plegen
om de vervolging van die suikerstem kwijt te zijn.
In de trein voelde hij een voorwerp tussen hem en de bank: 't was de sleutel. Hij
dacht: ‘Ik loop naar de post zodra aangekomen.’ Wat hij niet deed.
Zijn vrouw bemerkte het verdwenen-zijn van zijn uurwerk. Josef wou antwoorden:
‘Mijn uurwerk is verdwenen, maar ik heb de sleutel van mijn overspel in de plaats.’
Het uurwerk was een geschenk van Marianne.
Marianne was vol liefde en toewijding. Of hij goed geslapen en niet te veel
gedronken. En of hij nu grote honger had. Hij zag er zo vermoeid uit.
Jef sprak: ‘Marianne ik heb u bedrogen en hoe. Met de vulgairste kleine hoer van
de Noordlaan. En plezant, plezant...’
Marianne lachte bedeesd. Jef lachte bang en zei: ‘Och kom Marianne, dat is toch
alles zwans.’
‘Gij zot.’ Marianne straalde. Zij bediende hem en of hij wel genoeg had.
Als zij de sleutel moest vinden zou alles uitkomen. Hij zou niet kunnen liegen.
Daarenboven zou hij zich weer laten verleiden haar de platte waarheid te zeggen.
Dat zag hij klaar. Hij zou haar stil gedoezel verwoesten. Morgen moest hij zich van
de sleutel ontmaken. Zijn vrouw moest hij ten minste haar gemoedsrust laten.
Hij geraakte de sleutel niet kwijt. Ik raadde hem aan de sleutel eenvoudig weg te
werpen. Ik wist wel dat hij het niet doen zou. Ik ontving een briefje. Josef schreef
mij: ‘Gij raadt mij aan de sleutel weg te werpen. Ik dacht u niet zo dwaas. Immers
het is toch zonneklaar dat ik zoiets niet kan. Niet kan, verstaat gij. Gister nochtans
probeerde ik dit. Ik zeg u: het was alsof een vreemde hand de mijne tegen hield. Een
half uur later wierp ik de sleutel weg. Ik ben teruggegaan hem te
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zoeken. Heb hem goddank gevonden. Ik mag alles doen tans. Wanneer ik echter deze
sleutel wegwerp dan werp ik mijn wroeging niet weg, wel haal ik mij een nieuwe
wroeging op de hals. Dat ik de goddelike krachten negeerde en de kristelike dualiteit
van ziel en lichaam. Wel kan ik het lichaam van de wroeging wegwerpen, doch de
ziel (de platoniese idee van de wroeging als ge wilt) kan ik niet losgeraken. Werp ik
de sleutel weg dan blijft mijn primitieve wroeging, daarbij komt een tweede, deze,
het objekt van mijn wroeging, de herinnering aan mijn schuld weggeworpen te
hebben. Wanneer men gezondigd heeft, is het niet genoeg te zeggen: ik heb niet
gezondigd. Het wegwerpen van mijn sleutel is geen oplossing. Ik moet de moed
hebben dit overspelige lichaam verder in mijn echtelik leven mede te dragen. Maar
ook dit is geen loutering. Loutering geschiedt enkel door het moedwillig zoeken van
het leed. Ik verberg de sleutel voor mijn vrouw. Ben enkel bang: zij vindt hem. Boete
is nu de laatste levensillusie, die van Marianne, breken. Dat durf ik niet. Dat is mijn
levenslot. Ik hang mij best op. 't Beste, uw Josef.’
Ik ontving vele briefjes. Schrijven is voor mij een kalmerend middel, zegde Josef.
Hij schreef mij ook:
‘Het enige wat ik tans nog in het leven te doen heb, is het levensgeluk van mijn
vrouw te verwoesten. Iedereen weet dat ik een schurk ben. Enkel Marianne weet het
niet. Dit moet ik haar eindelik klaar maken. Mijn leven heeft geen zin meer op de
wereld. Enkel voor Marianne wel. Omdat zij in een hypostasering van me leeft. Ik
moet zeggen: “Marianne ik ben geen goed echtgenoot. Ik heb met hoeren geslapen
en ik lei uw portret in het overspelsbed. Het kerkboek van uw beminde moeder heb
ik aan een Vestingstraat-hoer gegeven.” Marianne zal mij niet haten. Maar ik zal
haar onverschillig worden. Zij zal het leven kleurloos zien en de dagen nemen als
een kleine last die God haar gaf en die men tot het einde dragen moet. Ik wil het
leven verlaten. Doch dit kan ik niet zolang nog iemand van mij houdt. Niet omdat
ik waarde op die liefde leg. Enkel besef ik dat ik deze nieuwe bedriegerij niet op
mijn geweten mag laden. Ik moet onbemerkt verdwijnen. Mijn dood moet alle mensen
volledig indifferent zijn.
Zolang iemand van me houdt, kan ik het leven niet verlaten. Zij zou droef zijn om
mijn sterven. Dit zou dus de laatste bedriegerij van mij zijn. Dat wil ik niet. Iedereen
moet weten dat met mij iets volledig nutteloos verdwijnt.
Ik wil verdwijnen. Zo spoedig mogelik. Daarom moet ik Marianne zo spoedig
mogelik breken. En daartoe heb ik weer de moed niet.
Drinken is niets meer. Ik geraak niet meer bedronken. De wroeging is immer daar:
de wroeging om wat voorbij is. Joseph qu'es-tu devenu. En dan immer dit gevoel:
maak er nu een einde aan. En toch maak ik er geen einde aan.
Nog heb ik kompassie met Marianne. En zoveel gevoelens die ik niet beschrijven
kan. Ik heb angst dat Marianne de hotelsleutel vindt. Ik verberg het. 's Nachts sta ik
op. Ik wil zien of Marianne hem toch niet ontdekt heeft. Ik snel door de kamers.
Marianne vraagt mij wat er dan weer gaande is. Ik wil haar slaan en doe het niet.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

229
Ik vind alle steden zijn verschrikkelik lelik. Ik ben naar buiten geweest. Bomen zijn
verschrikkelik domme dingen. Enkel zijn ze nuttig omdat ik me eventueel aan zulk
ding kan ophangen.
Ik word krankzinnig bepaald. Stel u voor ik was bij de arts. Dit jongmens beweerde
dat ik leverkrank was. Dat is niet uitgesloten. Doch het heeft geen belang. Ik weet
wat ik heb. Dat hoef ik hem niet te zeggen. Ik heb: een zeer grote wroeging om mijn
onverschillig leven en een zeer grote onverschilligheid om mijn wroeging. Ik weet
werkelik niet waarom ik wroeging heb. Toch wil ik er einde aan maken. En wel zo:
definitief. Als ik wou: ik heb geen wroeging meer, dan zou ik er geen meer hebben.
Maar waarom zoiets dwaas willen.
Ik zeg: Ik wil het leven van Marianne nog verwoesten alvorens de grote reis te
ondernemen. Omdat ik niet wil dat iemand in ontferming aan mij denkt. Het is mij
alles volledig egaal, behalve dit: dat ik niet wil geliefd zijn. Deze triestige komedie
moet een einde hebben.
Waarom houdt Marianne van mij. Deze feminiene idiotie. Jef.’
Wat later trof ik Marianne. Zij zag er erg ziekelik uit. Zij zegde mij: Jef was zo
zonderling geworden in de laatste tijd. 's Nachts stond hij op. Of hij slaapwandelaar
was. En uitgaan deed hij ook niet meer. Wat dat alles betekende. Jef was zeker ziek.
Eens had hij haar gedwongen champagne te drinken, want hij had een groot geheim
te vertellen. Toen zegde hij dat hij 't niet vertellen zou, 't liefst mee in zijn graf nam.
En dat zij, Marianne, 't met zich-zelf uitmaken moest indien zij met vertedering aan
hem bleef denken.
‘Hij riep voortdurend: Hoerebok. Hij vroeg of ik de horens zag. Eens heeft hij me
vastgenomen. Hij schreeuwde: “Gij weet waar de sleutel is.” Hij is erg ziek, mijnheer.
Ge moest hem eens bezoeken.’
Op een zonnamiddag had Marianne het graf van haar kindje bezocht. Het was, 2 jaar
oud, gestorven. Zij kwam thuis: een stille lach van tevredenheid dat zij bloemen
geplant had op het graf.
Josef was nors. Hij zegde: ‘Zet u, Marianne.’
Dan sprak hij:
‘Ik weet dat gij de sleutel gevonden hebt. Ik had hem in de matras verborgen. Dat
is gelijk. Deze sleutel heb ik van Brussel. Ik heb daar met een kleine hoer geslapen
en heb haar mijn uurwerk geschonken. Och, Marianne, ik heb u zo dikwels bedrogen.
Een groot register is niet genoeg om het te bewaren. Ik heb met uw nichtje geslapen,
dat veertienjarig ding, Marianne. Er is geen hoer op de Keyserlei of ik heb er mee
geslapen. Ik heb niet het minste spijt dat ik dat gedaan heb. Maar ik heb wroeging.
Waarom weet ik niet. Ik kan het niet lijden dat gij zo vol ontferming zijt. Het
gebedenboek van uw moeder heb ik een straathoer verschonken. Haar maquereau
heeft het verkocht.’
Marianne zag stom.
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‘Kom, Marianne, laat ons vanavond nog eens champagne drinken. Morgen schiet ik
mij omver. Ik ben niet ik. Onzuivere duivels spelen om mijn lijf.’
‘Man, manlief, gij zijt ziek, gij zijt ziek.’
De deur viel achter Josef dicht. Hij hoorde Marianne roepen: ‘Josef blijf toch hier.’
Maar hij liep snel weg, want hij wist dat ze achterna kwam.
De docks waren zeer stil. Hier en daar speelde uit een matrozenslop een elektries
muziekinstrument. De sleutel van het hotel gaf Josef aan een trimmer. ‘Dat is een
talisman.’
Hij zag hoe het water rond de bootjes speelde. Een geheim en tevreden geklots.
Een tevredenheid vol donkerte. In een slop van de Rouaanse kaai goot hij er zich
nog enkele door de keel. ‘Dat geeft moed.’ De meid vroeg of hij een kwade slag wou
slaan en als 't lukte mocht hij voor haar wat ondergoed kopen.
De stroomwind sloeg rond de gaslantaarns het licht op en neer. Het duurde lang
alvorens hij gevonden had wat hij zocht. Er is feitelik niet zoveel plaats aan de docks.
Zelfs daar niet.
's Anderdaags pikten schippers aan boord van de ‘Vier Heemskinderen’ het lijk
van de genaamde La Tour, Josef-Jan, op.
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De man met de zwijnekop
En toch waren zijn ouders eerlike mensen. Daar viel niks op te zeggen. Zijn vader
was houthakker. Een doodeerlike man die nadat zijn geliefde hem onder tranen had
verteld dat er iets niet in orde was, d.w.z. te goed in orde, onmiddellik met haar naar
gemeentehuis en kerk toog. Hoe hard het leven ook was, toch morden zij niet. Veel
meer, zij zagen hoopvol de komende dageraad vlak in het gezicht. Toen brak de
illusie. Als hij geboren werd plengden zij bittere tranen. Neen deze beproeving was
te zwaar. De moeder viel bewusteloos op haar smartbed terug en de vader brak zijn
goudase pijp. ‘Dat moest er nog bijkomen’, zei hij, slingerde de gebroken pijp in de
hoek en balde de vuist tegen de hemel. Zonder noemenswaarde afwijkingen: de
jongen had een zwijnekop. De vader zegde in zijn woede: ‘Ik heb nog nooit een zwijn
gezien, dat zulke volmaakte zwijnekop heeft als mijn nazaat. Hij slaat het rekord van
alle zwijnekoppen.’ De vader begreep niet de draagkracht van dit in toorn gezegde
woord. Maar later heeft hij dikwels aan dit wijze woord teruggedacht en is hij aan
zijn profetisme gaan geloven.
Nadat zij deze bittere tranen hadden geplengd, wilden zij elkaar troosten. Dat ging
niet. Het kwam tot heftige woorden. ‘Wie heeft er een zwijnekop in jouw familie’
vroeg hij. ‘Niet in mijn familie, in de jouwe moeten wij naar de oorzaak zoeken’,
antwoordde de verontwaardigde Christina. - ‘Ofwel heb jij voortdurend aan een
zwijnekop gedacht, terwijl je zwanger was’, ging hij verder, ‘ik vraag me af wat kan
ik nog alles verwachten van een vrouw die voortdurend aan een zwijnekop denkt en
zelfs dit in de verantwoordelikheidsvolle tijd van haar zwangerschap. Hoe diep ben
je in de modder der ontucht gezonken geweest, om steeds zulke onzedelike
voorstelling in het hoofd te hebben? Niet een beproeving is dit, waarschijnlik een
straf.’
De verre geburen probeerden de ongelukkige ouders te bedaren. De vader had
reeds al zijn spaarpenningen uitgegeven aan het hernieuwen van zijn voorraad pijpen.
Want elke opwinding kostte een pijp. De geburen zegden: ‘Denkt toch eens even na.
Die zwijnekop dat is maar zo bij de geboorte. Later komt alles in orde. En ge zult
eens zien wat een schoon hoofd Anatool krijgt. Ge zult er later nog fier op zijn.’ Een
oud vrouwtje illustreerde dit: ‘Ik was veel jaren geleden bij de geboorte van een kind
aanwezig, dat een kerk op zijn kop had staan. Het heeft toen in alle gazetten gestaan.
Welnu die kerk werd langzamerhand een kapel, dan een kapelleke, een staminee en
eindelik een schoon hoofd met blond krulhaar. 't Zal bij Anatool precies hetzelfde
zijn. En vergeet het niet: zulke kinderen zijn gewoonlik heel slim en worden de
vreugde der ouders.’
Later kwam de geneesheer van het kasteel. Hij trok een heel perpleks gezicht en
zegde: ‘Mijn wetenschap staat paf. Ik weet niet wat het kind zal moeten eten. Is het
een zwijn, zoals zijn kop het schijnt aan te duiden, dan moet het karnemelk
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met eikels en aardappelen eten. Is het echter een mens, waarvoor ook een en ander
detail schijnt te spreken, dan moet ik heel wat anders voorschrijven. Waarlik ik weet
niet hoe ik het keren moet.’ De gravin bezocht de ongelukkige ouders en was vol
begeestering toen zij de kleine Anatool zag. ‘Il est unique’ zei ze en wou Anatool
kopen, want zij had een wereldberoemde kollektie vreemdsoortige zwijnen. Zeker
zou Anatool de clou zijn. Zij versprak de ouders dat hij in een marmeren stal zou
worden grootgebracht en niets zou hem ontbreken: in zijn stal zou hij een leven in
peis en vrede kunnen voeren, want de varkens van de gravin werden alleen terwille
der kuriositeit gehouden en helemaal niet om geslacht te worden. Dat scheen de
houthakker en zijn vrouw wel een zeer schoon voorstel en tevens een fraaie toekomst
voor hun nazaat, enkel toen de gravin zo ondiplomaties was er nogmaals nadruk op
te leggen dat de kleine Anatool, van het ogenblik af dat hij in haar bezit overging,
ophield een mens te zijn en voortaan tot de diersoort zwijn zou behoren, kwam
Christina's moederhart in opstand. En ook haar eergevoel. Het was wel degelik een
mens die zij had gebaard en geen zwijn. Daarbij was Anatool reeds gedoopt en zij
zou het tegenover haar familie niet kunnen verantwoorden, moest zij dit voorstel
aannemen. Anatool als mens met de zwijnekop als overgangstype, daartoe was ze
bereid, maar een verder kompromis wees ze hardnekkig van de hand. Een kristelike
opvoeding was het minimum van haar eisen.
‘Voor overgangstypen interesseer ik me niet’ zei de gravin. ‘Enkel merkwaardige
zwijne-eksemplaren passen in mijn verzameling. Een zwijn met een menseromp, dat
laat zich nog rubriceren in deze verzameling. Maar een mens met een zwijnekop
komt mij te banaal voor. Ik eerbiedig uw wil, maar vind uw halsstarrigheid enkel
dwaas. Christina gij weet natuurlik niet veel. Dat kan ik van u ook niet verlangen.
Grote geleerden hebben bewezen dat alles slechts op een aanpassen bij de toestanden
aankomt. Tans is het nog tijd te bepalen of uw zoon een mens of een zwijn moet
worden, net zoals wij in onze familie te bepalen hebben of onze zoon officier bij de
marine of in 't leger worden moet. Alle ouders staan voor zulke vraagstukken. Uw
zoon kan nog net zo goed tot een mens als tot een zwijn opgroeien. Het is enkel zaak
hem in het juiste milieu te brengen. En sta me toe het te zeggen: de zwijnen hebben
het bij mij uitstekend. Geen mijner zeugen zou met u willen ruilen, lieve Christina.
Uw eergevoel begijp ik, maar gij vernietigt daardoor de toekomst van uw zoon. En
daarom zijt gij geen echte moeder, Christina. Een echte moeder denkt enkel op de
toekomst van haar kroost en moet daarvoor haar eigen eergevoel offeren. Als mens
is de toekomst van uw zoon minstens onzeker. Wij hebben een staf knechten en
dienstmeisjes die enkel dáár zijn om de beste zorgen aan mijn merkwaardige kollektie
te besteden. Als zwijn zou Anatool het dus uitstekend bij mij hebben. Niets zou hem
zijn ongelukkige afstamming herinneren. Alle voordelen zijn dus op uw zijde. Het
risico is op de mijne. Indien Anatool toevallig zijn zwijnekop moest verliezen, zou
ik verplicht zijn hem uit mijn kollektie te verwijderen. Voor mij is het een groot
risico.’
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Zij verdween, nadat zij Anatool ‘unique et mignon’ had omhelsd. De houthakker
vond veel waarheid in haar uiteenzetting. ‘Wat’, zegde hij, ‘zwijn of mens, het komt
er toch slechts op aan zo goed en zo deftig mogelik door de wereld te komen. Of
men zijn brood of zijn eikels verdient is niet de hoofdzaak. En Anatool zou het heel
goed hebben; hij zou niet moeten werken voor zijn kost. Zo ver heeft het tot nog toe
geen enkel lid mijner familie gebracht. Wij hebben allen moeten zwoegen. Anatool
zou van nu af de fijnste onder ons zijn. Enkel graven en andere grote mannen moeten
niet werken voor hun kost. Anatool zou bijgevolg bijna zoveel zijn als de graaf zelf.
Hij zou zo te zeggen op de hoogste trap van de samenleving staan. Rechtuit gesproken:
wie van ons zou het zo ver kunnen brengen het prachtnummer te zijn in de kollektie
van mevr. de gravin? En daarbij zonder werken aan de kost komen en de bewondering
zijn van iedereen. Ik ook zou me hardnekkig verzet hebben moest mevr. de gravin
niet uitdrukkelik hebben gezegd, dat zij enkel luxus-zwijnen houdt. De toekomst van
ons kind was gemaakt en jij hebt er mee gespeeld.’ Hij boog zich over de wieg van
de kleine Anatool en weende: ‘Arme zoon, je toekomst werd door je moeder met de
voeten getreden. Vergeet dit nooit.’
En nogmaals tot Christina: ‘Beter deftig als zwijn door de wereld komen, dan
oneerlik als mens. Dat zeg ik, Judocus de houthakker.’
Christina hield moed. Zij hoopte: de zwijnekop zou zeker verdwijnen. En moest
hij tegen alle verwachtingen niet verdwijnen, dan nog wie weet... zeker had deze
zwijnekop van Anatool iets te betekenen.
Zo was de omgeving bewogen bij Anatool's geboorte.
Tegen Christina's verwachting in, verdween de zwijnekop niet. Veel meer: hij
ontwikkelde zich, zoals de houthakker het had voorspeld, tot een model zwijnekop.
Beter nog: Anatool ontwikkelde zich volledig naar dit merkwaardig typus: de jongen
met de zwijnekop. Zodat zijn hoofd meer de meest betekenisvolle eigenschappen
van een zwijnekop op een mensehoofd ingeënt vertoonde. De model zwijnekop
bestond juist in een prototypiese versmelting van het menselike en zwijnsaardige.
Een bizonder detail suggereerde: maar dat is net een zwijnsoor, dat is net een
zwijnesnuit, terwijl het geheel toch op het hoofdmodel van de homo sapiens scheen
gebouwd. Lippen had hij niet; zijn mond was een waterpasrechte lijn, daarrond zonder
reliëf twee rode lijnen, ongeveer zo als op een masker niet plasties uitgebeelde, maar
met het penseel opgedragen lippen. Daarboven een dikke knol met veel zij-knolletjes
en dikke aders; deze neus verwekte veel meer het begrip zwijn dan een gewone
imitatie had kunnen doen. Zijn ogen waren van de helderste water-blauw-sereniteit.
De onschuld zwom er in. Nooit hadden zwijneogen dit toppunt van sereniteit bereikt.
Juist door het uitdrukkingsloze, hadden zij een geweldige uitdrukking. Hij zag er zo
sereen uit alsof hij Gabriël heette. En toch heette hij Anatool. Boven de ogen een
zijige miswas blonde haren. Zo was ook het haar op zijn elementair-duidelik koniese
schedel: het was feitelik
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wonderzacht, groeide echter in verscheidene richtingen en was daarenboven
half-rijpe-halm blond, wat opties de indruk van een stijve wildernis maakte. Zijn
huid was zacht, afstotend zacht. Zijn huid had iets van verloren gelopen vulven.
Zo had zijn hoofd niet enkel direkt natuurlike betrekkingen tot een zwijnekop.
Neen, veel sterker: zijn hoofd incarneerde ook de symboliese betekenis van de
gemeenplaats ‘zwijnekop’. Zijn hoofd was afzichtelik. Juist in dit superlatief in het
zwijnsmatige, om zo te zeggen deze gelukkige vleeswording van het begrip ‘zwijn’
lag het geluk van Anatool. Het geluk dat niemand dorst te vermoeden, maar dat
nochtans aanvleugelde op engelewieken. Beloning van de eenvoudigen. Na lijden
komt verblijden en na regen zonneschijn. Hoe waar zijn deze axiomen die onze
vaderen als kostbare kleinoden in onze taal hebben gelegd. De jeugd van de kleine
Anatool was verschrikkelik. Zijn vader dreef de wreedheid ten top. Wilde hij zijn
goudase pijp kuisen, dan riep hij Anatool en, met felle hand, rukte hij hem de nodige
haarklis uit het hoofd. ‘Dit is het enige wat ik van je heb en het zou een schande zijn
dit niet te gebruiken.’ En zelfs Anatool's offervaardigheid ‘mijn vader doe met mij
wat je wil; ik ben je zoon en je hebt het recht over mij naar goeddunken te beschikken’
perste de wrede houthakker geen traan uit het oog. Ook Christina's reservoir van
lankmoedigheid was uitgeput. ‘Je hebt de schande over onze schamele woning
gebracht’, zegde zij, ‘en de schande is het ergste wat arme mensen zoals wij zijn,
treffen kan. Want het is duidelik dat je de straf der hemelen bent. Heb ik onzedige
gedachten gehad terwijl ik je ontving? Nu dan word ik zwaar gestraft. En jij loopt
hier rond, verheugd in je schande en die van je ouders. Je hebt nog de treurige kourasie
naar speelgoed te vragen. Je denkt nog aan spelen, jij de vrucht van onzedelike
gedachten? Heb je dan geen grein kinderliefde? Zijn dan tevens alle edele gevoelens
in je zwijnekop onmogelik? Hoe dom was ik destijds toen ik weigerde je te verkopen.
Ik zou een gelukkige oude dag hebben gehad en van je schande zijn verlost.’ Ook
de dorpsschoolmeester was een wreed man. Hij dulde Anatool slechts om als
spotvoorwerp te dienen. Als de schoolmeester vroeg: ‘Jij daar Anatool de domme,
wijs eens waar de letter A staat’ en Anatool had het ongeluk juist te wijzen, dan
namen de dingen een slechte keer; hij werd flink doorgeprengeld na de les. Anatool
was niet zo heel dom en na honderdmaal gekastijd te zijn omdat-ie zijn les kende,
begreep hij dat het geen axioom is dat men op school zo slim mogelik moet doen.
Als later de meester vroeg: ‘Domme Anatool, zeg me eens waar staat de A’, dan
wees Anatool met overtuiging naar de O. Dat was een feest voor heel de school. De
schoolmeester juichte: ‘Ziet daar, mijn lieve kinderen, het voorbeeld. Wie niet werkt
bekomt een zwijnekop, een groot hoofd zonder iets in. Past dus op, leert goed de
lessen en denkt aan het voorbeeld van Anatool de domme met de zwijnekop.’ Voor
de kinderen was het éen buitenkansje. Zij sloegen hun leien stuk op Anatool's kop,
zonder dat de meester daar iets tegen had. En ook Anatool liet het gebeuren, hij was
reeds enigermate getraind. Anatool dacht: ‘Feitelik is op school gaan niet zo moeilik
als ik het me had voorgesteld. Ik moet er slechts op
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letten de gewenste letter niet aan te duiden. Leer ik de letters niet, dan heb ik toch
een grote kans tegen een kleine dat ik de letter goddank niet aanduid.’ Om de studie
van de medeklinkers bekommerde hij zich dan ook aanvankelik niet. Enkel nadat hij
eenmaal het ongelukkig toeval had gediend, de M juist aan te duiden, - hij deed het
warempel niet met opzet, enkel had hij toevallig zijn vinger op de juiste plaats gezet,
- en daarvoor weer een kastijding had opgelopen, begreep hij dat hij toch enigszins
de lettertekens moest kennen, om slagzeker te tonen dat hij ze niet kende. Een heel
grote inspanning verlangde dat niet. Hij moest slechts een vaag begrip van de
lettertekens hebben. Zelfs met de kennis van twee hunner, kwam hij uit. Hij hield
zich daarbij de letters M en B te leren. Bij elke vraag naar een andere letter dan B of
M, wees hij op een van deze twee en zo niet omgekeerd M was B en B was M. De
jonge Anatool begreep heel vroeg dat er heel wat ervaring en kennis nodig was om
grenzeloos dom te zijn. Veel meer: je moest een verbazend doorzicht hebben om
dom te kunnen zijn. Leren moet je wel niet zoveel, maar integendeel moet je je
nuchter verstand ontwikkelen. Anatool werd het reeds vroeg gewoon zich vooreerst
de vraag te stellen: wat wenst die man van mij? Deze rationele opvatting spaarde
hem veel moeite. Zo was zijn kennis van twee lettertekens afdoende voor hetgeen
de schoolmeester van hem verlangde. De andere jongens moesten er 26 leren. Hij
spaarde er dus 24. De dorpsschoolmeester had onbewust Anatool heel wat geleerd.
Hij had feitelik zijn karakteropvoeding gemaakt. En iedereen weet dit is een
noodzakelik pedagogies werk. Zo leerde Anatool: ten eerste hoe men met domheid
door de wereld komt en ten tweede dat domheid slechts het masker van de slimste
boven de slimmere was.
Een winteravond. Om de monotonie van deze lange duisternis te verdrijven, hielden
de houthakker en zijn vrouw zich met het beschimpen van hun nazaat onledig, dewelke
het in de leeskunst nog niet verder dan de kennis van de lettertekens B en M had
gebracht. Toen werd er geklopt. Judocus nam de lantaarn van de haard en verdween.
Als hij terugkwam, volgde hem een man in een dure pelsmantel gehuld. De man
dankte en vroeg of hij overnachten kon. Toen viel zijn blik op Anatool. Daar
onderbrak hij plots zijn gesprek en glotste Anatool vol bewonderde verbazing een
lang ogenblik aan. Hij scheen aan de grond genageld en zijn tong aan zijn gehemelte.
Hij liet zijn zweep vallen en nam eerbiedig zijn pelsen muts in de hand. Dan lalde
hij, nog steeds onder de druk der begeestering:
‘Is dat uw zoon.’
‘Jawel’, antwoordde Judocus, ‘en ik vind het weinig kies van u ons, de ongelukkige
ouders, daarop te wijzen. Meent u dat ons ongeluk nog niet groot genoeg is en dat
het nog nodig is ons in onze woning te beledigen.’
‘Bizonder daar dit miskraam wis en zeker een straf Gods is’, voegde Christina er
bij en zij brak in tranen los.
‘Zsst’, deed de onbekende, ‘zeg dat niet. Monsters zijn steeds een bizondere
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huldeblijk en een beloning van de natuur. De ouders van zulke monsters moeten zich
zeer gelukkig achten. Monsters zijn meevallertjes.’
Judocus hief de hand op. De onbekende grinnikte.
‘De duivel is in onze woning’ snikte Christina.
De onbekende lachte: ‘Ik ben de bezitter van het Warnum Cirkus: 1500 paarden,
200 olifanten, 500 beren en 1200 monstruositeiten en merkwaardigheden.’
Judocus veranderde van koers. Hij sloeg Christina, om haar te kastijden voor haar
onbetamelik gebler. Wat goed gevolg had. Christina stopte in volle geblerbeweging.
De vreemde lachte, hij was gewoon de toestand te veroveren door de eenvoudige
nomenklatuur van zijn have en goed.
‘Je kunt prachtig remmen, Christina. Je zou chauffeuse moeten worden. Je hebt
een kolossale zelfbeheersing. Ik zou je ook alvast kunnen engageren als
weenautomaat.’ - Dan riep hij Anatool. Met kennersoog keurde hij de details. Hij
kon zich niet bedwingen goedkeurend te mompelen. Deze buitengewone verrassing
had zelfs het geharde gevoel van de cirkusmens geraakt. Hij kon zich niet weerhouden
zijn begeestering vrije koers te geven.
‘Gij moogt van geluk spreken, gelukkige ouders. Zulke eksemplaren gelijk Anatool
zijn rarissima. Ik kan u verzekeren dat ik, spijts een buitengewone ervaring, nog
nooit zulk volmaakt monster heb aangetroffen. Proficiat Christina, zo'n meesterstukje
kunnen niet alle vrouwen. Het is overweldigend, zeg ik. Als vakman weet ik wat ik
zeg. Namelik dit is het buitengewone bij Anatool, dat ik als vakman niet kan zeggen:
de ogen zijn het best gelukt of wel de neus. Neen, alles dringt zich op éen en gesloten,
zonder dat een detail als beter-gelukt vooruitspringt. Enkel wanneer men
langzamerhand er toe komt de details te bekijken, dan ook is voor elk stuk apart de
indruk overweldigend. Ik zeg: proficiat, zulke monsters maakt niet iedereen. Jullie
hebt voortreffelik werk gepresteerd. Mijn kompliment.’
‘Als meheer het zegt, dan nemen wij deze lof dankbaar aan’, zei Judocus. Skepties
volgde dan: ‘Wat vangen we aan met zo'n exemplaar! Hij wil niet leren op school.’
‘Heeft zo'n jongen nodig te leren!’ De onbekende gichelde een schokkende lach;
Christina sidderde weer. ‘Zo'n jongen moet helemaal niet leren, waar zijn je gedachten,
man. Zo'n jongen heeft de fortuin op z'n hoofd, beter in z'n hoofd staan. Welke
dwaasheid Anatool naar school te zenden! Bijna een misdaad. Met zulk hoofd naar
school gezonden worden, gelijk de kinderen van de gewone mensen.
(onvoltooid)
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Mechtildis, die goede meid
Sinds jaren deed Mechtildis de trim in de Friedrichstrasse. Haar witte vos sinds jaren
in de straat. Hij liet zijn verwelkte staart hangen onder de druk van de dienstjaren.
Wat niet belet: Mechtildis is het prototype van de goedhartigheid. Aan lager wal
komen is een gevolg van prototypiese goedhartigheid. Maar onder al deze goedhartige
lager-wal-mensen was Mechtildis nog een uitzondering. Zij spande de kroon.
De levenswijsheid van Mechtildis was volgende: mijn lijf moet ik verkopen. De
realiteit kan men niet niet aannemen. Wie zegt echter dat ik dewijl ik mijn lijf verkoop
geen goed hart bezit. Zulke gevolgtrekking is banale superintendentefilosofie. Ik
weet wel dat anderzijds sociologen verklaren dat mijn beroep het meest onontbeerlike
is en ook zijn er estheten die in mijn beroep het kulminerende van een eeuweoude
beschaving ontdekken. Hoe vals echter zou het zijn te geloven dat mij deze
verzekeringen zouden kunnen volstaan. Neen, niet enkel is mijn sociale positie de
allernoodwendigste, maar ook ben ik uit eenvoudige innerlike wil goedhartig. Wanneer
burgers mij smalend voorbijgaan alsof in mijn gekarteerd lijf geen ongekarteerd hart
kan wonen, dan denk ik: wat zijt gij oppervlakkige mensen. Want ik weet mijn hart
is ongekarteerd en geen zedepolitie der wereld is bij machte mijn hart te karteren.
Mijn hart is een virgo intacta. Ik wil natuurlik niet spreken van de goedhartigheid
die een stuk van mijn stiel is. Deze goedhartigheid is weliswaar een sieraad dat de
mannen bizonder op prijs stellen, maar het is dun edelsieraad, geen sieraad van het
hart. De innerlike goedheid, de inhaerente en deze bezit ik, alleen is een sieraad van
het hart. Het zou mijn enige trots zijn, wist ik niet dat het juist de waarde van zulk
sieraad verhoogt wanneer de bezittende er niet trots om is. En geen mens kan raden
hoe gaarne ik mijn vakkunde in de dienst van deze inhaerente goedheid zou stellen.
Stellig is het reeds een kleine troost dat ik een vak als het mijne kan uitoefenen, want
reeds een kleine vreugde is het wanneer ik bemerk hoeveel lichter zij die tot mij
kwamen mij weer verlaten. Deze gedaanteverwisseling van het mannelik geslacht,
zoals het verschil is van een en dezelfde strohoed vóór en na het gebruik van de
allesherstellende zeep, te konstateren is mij wis en zeker een groot genot. Hoeveel
ongelukkige individuen heb ik reeds uit het allerdroefste gepeins geholpen met de
enkele wenk mij te volgen? Wie weet hoeveel zelfmoorden heb ik verhinderd! Is er
iets schoner op de aardbal dan het gelaat van de grijsaard, zoals dit op het tweede
vinjet zou moeten staan, - het gelaat na het gebruik, - en is er iets roerender als het
trillen van zijn stem, wanneer hij zegt ‘Danke schön’ en mij om deze dank tastbaar
te maken inniglik de hand drukt? Voorwaar niets is schoner, zoals er niets droever
is als het gezicht van het eerste vinjet - vóór het gebruik -; een gezicht dat mijn hart
week stemt en mij dadelik hulpvaardig vindt. Ik weet wel:
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triviale burgers zeggen het is mijn stiel en het is mij om mijn broodwinning te doen.
Ach hoe eenzijdig is deze mening! Er zijn vrouwen in mijn vak die hun ambacht
zonder liefde en toewijding uitoefenen. Zulke mensen zijn er in alle ambachten en
de volksmond getuigt dat zij tegen hun zin leven. Maar hoe anders is dat bij mij.
Zeker ik word betaald; edoch dit is geen reden om liefde en toewijding bij mij uit te
schakelen. Want ik lieg niet: niet het geld, dat ik nemen moet om te kunnen bestaan,
wel het gelaat van de mannen, na gebruik, is mijn levensvreugde. O hoe zwak is de
tong van de mens om de zaligheid van deze voldane hulpvaardigheid, dit genot in
andermans genot uit te drukken! Het geld neem ik slechts omdat het levensvoorwaarde
is; zonder geld zou ik niet kunnen bestaan en zou mij bijgevolg de mogelikheid
ontnomen zijn de lijdende mannen uit hun deernis te helpen. Geld neem ik omdat
het mij existens verzekert; met geld betalen de mannen mijn lijf, maar niet mijn
toewijding, mijn hart dat genot vindt in hun genot en dat ik ze op de koop toe schenk,
zonder daartoe verplicht te zijn, want zij kopen enkel mijn lijf. En zo ben ik feitelik
geen hoer, want mijn hart, mijn toewijding schenk ik gratis alle mannen die tot mij
komen. Maar ook dit dient gezegd ten overstaan van de bewering van sommige
estheten die menen dat ik aldus handel om lijfelike bevrediging, voorwaar ik ben
niet hysteries. Niet omdat ik zelf zinnelik behagen in dit bedrijf vind, niet dus omdat
ik bronstig ben, wel omdat ik de mannelike bronst bevredig, vind ik genot in mijn
ambacht. Maar een genot dat zo edel is en van lage voordelen en zinnelike bevrediging
is gescheiden, heet geluk. Mijn geluk is zuiver geestelik. Mijn geluk spruit voort uit
plichtbewustzijn, is zo te zeggen a-prioristies, transcendentaal. Het is de zuiver
geestelik-logiese verhouding van geluk tot plicht. En weer zullen oppervlakkige
mensen mij vragen waarom ik dan precies straathoer moest worden of ik hetzelfde
ideaal niet bereiken kan als winkeljuffrouw b.v. en buiten de uren om nog enige uren
mijn ideaal wijden. Dan zou ik ten minste het prostitutionele aspekt vermijden, daar
ik geen geld zou moeten nemen. - Ach hoe pijnlik-oppervlakkig zulke repliek.
Iedereen weet toch dat een ideaal de volle energie van een mens verlangt. Hoeveel
kunstenaars gingen kapot omdat zij tot 7 aan een buro waren gebonden. En zal mijn
arbeid als verkoopster niet mijn energie verlammen die ik nodig heb om mijn ideaal
trouw te blijven, standvastig en hardnekkig? En dan, niet het feit dat ik hier of daar
de smart van een man lenig is gewichtig, maar wel dat ik daartoe steeds bereid ben,
alle acht uren van een acht-ure-dag en zelfs voor idealisten als ik nog meer uren.
Gewichtig is niet het toeval een man uit de nood te helpen, maar juist het gewichtige
is de permanens van mijn hulp-bereid-zijn. Rekeningen op het toeval maken is
dilettanties. Doe iets goed, of doe het niet. Als verkoopster kan ik slechts half werk
leveren. Laat ons de mediokratie bestrijden. Ik wil iedereen hulpvaardig zijn en niet
enkele toevalligen. Ik wil voor onze tijd de mythiese figuur der offervaardigheid zijn.
Een steeds te vinden lenigster. En daarom sta ik in de Friedrichstrasse dat de
aangewezen plaats is voor een automaat der leniging. Het is de carrefour der leniging.
Want ik wil niet zijn
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ik-zelf, ik wil slechts zijn het gelokaliseerde princiep der leniging. Zo streef ik
Mechtildis op mijn manier naar ontindividualisering.
Zo redeneerde Mechtildis, maar het was niet geredeneer. Neen haar levenswijze
stemde volkomen met haar kennis overeen. Zij wist immers dat zonder daad, de
woorden dood zijn. Zij deed zoals zij zegde. Al diegenen die ten minste éenmaal bij
Mechtildis zijn geweest, kunnen het getuigen dat Mechtildis' eerste vraag was:
‘Welnu, vriend, hebt ge u geamuseerd?’ en de som van deze getuigenissen bewijst
dat deze vraag onveranderlik de eerste was. En ook: hoe straalde haar gezicht wanneer
de ‘vriend’ antwoordde: ‘Ja, merci, 't kan passeren’ en hoe ongelukkige was zij
wanneer de vriend tristitia post bewees. Wenkte zij een passant en reageerde deze
niet in positieve zin, dan diepte Mechtildis alle mogelikheden uit; zij achtervolgde
hem en verklaarde: ‘Schat waarom zo snel?’ En wanneer dan de passant iets als verre
weemoed in zijn ogen had, ging zij moedig voort: ‘Mijn schat is misschien bang voor
de kosten. Ik ben echter slechts een straathoer wat mijn lijf betreft. Maar ook mijn
hart heeft een stem. Mijn hart is filantropies en daarom vrees niet dat ik u zal ruïneren.
Geef wat je missen kan en hebt gij niets dan ook wil ik je niet laten voorbijlopen
zonder leniging. Dan is mijn hart dáár om mijn lijf te dwingen. Kom mee je zal er
je niet van beklagen.’
Evenwel: het leven is bitter. Ook Mechtildis kon niet steeds de stem van haar hart
gehoor verlenen. Er waren dagen dat zij voor de huishuur, voor de was, voor een
nieuw kleed moest zorgen en dan bleef het uitgesloten goedmoedig te zijn. In zulke
benarde omstandigheden kon zij de roepstem van haar idealisme slechts daardoor
sussen dat zij bedacht dat ten slotte aan het verlangen van alle mensen moest worden
voldaan en dat diegenen die goed betaalden ook recht op leniging hadden en in het
algemeen haar niet minder gelukkig en ver-licht (men neme het woord als afleiding
van het substantief licht, en niet van het hoedanigheidswoord, om pornografie te
vermijden) verlieten dan de anderen en dat het daarom eenzijdig zou zijn deze mensen
aan hun lot over te laten. ‘Mijn beroep idealisties opgevat is boven de klassekloof
verheven’ dacht Mechtildis, ‘en dank de kapitaalkrachtigen is het mij vergund de
anderen, de arme zwervers tegemoet te komen. Wanneer het kapitaal door een goed
begrepen idealisme wordt gemend, is het een onuitschakelbare faktor. De
kapitaalkrachtigen alléen maken mij de verwezeliking van mijn ideaal ten overstaan
van de mindere mens mogelik. Door zijn blote bestaan alleen dus heeft het kapitaal
existensrechtvaardiging. Want er zijn manslieden die noch door kapitaal, noch door
geestelike of fysiese voordelen een vrouw kunnen vervoeren. Er zijn dompelaars die
nooit een vrouw langs het zinnelike kunnen winnen; het spreekwoord van de pot
waarop fataal een scheel past, is slechts vaag-algemeen toetreffend. Wat zou nu van
zulke zwervers geworden, wanneer niet vrouwen die hun leven een ideaal offerden,
juist de verwezeliking van dit ideaal in het lenigen der smart dezer zwervers
ontdekten? Maar ook filantropie is zonder materiële grondslag onmogelik en daarom
is het kapitaal als eenvoudige existens noodwendig. Door het zinnelike verlangen
van kapitaal-
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krachtigen samen met een paar blauwtjes weg te nemen, bekomt mijn filantropie de
noodzakelike materiële vastheid zonder dewelke filantropie onrealisties blijven moet.
Daarom wat zal er in een kommunistiese staat van deze dompelaars geworden? Ofwel
zullen zij gedwongen zijn asketies te leven, - en een gedwongen askese is geen askese,
want bepaalt niet de askese in de gedachten, - ofwel zal de kommunistiese staat
moeten erkennen dat wij sociaal gesproken conditio sine qua non zijn en een leger
vrouwen honoreren, die zich bereid verklaren het lot der dompelaars acht uur per
dag aan te trekken, een soort ‘vrouweleger der leniging en tot bestrijding der
hypochondrie’. Zo dacht Mechtildis het ganse vraagstuk ten einde en zij meende te
moeten besluiten dat het kapitaal het gemakkelikste middel was dit probleem op te
lossen. Maar ook haar opvatting was te subjektief en dit moest Mechtildis ook wel
konstateren waar zij zag dat zij de enige filantropies-idealisties-gezinde onder hare
ambtszusters was. Maar, dacht zij, goedheid laat zich niet bepalen door wetten of
door welke maatschappelike orde. Zij is een individuele gave. Wanneer éne vrouw
reeds het goede doet dan is het reeds iets. Doen wij het goede om ons-zelf.
Haar opvatting op punt veneriese ziekten was niet minder rationeel. Mannen zijn
mannen, meende Mechtildis, dat ze ziek zijn daar hebben zij principieel geen schuld
aan en ook is deze ziekte theoreties bijzaak. Theoreties is het duidelik dat ik ook hun
verlangen zou moeten wegnemen, te meer daar ik juist in dit geval een grote dienst
in de zin van de bestrijding der hypochondrie presteer, want juist deze mannen
hypochondries. En toch ben ik zeer streng. Ben ik met mezelf in contradiktie? Neen
ofwel slechts schijnbaar. Want plicht impliceert een verstandelike, geen emotionele
interpretering. Moest ik de drang van mijn emotioneel plichtsgevoel gehoor geven
dan inderdaad zou ik mij met meer toewijding geven ter leniging der smart dezer
bizonder verlatene en ergo hypochondriese mensen. Edoch de rationele opvatting
van de plicht verhindert dit gehoor geven aan de lokstem van de emotie. Want in de
zin van de rationele plicht heb ik eerst en vooral verplichtingen tegenover de gezonde
maatschappij. Alhoewel ik slechts een straathoer ben, toch ben ik gezond-natuurlik
en verre van dekadent. Mijn meest geliefde auteurs zijn Johann Gottlob Fichte en
Houston Stewart Chamberlain. Hoe ongelukkig dit voor deze zieke individuen ook
zijn mag, het is onmogelik dat ik deze maatschappij-schadelike elementen mijn
beroepsmatige hulp bied. Want deze hulp aan enkelen zou betekenen schade aan het
ganse, het gemenebest. Nu is zelfs liefderijke hulp aan enkelen die voor het algemeen
echter schade betekent, niet een goede daad, maar een misdrijf. Ten minste is dit zo
voor de mensen die gezond denken en spijts dit axioom door perverse en mystiese
dekadenten niet wordt erkend. Plichtbewustzijn zonder rationeel inzicht, is dweperij
of fanatisme. Pas op voor eenzijdig idealisties fanatisme! Ik sta in de dienst van het
gemenebest en niet van mijn individuele plichtsemotie. Daarom moet ik, hoe pijnlik
mij dit ook zijn mag, hard zijn tegenover deze gevaarlike elementen, omdat het
rationele plichtbewustzijn hier een dam zet tegen de persoonlike plichts-
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emotie. Waarmede mijn scherpe kontrool is verklaard, niet als een contradiktie maar
juist als een sociaal-gekristalliseerd plichtbewustzijn.
(onvoltooid)
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Een kort opstel over koloniaal politiek
Politiekers die zich willen onderscheiden, spreken over koloniaal-politiek. Dit is niet
gemakkelik. Eerste voorwaarde is het buitengewone kolonisatoriese talent van zijn
eigen natie te kunnen bewijzen. Iemand die dat niet kan, moet bekhouden in zake
koloniën.
Verder ligt de vraag naar de noodzakelikheid van Europa als beheerseres van zee
en land.
Is kolonisatie noodwendig?
Laat ons affirmatief antwoorden. Dan nog geschiedt deze kolonisatie in valse orde.
Het is verkeerd Engeland de heerschappij over volken als de Masaï te laten.
Enzovoort. Treedt men op voor beschaving, - en dit edele mensedoel schijnt bij
kolonisatie voor te zitten, - dan moet men Engeland als kolonie b.v. aan de Masaï of
aan de negers van de Goudkust afstaan.
En evenzo: Holland aan de Maleiers, België aan de Niam-Niams, Frankrijk aan
deze superieure Dahomeynegers.
Ik hoor reeds de repliek van een tedere gade: ‘Kannibalen, mijn God!’ Laat ons rationeel denken door een precies wikken en wegen van de voor- en
nadelen. Dat beetje kannibalisme is hoogstens slechts een klein euvel.
De superioriteit van deze volken schijnt echter zo ‘en-daarmee-uit’ te zijn dat te
vrezen is een weigering van deze volken op mijn voorstel in te gaan. Negers
onderjukken wel eens andere negers. Alle deskundigen zijn het echter daarover eens
dat in de beste veronderstelling slechts Senegalezen voor deze menselievende taak
zouden te vinden zijn.
Zo staan wij nog altijd voor de vraag: wat met Europa? -
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Hierarchie
Het k. und k. Kommando van het zoveelste armeekorps begreep de toestand. Hij was
eenvoudig krities. Pessimisme gewettigd. Want daar ging niets van af: mannen zijn
mannen. Et nunc et semper. Men moet aannemen dat ze viriel zijn. Bizonder moet
men dit aannemen van martiale manschappen. Manschappen zijn mannen in 't
vierkant. Daarom nog geen vierkante mannen.
't Is zo al niet prettig in Cattaro. Cattaro in oorlogstoestand. De manschappen
kennen niets dan wandluizen in hun bed. En ze zouden gaarne wat anders als
wandluizen in hun bed kennen. Het keizerlike en koninklike Oberkommando kon
niet minder dan deze wens billik vinden. Een bordeelhouder bracht de oplossing.
Daarom bekwam hij de tietel van ingenieur van erotiese zaken.
Dáár lag de moeilikheid voor het oprichten van een publiek bordeel: officieren en
manschappen. Daarbij bijzakelike moeilikheid: het totaal gemis aan vrouwen en
plaats.
De ingenieur was een knap mens. Hij vond een huis en bovendien nog vier
vrouwen: een blinde, een kreupele, een lamme en een bult. Die werden voor éen jaar
verplicht aan zijn etablissement. Per kontrakt natuurlik. Op gezegeld keizerlik en
koninklik papier.
De grootste moeilikheid bleef: officieren en manschappen. Officieren kunnen,
zoals genoeg bekend, onmogelik tot coïtus komen in een bed waarin voorheen
soldaten. Kwestie van hiërarchie en prestige. Geef Cesar wat Cesar toekomt. En de
officieren hebben precies zoveel recht als de manschappen. Anderzijds zou het
onverstandig zijn het bordeel enkel voor officieren toegankelik te houden, want
gevolg: verwoesten van de geest van verdraagzaamheid onder de manschappen en
wie weet, muiterij.
Er waren slechts vier vertrekken in het huis. Voor elke vrouw een. Hoe bracht
men dit in overeenstemming met de geest van hiërarchie, de zenuw van elk beduidend
leger?
Zoals gezegd de ingenieur was een verstandig man. Met zin voor hiërarchie. De
versiering der kamers verzoende hij met het hiërarchies beginsel. Elke kamer bekwam
een bed en een sofa.
Wat is daarbij, zal men denken. Dat is geen oplossing. De sofa is voor de eerste
akt van het minnespel; het bed voor de tweede akt of knoop. Ach neen! zo
gekompliceerd is de erotiek van het kerngezonde zoveelste armeekorps niet.
De sofa is voor de manschappen. Het bed voor de officieren.
De vrouwen statiseerden als volgt: ik heb vandaag 2 bed en 5 sofa gehad.
Dat heet ik hiërarchie. Neen zelfs objektief: dat is hiërarchie. Synthese van
hiërarchie: een bed voor de officieren, een sofa voor de manschappen.
Dat een leger met zulke tucht onderging!
Cattaro-bordeel, mythos van onze beschaving!
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Het beroep van dichter of qui s'accuse s'excuse
Die Eigenschaft des Schrecklicherhabenen, wenn sie ganz unnatürlich
wird, ist abenteuerlich. Unnatürliche Dinge, in sofern das Erhabene darin
gemeint wird, ob es gleich wenig oder gar nicht angetroffen wird, sind
Fratzen. Wer das Abenteuerliche liebt und glaubt ist ein Phantast... Die
Kreuzzüge waren abenteuerlich... Der alten Eremiten einsiedlerische
Andacht war abenteuerlich. Klöster und dergleichen Gräber, um lebendige
Heilige einzusperren, sind Fratzen.
HIMMANUEL KANT: Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und
Erhabenen. 1771.
De volgende geschiedenis die met zulk lang motto begint, - terecht zullen de kritiekers
zeggen dat zij niet begrijpen waarom, - is feitelik een zeer reële geschiedenis. Ik zie
mij verplicht naar het voorbeeld van mijn grote voorganger Jonathan Swift er nadruk
op te leggen, dat hetgene ik in deze en andere grotesken vertel, slechts de getrouwste
weergave van reële gebeurtenissen is. Maar ook de realiteit is relatief en zo is het
mij ook duidelik dat mijn herhaalde bevestiging dat ik slechts de realiteit kopiëren
wil niets zal helpen en mij het verwijt een fantast te zijn door alle gezond-denkende
mensen niet zal worden gespaard. Zij zullen zich dan wel voor éenmaal met de
hemelse Immanuel solidair verklaren. Ik geloof overigens ook niet dat Swift in Kant
een gemakkelik kritieker zou hebben gevonden. Het fatale daarbij is dat je fantast
wordt spijts je beste intenties.
Even weinig als Swift het kon verhelpen dat een storm hem te Lilliput, zeerovers
hem te Laputa brachten, even weinig kan ik het verhelpen dat het toeval mij
voortdurend in betrekking stelt met zo zonderlinge mensen, dat wanneer ik iets over
ze vertel, de waarachtigheid van mijn verhaal zelfs niet in twijfel wordt getrokken,
maar eenvoudig onder rubrieken als daar zijn fantasterij, herseschimmen wordt
geklasseerd. Ook dat dient gezegd: in rubriceren zijn mijn tijdgenoten buitengewoon
sterk. Een mijner tijdgenoten, de geleerde Dr. theol. Janneke Kop, - het dient gezegd:
een scherpe pen die reeds meer dan éenmaal de grote gaten in mijn fantasties geschrijf
heeft aangetoond, - is reeds aan zijn 669e rubriek, onder dewelke hij de verschijnselen
van late puberteit en onanie in de literatuur klasseert. Dit, mijn goede intenties en
anderzijds de onmogelikheid uit fantasterij te geraken, heet ik een tragiese fataliteit
en, - waarom niet? - een voor mij fatale tragiek.
Wat niet belet: spijts alle schijn is dit verhaal de weergave van de puurste waarheid.
Ik weet het de schijn is tegen mij. Maar de waarheid... en veritas vincit.
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Klokslag middernacht hield de trein in het station X. Buiten een man met grote
hoornbril, zichtbaar een jong privaat-docent, die in de tegenovergestelde hoek sliep,
was ik alleen in het compartiment. De trein stond niet gans stil of reeds werd de
portière energies opengerukt en even energies dichtgeslagen. De privaat-docent
schrikte op. De nieuwe nam plaats in ons compartiment. Ik ben nu wel verplicht een
kleine beschrijving te geven, te meer daar deze gelukkig bij deze middernachtelike
verschijning past. Namelik: een brede zwarte vilthoed, Hillgate, een grijze
mac-farlane. Het gezicht: betrekkelik breed en kort. Donker-bruine ogen, hoe waren
ze weer: ja, natuurlik klein en diep, meikeversogen. Onder de ogen: twee violette
putten, waarvan de oppervlakte driehoekig. Glad-geschoren, maar korte cotelettes.
Zijn neus niet goed te bepalen: breed bij de neusvleugels, boven heel vlak, midden
in de donkerte van ogen en putten nauweliks zichtbaar. De mond eerder breed en
dikke lippen, - de la bonne pâte. - Hij legde zijn hoed en macfarlane af; zijn haar
moest wel eens in een scheiding zijn geweest, van dit toilet bleven enkel nog
aanduidende sporen over. Voor de rest een bruin sportkostuum, raglanmouwen die
de smalle rug goed kleedden.
De privaatdocent keek belangstellend naar ons beiden. Waarom naar ons beiden?
Hij mompelde iets dat mij onbegrijpelik blijven moet, aangezien ik geen universitaire
studies heb gemaakt. Toen viel hij weer in slaap, nadat hij zich eerst had vergewist
of de spriet van zijn broek wel comme-il-faut was. Dat zijn zo voorzorgen van
privaatdocenten.
De heer met de Hillgate, kortheidshalve de heer Hillgate, deed heel nerveus. Hij
rookte sigaretten ketting. Daar aan slapen niet te denken viel, - aangezien ik geen
privaat-docent ben, - beproefde ik het probleem van de nationaliteit van Hillgate op
te lossen. Dat ging ook al niet. Of beter dat ging al te goed. En wel zo: ging ik van
de vooruitzetting hij is Rus uit, dan wezen alle details op een bepaald slavies type.
Maar dat ging ook bij bijna alle vooruitzettingen. Achtereenvolgens beproefde ik:
Rus, Pool, Italjaan, Spanjaard, Engelsman, Hongaar. Het klopte steeds. Duitser of
Hollander dat ging niet. Ik dacht dus logieserwijs: het moet een Hollander of een
Duitser zijn; ik weet bij ervaring dat men op deze wijze tot het waarschijnlik juiste
resultaat komt.
Deze intensieve studie had natuurlik voor gevolg dat ik net zo nerveus was
geworden als Hillgate. Maar Hillgate was somberder geworden. Dat zag ik wel,
alhoewel ik geen privaat-docent ben. En deze somberte van Hillgate bracht me
helemaal van streek. Ten minste dit moet wel het geval zijn, want toen ik bemerkte
dat Hillgate een bruin-zijden zakdoekje nam om zowaar een traan uit het oog te
wissen, kon ik mij niet weerhouden te zeggen: ‘Fahren Sie auch nach Z, Herr
Hillgate.’ Dit importuneren ligt algemeen niet in mijn gewoonte en ook deze lapsus
calami met de naam is mijn nervositeit toe te schrijven.
Hillgate bleef stom. Hij wist echter mijn medelijden dat zeer ekspressief moet
geweest zijn, naar waarde te schatten, d.w.z. hij vond daarin de nodige sterkte om
ongestoord verder te snikken. Maar antwoorden deed hij niet. Was dit alles niet
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enkel mise-en-scène en had ik niet eenvoudig met een geraffineerd aftruggelaar te
doen. In dit geval, hij mocht er van verzekerd zijn...
Ik verwachtte geen antwoord meer en dacht ook: zo is het best. Toen klonk het:
‘Ik reis naar mijn vaderland terug.’ Onnodig te zeggen dat er iets ver, ‘lointain’, in
zijn stem tremoleerde.
Aldus geen aftruggelaar, ik had me vergist. De tremolo drukte de aandoening uit
terug naar het geliefde vaderland te reizen. En de tranen betekenden dus vreugden.
Van rubrieken weet ik juist zoveel dat tranen 1) verdriet, 2) vreugde, 3) een reaktie
op uien kunnen uitdrukken. Ik zegde: ‘Vreugdetranen, aldus.’
Merkwaardig, Hillgate bleef weer het antwoord schuldig. Doof was hij niet. Was
hij dan zo zeer in zijn eigen mijmeringen verzonken of gehoor een zo slecht voertuig
dat het hem slechts toeliet na lange tijd te reageren. Misschien wist de privaatdocent,
maar die sliep. Privaatdocenten slapen altijd wanneer het er op aankomt. Eindelik
zegde Hillgate: ‘Neen, mijnheer, geen vreugdetranen.’
Ik meende: nu ben ik georiënteerd; Hillgate reist naar zijn vaderland omdat een
zware plicht hem roept; waarschijnlik doel is de begrafenis van een bloedverwant,
wie weet, zijn dierbare echtgenote. Ik herinnerde mij dat pastoors treurende
familieleden gewoonlik met de zin ‘iedereen moet éenmaal sterven’ opbeuren en gaf
deze troostrijke rede dan ook Hillgate dadelik ten beste.
De reaktie van Hillgate was ditmaal buitengewoon elasties. Ik dacht: ‘Mijn troostrijke
rede heeft een goed effekt gehad.’ Inderdaad Hillgate greep met z'n beide handen
mijn rechterhand, omklemde deze hartstochtelik en zegde mij: ‘Ik dank u voor uw
stoïcijnse rede. Zulke rede geeft moed en vertrouwen en ik mag wel zeggen dat de
Hogere Macht die op ons waakt deze ontmoeting heeft voorbeschikt, weswege ik
ook deze Hogere Macht dankbaar ben.’ Ik wou juist antwoorden: ‘Aldus heb ik goed
geraden, uw dierbare echtgenote...’, maar Hillgate ging op een verrassende wijze
voort: ‘Nochtans hebt u een te overdreven voorstelling van mijn lot. Ook dit, dat u
mijn lot tragieser hebt voorgesteld als het in werkelikheid is, aanzie ik als een fijne
zet van de Hogere Macht, die aldus toont dat het mij nog helemaal zo slecht niet
gaat. Neen, mijnheer, in ons land bestaat de doodstraf slechts nog bij name, maar
prakties wordt zij steeds in levenslange dwangarbeid omgezet. Overigens geloof ik
niet dat zulke zware straf mij treffen kan.’
Voilà. Daarvan begreep ik geen silbe. Mocht het evenwel niet tonen. Ik beproefde
mijn positie te versterken met: ‘Mijnheer Hillgate, excuseer mijn indiskretie, maar,
geloof mij, ik ben met de beste intenties bezield. Leg uw hart eens bloot en laat ons
samen de geestelike vivisektie beproeven.’ Dit laatste zegde ik ook, ik moet het
waarheidsgetrouw bekennen, om de privaat-docent te imponeren. Toen begon Hillgate
dit merkwaardige verhaal dat deze mensen voor verzonnen zullen houden en toch
slechts de pure waarheid is.
‘Mijnheer, ik heet niet Hillgate. Mijn hoed heet Hillgate en dan nog is dit slechts
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een algemene naam. Ik heet Jonas Baart, maar ben beter gekend onder de naam van
Lacrimae Christi.’
‘Ik begrijp u is representant in de wijn-branche. Een bijnaam onder kollega's.
Representantescherts.’
‘Pardon, mijnheer, ik ben dichter of europees gezegd homme de lettres, literaat,
Schriftsteller, autor. Mijn schrijversnaam is Lacrimae Christi. Jonas Baart is een
onmogelike naam. Natuurlik een onmogelike naam. U zoudt niet zo verrast zijn,
wanneer u de ethies-literaire, de sociaal-literaire opvattingen die in mijn vaderland
de schone kunsten beheersen, kende. Ik weet wel in Europa hebben de dichters de
meest banale namen. In mijn land is dat anders. In mijn land ligt er een preciese
grondgedachte als basis voor alle artisticiteit. Onnodig te zeggen dat deze
grondgedachte ethies is. Mijn vaderland heet Atupal en is de Europeërs helemaal
onbekend. U meent natuurlik dat ik scherts. Tegen ongegronde meningen zijn geen
argumenten voor te brengen. Waarom verrast het u meer dat ik uit Atupal, dan wel
dat ik uit Hinterpommern kom? Ik heb het steeds voor zijn minst zonderling gevonden
dat de Europeërs zich zo tegen het hun onbegrijpelike weren, want dit onbegrijpelike
is dan toch zeer relatief. Vergeet niet, Hegel heeft gezegd: “Men moet het
onbegrijpelike als zodanig begrijpen.” Vindt u dat ook niet? Om kort te gaan, ik kan
hier niet de geografiese redenen eksposeren waarom Atupal de Europeërs onbekend
is. Of geloven de Europeërs soms dat zij alles en nog wat weten? Je sais tout,
wereldbalmannetjes? Nochtans is Atupal niet zo heel ver. Enkel iedereen ziet Atupal
niet. Dat kan gebeuren, maar het is helemaal nog geen reden om te besluiten dat
Atupal niet bestaat. Ik ben dus een Atupaliër en ik keer naar mijn vaderland terug
om mijn beroep uit te oefenen.’
Als helderdenkende Europeër nam ik deze inleiding voor een boertige scherts.
Beleefdheidshalve zeg ik: ‘U keert terug om uw werk uit te geven.’
‘Neen, ik keer terug om in het gevang te gaan. Mijn werk is voorlopig bijzaak.
Dat is zo bij al de dichters uit Atupal. Het werk is bijzaak.’
Dat werd mij een beetje al te bont. Ik deed energies: ‘Mijnheer Jonas Hillgate-Baart
von Lacrimae Christi, u vergist u. Ik ben helemaal geen fantast en hou dus niet van
avontuurlike geschiedenissen en nog minder geloof ik zulke.’
De dichter scheen deze brutalisering heel gewoon te vinden. Hij was kalm en
zeker. Nog zelden hoorde ik een zo zakelik verhaal.
‘Ik ben geen fantast, mijnheer, wat niet wegneemt dat ik uw energies optreden
begrijp. Wat ik vertel is inderdaad Europeërs onbegrijpelik. Evenwel: ik maak slechts
het relaas van natuurlike gebeurtenissen, - voor ons Atupaliërs natuurlike, - en schets
eenvoudig de toestanden in mijn land. Wanneer ik zeg: ik keer naar mijn vaderland
terug om mij gevangen te geven en zodoende mijn beroep uit te oefenen, want ik ben
dichter, dan kan een Europeër in dit duidelik exposé mogelik geen verband zien, een
verband dat nochtans elk Atupaliër zal snappen. En zo zie ik mij verplicht zeden en
gewoonten van mijn vaderland nader te bepalen. Voornamelik gaat het hier dus om
de artistieke opvattingen in mijn vaderland.
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Vooreerst en deze verklaring is niet minder juist als algemeen, - vergeet ze dus niet
-: in Atupalië worden kunstwerken nooit beoordeeld naar hun artistieke waarde. Nog
sterker: zelfs wordt in Atupalië niet naar ethiese, sociale, ekonomiese normen
geoordeeld. Waarschijnlik gaan mijn landgenoten uit van het axioom dat een
kunstwerk slechts de uitdrukking is van de schepper en bijgevolg niets anders bieden
kan als wat juist het wezen van deze schepper maakt. Waarschijnlik zeg ik, want dit
axioom wordt nooit betoond. Integendeel is een voor een vreemdeling vrijwel
merkwaardige gevolgtrekking uit dit axioom in Atupalië de norm van alle kritiek.
Want niet het werk van de kunstenaar wordt gekritiseerd, maar wel zijn levenswijze.
Beantwoordt zijn levenswijze aan de wens van Atupaliërs dan is het werk ipso facto
uitstekend. Is dit echter niet het geval dan wordt op de kwaliteiten die het werk zou
kunnen hebben niet in het minst gelet. Een Atupaliër zegt: “Niet nodig dat ik het
werk lees, de auteur is een verschrikkelik mens.” Al uw geachte europese kritiekers
samen zouden de Atupaliër niet van zijn stuk kunnen brengen. Een tweede axioom
is: elk kunstwerk wordt uit leed geboren. Ik zelf ben met verscheidene gedichten
enzovoort, die ik onder de deknaam van Paul van Malskoe uitgaf, een ijverig
propagandist voor deze idee geweest. Eilaas ik ben het slachtoffer van mijn eigen
dwaasheid geworden. De Atupaliërs verbinden nu beide axiomen: a) dat een kunstwerk
slechts de uitdrukking is van de schepper en b) dat een kunstwerk uit leed geboren
wordt. Ergo zeggen zij: wij eisen leed. Of andersom: wee de kunstenaar die niet lijdt,
want hij zal veel te lijden hebben. Wanneer een auteur zijn werk naar een uitgever
draagt en wil voorlezen, dan breekt de uitgever kortweg met alle pathetiek en zegt:
“Hoeveel hebt u geleden.” Van een duidelike opsomming van rampspoed hangt het
af of het werk al dan niet wordt aangenomen. De Atupaliërs zijn mensen die men
niet om de tuin leidt. Hun axiomen zijn een stevig kriterium voor alle kunstwerken.
“Wij eisen leed” zeggen zij, want immers zonder leed geen kunstwerk en wie kan
leed uitdrukken die niet heeft geleden. Dat is vrij duidelik, nietwaar?
Verder. Het zal u misschien zijn opgevallen dat ik dan eens het woord leed, dan
eens het woord rampspoed gebruikte. Deze beide woorden betekenen in Atupalië
ook vrijwel hetzelfde. De Atupaliërs zijn praktiese mensen en ook positivisten. Wat
wij onder leed verstaan is ze vrijwel larie en apekool. Maar rampspoed, ziet u, dat
is het enige tastbare bewijs. En zij houden van tastbare bewijzen. Begrijpt u nu
waarom ik een ander pseudoniem en wel Lacrimae Christi heb gekozen. Het
pseudoniem is een gewichtig probleem in het artistieke leven ten onzent. En een
wrede konkurrentie wie het duidelikst in dit pseudoniem zijn kwantiteit leed zal
uitdrukken. Al onze auteurs hebben zulke pseudoniemen: Multatuli, Tetelestai,
Poignard-Poincaré, Hartintwee en Lacrimae Christi. Anderen hebben namen van
ongelukkige of geslachtofferde dieren als pseudoniem gekozen, zoals Johan van 't
Kalff en Anna Offerlam. Zodra een schilder de akademie heeft verlaten kiest hij een
naam naar de trant van de middeleeuwen; ik noem slechts “de meesteres van het leed
der achterblijvende maandstonden” als voorbeeld.’
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‘Ten minste blijkt uit hetgeen u mij vertelt dat de Atupaliërs een levendige
belangstelling voor schone kunsten hebben, al komt hun kriterium mij zonderling
voor’, onderbrak ik het relaas.
‘Dat is een vergissing. Belangstelling voor boeken of schone kunsten hebben de
mensen in mijn vaderland helemaal niet. Nochtans moet worden gezegd dat het
scherpe kritiekers zijn die niet van hun princiepen afwijken. Zij lezen geen boeken,
maar zij lezen des te aandachtiger de kritiek in de dagbladen. Van welk princiep uit
deze kritiek gebeurt heb ik u reeds gezegd. De Atupaliërs lezen dan in de dagbladen:
‘De dichter Tetelestai heeft enorm veel geleden.’ Dan volgt een relaas van de
rampspoeden die hem hebben getroffen en daarna konkludeert de kritiek: ‘Hij is een
groot dichter’. Ook bestaan er in Atupalië veel verenigingen. Atupalië heeft 4 miljoen
inwoners en 8 miljoen verenigingen. Er zijn tweemaal zoveel verenigingen als mensen.
Daar elke vereniging in doorsnee uit 20 leden bestaat, is elk Atupaliër lid van ongeveer
40 verenigingen. Het grootste aantal dier verenigingen houdt zich, zoals dat bij ons
heet, met het beoefenen der schone letteren onledig. Uit de door deze verenigingen
georganiseerde vergaderingen, - die zeer talrijk zijn, - putten de Atupaliërs hun
literaire wijsheid. Een lid houdt een voordracht over een dichter. Is hij deze dichter
genegen dan bewijst de voordrachtgever dat deze man veel geleden heeft. Over de
gedichten wordt zelden gesproken en gewoonlik heeft de voordrachtgever het boek
niet gelezen, aangezien het boek toch niets anders kan zijn als de uitdrukking van de
schepper en een analyse van het dichtersleven logieserwijze volstaat. De
voordrachtgever vermeldt dus b.v. dat de dichter nooit met lichtekooien omging, een
verklaring die in mijn vaderland steeds sukses heeft, want mijn landgenoten zijn zeer
‘voor de goede zeden’ zoals zij het uitdrukken, - en verder wordt vermeld hoeveel
kinderen de dichter heeft, hoe dikwels hij te eten heeft en hoe dikwels hij zijn huishuur
niet kan betalen. Zulke voordrachten worden meestendeels door lichtbeelden
geïllustreerd. Men kan de dichter in verschillende toestanden van puurste ellende
zien. Zulke lichtbeelden maken geweldige indruk op de toehoorders. Verder: heeft
een dichter onder bizondere rampspoed te lijden, dan weet hij niets beter als dit
nieuws onmiddellik aan een krant te brengen. Onnodig te zeggen dat ongelofelik
veel getrukeerd wordt. Sommige kunstenaars, die van huize uit niet onvermogend
zijn, huren zich ergens een extra-mansarde, alwaar zij dan journalisten en
kino-operateurs inviteren, terwijl ze 's avonds weer in hun luxueuze woning
verschijnen. Sommigen gaan in bars en café's en zingen er liedjes. Anderen weer
laten in de krant een annonce zetten b.v. ‘Dichter Hartintwee scheert honden en
vernietigt slagzeker alle ongedierte, luizen, wandluizen enz.’
Weer onderbrak ik: ‘Ik begrijp niet goed waarom de Atupaalse dichters de pijp
niet aan Marten geven.’
‘Deze repliek had ik niet verwacht’, zegde Hillgate vrij bars. ‘U kunt toch wel
begrijpen dat ik hier geen verregaande uiteenzettingen kan houden en ik geloof niet
dat ik hier zit om een stuk filosofie-inleiding te repeteren. Waarom er in
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Atupalië dichters zijn, kan ik u niet zeggen omdat ik het niet weet. Misschien zou u
het mij kunnen leren door b.v. de oorzaak aan te duiden waarom er in Europa
kunstenaars en filosofen zijn. Dat dezen daar zouden zijn enkel ‘om gelezen te
worden’ komt mij voor als een reden die u niet zal durven vernoemen. De vraag naar
het prakties doelmatige is absoluut ondoelmatig. De vrouw van een bankdirekteur
vroeg eens aan een filosoof: ‘Waartoe heeft men filosofie nodig.’ De man deed zijn
uiterste best met: ofwel stelt men zich tevreden ofwel zoekt men enzovoort. Maar
de vrouw stond reeds in haar slaapkamer, alwaar de filosoof ze gezwind volgde. Die
vrouw had bepaald gelijk, in haar sfeer natuurlik. Alle antwoorden op de
eeuwetrotserende vraag: er moet toch iets zijn, zijn van uw geredeneer uit ondoelmatig,
want het is toch onverschillig of men beproeft dit zijn filosofies of estheties nader
te komen. De op voorhand verloren strijd van Sokrates tegen de sofisten was volledig
ondoelmatig. En wat te zeggen van Assisi en zijn verlangen naar eenzaamheid?
Teleologies zijn slechts mechanismen te bepalen, niet het eindelike doel en de primaire
oorzaak. Ofwel neemt men de metafysiese drijfveer aan of niet. Niet, dan is alles
pour le mieux, ontwikkeling, ‘le progrès comme but’ en vooruit maar in volle zee.
Neemt men de ‘metaphysische Trieb’ aan, dan volgt daaruit ook het esthetiese als
gesloten oorzaak en doel. Hoe vaster oorzaak en doel naar deze metafysiese drijfveer
gesloten zijn, des te ondoelmatiger zijn ze. Het ondoelmatigste is de extase. Want
wat u zo ondoelmatig voorkomt, is juist doelmatig, d.w.z. voor zich doelmatig.
Kunstenaar-zijn: subjektief natuurnoodwendig. De filosofen die gemakkelike woorden
hebben over esthetiek, - erotiese aangelegenheid of zo daarbuiten gelaten, - gooien
hun eigen ruiten stuk. Waarom er in Atupalië dichters zijn kan ik u bijgevolg niet
verklaren, evenmin als ik u verklaren kan waarom er een ‘teleologiese’ filosofie
bestaat en dat is nog erger. ‘Wille zur Macht’ of meer modern een vaag verlangen
met het ‘je kunt nooit weten’ als motto. Dat men dit vage verlangen niet rationeel
overwinnen kan, mag sommige juist irrationele rationalisten dwaas voorkomen. Want
juist daarom zijn deze rationalisten irrationeel omdat zij een zo precies feit als dit
vage verlangen, als feit negeren. Het staat iedereen vrij te menen de dichters in
Atupalië deden beter kellner of schoenpoetser te worden. Enkel dit is geen dilemma.
Zuiver histories reeds: worden zij kellner, dan nog blijven zij even dwaas en dichten
in hun vrije tijd, ja zelfs in hun niet vrije tijd, wat de gasten zeer onaangenaam is.
Het tragikomiese daarbij is dat dichter of kellner inderdaad geen alternatieve is. Dat
is precies de kern: dichter of kunstenaar is een beroep zonder alternatieve. En dan
laat ons prakties denken: hoeveel onder de heren kunstenaars zouden in staat zijn
een plat behoorlik te serveren. Terloops weze nog bemerkt dat 98 procent van de
Atupaalse dichters kunstenaar zijn niet wegens dit vage verlangen, - dit geldt slechts
voor de 2 ten honderd, - maar juist omdat zij geen begaving voor schoenpoetser of
kellner hebben.
(onvoltooid)
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Intermezzo
Er wordt geroepen.
‘Hoe hoe - weg met de direkteur - weg met de metafysiese regisseur!’
Het publiek wordt beslist oproerig. Het anders zo grootmoedige publiek. Maar
ook de grootmoed van een publiek is beperkt. Het publiek heeft een begin en een
einde. En ergo ook alles wat een eigenschap is van dit publiek. Zijn grootmoed b.v.
Het publiek is geen incommensurabele grootte als de direkteur zelf. God de Vader
kan niet oproerig worden. Hij is oproerig. Maar omdat hij steeds oproerig is geweest
en het steeds zal zijn, is hij ook niet oproerig. Hij is ook het tegendeel van oproerig.
Zie scholastiek.
Een pracht van een sireenfluiter is een man in redingote. Vakkunde. Zeker een
parlementslid. De vrouw van een predikant eet eukaliptusbonbons, een bezigheid
die zij van tijd tot tijd onderbreekt om in bezwijming te vallen. Studenten roepen:
‘Voor Keizer, God en Vaderland.’ Een O-Wer: ‘Mijn geld terug. Ik wil niet bedrogen
worden voor mijn centen. Geef mij naaktdansen of ik ga naar huis.’ De kunstenaars
zijn rustiger. Bedrogen worden zij altijd. Waarom elders gaan. Zij blijven net zo
goed in het Panoptikum van God de Vader, alwaar zij reeds hebben betaald. Hoe
dwaas zo'n publiek; alsof men in een Panoptikum ging om niet te worden bedrogen.
Met klem antwoorden de studenten: ‘Aktie, mens bevrij je-zelf!’ Het parlementslid
zegt: ‘Het woord is aan onze jeugd.’ De vrouw van de predikant knikt toestemmend
en eet eukaliptus, om daarna weer in bezwijming te vallen.
‘De pauze is veel te lang’, meent de O-Wer.
‘Jawel, al de artiesten zijn dood.’
‘Is dat een manier van spelen. Elk bedrijf eindigt met een of meer doden.’
‘Puurste aftruggelarij.’
‘Lafaard’, gilt de vrouw van de predikant.
‘Madame heeft gelijk.’
‘Gelijk heeft ze. Ons geld terug.’
Een algemene kreet: ‘Ons geld terug!’ - Eén ogenblik valt het orkaan. Een heer
met hoornbril zegt: ‘Alhoewel ik uw edelachtbare verontwaardiging begrijp, reken
ik het mij toch tot plicht te doen opmerken dat het hier vertoonde stuk, van
psycho-analyties standpunt betracht, zeker niet van alle belang is ontbloot.’
De kunstrecensent Johan Kalven*) antwoordt in naam van het publiek: ‘Wat, niet
onbelangrijk! u hebt een triestige driestheid, mijnheer, sta mij toe het u te

*) Spijts naarstig onderzoek is het de schrijver dezes niet gelukt tot de etymologiese oorsprong
van deze naam op te klimmen. Misschien een dwaze vernederlandsing van de eigennaam
‘Calvin’. Ofwel eenvoudig het meervoud van het zelfstandig naamwoord: Kalf. In elk geval
het probleem blijft staan in zijn onopgeloste zuiverheid.
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verzekeren en nogmaals te herhalen dat u een triestige driestheid bezit. Ik zeg u, en ik weet wat ik zeg, want ik ben kunstrecensent, - het hier vertoonde stuk bezit
niet de minste artistieke waarde. Wat zeg ik: “het stuk”? zelfs is er van een stuk niet
eens sprake. Neem b.v. “De koopman van Venetië”, “Hamlet” of dit fijne
“Mademoiselle de la Seiglière” eens ter hand, mijnheer, en studeer deze dingen eens
flink door, dan zult u misschien beginnen te begrijpen wat kunst is. Verstaat u,
mijnheer. Trouwens ik heb over dit thema een boek geschreven; “Over Sandeau,
Shakespeare en het theater” heet het en het is spotgoedkoop. Studeer of zwijg.’
Bravogeroep geeft hem nieuwe moed, zodat hij betoont: ‘Een stuk zonder
samenhang. Alles blote fantasie. Als de auteur zich niet meer kan redden, komt hij
met een nieuwe fantasie of laat de held sterven. Is dat kunst? Kunst is de held zo
lang mogelik te laten leven. Ja, ter wille van het kontrast hem de dood nabij brengen,
doch hem desniettemin te redden. Zulk stuk zou beantwoorden aan het gezonde
levensoptimisme. Overigens welke idee een theater met een panoptikum te verenigen.
Een theater is geen panoptikum, mijnheer. Een theater is kunst en een panoptikum
is jaarmarktlarie.’
Een ander kunstkritieker, de heer André Voet, dient van wederwoord: neen, dit
laatste is niet helemaal juist. Hij vindt veeleer de versmelting van panoptikum en
toneel een gelukkige idee. Dat moet gezegd. Maar de idee werd in het spel niet
gerealiseerd. Hij zal er een artiekel over schrijven. Let er op, mensen, hij zal er een
artiekel over schrijven.
Vol begeestering blikt la toujours jeune Me Agricola Painperdu hem - de heer
André Voet, in de ogen, heel diep, diep en diep. De heer André Voet vangt ik-heb-hem
de blik op. Me Agricola zegt: ‘Ik zal zo een stuk schrijven.’ De beide kritiekers
bazuinen lof. ‘Het stuk is eenvoudig meesterlik’ meent de auteur van het spotgoedkope
boek. Maar de heer Voet vindt een fijnere noot. C'est à ravir. Der kunstkritiekers
epiese lofduel. Troef tegen troef. Een superlatief. Geef mij een superlatief. Een
koninkrijk voor een superlatief.
‘Hoe, hoe, weg met de direkteur, weg met de metafysiese regisseur.’ De heer met
de sireen blaast in zijn redingote. Nee andersom. De redingote blaast in de heer met
de sireen. De sireen blaast in de heer met de redingote. De heer met de redingote
blaast in de sireen. Zo. Sireen blazen is niet zo gemakkelik. Neen, schrijven is niet
zo gemakkelik. Studenten: ‘Voor Keizer, God en Vaderland.’
Een heer in de loge van de censuur is erg bleek. Concentratie. Dan platst de bom:
‘God de Vader is een jood! Joden zijn parasieten die op het gezonde lichaam van het
germanedom, van het romanedom en van al de andere dommen leven. Weg met de
joden! Morgen grote antisemitiese meeting. Allen op post.’
‘Hoera, hoe, hoera, hoe, hoera, hoe’ - afwisselend geroep van instemming met de
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gloedvolle rede van de logeheer en van afkeuring aan het adres van de semitiese
direktie.
Een soldaat van het Leger des Heils: ‘Zoek niet de genoegens van deze boze wae
- reld. Wie een theater bezoekt is een verloren mens. Iedereen moet het lied van het
Leger des Heils kopen en kennen. - Leger des Heils, Gij heilig leger; heilige scharen,
gij scharen des Heils; wassende aren, wij wassen de haren, enz. -’
Telepathie. Ook al. De heer met de sireen en de censuurlogeheer schreeuwen in
koor: ‘Wij eisen uitleg van de direktie.’
Dit is een verstandig woord. Nu gaat het door de zaal: ‘De direktie, de direktie,
de direktie.’
Plots verdwijnt het gordijn, tempo: als verdween het in de ingewanden van de
aarde. Effektvol. Allen zwijgen. Enkel de heilsoldaat moet worden gemuilband. Op
het toneel liggen al de gevallen Panoptikumhelden. Een student in de filosofie denkt
na: zijn dit nu feitelik poppen die als mensen, of mensen die als poppen uitzien.
Eigenschappen onvoldoende, want subjektieve parafrase. Geen zinsbedrog, maar
valse konklusie van het oordeel. Aldus poppen of mensen? Kon ik slechts een pakje
Bergson-intuïtie kopen dan kwam ik gemakkelik over dit kennisparadoks. - Zijn
denken dwaalt verder getrouw aan de leuze dat het denken dáar is om te dwalen.
Eindelik sticht hij met een al-chimist, dewelke beweert de de-intuïtie-wekkende
samenstelling te hebben ontdekt, een firma ter exploitering van deze ontdekking.
Monsterwinsten. Iedereen kan intuïtie gebruiken: de koopman, de vrijer, de pastoor.
Hoe hoger men klimt des te noodzakeliker intuïtie. Een bisschop zonder intuïtie is
maar fletse desem. En een paus heeft de intuïtie principieel nodig in zijn branche.
Zelfs de zwarte magiër en de succubus kunnen ze gebruiken, want zij zijn ook niet
al-intuïtief. De alchimist socius is feitelik een souteneur die doodgewoon kokaïn
verkoopt. Maar dat weet de stud. phil. niet. Dat weet de schrijver dezes uit louter
empiriese ervaring.
De direkteur die zich God de Vader noemt en van Rome een eenzelvigheidsbewijs
op die naam heeft bekomen, staat te midden de gevallen panoptikumhelden. Hij is
in sportkostuum en houdt een karwats in de linkerhand. Hij schopt de gevallen
panoptikumhelden als daar zijn: nr. 200, de demi-mondaine uit de tragedie van
Breeske, Notaris Telleke bijna onherkenbaar, de niet voorname heer, - op een hoop.
Hij geeft de atupaalse dichter, die in een kevie zit, te drinken goed-friswater en neemt
zelf een slok soda-whisky. Hij groet beleefd en begint, heimelik monkelend als een
joviaal causeur: ‘Geacht publiek, Dames en Heren.’
Het publiek keurt dit bonniment-begin goed.
‘Mijn hulpregisseur kwam mij in mijn loge bericht brengen dat het publiek duidelik
herkenbaar ongeduld manifesteerde. Alhoewel ik aanneem dat het wel niet zo'n
vaartje genomen heeft, moet ik toch bekennen dat ik het onaangenaam vind op deze
wijze te worden gestoord. U kunt toch wel begrijpen, geacht publiek, dat ik wat
anders heb te doen dan wel mij met het stillen van uw ongeduld onledig te houden.
Daarbij: u zult zelf begrijpen dat dit juist een ondankbare opdracht is.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

254
Want het is juist de essentiële eigenschap van het publiek dat het ongeduldig wordt.
Ik hoop dat de kritiekers mij hier zullen ondersteunen. (Terughoudende goedkeuring
van de kritiekers: jawel, maar...) Van een publiek is slechts een eigenschap zo niet
bewezen, dan toch door alle ervaring gekonstateerd: namelik dat het ongeduldig is.’
De heer J.-K. Huysmans springt op: ‘Dat is ongerijmde kletspraat. Kijk eens, de
middeleeuwen. Lees de mysteriespelen. Zij duurden niet 3 uur, maar vaak veertien
dagen. Toen bleven de mensen goddank, - goddank? jawel goddank, enkel met een
ander aksent gezegd als dat van onze kruidenierspapen, - verschoond van onze
ontdekkingen. Zij leefden hun zuiver leven tussen de polen van God en duivel.’
‘Ik verenig de beide polen in één persoon’, zegt de direkteur.
‘Neen, u is slechts kontrebandewaar, mijnheer, u is iemand met een
eenzelvigheidsbewijs. In de middeleeuwen...’
De vrijdenkers van de loge ‘de ster uit de Molukken’ slaan de heer J.-K. Huysmans
met hun truwelen op het hoofd. Er wordt geroepen: ‘Weg met de achteruitkruipers!
Vive le café du Progrès! Antwerpen Boven! Brood voor de middenstand! Vive
Boulanger! Priez pour le pauvre Gaspard! Vive Mercier! Durchhalten! Jazz!! Sancta
Caecilia, spes unica!’
God de Vader wacht. Kalm en bedaard. Hij heeft sterker dingen gezien. De
Panamakrach. Het volk bestormt zijn banken. Ook zulke volkswoede is ras geluwd.
Eindelik repliceert hij, waardig:
‘De heer J.-K. Huysmans kon nu eindelik toch een einde maken aan zijn mysties
potpourri. Hij houdt geen rekening met de tijd. Hij leert niets van de tijd. Hij is, ik
kan het niet anders uitdrukken, een geperfektioneerd domoor. (Goedkeuring bij de
logebroeders en de moderne kunstkritiekers). Dat hij in zijn boeken over de
middeleeuwen schrijft en dit met de grootste lof, kan ik begrijpen. Dat is zijn vak.
De middeleeuwen zijn hem een goed ontginningsveld geweest. Alors, qu'estce-qu'il
veut. Hij verdient zijn kost. Zijn boeken worden op vele duizenden gedrukt. Dank
de algemene belangstelling voor incubaat en succubaat. Ik zeg: wij zijn moderne
mensen. Aufklärung.’ (Goedkeuring op dezelfde banken).
God de Vader is op weg de sympathieën te veroveren. Maar de O-Wer let er op,
niet bedrogen te worden voor z'n centen. ‘Mijn geld terug! ik wil een fatsoenlike
uitleg! ik wil Jeanne d'Arc zien of ik moet mijn geld terug hebben.’
‘Die Jungfrau - die Jungfrau - die Jungfrau von Orleans!’
De antisemiet stemt in: ‘Weg met de Joden! God de Vader is een jood!’ En weer
gaat het van alle zijden: ‘De direktie moet spreken, de direktie, de direktie.’
‘Zo. Het edelachtbare publiek kiest alzo partij voor deze paap?’ De logebroeders
protesteren: ‘Neen dat nooit, maar...’
De O-Wer zingt verder: ‘Mijn geld terug, mijn geld terug...’
De antisemiet: ‘De Jood zocht een uitweg. Publiek, let op ons gemeenschappelik
belang.’
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De direkteur neemt een nieuwe slok whisky en geeft nogmaals de atupaalse dichter
te drinken.
‘Wat wenst het geacht publiek?’
Deze vraag valt zo onverwacht te midden het algemene ongeduld dat het eerste
gevolg een suggestieve stilte, het tweede een verschrikkelik brouhaha is. De heer
J.-K. Huysmans rolt een sigaret. De ouvreuse zegt: ‘Verboden te roken.’ ‘Waarom?’
‘Parce-que cela me plaît. De vrijheid van de mens bestaat juist daarin een ander mens
iets te kunnen verbieden’, antwoordt de ouvreuse van het panoptikum van God de
Vader. Het lawaai overtroeft hun stil dialoog. Onherkenbare silben. Gesnik. Gejuich.
Gefluit. Gesireen. Stoelen en banken. Men herkent vechtende groepen. De
logebroeders hebben een paar paters neergesmakt. Een kardinaal heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt om la toujours jeune Me Agricola Painperdu, femme
de lettres, te isoleren. Chargez la femme. Lenig de nood van de zwakken. Ledig de
overvloed van de zakken. In het brouhaha ontwikkelt zich het parlementslid tot
gauwdief. Van nevelvlek tot mens. Konstateert echter dat de antisemiet enkel valse
bankies bezit. De vrouw van de predikant is een epileptiese automaat geworden. Zij
valt. Zij staat overeind. Zij valt weer. Een joods student wordt afgemaakt door zijn
corpsbroeders onder het zingen van ‘Heil Dir im Ziegeskranz’. Camelots proberen
hun waar aan de man te brengen. Schone transparante postkaarten. De bekende serie
van het geheime hotel. Me Agricola zucht. Mystiese erotiek. Erotiese mystiek naar
beroemd monster. De zwarte kater van Poe wordt bronstig na een te lang verblijf in
zijn onderaards gevang. De heilsoldaat treedt in het martiale over en heeft ook een
goede dag. Papus verklaart dit alles als een gevolg van zijn magiese kracht. De
kritieker Kalven zal daarover een boek schrijven.
God de Vader rookt een sigaret. Hij mag. Hij is tevreden over het resultaat. De
heer Huysmans heeft afgunstige blikken.
Tot een stem, - die van een waar mensevriend, - roept: ‘Mensen, wat doet gij?
Waarom elkaar bevechten. Niet de mens als individu is schuldig. Bestrijdt de
oorzaken. Niet gevolgen. Op voor de goede oorlog. Vergeet niet de enige vijand.
Dáár staat hij.’
Dit vredelievende woord valt niet op onvruchtbare bodem. Shakehands.
Omarmingen. Gestotter. Broeders. Vrienden. Kinderen. Laat ons leven. Het leven is
schoon. Weg met het gevang. Weg met het panoptikum van God de Vader. De wereld
zonder ruimte. Zonder kategoriese kas.
De pacifist gaat verder. Sluit de gelederen. De studenten antwoorden. Op voor de
goede kamp. Al de mensen staan op. Ballen vuisten. Rukken tot voor het podium.
Dreigen. Vloeken. God de Vader is rustig. Hij toont zijn karwats. Gemor. Nogmaals
karwats met flauw kletsen. De filantroop-pacifist zegt: ‘Ruk hem de karwats uit de
handen’ en doet twee stappen achteruit. Niemand neemt zulke zware taak op zich.
De pacifist: ‘Eendracht maakt macht en kollektief zijn wij onoverwinbaar.’ Gevolg:
allen doen twee stappen achteruit. De kollektiviteit gaat
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kollektief achteruit. Gevolg van de produktiewijze? Leve Marx! Daarop volgt een
depressie. A great collapse om met Lloyd George te spreken. De bezoekers vormen
twee kampen. Hardnekkige debatten. Evolutie. Revolutie. Geen revolutie. Geen
diktatuur. Alles komt op-tijd en stond gelijk het komen moet. Mijnheer Hegel en
mevrouw Hegel, geboren Carletta Marx, hebben de eer u te laten weten dat hun
vandaag een dochter werd geboren. Gaudeamus igitur. De filantrooppacifist meent
nu ook dat feitelik, goed op de keper beschouwd, evolutie beter is en dat in elk geval
deze methode pacifistieser. ‘Wij hebben voor vrede op aarde willen strijden en dat
was vals.’ Bravogeroep. De pacifist, de vrouw van de dominee en de heilsoldaat
stichten het triumviraat van de vrede. Brosjuren worden den verspreid. Het Paradijs
op Aarde. Elk mens een stuk brood. De Aarde een goede Woning. De Vrouw moet
vrouw blijven. - Tot dat de heilsoldaat de filantroop oorvijgt. Twistgesprek wegens
de vrouw van de predikant. Twistappel. Heroïsme van de twistappel. De
predikantevrouw. Zij wil niet de oorzaak zijn dat de mensheid in twee kampen wordt
verdeeld uit oorzaak harer de weg-belemmerende persoonlikheid. ‘Verenigt u,
heilsoldaat en filantroop. Sta mij toe me zelf op te offeren voor de goede zaak. Staat
mij toe dit tranedal te verlaten. Onze geliefde aardkloot.’ Dan bezwijming.
De O-Wer ziet echter de kans weer afnemen, zijn geld terug te bekomen. Hij waagt
een nieuwe aanval. - ‘Uitleg over het stuk of mijn geld terug. Wij vergeten het
gewichtigste. Uitleg over het stuk.’ De kritiekers ontwaken. Slapen en ontwaken is
hun vak. Alsmede uitleg verlangen over het stuk. Een stuk zonder uitleg is geen stuk.
Een toneelstuk zou feitelik uitleg moeten zijn in plaats van een toneelstuk. Hoe kan
men anders over een toneelstuk schrijven? De heer André Voet gilt: ‘Uitleg!’ - ‘C'est
très bien dit’ zegt la toujours jeune Me Agricola Painperdu, femme de lettres. Me
Agricola? Jawel. Inderdaad. De kardinaal is erg vermoeid. Zeventig jaar. Maar... het
idealistiese ‘vier’ van een jongeling. De kritieker Kalven spreekt: ‘Jawel, zo is 't.
Wij begrijpen de inhoud van het stuk niet.’ En dan van alle zijden: ‘Het is een
onzedelik stuk. Het stuk mist ethiek. Er is zelfs geen stuk. Erger dan een cirkus.
Panoptikum of theater, uitleg, de direktie, de direktie.’
Iemand roept: ‘Wij willen.’
De zaal antwoordt: ‘een stuk dat een stuk is, een stuk zonder doden. Van een goed
schrijver. Wij hebben er genoeg van. Zulke groteske klownerijen. Weg met de
groteske. Het echte ware leven. Zoals zoenzo, of zoals zusenzo. Dat zijn
toneelschrijvers. Hoera! een groteske is slechts grotesk omdat zijzelf grotesk is. Een
groteske mist samenhang. En samenhang c'est le nerf de l'art.’
De O-Wer laat ditmaal niet los. Eentonig en hardnekkig akkoord van mijn geld
terug. Zevenslagers knallen. De politie heeft veel werk. De pompiers moeten een
brandje blussen. ‘De kas bestormen.’
Kletst de karwats van God de Vader en de gong dreunt kommando stilte.
De O-Wer, zeker de slimste van de bende, verzet zich tegen deze gehoorzaamheid,
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wil verder lawaai maken met het oog op geharrewar en kas-scheer-je-weg-of-ik-gap-je.
Maar de kunstkritieker betekent hem dat hij, niettegenstaande zijn gewettigde
verontwaardiging, zich goed heeft te gedragen. Als gentleman wel te verstaan, zoals
hij zelf, André Voet, het goede voorbeeld geeft. ‘Men zou denken’, zegt de heer
André Voet in een sierlik aforisme, ‘dat u gewoon is in een gaarkeuken te
frequenteren. Ik verkies het Criterium-restaurant, mijnheer.’ Iedereen wendt zich vol
misprijzen van de O-Wer af. Hij is momentaan een verloren man. God de Vader
wordt kordater. De direktie moet dit publiek een beetje als pak behandelen. Zoniet
onmogelik op te schieten.
‘Jullie bent een beroerd publiek. Begrepen. Laat het jullie eens voor allemaal
gezegd zijn. Zoniet zal ik tot mijn spijt verplicht zijn drastiese maatregelen te treffen
om de orde te handhaven.’
Een niet banaal resultaat. Enkele schuchtere stemmen: ‘Neen, ik ben niet beroerd;
't zijn de anderen. Die vervloekte O-Wer maakt zo'n herrie. Ik gedraag mij goed.
Zoals het hoort onder fatsoenlike lui.’
De heer André Voet staat overeind en verklaart: ‘Ik neem de gelegenheid te baat
om de eer te hebben de direktie te verzekeren dat enkelen onder het publiek, - en
zeker zijn deze enkelen de élite van de geest, - daartegen protesteren eenvoudig met
dit pak te worden geïdentificeerd.’
Iedereen bewijst nu dat de anderen het Janhagel zijn. Tot God de Vader, klementer
geworden, doch in de overtuiging dit publiek een laatste direkte toe te dienen,
gemoedelik zegt: ‘Wat wil het publiek feitelik van de direktie? Een ogenblik. Ik
persoonlik doe mijn uiterste best allen tevreden te stellen. En daar mijn uiterste best
het inbegrip van al het wensbare omvat, is het mij onbegrijpelik, ja is het zelfs
apodikties ondenkbaar hoe het kan geschieden dat jullie ontevreden bent. Want, - en
dit zeg ik niet om te boffen, maar als eenvoudige konstatering van de primairste
waarheid, - wanneer iemand onder het publiek in mijn panoptikum ontevreden is,
dan ware het wijs van hem, alsmede de enige uitweg, de schuld bij zichzelf te zoeken,
en niet bij de direktie, de regie en de dramaturg. Dan ligt de oorzaak dezer
ontevredenheid in zijne, nog niet gesublimeerde natuur. 't Spreekt van zelf dat dit zo
is en niet anders. Ik weet ook dat de helden die ik tot hiertoe heb voorgevoerd, niet
een absolute konkretisering van de heroïese idee zijn. Maar waarom moeten mijn
helden helden zijn? Is een versmelting van held en harlekijn niet veel meer
belangwekkend. Jullie meent misschien ook dat mijn helden al te mieserabel op een
patroon zijn geknipt. Is dit jullie mening dan moet ik dezulke terugvoeren op een
ongekultiveerde zinnelikheid. Dan begrijpen jullie geen nuancering, niet de differensen
die een etsnaald-geest wel begrijpt. Of zouden mijn helden onnatuurlik zijn? In mijn
panoptikum is niets onnatuurlik, dames en heren, reeds alleen per hypothese.
Hoogstens wedernatuurlik. En zulke dingen zouden jullie toch moeten interesseren,
heren kritiekers, kunstminnende dames, heren van de psycho-analyse en
psycho-analyse minnende dames. Trouwens vind ik persoonlik dat mijn helden
buitengewoon natuurlik zijn. Mogelik is dit de
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mening van elk auteur, - want, jawel ik ben ook de auteur. Vinden jullie mijn stukken
langdradig? Vergeet niet dat ik ook rekening moet houden met de akteurs en dezen
wensen steeds kanjerrollen. Om dit te begrijpen is de methode van indenking in de
stiel van akteur de gemakkelikste weg. Jullie houdt wis en zeker ook niet van
onbeduidende rollen, of wel? - Ten slotte: het best zou zijn dat een uwer mij de
bizonderste klachten voordroeg. Natuurlik op al te persoonlike klachten kan ik niet
ingaan.’
Niet zodra is dit voorstel goedkeurend onthaald, of er ontstaat een geharrewar dat
in waanzinnig tempo crescendo gaat. God de Vader schijnt te weten wat dit betekent.
Ach wat... hoe kan hier het werkwoord ‘schijnen’ worden gebruikt. God de Vader
weet natuurlik, - het weten is de essentie van God de Vader, - wat dit betekent. De
heer J.-K. Huysmans en de schrijver dezes, - de enigen die bij dit geharrewar passief
zijn, - doen echter hun uiterste best de zin van dit geharrewar te snappen. Om geen
illusies teleur te stellen, moet voorop worden gezegd dat het beschrijven van dit
geharrewar boven de kracht van een auteur gaat. Dáár staat Me Agricola Painperdu,
vergeet haar rol van toujours jeune, krijst, snikt, schopt. Maar zelfs de kritiekers
hebben hun galanterie afgelegd. Zij laten Me Agricola niet zonder verzet schoppen;
integendeel verzet de heer André Voet haar meerdere welgeslaagde hoekslagen. Het
parlementslid wil op het podium springen. De antisemiet heeft hem te pakken. De
vrouw van de dominee en Papus lutteren. Soms schijnt het een hysteries coïteren.
De jonge skribent, Dr. Theol. Dante-Gabriel Kop probeert op stiekeme wijze op het
podium te geraken. Enkele apachen hebben reeds vijftig personen afgemaakt. De
slag evenwel concentreert zich rond het podium. Messen schitteren. Bloed stroomt
over witte gilets in zijde en in Casimir. De vrouwen staan gierend. Naakt of in
soiréelompen. Wildedans. Men bijt in kuiten. In de hals. De levensknoop overbijten.
Vooruit. Stoelen worden aan spaanders geslagen. Hersenen spatten in de rondte.
Hopen lijken. Gewonden. De gewonden liggen onder de doden. Zo: langzaam
uitstervend gerochel en sourdine. Vrouwen lesbiese drift in ambivalens nu. Naalden.
Kammen. Vlees. Op zieltogenden wordt gedanst. Gestept. Schrille sireen. Dof
neerploffen. Handen benen. C'est le cancan. Le can-can!! En stemmen. Ik zal het
woord voeren. Ik ben kritieker. Ik ben parlementslid. Gewoon te spreken. Spreken
is mijn vak. Ik ben doctor in de theologie. Spreek 't best met God de Vader. Ik ben
psycho-analytieker. Ik ken de massa. Jij zegt slechts jouw mening. Ik ben antisemiet.
Die jood zal ik het even zeggen. Jullie bent allen te mak. Het gaat hier om het stuk.
Kritiekers moeten spreken. Neen vrouwen moeten spreken. De rol van de vrouw in
de samenleving. De stem van het proletariaat. Ik ken Volapuk. Neen frans. La ville
lumière. De vrouw moet vrouw blijven. Esperanto. In Vlaanderen vlaams. En avant
le cancan! Le Can-can. Bijten. Schoppen. Vernietig de vijand. Voor God en
Vaderland. La guerre sociale. De prins van Orleans moet spreken. Hij is onze Vorst.
Leve Bourbon. Leve Cumberland. Leve Cumcumberland. Save our souls. De magiër
moet spreken. Vive la bavaroise! De fakir. De vakman in het schrijven van
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stukken met de pen heeft het recht zijn oordeel te vellen. Hij alleen. De kunstkritiek.
De minister van oorlog moet spreken. Wij eisen de staat van beleg. Weg met de
militaristen. Sluit de gelederen. Debout les damnés. De studentesenaat hoort de
toekomst. Le can-can! Hop! hoert!! Moed!!! Le Can-can!!!!
Een stem, éen enkele stem brengt deze menigte een ogenblik tot zwijgen. Misschien
meent de geachte lezer het is de stem van God de Vader. Dit is niet het geval. Het is
de stem van een stouwer. En deze stouwer zegt: ‘Excuseer me a.u.b. dat ik zo
vrijpostig dit twistgesprek onderbreek. Dit doe ik slechts daar ik meen dat ik de
sleutel van de oplossing in handen heb. Zo gehoorzaam ik dan ook aan de stem van
mijn geweten die zegt dat spreken plicht is, wanneer zwijgen geen plicht is. Ook de
haan kraait wanneer hij kraaien moet. En zo doe ik niets anders dan de wetten van
de natuur gehoorzaam te volgen. Ik wend mij aldus sprekend tot de direktie om de
heer direkteur mede te delen dat ik geloof, ja zelfs dat ik daarvan overtuigd ben dat
het publiek, hetwelk reeds vele onmogelike stukken heeft gezien, ja zelfs dat het
publiek dat steeds onmogelike stukken aanschouwt en hoort, want het staat gelijk
een paal boven water dat elk stuk onmogelik is; dat ik aldus overtuigd ben dat het
publiek niets heeft tegen het stuk, aangezien dit element van een theater totaal
onbelangrijk is; dat het publiek zelfs nooit daaraan heeft gedacht op het stuk kritiek
te oefenen, want dit zou dwaas zijn en het publiek weet dat elk stuk natuurnoodwendig
beneden alle kritiek staat en dat een toneelstuk juist daardoor zin heeft, wanneer het
geen zin heeft; dat het dus ook volkomen onverschillig is welk stuk wordt gespeeld,
aangezien alle stukken zinloos zijn en dus als toneelstuk alle stukken zin hebben;
neen, ik zou zelfs durven zeggen dat het publiek om het stuk-voor-zich zeer tevreden
is, want zelfs wanneer het publiek eens bij wijze van scherts zegt dat het stuk geen
zin heeft, dan kan daarmee toch enkel een fraai ingekleed woord van lof zijn bedoeld;
jawel, ik ben er van overtuigd dat het publiek om dit stuk zeer tevreden is, aangezien
dit stuk onze ervaring dat stukken zin hebben daardoor dat ze er geen hebben,
onderlijnt. De zaak is eenvoudig deze dat het publiek met recht verbolgen is in een
zo slecht, zo ongemakkelik theater te zijn gelokt. De verlichting is slecht en de
verwarming, - indien verwarming, - is even slecht. Maar het ergste van al is dat de
zetels zonder konfort zijn. Ik die in een orkestzetel zit, - en wat een orkestzetel, - kan
niet eens mijn benen uitstrekken zoals ik wil. De orkestzetels staan te dicht op elkaar.
Ik moet de benen terugtrekken tot aan de kin. Waar blijft dan het genot van het theater.
En indien zulks reeds het geval met de orkestzetels, wat zal dan te zeggen zijn van
de engelebak. Hier doe ik niets anders dan, naar het voorbeeld en het exempel van
alle grote vaklieden in het schrijven met de pen, een spreuk van het evangelie
toepassen, namelik die, dat wanneer het groene hout niet deugt, het dorre ook niet
kan deugen. Ik zeg dus: indien aldus geschiedt met de orkestzetels, wat dan met de
engelebak? en nu zeg ik u: antwoord wanneer dit mogelik is.’
De direkteur knikt lachend. ‘Dat is ten minste een gegronde klacht. Enkel een
principiële vergissing. Ik heb nooit beweerd dat mijn panoptikum-theater modern
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konfort bood. Wie mijn etablissement bezoekt doet dit natuurlik op eigen
verantwoordelikheid. Ik vind het ten slotte buitengewoon vrijpostig te eisen dat ik
konfortabele zetels ter beschikking zou stellen. Je komt hierheen om mijn stuk te
zien en niet om te slapen. Een konfortabele zetel moedigt tot vadsigheid aan en ergo,
vergeet men het stuk. Maar het stuk juist is het gewichtigste. Je gelooft toch niet dat
je hierheen komt om het gemakkelik en konfortabel te hebben. Of ben-je zo dom?
Is dit laatste het geval dan wil ik hopen dat het een persoonlike aanleg is en dat het
publiek zich niet solidair met jouw rede verklaart. Of is het publiek solidair met deze
stouwer die een theater bezoekt om het konfortabel te hebben? Is dit het geval?’
Goed gesproken. Want natuurlik verontwaardiging onder het kunstminnende
publiek. Zo een stouwer. Beledigt de kunst. Ame triviale. Alleen centen verdienen
kent hij en anders niet. Maar er zijn hogere zijnswaarden. Wij bezitten die. Namelik.
En niet te vergeten. Wij zijn niet solidair met deze triviale ziel. Wij staan hoger. Wij
staan heel hoog. Wij zweven. Etheriese sferen. Wij begrijpen de muziek der sferen.
Wij hebben Bergson gelezen. Wij zweven steeds. Wij zijn geen aardwormen. Wij
maken ons vrij van onze ‘vleselike tunica’. Om met Augustinus te spreken. Wij
verstaan kunst. Om kunst te verstaan moet men slim zijn en diep. Wij zijn slim en
diep. Wij verkiezen het brood van de kunst boven het andere brood. Ook als dit
wittebrood is. Want eerst de geest. De geest staat boven alles. Dit begrijpen wij. Deze
stouwer niet. Wij zijn geen stouwers. Wij zijn opperstouwers als ge wilt, maar geen
stouwers. Zie, wij zweven reeds in hoger regionen. Waar het goed, o waar het zo
goed is! Die Seele. Die Seeee-le. (Gerekt uit te spreken, ongeveer alsof men lang
aan een zeel trok; wie weet zijn deze woorden van éenzelfde oorsprong. In elk geval
hebben zij tans ongeveer dezelfde betekenis, met dien verstande dat het eerste woord
op de geest, het tweede op de materie betrekking heeft). Kortom: diep menselike
solidariteit op de rug van de stouwer.
Schuimbekkende woede van de O-Wer. De auteur zegde reeds dat de O-Wer de
slimste van heel de bende is. Hij doorziet het manège van de direktie. Steeds op het
valse spoor voeren. Boerebedrog. Hij roept dus: ‘Ik maak op het gemene boerebedrog
van de direktie attent. Mensen, past op. Toont u solidair tegenover de direktie. Ons
verzet gaat tegen de direktie. Waarom. Omdat wij bedrogen worden voor onze centen.
Wij willen onze kaarten teruggeven. Wij nemen onze entréebiljetten niet aan.’
‘Plagiaat van Dostoiefski.’
‘Ik zoek geen originaliteit. Ik wil mijn centen terug. En of deze intentie geplagieerd
is of niet, kan mij niet bommen. Wij worden uitgebuit. Uitgezogen. Kijkteensaan,
de direktie verdomt het zelfs figuranten te engageren en neemt het publiek als
figuratie. Betalen wij soms entrée om als figuranten in het abele spel van God de
Vader te mogen fungeren. Is dit panoptikum-theater bedoeld als een cyniese
aftruggelarij. En ons protest heeft slechts voor gevolg dat de direktie dit protest
gebruikt om een nieuw verschrikkelik toneelspel te ensceneren, een sadis-
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tiese klucht der vergissingen, zodat nu reeds een vierde van het publiek werd
afgemaakt, de anderen hun portemonnaie gestolen en enkele maagden werden
verkracht. (Op dit gezegde van de O-Wer schijnt, - van het werkwoord schijnen - de
popmens of de menspop nr. 200 onder de doden op het toneel te bewegen, precies
alsof een herinnering hem wakker schudde. L'Oiseau bleu. Een indrukwekkend
moment als deze pop schijnt overeind te staan. Dan schijnt het alsof deze popromp
bij middel harer poparmen haar popkop neemt en deze weer op hare popromp plaatst.
Ook schijnt zij, - of hij, ingeval popmens in plaats van menspop, - de mond te openen.
Maar zij of hij spreekt niet, schijnt niet te spreken. Zij of hij valt. Een psycholoog
verklaart het fenomeen: massa-hypnose. Daardoor bewezen dat de pop scheen de
mond te openen, doch niets zegde. Want in de gewone werkelikheid opent men
slechts de mond om iets te zeggen. Zo behoort dit fenomeen niet tot de gewone
werkelikheid. Het is een realiteit, doch slechts als massa-hypnose. Oordeelsbedrog
in zover dat hetgeen in hypnose gebeurde voor het gewone gebeuren wordt gehouden).
De O-Wer laat zich door geen trucs van zijn stuk brengen. ‘Er moet een einde
worden gesteld aan deze klucht. Wij komen hier niet in het theater om ons te laten
bedriegen. Dat is de enige overtuiging die ik er op na hou. Maar des te hardnekkiger,
want concentratie in éen. Ofwel belooft de direkteur ons plechtig, in de toekomst
stukken te vertonen die ons aangenamer zijn, of in geval het om éen enkel stuk gaat,
het vervolg zo te modificeren dat het ons bevalt; ofwel wordt de direkteur onder
kurateel gesteld, een kurateel bestaande uit vijf personen onder het publiek. In geval
de direktie geen benul heeft van toneel en van publiek, dan blijft geen andere uitweg
dan ons lot zelf in handen te nemen.’
De direkteur is merkbaar ongeduldig geworden. Deze O-Wer is een slimme kwast.
Hij heeft eindelik begrepen hoe hij het publiek op zijn hand moet krijgen. Deze
uitvinding van het kurateel, samengesteld uit vijf toeschouwers, is een machtige zet.
Dit ziet God de Vader in. ‘Goed’, zegt hij tot het publiek, ‘ik wil wel uw verlangen
met de nodige aandacht bestuderen. Doch kan ik mijn stukken slechts dan modificeren,
wanneer ik dit verlangen ken. Het zou nu al te goedkoop zijn te antwoorden dat een
theater-direkteur het verlangen van zijn publiek moet kennen, ja dat hij het kent.
Deze fatalistiese opvatting springt al te gemakkelik met het probleem van de vrije
wil om, en daarmede in samenhang met het probleem van het geweten. Deze garantie,
dewelke bijv. mijn konkurrent van het theater Islam geeft, is dwaas omdat zij
elementen van het direktoriale plan, - dat van mij, God de Vader dus, - op het plan
der toeschouwers wil overbrengen. Het is te zeggen dat deze garantie in de gesloten
eenheid publiek met vreemde elementen opereert, die zuiver direktoriaal, slechts
toepasselik zijn in de sfeer van het direktoriale, spijts het hun voorzittende princiep
apodikties waar is. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Alhoewel ik dus als
theaterdirekteur wel weet wat jullie verlangt, - immers een theaterdirekteur kent zijn
publiek, - is het toch noodzakelik dat jullie de essentieelste wensen voordraagt. Wie
aanspraken stelt,
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moet deze aanspraken ook stellen. Zo iets dekt zich volkomen, zelfs woordelik niet
waar?’
Een jongmens is op stiekeme wijze op het podium geraakt. Hij heeft lange lokken,
glimvet. Lavallière; insgelijks glimvet. Vrij elegant in een konfektiekostuum. Au
Bon Genie. Broeken van 29 fr. aan. De laatste Bohème? Waarom langer wachten.
Het is de reeds hoger vermelde, wis en zeker pas gepromoveerde Dr. Theol.
Dante-Gabriel Kop.
Dr. Dante-Gabriel Kop spreekt als volgt: ‘Ik spreek in naam van het publiek. Ik
ben de stem van het publiek. Het publiek heeft mij gedwongen te spreken. Een
ondankbare taak die ik slechts gedwongen op mij heb genomen. Aldus tors ik (hierbij
het gebaar van torsen) deze zware last te spreken in naam van het publiek. Ik verzoek
u dit niet te willen vergeten, nietwaar? Ik spreek dus in naam van het publiek, in
naam van de manslieden en in naam van de vrouwen, van dit zo lief-zondige geslacht,
van dit fijne bonbonnière geslacht, kortom van dit geslacht joujou. In naam van dit
publiek van beider kunne breng ik onze wensen voor. Dit impliceert ten eerste een
sterk woord van afkeuring voor het tot-nu opgevoerde spul. Ik maak er op attent dat
ik in naam van het publiek spreek. Het gaat dus niet om mijn persoonlike mening.
Zo niet ware het gemakkelik mij mat te zetten. Nietwaar?-Neen ik spreek in naam
van het publiek, noteer wel in naam van het publiek van beider kunne. Mijn woord
heeft dus wel degelik objektieve geldigheid zou ik denken. Uw stuk, mijnheer de
direkteur, heeft geen samenhang. En daarom is het ook juist te zeggen, - overigens
spreek ik in naam van de meerderheid, - dat uw stuk geen stuk is, maar wel meerdere
stukken; eenvoudig een amalgaam van meerdere gegevens uit dewelke een goed
auteur vele spelen zou halen. (Opmerkelik is het dat de doctor niet erg wordt gesteund;
enkel Me Agricola Painperdu, femme de lettres, en de kunstkritiekers applaudisseren
af en toe). Ik wil daarom niet zeggen dat uw stuk helemaal slecht is. Zeker heeft het
kwaliteiten. En overigens wie van ons schreef in zijn prilste jeugd niet een dergelik
toneelstuk. (De O-Wer roept: “Meer op de man af”). Enkel is uw stuk te groen, veel
te groen. Daarom is het slecht. (Goedkeuring van de O-Wer en zijne kornuiten).
Daarom is het stuk archislecht. Vergeet niet dat u voor volwassenen speelt. Jawel,
mijnheer de direkteur, uw akteurs spelen voor volwassenen. Vergeet dit niet. En het
ons geboden stuk is werkelik geen stuk voor volwassenen. Geen plan. Geen bouw.
Geen architektuur.’
God de Vader onderbreekt: ‘Is dit het bizonderste wat tegen mijn stuk wordt
voorgebracht. Hebben de geachte heren professoren en kunstkritiekers geen andere
opmerkingen te maken.’
Natuurlik wel. Opmerkingen van alle zijden. Me Agricola Painperdu, femme de
lettres, zou het beter vinden indien men van tijd tot tijd een historiese figuur deed
optreden. Ook vindt zij het veel beter la dame aux Camélias in kostumen ‘du temps’
te spelen, dan wel in moderne kledij zoals dit vaak gebeurt. Een kubist wil kubistiese
dekors. De O-Wer dringt er vooral op aan niet meer als figurant te
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worden gebruikt. Daarvoor heeft hij niet betaald. De heer André Voet wenst het stuk
minder grotesk. De heer Johan Kalven zag liever meer brio, meer elan; het is allemaal
zo flauw. Meer artisticiteit. De domineesvrouw wenst meer metafysiek. Ongeveer
50% meer. Wat is een toneelstuk zonder metafysiek. De heilsoldaat wenst een
campagne tegen het heilsmisbruik, de antisemiet een voor het germaans kristendom.
Papus vindt de stukken te onmagies. De studenten menen dat er te weinig vaderlandse
liederen gezongen worden. Een socialisties afgevaardigde wenst een dialektiese
uiteenzetting over Marxisme-reformisme, bij middel van het toneel zinnelik-bevattelik
gemaakt. Een gek wenst niets. Een pianolerares hoorde gaarne af en toe een stukje
Schumann. Een demi-monde de Ave Maria de Gounod ofwel ‘il fait si doux près de
toi’. Jacques Dalcroze mocht de zaak ritmieser. Gymnasiasten willen ‘des femmes
à poil’. Oude heren: iets zoals Salome of Lydia uit Quo Vadis, maar zonder maillot.
De schilder Florentijn Dingemans vindt dat er te weinig over hem wordt gesproken
in het spul. Homard-El-Pan-Germahn integendeel vindt dat er te veel over zijn vroeger
werk wordt gesproken; wat echter niet het geval is waarvan de blote mogelikheid de
angst van deze man in profylaktiese aktiviteit zet.
Het gelaat van God de Vader schittert paroxisties een goede lach. Het ogenblik is
gunstig.
‘Laat ons een ogenblik de stelling van het publiek-als-geheel-genomen aannemen,
d.w.z. stellen wij voorop dat mijn stuk slecht is. Reeds zie ik mij gedwongen mijn
rede te onderbreken, om even te lachen, wat mij feitelik niet kleedt. Maar enfin: ik
moet lachen. Want zelfs deze stelling die ik jullie naar het hoofd werp, is geen
ogenblik aanneembaar. Ook niet met mijn beste wil. De stouwer immers heeft zo
juist verklaard dat hij het stuk buitengewoon plausiebel vond; enkel had hij grote
reserves te maken wat betreft het konfort van het theater. Mijn stuk is dus niet slecht
voor het publiek als geheel genomen. Hoogstens is voor deze mening een meerderheid
te vinden. Zomede betreden wij een kies terrein. Want ik weet heel goed dat de heer
Dr. Dante-Gabriel Kop, dewelke herhaaldelik heeft verzekerd in naam van de
meerderheid te spreken, niet van mening is dat de meerderheid steeds gelijk heeft.
Ook zo fijnvoelige mensen als de heer André Voet zullen het wel niet onvoorwaardelik
met de meerderheid houden. Nu is het echter wezenlik dat wij naar een
onvoorwaardelik kriterium zoeken, aangezien een voorwaardelik kriterium, dat valt
met deze voorwaarden, mijn duurzaam panoptikum-theater niet helpt uit de
moeilikheid die, in mijn sfeer, absoluut is. Zouden wij misschien met Ibsen kunnen
zeggen dat de minderheid steeds gelijk heeft? b.v. de stouwer dewelke niets op het
stuk-voor-zich afdingt, maar enkel het konfort kritiseert. Deze veronderstelling deed
ik enkel omdat zij op zich-zelf absurd is. De antithese meerderheid of minderheid
kan ons dus geen weg naar algemeengeldigheid bieden. En wanneer ik zelfs aanneem
dat de meerderheid gelijk heeft, dan volgt wel daaruit dat mijn stuk slecht, - een
ogenblik - relatief slecht is. Mijn stuk is voor de meerderheid van het publiek slechts
relatief-individueel slecht. Maar niet abso-
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luut. Ware dit wel het geval, dan moest de meerderheid mij ten minste éen wezenlik
negatieve eigenschap van mijn toneelwerk kunnen aanduiden. Het gaat hier om een
zaak van zuiver materiële orde en bijgevolg blijf ik bij het positieve, bij het
empiries-experimentele. Inderdaad weinigen zullen akkoord gaan met Papus waar
hij verklaart dat de slechte eigenschap aan mijn stuk, zijn onmagies karakter is. En
eveneens wensen zeker niet velen een kubisties dekor, of een sterker ritme of een
vertoog tegen het alkoolisme. Deze opsomming ware te vervolgen tot de laatste
mening van deze zogenaamde meerderheid. En nochtans vormen deze meningen die
gewoonlik individueel-vereenzaamd staan, zonder de geringste steun, de algemene
mening dat mijn stuk “slecht” is. Edoch, zodoende wordt dit hoedanigheidswoord
“slecht” zonder betekenis, zonder inhoud. Zo wordt het uitzeggen van deze eigenschap
als algemeengeldig ook absurd, waar men deze eigenschap niet kan ondersteunen
door eigenschappen van de eigenschap. “Slecht” is dus hier slechts een algemeen
noemer voor individuele onlustmomenten. Zo vervalt deze eigenschap, - zuiver
negatief gecreëerd, eenmaal aan het positieve getoetst weer onmiddellik in zovele
individuele onlust-momenten, zoals deze zich zoëven hebben vertoond in de
onverzoenbare polyfonie van zoëven. Maar dan is mijn stuk niet slecht. Ten minste
ontbreekt het bewijs. Want een optelling van persoonlike onlust-momenten kan toch
niet bewijzen dat mijn stuk absoluut slecht is. Men zou hoogstens kunnen zeggen
dat mijn stuk zo is dat het bij de meerderheid zeer verscheidene gevoelens van onlust
wekt. Doch zoiets zegt niets tegenover een mogelike these dat mijn stuk absoluut
het gevoel van lust beantwoordt. Alle onlust-momenten vervallen éen na éen, zodat
er ten slotte niets dan het positieve van mijn stuk als algemeengeldig overblijft. Zodat
jullie door jullie gehuil slechts hebt bewezen dat mijn stuk uitstekend is. (Karwats
kletst). Waarom hebben jullie dan niet geapplaudisseerd? of begrijpen jullie de
draagkracht van jullie mening niet?
- Natuurlik is er nog een tweede mogelikheid om de waarde van mijn stuk te
toetsen. Niet van het experimenteel-empiriese uitgaande, maar van het apodikties
goede en schone, als eenheid zoals in het griekse woord. Wij zouden dus de begrippen
die beantwoorden aan de woorden “schoon” en “slecht” en hun toepassing, goed of
slecht stuk, axiomaties moeten vooropzetten. Maar dat heeft voor jullie geen zin. Bij
het apodiktiese hoort de zekerheid en bij jullie de schijn. Wanneer jullie ten minste
een begrip van het begrijpen hebben, moeten jullie dit vaag begrijpen. Jullie bent zo
gedetermineerd dat de schijn jullie biologies milieu is. Jullie vijfde korrelaat, jullie
vijfde dimensie is juist de schijn. Dat weten jullie natuurlik niet. Dit is feitelik het
enige dat jullie positief bezit, dit niet-weten-om-jullie-schijn. Dit hoort overigens bij
de schijn. Want de als schijn herkende schijn is geen schijn meer voor het subjekt,
aangezien dit herkennen een vermogen impliceert dat boven de schijn uitgaat. En dit
vermogen gaat boven jullie vermogen uit.
- Het publiek kan dus niet het gespeelde stuk aan een apodiktiese idee toetsen.
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Alleen kan dit de toneeldirekteur die boven het biologies-gedetermineerd zijn van
het publiek als publiek verheven staat. Trouwens kennen jullie slechts de of beter
een schijn van het stuk, maar niet het stuk-voor-zich. (Karwats kletst). Begrepen.
Maar om het stuk te korrigeren behoort een zuivere kennis en niet een relatieve.’
Het publiek knikt. Ja, als men het zo op de keper beschouwt. Enkel de antisemiet
en de O-Wer houden goede moed. ‘Een feit blijft als een paal boven water, namelik
dat niemand zich amuseert; dat het stuk niemand amuseert.’
De karwats kletst een, twee, driemaal.
‘Houdt op met dat gelullemattijs, of denken jullie dat ik mijn rede nog eens opnieuw
ga debiteren? Wat betekent dat niet amuseren. Is dat mijn schuld? - Principieel mijn
schuld kan dit nooit zijn. Enfoncez-vous cette idée dans la tête. Prent u dit goed in
het hoofd. Begrepen. Wanneer jullie niet eens kunt zeggen wat “unpleasant” of
“désobligeant” aan mijn stuk is, dan moet ik je beleefd verzoeken niet te klessen.
Beleefd en dringend. Overigens gaan jullie van een onmogelike hypothese uit en wel
van deze dat jullie in het theater gekomen bent om jullie te amuseren. Zulke naïeve
opvatting zal elk vernuftig mens van de hand wijzen.’
De kritiekers: ‘Natuurlik. Een al te naïeve en al te banale opvatting. Op het toneel
hoort ook tragiek thuis. Sofokles. Verder Aristofanes. Natuurlik.’
‘Neen, mijnheren, niet eens tragiek. Ik begrijp werkelik jullie aanspraken niet. Het
is net alsof jullie baas bent in mijn theater. In mijn theater! (God de Vader gromt).
Het staat jullie vrij de plaats te ruimen. Verdere vrijheden kan ik niet dulden. En de
kritiekers die vrijbiljetten hebben, mochten wel een beetje minder solidair zijn met
deze huilende heer, die zijn geld terugwenst. Zij hebben er niets bij te winnen. Of
wensen de kritiekers soms nog extra?’
De moed der vertwijfeling is het elan van de O-Wer. ‘Waarom werden wij dan
binnengelokt. De klown op de estrade van de tent heeft ons gegarandeerd dat er geen
schoner theater kon bestaan, - let wel kon bestaan, - dan het Panoptikum van God de
Vader. Dat is gemeen bedrog. De klown heeft geroepen: allez-y, on s'amuse.’
‘Wat is een klown, mijnheer? - Weet je dan niet dat een klown een pretmaker is.
En sedert wanneer is het gewoonte een pretmaker op zijn woord te geloven. Er staat
toch geen straf op wanneer jullie de klown niet gelooft. Ergo. Zwijgen. De klown
maakt reklame voor mijn panoptikum. Dit is mijn goed recht voor mijn panoptikum
een klown als reklame-grapjas te engageren. Dit is zelfs mijn plicht, indien ik het
met mijn onderneming goed meen. Jullie komt hier binnen op jullie
verantwoordelikheid. Jawel. Verder: Lasciate ogni speranza voi... enz. zoals in
Larousse partie rose.’
‘De klown heeft zelfs de kinderen gelokt. Denk eens aan: halve prijs.’
‘Het staat elk direkteur vrij filantropies te zijn. En hoe men het ook kere halve
prijs in plaats van volle prijs is wel degelik filantropie.’
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‘Je hebt de ziel van onze kinderen bedorven. Het stuk is zeker niet voor kinderen
geschikt. En nochtans is het klaar dat ouders in de zin “kinderen halve prijs” een
zedelikheidsgarantie ontdekken.’
‘Heel juist. Op ontdekken staat geen taks. Nochtans draagt eenieder de
verantwoordelikheid voor zijn ontdekking. Zie geval Plinius. Denk aan Plinius,
jongmens, en je zal over ontdekkingen meer stoïcijns oordelen.’
‘De militairen werden op dezelfde wijze gelokt.’
‘Dit heb ik gedaan om figuranten voor “La Juive” te hebben.’
‘Ongehoord. Betalen en dan nog op de koop toe mijnheer de Direkteur dienen.’
‘Ben ik geen goed direkteur. De aandeelhouders zullen mij loven.’
De O-Wer, de antisemiet en een paar volgelingen willen de zaal verlaten. God de
Vader waarschuwt ten laatste maal. ‘Zo’, zegt hij. En verder: ‘Het stuk is in volle
gang. Zoals in elk goed theater blijven de deuren gesloten tot na de voorstelling. Dit
niet als princiep, maar een kwestie van orde. Het goede publiek moet niet lijden
onder de druk van het boosaardige. Politiemannen, doet uw plicht en drijft deze heren
terug op hun plaats. Zo nodig bedient u van uw matrakken, een uitstekend wapen
dat ik u als in-driehoek-alvoorziende met het oog op deze mogelikheid heb geleend.
Moesten de heren het stuk al te bar vinden, dan kunnen zij brownings aan de kas
kopen. Ik verzoek ze beleefd, wanneer ze dit van plan zijn, dit plan dan ook
onmiddellik uit te voeren, want de voorstelling continueert. Dus nog slechts een paar
minuten voor de heren die een browning willen kopen. Zelfmoorden moeten in de
orkestbak worden gepleegd.’
De kas verkoopt een paar revolvers. Bijwinst. Zonder bijwinst kan geen theater
bestaan. Doffe knal. Een twee drie. Vier. Misschien vijf.
Het publiek spreekt met veel lof over het stuk nu. Er worden bloemtuilen op het
toneel gebracht. God de Vader krijgt de volledige werken van Sofokles en deze van
André Voet, zijnde een droomboek, een kookboek en manuel de savoir-vivre. De
kritiekers seinen schitterende recensies. Morgen vroeg verschijnt de lof van het
theater in 200 talen. United Press. American Press. Manchester Guardian. Svenska
D. Der Kurier von Lippe-Detmold. Rotterdammer. De Vliegduif van Londerzele.
American Drinks. Manhattan.
God de Vader knikt dankbaar. Een teken. Kapelmeester.
Een schele man met een harmonika. Stilte. Wijding. Feestelik speelt hij de
braziliaanse Matchiche.
T'as l'air d'un cul
t'as l'air d'un con

Het publiek staat recht bij de eerste klanken van dit nationaal hymne. Ontroering.
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De bende van de stronk
Een romanties verhaal van roof en liefde
I
Iedereen kent deze venters dewelke naar een eenzijdige hypertrofie Hidaljanen worden
geheten, - wat verder de nationaliteit van deze venters niet in het geringste bepaalt.
Eveneens is het bekend dat zij zich als venters op het gebied der plastiese reproduktie
hebben gespecialiseerd en dat zij voornamelik vier figuren verkopen of beter gezegd
te koop aanbieden, namelik Dante, Beatrice, Mefisto en, als tegemoetkoming
tegenover de burgers van Atupal, Maxeen, de burgemeester van Makstad.
Overigens is dit voor onze geschiedenis minder belangrijk. Belangrijk integendeel
is de wijze waarop zij hun koopwaar uitstallen. Iedereen kent ook hun etalage:
vensterboord, standbeeldvoetstuk of publieke tuinbank. Zij stellen hun waar op,
verdwijnen bij de bistro van de hoek, halen 's avonds hun koopwaar af, keren
huiswaarts en leven. Dit mag ekonomies merkwaardig klinken: hoe mensen daarvan
leven hun koopwaar op een tuinbank tentoon te stellen, verder de ganse dag drinken
en eindelik eenvoudig huiswaarts keren. Het is nochtans de zuivere waarheid en
ekonomisten welke hier naar een verhouding tussen voortbrengst en verbruik zouden
zoeken, zijn beslist op een dwaalspoor, wat ten overvloede de relativiteit van de
ekonomiese kategorie der verhouding tussen voortbrengst en gebruik bewijst.
Voortbrengst? Wij zegden reeds: Dante en Maxeen. Wij willen ook niet ontkennen
dat het wel eens kan gebeurd zijn dat een dezer venters een afgietsel van Dante heeft
verkocht. Bewezen is dit echter niet en nooit heeft iemand zulke verkoop kunnen
konstateren. Wel hebben sommigen reeds een aanbod gehoord van een eventueel
koper tegenover een God-weet-door-welk-toeval ter plaatse zijnde venter. Doch,
zoals gezegd, van een werkelike verkoop kon tot hiertoe niemand, niemand iets
positiefs ervaren.
Niet minder overbekend als hun waarschijnlike modelleurs zijn de beelden en de
wijze waarop zij ten toon worden gesteld. Merkwaardig is dat deze buiten
waakzaamheid opgestelde Dante nooit een ongeluk overkwam, nooit armen of benen
verloor. Armen of benen natuurlik bij wijze van schrijven: de figuur van Dante is
genoeg gekend om de kennis te kunnen vooruitzetten dat deze dichter van oudsher
nooit meer dan een hoofd en een paar schouders heeft bezeten. En ook de buiten
waakzaamheid van een engelse gouvernante opgestelde Beatrice verloor nooit... neen, niet dat, - ik meen verloor nooit haar blauwgetinte gipsen haarklos, gescheiden
à la vierge naar monster Dante Gabriel.
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De zaak is dus weinig gekompliceerd. 's Morgens stelt de Hidaljaan Dante tentoon
op vensterboord of standbeeldtrap, verdwijnt bij de bistro en Dante blijft ter plaatse,
omdat het geduld een dichterlike eigenschap is en ook omdat het een uit kop en
schouders bestaande organisme, zonder deze eigenschap, moeilik valt te bewegen,
zelfs voor een zo geniaal figuur als een Hidaljaans Dante-beeld. 's Avonds wenst de
Hidaljaan le bonsoir à tout le monde, trekt zich het lot van de dichter weer aan,
wikkelt hem zorgvuldig in een blauwe doek en verdwijnt. Dit is het exterieure leven
van Dante en de Hidaljaan.
Om drie uur 's nachts heb ik de stronk voor de eerste maal ontmoet. Heb ik ontmoet,
men bemerke dit, elke aktie gaat natuurlik van mij uit, terwijl de stronk het zich
behagelik maakte in een verlevendiging van het Dante-beeld. Ik geef toe, een
merkwaardige verlevendiging, daar de stronk de poëtiese vrijheid had genomen, in
zijn imitatie het Dante-beeld te hypertroferen; zijn menselike atrofie bestond in
hypertrofie van Dante-atrofie, wat een schoon evenwichts-kunststuk tussen mens en
Dante representeert. De stronk is een kompleet menselik organisme min de benen,
waarvan enkel de stammen bestaan. Zuiver torso. Het was zo, alsof de stronk had
gemeend: Dante je bent me te afgeknot, tot torso dat neem ik an, nec plus ultra, doch enkel tot het schouderblad, nee, Vita Nuova, dat is mij al te bar. Zo stond de
stronk om drie uur 's nachts op de tuinbank: Dante-statuette plotseling tot torso
gehypertrofeerd. En geduldig, wetend dat zijn Hidaljaan bij de bistro was en hem,
stronk, zou komen halen, zodra het hem, Hidaljaan, beviel, rookte de stronk zijn
pijpje. St-Vincent-reuk zwalpt rond tot onder de neus van een schabletter, dewelke
zichtbaar om de onoplosbaarheid van het probleem geërgerd, de wenkbrauwen fronste.
Geruime tijd stond de politieagent zó tegenover de op de bank geplaatste stronk en
de stronk stond precies zolang tegenover de agent. Evenwel met dit verschil dat de
schabletter kon bewegen wanneer het hem paste of beter zodra hij zich zou verlost
hebben uit het probleem van de stronk in zijn verhouding tot de goede orde, waarvan
hij, schabletter, de dienaar was, terwijl de stronk niet bewegen kon, maar juist om
het weten van de superioriteit in en door deze inferioriteit, zich buitengewoon kalm
tegenover de schabletter verhield; ja, zowaar, hem de reuk van zijn St-Vincent onder
de neus blies, precies alsof hij een burger zou zijn geweest welke de openbare
veiligheid niet stoorde. De immobiele stronk immobiliseerde de pakkeman. De stronk
hield zijn hoofd schuin, uitdrukking: pakkeman, wat denk je daarover. En de
pakkeman keek strak voor zich uit, denkend: wat moet ik erover denken. In zijn
kursusboekje was het geval niet voorzien. En prakties doen zich zulke gevallen niet
elke dag voor.
Maar toen de politieagent bemerkte dat er een derde getuige van dit nachtelik
toneel was, begreep hij onmiddellik dat zijn toestand hachelik werd. Zo geraakte hij
in de grootste verlegenheid. En telkens liep zijn energies besluit eindelik toe te grijpen
in zijn aarzelen dood. Jawel, het lag hem op de tong deze samenscholing te verbieden;
hij zag echter nog tijdig in dat zijn toestand door een grotesk bevel enkel verslechten
kon. De stronk en ik, wij waren zeker geen samenscholing. Aan-
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genomen dat ik naar het bevel zou handelen, wat zou de stronk doen? De stronk
rookte gerust zijn St-Vincent. Hij scheen wel het angstzweten van de schabletter te
beseffen, doch was tevens in de wijze kennis dat het hem helemaal niet aanging te
berusten. Toen de stronk mij vriendelik toeknikte, werd de geschiedenis voor de
schabletter zichtbaar onbehagelik. Geen pret was het 's nachts op wacht te zijn en
dan nog op de koop toe vóór de oplossing van een stronkprobleem te worden gesteld.
En nu deed deze stronk nog zó net of hij was allemansvriend. Natuurlik mocht de
stronk gerust zijn. Was hij een goed burger zo had hij het recht poëties te zijn.
Verworven had hij de aanspraak op nachtcontemplatie door inschrijving in het
bevolkingsregister.
De schabletter wendde zich tot mij, met de hoop een mens te vinden die het precaire
van zijn veiligheidsman-toestand in het onderhavige geval begrijpt. ‘Hij is doofstom’,
zegde de pakkeman en deed alsof hij zich wou verwijderen, in de goedkope mening
het probleem daardoor tenminste tegenover de gaanderij opgelost te hebben. Contrair
gevolg was dat door deze proef zijn toestand jammerlik verslechtte.
Redding bleef: brutaal optreden; pakkemans oplossing in de vage hoop toch met
een slecht sujet te doen te hebben. ‘Kunt ge niet naar huis gaan, bochel.’ Maar ach,
zijn stem klonk zo schuchter, dat de stronk de pakkeman kalm de les kon spellen.
‘Waarom zegt gij aan mijnheer, die mij sinds jaar en dag kent dat ik doofstom
ben? Waar haalt gij dit vandaan? Heb ik het u soms gezegd? Waarom noemt gij mij
een bochel, terwijl ik in werkelikheid slechts een stronk ben? Heeft men u soms op
school geleerd met andermans ongeluk de spot te drijven? Zo ja dan kan ik u, spijts
uwe brutaliteit, slechts beklagen om het onderricht dat gij hebt genoten. Gij zegt dat
ik mij moet wegscheren. Goed zo, dat is een flink bevel. Met alle plezier. Waar een
wil is, is ook een weg. A tout seigneur, tout honneur, toon mij de weg. Zeg mij hoe
ik 't moet aan boord leggen, of wel: laat je eerst de benen afzagen, maak je zelf tot
stronk, laat je op een tuinbank opstellen en ga dan huiswaarts wanneer een pakkeman
je beveelt: scheer je weg. Zo zou ik tenminste naar een model kunnen handelen. Ben
ik soms een hond? En dan nog: zou een stronkhond zich kunnen wegscheren? Neen
ook een stronkhond kan niets meer dan blijven. Of stoort het u soms dat ik het nog
waag gerust mijn pijp te roken? Weet ge dan niet, of zijt ge te dom om te vermoeden
dat dit mijn enig plezier is en zoudt ge mij deze enige troost nog willen ten kwade
duiden? Waarom mij als pak behandelen? Als al de mensen zo waren als ik, dan zou
de politie van dieven en alvast van gauwdieven geen last hebben en alle pakkemannen
konden rentenieren.’
Dit alles was zo evident juist, dat de man der orde van langs om kleiner werd. Hij
stotterde zo ongeveer dat hij het ook niet kon verhelpen, dat hij zijn dienst moest
doen, wat de stronk weer een mooie gelegenheid bood hem van wederwoord te
dienen. Dienst doen, betekende dit soms de dieven laten lopen en deze mensen
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vervelen, welke de eerlikheid zover hadden gedreven er het tastbare bewijs in
torso-zijn van te leveren?
Met een machtige St-Vincent-walm besloot de stronk: ‘Ik ben de enige mens in
deze stad welke door twee plus twee kan bewijzen dat hij geen gauwdief is. En wat
een aanslag op de goede zeden betreft, wat kan ik, arme stronk, tenzij gij, waarde
politieman, mij een handje wou helpen?’
De belachelikheid van het schabletterstandpunt trad aldus duidelik te voorschijn:
juist de enige man welke vast en zeker geen pick-pocket was, scheer-je-weg te
bevelen! Daarop ruimde de schabletter het veld. Zijn positie was onhoudbaar
geworden. Een stronk kan men werkelik niet als van gauwdieverij of van vermoedelike
aanslag op de goede zeden verdacht arresteren. Verdacht van aanslag op de goede
zeden? Dan eerst zou men het luidkeels uitschateren om de geringe vakkennis van
de politie.
Toen ik de volgende morgen voorbij de bank moest, was de stronk verdwenen.
Later heb ik hem nog dikwels in dergelike situatie ontmoet. Welke situatie hij
overigens geheel ontwassen scheen, rokend zijn lekkere St-Vincent. Aan hem kon
men niet aan, omdat iedereen aan hem aan kon. Om deze superioriteit van het absoluut
inferieure wist niemand beter dan de stronk en zijn zakecompagnon, de Hidaljaan
van het kwakhoekje. De Hidaljaan die Dante verkoopt, kon nog het verdwijnen van
zijn koopwaar vrezen. En misschien kon het gebeuren dat een jong praerafaëlities
dichter met de klisharige Beatrice doorbrandde. Doch wanneer dit zelfs enkel tot het
gebied der theoretiese mogelikheden behoorde, wat dan te zeggen van de zekerheid
met dewelke de Hidaljaan zijn levende stronk op de bank mocht stellen? Zelfs
landloperij zou juridies tot spitsvondigheid en paradoks hebben aanleiding gegeven.
En de nuchtere man welke in plaats van de Venus van Milo de stronk als salonplastiek
zou gebruiken moest nog geboren worden.
Zo kon de stronk gerust zijn pijpje roken.

II
Hoe feitelik de N.V. tussen de stronk en zijn compagnon in elkaar zat?
Iedereen kent cocotten- en deernenbijgeloof. Zo dan weet ook iedereen dat bochels
wanneer zij zich tot dit vak lenen, nooit tot werken verplicht zijn. Wel zijn zij tot
‘lijfelike’ arbeid verplicht, wat ook wel eens dwangarbeid kan worden, nochtans
niets met arbeiden en bijgevolg ook niets met ‘arbeid adelt’ verloren heeft. Een deerne
die één nacht een bochel als minnaar had, ziet zich reeds als maintenee van de koning
van Klondyke geïnstalleerd. Wie de bochel verovert, houdt het geluk. Dit is van
oudsher cocottewijsheid. En je moet niet eens cocotte zijn om
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het geluk te begeren. Maar cocotten menen dat de weg tot het geluk over de bochel
moet. Over de bochel van een tijdelik partner. Enkel de bochel bij de partner brengt
geluk. Voor eigen bochels, beware de bochel!
Verder is het waar dat bijgelovige deernen het met de verhouding tot het objekt
van hun bijgeloof niet al te nauwkeurig nemen. Het had de stronk en zijn compagnon
weinig moeite gekost zich bij hun geëerd kliënteel te introduceren. Hun radheid van
tong had het kliënteel alras van de talisman-superioriteit van een stronk boven een
bochel overtuigd. Een bochel, lieve hemel, wat is, wat betekent een bochel! Bochels
zijn feitelik net zo gemakkelik te vinden als paddestoelen. En daarom is het vals aan
de talisman-kracht van bochels te geloven; wat niet schaars is, heeft niet deze
eigenschap. Net zoals het dwaas is deze eigenschap bij schoorsteenvagers te wanen.
Wat kan een bochel? - Overigens daar elk kapitaalkrachtig mens zich een bochel kon
gunnen, blijft de konkurrentie, door deze algemene talisman-beïnvloeding, weliswaar
op een metafyzies hoger niveau dezelfde. Wil zeggen dat waar alle meiden bochels
hebben aangeraakt, zij ipso facto weer allemaal op één zelfde niveau staan, een etage
dichter bij het geluk. Maar dan gaat de konkurrentie opnieuw haar gang. Dit is slechts
een onekonomiese verhoging van de prix de revient van het mogelik geluk. Men
moet de konkurrentie van het begin af de loef afsteken. En dat kan men niet wanneer
men hetzelfde goed verkoopt als de konkurrerende firma. Daarom nog eens: een
bochel, wat betekent een bochel? Maar een stronk, zie-je, die tref-je niet elke dag.
Een stronk is enig. Van daar zijn talismankracht. En wij bezitten in deze stad het
monopool van de stronk. Koop bij ons stronkaanraking - verplichting van nauwkeurige
uitvoering, volgens kontrakt - en u zal het zich niet beklagen. Niemand kon er aan
twijfelen dat stronk een superlatief van bochel is voor wat de eigenschap betreft van
geluk-talisman, en nog wel een absoluut superlatief. Zodoende wordt ook het geluk
weer enkelen gereserveerd, d.w.z. het geluk lijft zijn essentiële eigenschap weer in,
die er in bestaat zo te zijn als de anderen niet zijn en zwijnekarbonade te eten, terwijl
‘zij’ op het trottoir defileren. Wat betekent voor Lisette het geluk, wanneer Marcelle
ook gelukkig is? Geluk is de voldoening te weten dat je zo bent als de anderen wensen
te zijn. En al heeft u dan slechts dit dat uw minnaar een stronk is, d.w.z. dat u een
geluk-talisman als minnaar bezit, wat doet het er toe? Vermits u alleen de stronk
bezit, bezit u ook alleen de geluktalisman. En deze op zijne beurt is het geluk zelf,
van het ogenblik af dat hij werkelik privébezit van de meest begunstigde is.
Mesdames, gedenkt spekulatief te denken.
Zo hadden de stronk en zijn compagnon hun zakecampagne overlegd. Sukses
bekroonde initiatief en vlijt. Labor improbus omnia vincit. De bochels werden
verstoten. Slechts meiden van gering allooi, welke zich geen talisman boven een
louis konden permitteren, een louis is slechts een Louis, niet waar? - hielden het bij
de bochels. Maar de fine-fleur van de cocottokratie, zoals de niet filologies geschoolde
stronkcompagnon dit heette, wendde zich vol verachting van de
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bochels af en wedijverde om stronkbezit. Wet van vraag en aanbod: zo steeg de
stronk in waarde.
Het mag echter ook als overbekend aangenomen worden dat deernen spaarzame
vrouwen zijn of juister dat zij ekonomies verscheidene levensaspekten weten te
verenigen. Daarom had de stronk, spijts hij zeer op prijs werd gesteld, het niet zo
gemakkelik als men aanvankelik zou kunnen menen. Deernen verbonden
talisman-verlangen met neiging tot filantropiese geste op andermans rug. Zo moest
de stronk elke avond in de bars verschijnen. Zijn compagnon zocht dan met een
arendsblik de tafels uit waar te ‘werken’ viel en plaatste de stronk midden het
gezelschap. De dames zorgden ervoor dat de compagnon, wanneer hij de stronk van
de tafel weghaalde, rijkelik werd gehonoreerd. Dan riepen de dames ‘touche, touche’
en spoedden zich de stronk bij de atrofie aan te raken. Dat bracht geluk voor de ganse
nacht.
De stronk en zijn compagnon bestelden ook ten huize bij voornamere dames. Zij
verschenen als mijnheer thuis was. Madame zegde medelijdend: ‘Het is een
ongelukkige die ik zeer goed ken.’ Dat was de waarheid. Mijnheer gaf. Madame
bracht de stronk het geld, - moest de soubrette dit doen, de hemel beware, dat zou
betekenen dat de soubrette mijnheer ‘schaakte’, - en deed stiekem ‘touche touche.’
Anderen nog wensten de talisman geheel en gans. Dat liep niet van een leien dakje.
Er was evenwel de diskrete compagnon. Stak een handje uit. Prae en post. Daartussen
was hij zeer diskreet en hield zich ter beschikking, immers met een stronk moet alles
vooraf wel overlegd zijn. Tenslotte streek de compagnon het geld op, nam de stronk
zorgvuldig in zijn armen, daalde de trap af. Madame op het palier en de stronk welke
averechts in de armen van de compagnon zat, wierpen zich au-revoir-lieve-handkusjes
toe. Dat was zeer net. En het bracht wat op. Bovendien bracht het ook het geluk.
De stronk was een machtig man. Ofwel zijn compagnon. Het op-de-tuinbankstellen
van de stronk schijnt meer voor dit laatste alternatief te pleiten.
Waarheid blijft dat zij een ‘klasse’ van de bevolking beheersten, en wel die klasse,
dewelke niet financieel kan worden gedetermineerd. Welke deerne zou niet blindelings
uitvoeren wat haar door een geluk-talisman werd bevolen. En de souteneurs in
faljissementtoestand hadden dankbaar het hun door de talismanstronk-trust
aangeboden konkordaat aangenomen. De compagnon was een vorstelik man. Hij
stamde overigens uit een adellik geslacht. Hij hield van de leus ‘raspalje voor het
rapalje’ en betaalde vlot. Voor de rest trusteerde hij alle loense zaken, zodat hij een
vrij aanzienlik personeel van node had.
Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het stronkavontuur is nog: de stronk
en zijn compagnon waren werkelik autentiese inboorlingen van Hidalië, goede
hidaljaanse staatsburgers.
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III
Te Makstad, de hoofdstad van Atupal, leefde een door de ganse Maksteedse bevolking
geëerbiedigd grand seigneur. Ieder Makstedenaar kende zijn hoogaristokratiese
calèche. De palfrenier steeds in scharlaken livrei. Niet minder traditioneel was zelfs
zijn auto: het kleinste kind van de Maksollen, een berucht faubourg van Makstad,
wist: kijk, dat is de auto van Mirlitonare.
Wie was hij? Niemand minder dan de gezant van Hidalië aan het hof van de koning
van Atupal. Dit wil iets zeggen. De koning van Atupal was door de Natiënbond tot
prototype van de held à titre permanent uitgeroepen, sinds een gelukkige oorlog tegen
de Teutonen hem de zeldzame gelegenheid had verschaft zich door een aan waanzin
grenzende heldemoed te onderscheiden, - hij had zowaar zich zelf gefotografeerd in
vliegtuig boven de vijandelike linies. Aan het hof van Atupal verdrongen zich te dien
tijde de keur van de kruisvaardersresten. Te meer daar de koningin van Atupal niet
minder dan een parel en een merveille was. Vooral haar kranig optreden tegenover
de Teutonen, een wilde krijgerstam, had haar prestige algemeen doen stijgen. Zij
was feitelik wel een Teutoonse prinses, doch wanneer men zo kranig zijn ras
desavoueerde, dan mocht men zeker als vorstin op de hoogste trap der atupaalse
beschaving plaats nemen. Van deze kranigheid dit bewijs: eens, toen de koningin
van Atupal incognito Hidalië bereisde, had zij woedend een hotel verlaten, na de
gérant van het hotel het woord van Cambronne in het aangezicht te hebben geslingerd,
omdat deze zó vermetel was geweest teutoonse reizigers onderdak te bezorgen en
omdat hij tot overmaat van onbeschaamdheid, de vorstin daarop had gewezen dat
Hare Majesteit ‘se trouverait parmi ses compatriotes’. Zulke energie had haar de
sympathie van het atupaalse volk verzekerd, te meer daar dit volk, zoals de traditie
bewijst, op vorstelike scherts zonder-blad-voor-de-mond was verlekkerd. En voor
deze scherts zouden deze barbaarse Teutonen ongetwijfeld de neus optrekken. C'est
le cas de le dire.
Hof van de koning van Atupal: daar was de élite van de beurropese beschaving te
vinden. Beurropa minus de Teutonen natuurlik, dewelke het beurropese
beschavingsniveau niet konden bereiken. Aldaar troffen zich alle nationale en
internationale grootheden. Onder de eersten: Maxeen de stichter der
burgemeesterdynastie van Makstad; Monseigneur Epernay, kardinaal en
champagnehandelaar; de grote atupaalse dichter en voorzitter van de atupaalse
akademie ter bescherming van het lotospel, Albert Gigot; zijn vriend, de beeldhouwer
Vincent Tincotte, schepper van tweehonderd verscheidene statuetten van de Minus
van Vulvo, Straussfeder, een afstammeling van een der zeshonderd Fransjipannezen;
de beroemde strateeg Fernand Neurose, bijgenaamd ‘de schrik der Teutonen’; de
baron Barbon de Bibast, de meest chevalereske edelman van Beurropa; André den
Ribber, de man met de grootste voeten van het vasteland; Madame Brigotte,
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kommandant van het Salvation Army; Rabbi Blockeisen, met de oudste en zuiverste
atupaalse stamboom; la comtesse de Montantmesnil, de inderdaad onsterfelike
dichteres en ten laatste niet de laatste in waarde, Amedée Brunetier, leider van de
atupaalse arbeiderspartij en als eerste schildknaap gehecht aan de persoon van H.M.
de koningin. Dit enkel om de meest schitterende sterren te noemen.
Daaruit volgde voor elke natie de verplichting zich door een gezant genre luxus
exemplaar te representeren. Sommige landen hadden grootscheepse organisaties
geschapen met het doel de meest gentlemanlike gezant te ontdekken. In Fochanije
had men een wedstrijd in vijfhonderd reeksen uitgeschreven om zodoende de
schoonste man, de ‘koning’ van Fochanije te kennen. De dagbladen hadden zich
gedurende één jaar uitsluitend met dit probleem bezig gehouden. Van al de bizonderste
fochaanse kandidaten waren uitvoerige statistieken betreffende lichaamsbouw,
muskulatuur, afmetingen van alle lichaamsdelen, alsmede levensloop, geestelike
bekwaamheid en lichamelike potens gepubliceerd, dit alles om tot de keus van de
werkelike kandidaat te komen. Charles Moras, Dees van Kongen, Warnem de
Drayolle, Tistingouette, George Leghosse, marquis de Lens, en Anatole Pijpesnijder,
dewelke nochtans op een voorvader aide-de-camp van Jeanette Quark, de fochaanse
heldin, mocht bogen, hadden het tegen Léon Baudet moeten afleggen. Deze Baudet
werd met een verpletterende meerderheid tot ‘koning’, d.w.z. de schoonste man van
Fochanije, uitgeroepen. Men had de held van het bij uitstek populaire plebisciet tot
stichting van de fochaanse veeteelt gedurende drie maanden tentoongesteld. Niet
banaal tentoongesteld. Neen, Léon Baudet werd in de Fol' Berg' in een anjelierekorf
tussen koepel en parket geplaatst en schommelde de ganse avond heen en weer om
de Fochanen weer vertrouwen in hun ras in te boezemen. Wat ook werkelik
geschiedde, bizonder, nadat tijdens de eerste vertoning Baudet bijna een misrekening
van de regisseur met zijn leven had moeten betalen. De regisseur ontging zijn gerechte
straf niet: de geheime vergiftiging in het gevang - een systeem zeer en vogue in
Fochanije. - Wat had de regisseur misdreven? Eenvoudig de druk van de Baudet
proporties onderschat met het betreurenswaarde gevolg dat èn anjelierekorf èn Baudet
naar beneden waren geploft. Baudet had er bijna moeten aan geloven: de schoonste
man van Fochanije dood, dan wanneer de enige ressource van de fochaanse staat
deze enige, doch beduidende was: de export van schone mannen en van oeradellike
namen. Onder de druk van de Baudet-val was de anjelierekorf tot stof geworden;
van de anjelieren geen spoor meer. Na dit ongeval, had de fochaanse regering een
staf ingenieurs aangesteld om het probleem te onderzoeken: welke middelen moesten
aangewend om Baudet in een anjelierkorf zonder gevaar zwevend in de Fol' Berg'
onder te brengen. Geen andere uitweg vond de staf dan zeekabels, welke overigens
zeer goed onder een overvloed van anjeliereguirlanden waren te verbergen. Zo
gebeurde dat Baudet zweefde onder de koepel der Fol' Berg', in een net van zeekabels,
onder anjelieren verborgen.
Het hidaljaanse volk had ook zijn uiterste best gedaan om een representatieve
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figuur naar het hof van Atupal te zenden. 't Spreekt van zelf: de Hidaljanen konden
met de Fochanen niet wedijveren. De ‘Schmiss’ van de Fochanen, daaraan kon
niemand an. Doch zelfs de tweede plaats in de gezanterij aan het hof van Atupal was
benijdenswaard. Om door vorst Anastase XXI geakkrediteerd te worden en als
dekoratieve figuur naast Léon Baudet te prijken, had de hidaljaanse koning de markies
de Mirlitonare uitverkoren. Deze keus had een storm van goedkeuringen uitgelokt.
Niet zozeer in Hidalië zelf, waar de keus veeleer verraste, dan wel in Atupal en in
het grote rijk van het Zuiden, Fochanije. In deze beide landen was de markies zeer
populair. Populariteit welke haar goede, gezonde reden had zoals de populariteit van
alle grote mannen. De markies had steeds de atupaalse beschaving tegen de Teutonen
verdedigd en ongebreideld de spot gedreven met de teutoonse ‘kultuur’. Hij was de
boezemvriend van kardinaal Epernay en om zijn elegantie en ridderlike deugden niet
minder beroemd dan om zijn op een streng-religieuze basis opgebouwde ethiek. Zo
een man, integer en galant, mondain en godsdienstig, was een type tout craché voor
het atupaalse hof. Bizonder het feit dat hij in een ogenblik van niet geveinsde
verontwaardiging zijn been in de nek van de teutoonse zaakgelastigde had gelegd,
bezorgde hem hoge roem.
Zijn been? Was de markies dan, naast diep gelovig man en model grand seigneur,
soms ook nog akrobaat. Neen, dit niet precies, veeleer het tegendeel. Zijn benen
hanteren was voor hem een uiterst gemakkelike operatie. Hij had namelik geen benen.
En het mag axioom zijn dat de mens juist datgene uitstekend hanteert wat hij niet
bezit. Het vrij gekompliceerde toestel dat hem enigermate als ersatz diende, kon hij
ook als kastijdingsinstrument tegenover de barbaarse Teutonen gebruiken. Wel
vertelden sommige boze tongen dat hem dit experiment het verlies van zijn evenwicht
had gekost, tot groot jolijt van de ‘schadenfrohen’ Teutonen. Tot dan eindelik twee
lakeien hem weer te been, bij wijze van spreken, hadden geholpen.
Vooringenomen lezers verdenken mij misschien het hidaljaanse volk als een volk
van louter stronken te willen voorstellen, om zodoende de superioriteit van de
Fochanen nog beter te doen uitschijnen. Dit ligt buiten mijn bedoeling. Neen, Hidalië
maakt van stronken geen export-artiekel. Het toeval had gewild dat twee in zeer
verscheiden zin representatieve figuren van het hidaljaanse ras verblijf in Atupal
hadden gekozen, de ene op de hoogste trap van de mondaine samenleving, de andere
onderaan, wat volgens atupaalse interpretering der relativiteitstheorie koek-één-deeg
is. Toeval ook dat de stronkmaquereau en de stronkmarquis als tweelingbroeders op
elkaar geleken. Enkel was de markies iets meer stronk; daarom had hij ook een
lettergreep minder. Alles bloot toeval. Het hidaljaanse volk heeft daaraan geen schuld.
Ver van mij de infame gedachte te willen suggereren dat de stronk de doorsneevorm
- jawel de doorsneevorm - van de Hidaljaan zou zijn. Stronk is stronk. De nationaliteit
heeft niets daarmee te maken.
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Inderdaad de stronk en de markies konden tweelingbroeders zijn. Tot de uiterste
grens gedreven getrouwheid van tweelingen: solidariteit in het stronk-zijn. Enkel,
zoals gezegd, de markies nog iets korter geknot. Ook de neus van de markies - hoe
kon het anders - veel precieuser romeins; de lippen scherper.
De stronk ignoreerde de existens van zijn tweelingbroeder. Ook de markies. Zoniet
waren de dagen van de stronk in Atupal waarschijnlik geteld geweest.

IV
Feest was het in het dorp, toen het jonge comtesje Angèle Collin, na schitterende
studies aan het fochaanse ‘Institut des Dames d'Honneur de Jeannette Quark’
huiswaarts keerde.
Waarachtige, niet getrukeerde, kern-gezonde vreugde van de dorpelingen om het
geluk dat in de persoon van het comtesje zijn intree deed in het hoog feodale slot
van de strenge papa Collin. Ja, wis en zeker, waarachtige vreugde van trouwe
onderdanen welke nog niet verpest waren door de geest des oproers. Hoor slechts
hun zevenslagers. Wie zo een zevenslager kon slingeren is een trouw onderdaan. En
de dochter van de schoolmeester die zo heerlik ‘le Binjou’ zong, hoe middeleeuws
klonk de verzekering ‘il n'y a pas de traître parmi nous’. Geen clichévreugde. God
beware, neen. Vreugde van 't patersvaatje. Precies zoals de twee vaten bier door de
graaf aan de dorpelingen geschonken van de vermaarde trappistebrouwerij stamden,
kwaliteit welke merkbaar vroegtijdig het ganse dorp in uitbundige vreugde deed
losbarsten. (Om drie uur van de namiddag lagen er reeds drie uitgestrekt: meesterlike
messteek gevolg van een meningsverschil bij het vogelpikspel). En de snee van 't
varken strekte insgelijks de oude graaf tot eer. Ja, de dorpsvrouwen knikten: die
goede graaf had een ogenblik vreugde ruimschoots verdiend. In hun goede
dorpsvrouwen-eenvoud brachten zij eigengebakken taarten en gekleurde snuisterij
het comtesje ten geschenke. Het comtesje had ze dankend de hand gedrukt. Zij had
zelfs het suikergoed en de taarten niet willen behouden, doch onmiddellik de
dorpsjeugd daarmee vergast. Hoe net: zo je kleine cadeautjes weg te schenken. Zulk
een gulden hart moest het stellig goed gaan. En de mannen! frisse boerevreugde:
zevenslagers, de ‘snee van 't varken’, dansen en messteken. Vuurwerk 's avonds, met
het bouquet ‘hommage à notre père de famille’ in beulingvorm. Dit laatste nummer
had het comtesje buitengewoon geamuseerd.
Doch vooral: algemeen was de lof om de sierlikheid en de lieftalligheid van het
comtesje. Een bloem. Een juweel. Daar zullen de ouders vreugde aan beleven.
De dorpelingen hadden ongetwijfeld gelijk. Het comtesje was zeer gracieus, spijts
haar ietwat grote voeten. Maar daarentegen was zij blond, had een kleine mond en
lieve kuiltjes in de wangen.
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Misschien dacht de oude graaf Jean-François Collin anders over zijn dochter. Niet
dat hij ze niet gracieus vond. Het verwekte echter verwondering in mondaine milieux
dat hij haar entrée dans le monde zo zeer bespoedigde.
Eens had de graaf Angèle gewaarschuwd voor ontuchtige lektuur. Maar Angèle
had geruststellend geantwoord: ‘lieve pappie, wees gerust, ik lees geen onzedelike
boeken, dat is veel te saai.’ - Zo vertellen lieden die 't weten willen. De graaf zou de
toestand hebben begrepen: onmiddellik ingrijpen noodzakelik. En bij het begin van
het wintersaison deed Angèle haar entrée dans le monde.
De high-life van Makstad verdrong zich in het superbe barok-hotel van de Collin's.
Alles wat Makstad aan naam en renommée telt, was present. Straussfeder, Tank,
gezegd ‘de tank die lacht’, le baron Barbon de Bibart, Fernand Neurose, Rabbi
Blockeisen, de dichteres gravin de Montantmesnil waren er. En zelfs een nederige
figuur als deze van Leo van Clootheim, echter in zijn nederige sfeer door de
disciplinering van de plebejers waartoe hij zich in zijn hoedanigheid van
ex-sergeant-majoor bizonder leende, had mede mogen aanzitten aan de tafel voor
zover dit ging, d.w.z. wel een beetje geïsoleerd wegens zijn niet welriekende adem.
Léon Baudet en de markies de Mirlitonare zetten het feest een officieus diplomaties
karakter bij.
Het feest was ook uiterst diplomaties. Het comtesje danste met Léon Baudet. Neen.
Dit is onjuist. Zij zou feitelik met Baudet hebben moeten dansen. Baudet stond in
haar carnet. En als de hem gereserveerde dans begon sprak hij met haar. Dat deed
Baudet steeds. Hij sprak steeds in plaats van te dansen. Niet dat hij zo zeer vlot sprak.
Neen, maar het spreken was hem toch veel gemakkeliker dan het dansen. Overigens
weet iedereen die de mondaine terminologie van Makstad kent, wat het betekent
wanneer een vrouw zegt ‘ik heb met Baudet gedanst’. Dit wil par définition même
zeggen dat zij er mee gesproken heeft, terwijl de anderen dansten. Men zegt zelfs
dat Baudet est bon danseur, wat betekent dat hij zijn best doet om met zijn partnerin
te causeren terwijl de anderen dansen.
Léon Baudet en de markies wisten zeer goed waarom zij beiden hier waren. Een
‘Confidentiel’ van hun regering had preciese instrukties gegeven. Wat deze entrée
dans le monde te betekenen had was een openbaar geheim. De dochter van Jean
François graaf Collin dat was een inzet van hoog-diplomatiese betekenis. Wie van
beiden, Léon of de markies de slag thuishaalde, had de andere schaakmat gezet en
zijn land een grote dienst bewezen. Raison d'état bijna. De gezant die de comtesse
wegkaapte en de banden tussen de aristokratieën der beide landen dichter haalde,
dat was een parel van een gezant en een gemaakt man.
Léon Baudet en de markies waakten. Bewaakten. Deden door hunne kornuiten
bewaken. En ontwaakten.
Léon Baudet ontwaakte gedesillusioneerd na zijn ‘dans’ met de comtesse. De
comtesse had frank en vrij met hem gesproken, getrouw aan haar karakter zoals de
dorpelingen het psychologies juist hadden gezien. ‘Excellentie, ik weet uw voordelen
zeer op prijs te stellen. Niet enkel meen ik dat, indien u de enige kon-
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kurrent was, u zeker de prijs zoudt wegdragen, maar zelfs geloof ik dat u de grootste
hoop op welgelukken had mogen koesteren, behoorde mijn verlangen niet een ander.
Niet omdat u de schoonste man van Fochanije is, schat ik u. Neen, ik schat u om uwe
danswijze. Om uwe bewegingen, Excellentie. Ik wil een man welke niet loopt. Die
geen loper is. Neen, überhaupt welke in de letterlike zin niet kan lopen. Die nauweliks
kan gaan. Indien hij helemaal niet kan gaan des te beter. Dan is hij uitstekend en
mijn prince charmant.’ - Léon Baudet voelde de partij verloren. Dit betekende een
verklaring ten gunste van Mirlitonare. Hij, Baudet, kon wel niet lopen of dansen, dat
zou niemand van zijn envergure hebben gekund, doch hij kon gaan. De comtesse
wilde zichtbaar de spot die komen moest, breken. De partij was verloren.
De comtesse zegde nog terwijl zij een marguerite ontblaârde: ‘Ja, ziet u,
superioriteit is superioriteit. Hij kan helemaal niet maar helemaal niet gaan. Hij wekke
de schone slaapster.’
Daarna zagen de gasten Angèle en de Mirlitonare in de tuin. Mirlitonare duidde
een bank aan. ‘Neen’, zeide de comtesse, ‘het is zo heerlik fris vanavond. Laat ons
wandelen.’ Of zijne Excellentie ook van avondwandelingen hield? De markies
herinnerde zich de confidentiële mededeling. Een lieve handtik van het comtesje gaf
hem moed. Baudet was niet erg zegevierend teruggekomen. Hij moest. Het moest.
De grootste energie kent haar einde. Waar een wil is, is niet steeds een weg. Al is er
dan ook een prachtige kiezellaan.
Toen sprong Kiki, de hond van het comtesje, plots te voorschijn. Zij wierp haar
waaier ver weg: Kiki apporte. Maar Kiki vertikte het. Niemand dan Angèle wist beter
dat Kiki niet van zulke prestaties hield. ‘Wilt u zo vriendelik zijn mijn waaier te
halen, lieve markies?’ Jawel, gaarne, maar hoe? Het duurde lang. Op de terugweg
van de markies gebeurde het ongeluk. Kiki sprong op, rende dwars tussen de benen
van de markies door. Doffe slag op de kiezellaan en rinkelen van ijzer. De stronk
lag geveld. ‘Pauvre Kiki’, jammerde het comtesje, nam de verschrikte Kiki op en
vluchtte. Was verder zo sluw een heer van het hidaljaanse gezantschap te verwittigen.
Deze kwam met de nodige helpers ter plaatse; zij sleepten de markies in een bosje
bijzijde de laan en brachten het kunstwerk weer in orde. Zij brachten de markies in
de wintertuin, voorzichtig; dan begon de heer van het gezantschap gewonnen verloren
te praten om de markies weer op niveau te helpen.
Het comtesje vluchtte overgelukkig. Kuste Kiki, omhelsde Kiki, juichte: ‘Kiki,
nous avons trouvé notre as. C'est mon homme.’
De Mirlitonare waande de partij verloren. Begreep niet wel wat er gebeurde toen
het comtesje weer bij hem was. Of hij timied was? Was hij, Mirlitonare, soms de
kluts kwijt? De legatiesekretaris moest het hem bijbrengen: zij is smoordronken
verliefd. Jawel. Triestig schokschouderde de markies. ‘Is zijne Excellentie dan soms
blind en doofstom? Ook dat nog’ vroeg de sekretaris nijdig. - ‘Verliefd na deze
Kiki-impertinentie!’ - ‘Ik begrijp het natuurlik helemaal niet, doch ik
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konstateer het feit. Leve Hidalië! Baudet is schaakmat. Ons de zege!’
Angèle was inderdaad smoordronken verliefd op de markies. Zij drukte de markies
de hand. Handdruk die alles uitdrukt.
Weldra was officieel in de diplomatieke kringen van Makstad: de verloving van
Angèle, dochter van Jean-François, graaf Collin, met de markies de Mirlitonare.
Voor Baudet liep de zaak lelik spaak. Zijn carrière werd op die wijze gebroken dat
hij van zijn regering opdracht kreeg het leven van Napoleon op Sint-Helena
psychologies te doorleven, tot de laatste snik, naar de Bergsonse theorie der durée
pure. Vergund werd hem slechts zijn eigen oeuvre mede te nemen. Zelfs Baudet was
dit te sterk. Hij wou zelfmoord plegen. Alleen zijn robust organisme leende zich niet
daartoe. Het beproefde verhangen bleek belachelik daar alle koorden het moesten
afleggen tegen Baudet's mannelike zwaarlijvigheid. Maar ook de scherpste
revolverkogel kon niet door de huid van Baudet. Toen greep Léon die moedig was
tot het bittere einde, zoals de door hem hoogvereerde Jeannette Quark, naar het vergif.
Doch de machtigste arsenikportie had slechts het gevolg de reeds machtige eetlust
van Léon een tikje te verhogen. Cyanure en strychnine, het bleek allemaal larie en
apekool. Léon Baudet moest het opgeven. Vol bitterheid pakte hij zijn oeuvre in en
vertrok naar Sint-Helena.
Wat de diplomaten en de grand monde feitelik over dit huwelik dachten? - Papa
Collin was paf-tevreden. Ook de Mirlitonare. En Angèle, naar bakvisjesgewoonte in zover men de boeken geloven moet, welke boeken mij steeds tot voorbeeld dienen,
aangezien ik nog niet een bakvisje heb ontmoet tenzij sommige vrouwen van dertig
die bakvisje mimeren - kon niet genoeg spreken over haar lieve verloofde. Het was
een held en daarbij een schone held. Mixture van Apollo, Max Linder, Orpheus,
Douglas Fairbanks en George Courteline. Met het verstand van Epernay en de
geestigheid van Mayolle. ‘Ja’, antwoordden enkelen, ‘un homme posé’. Daarvan
wou het comtesje schijnbaar niet weten. Geposeerd? Ja, daar waar het hoort, op de
kanselarij, dat mag zijn. Overigens behoort dit tot haar ideaal. Maar zij durft tien
tegen éen verwedden dat hij even lenig is bij het tennisspel als ernstig waar het gaat
om het opperste heil van Hidalië en Beurropa. ‘Ik zeg u, hij is een as bij tennis en
hockey’ riep het comtesje naïef dat als van ongeduld (hoort het niet zo bij een
bakvisje) en overgelukkig in de handen klapte. De anderen hielden zich fatsoenlik.
Wie speelde hier komedie.
Het was een raadsel. Iemand speelde komedie. Mirlitonare? Komedie spelen zou
in dit geval betekenen dat de Mirlitonare zich gedurende jaren had kreupel gehouden
om eindelik de schone foenix te spelen. Neen, neen, de Mirlitonare was goed en wel
een stronk, dat wist eenieder en derhalve kon men ten minste in dit geval op zijn
bodemvaste - jawel op zijn bodemvaste - eerlikheid rekenen. Was het Angèle die de
ingenue mimeerde? Een oude diplomaten-echtgenote - het kon ook de jonge vrouw
van een oud diplomaat zijn - meende: neem u in acht voor deze klooster-ingenues.
Doch ook van deze praemisse leidde niets tot een konklusie. Welk belang had het
de ingenue te spelen? Sociaal kwam Angèle niet beter
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met de Mirlitonare weg dan hij met haar. Doch dat zij niet zou georiënteerd zijn dat
kon men anderzijds ook weeral niet aannemen. Papa Collin was als te integer bekend
dan dat hij zijn dochter in de onwetendheid zou hebben gelaten en overigens wist
ieder van het verloop der wandeling met het Kiki-avontuur. Sterker nog, er waren
er die halsstarrig staande hielden het relaas van Angèle zelf te hebben. Georiënteerd
was zij, dat leed geen twijfel. Net zo beslist kon men haar naïef-zijn aannemen.
Immers men speelt niet gedurende de dag komedie, om 's nachts te worden
ontgoocheld.
Mariage d'amour?
Men lachte luidkeels. Lachen dat verzwakte, toen men bemerkte dat dit lachen,
hoe vanzelfsprekend ook, ontbloot was van alle reden. De lach verstomde op de
lippen van de lachers. Daar stonden de lachers nu zonder lach.
Geen andere uitweg dan deze, mariage d'amour! Na naturalisties onderzoek van
al de mogelikheden, bleek men er toe verplicht naturalisties - a-prioristies een nonsens
zolang eros met zich zelf identies blijft - te postuleren.
Het huwelik van het lieve comtesje Angèle met de stronk Mirlitonare een mariage
d'amour!
Lach, doch motiveer uw lachen!
En de dames en heren die gaarne kritiekertje-doen waren geslagen. Van langs om
meer nam men het postulaat als enig mogelike oplossing aan.
Door diplomatenindiskretie drong het gerucht dezer verloving tot de maksteedse
demimonde door, werd gemeengoed van rastaquouères, welke het verder droegen,
was weldra in aller mond en interesseerde voornamelik de cocottes, nijdig omdat
Angèle zo'n ‘meevallertje’ had.
Het gerucht bereikte de bars van de havenstad. En de herberg van de hoek alwaar
de zakecompagnon van de stronk trouw klant was.
Hiermede zijn wij weer bij ons vertrekpunt aangeland en gaan wij de
stronk-talisman terugvinden. Wij zullen zien hoe de stronk, welke nog de minst boze
was van de twee, door zijn compagnon tot de hoofdpersoon van een helse machinatie
wordt gemaakt.

V
Naar de straatzijde alles potdicht. In een hoek triomfeert de lach van
zoveelste-Carmen-roos reklame Papier Riz la Croix +. Twee dames zweven in
kokoroes tussen een gelukkig cafard en een verlangen naar humanitaire droefheid.
De schele piccolo van bij Maxim wint slag op slag pas inzet van een onbekende. De
onbekende is opgelost tussen teerlingen, portefeuille en het zich stom staren op het
schele geluk van de piccolo. Torinofles werpt schaduw op Cinzano.
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Dan heb-je in een hoek de bultenaar Bernard, de beruchte bistro en de
zake-compagnon. De bultenaar Bernard bestudeert een foto. Dan is de beurt aan
Beppo, dat is de naam van de compagnon. Beppo geeft de waard de foto terug en
zwijgt. De bultenaar is zichtbaar tevreden. Hij vraagt niet onmiddellik naar Beppo's
oordeel. Hij zwijgt en kijkt Beppo lachend in de ogen. Marcelle draagt het zwijgen
in neuriewijze. De piccolo zet in mechaniese beweging zijn paswinst voort. Beppo
slurpt verboden whisky pur. Zonder woord van Beppo, vult Bernard weer de glazen.
Bernard bergt de foto in zijn brievetes. Hij staat op om de fles weg te bergen. Keert
terug en zet zich weer tegenover Beppo. Maar nog zegt hij niets. Hij wendt zich tot
de piccolo: ‘Kan-je 't halen?’ Beppo kipt het hoofd in de rug mond wijd open waarin
de whisky pur bewegingloos verdwijnt. Hij zet het glas met zware zet op tafel, wat
hem moed geeft. De bultenaar bemerkt dat Beppo gaat spreken. Hij kijkt hem
aanmoedigend aan. Beppo zegt: ‘Ze gelijken op mekaar gelijk twee druppels water.
Verdomd, ik zeg, Bernard, laat ons een oog in 't zeil houden, daar is wat mee te doen.’
‘Ik zeg Beppo, wie deze kans laat voorbijschieten is niet waard te worden
verzopen.’
‘Wat, Bernard, amico mio verdomme nog toe, hij die deze kans laat voorbijgaan,
aan hem wil ik geen woord verliezen. Geef mij nog een whisky.’
Bernard neemt weer zijn portefeuille in de hand. Hij slaat op de portefeuille.
‘Zoiets is nog nooit gebeurd zolang de wereld bestaat. Dat zeg ik!’
Plots neemt Beppo een besluit, staat op, schuift de stoel dicht tegen de tafel: ‘Ik
ga hem halen’ en doet teken tegen Bernard de anderen aan de deur te zetten. De
onbekende heeft reeds zijn uurwerk verloren; voor Marcelle en haar vriendin is het
onnodig attenties te hebben.
Tien minuten later; Bernard is alleen. Kloppen. Beppo verschijnt met de stronk in
de armen. De stronk zacht berustend in zijn superioriteit. Dan treedt de dikke Louis
binnen; eindelik een zeer schone, lange vrouw en een heer in bunburry-gabardine en
met sportpet; zijn soepele escarpins en zwart-zijden kousen modelleren smalle voet
en dunne enkels. Zij is Cleopatra, de geliefde van Beppo en de heer in smoking is
Dr. Knackfuss, beroemd misschien ook berucht arts die een fortuin verdiende met
boekjes over sexuele inleiding: Wat elk jong meisje enz., - trouwens dit fortuin ook
vorstelik verkwistte. Knackfuss is plechtig en Cleopatra, welke van adelliken bloede
is naar het heet, imiteert Knackfuss, ladylike. Bernard vult de glazen. Haalt de
portefeuille weer te voorschijn, opent eindelik de debatten met zijn slagwoord: ‘Zoiets
is nog nooit gebeurd.’
De stronk en de markies gelijken, zo menen Bernard en Beppo, als twee druppelen
water op mekaar. Als morgen Alessandro in het bed van de markies ontwaakt, kan
zelfs de kamerknecht het verschil niet merken. Bloot toeval biedt gelegenheid voor
prachtige slag.
Knackfuss rookt geparfumeerde sigaretten, weet dat zwijgen goud is. Cleopatra
doet het hem alles zeer precies na. Beppo en Bernard wachten. Bernard koestert
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zegevierend de foto. Alessandro rookt St-Vincent en telt niet mee. ‘Doe met mij wat
jullie willen, doch laat mij mijn pijpje St-Vincent.’ Geëerbiedigd wordt hij slechts
als objekt; eerbied in de richting van Dante-buste, verhoogd door hoedanigheid van
talisman-automaat. Maar de dikke Louis stort de eerste zijn hart uit. ‘Als Alessandro
markies moet spelen en wij daarbij moeten helpen, dan geraken wij allemaal zoveel
als wij zijn in de ijzers, dat denk ik er van. Sander helpt ons binnen de vier-en-twintig
uren allemaal op 't schavot.’
Bernard meent deze repliek niet ernstig. Beppo spreekt: ‘Alessandro wat denkt
gij daarover?’ - Alessandro staat recht, wil zeggen hij stond reeds recht, doch nu
staat hij officieel recht, spijts naturalisties tussen beide houdingen geen verschil
bestaat, is dit met betrekking tot de idee-houding van belang (hier gaat het dus feitelik
om het verschil tussen twee verscheidene vormen der idee rechtstaan), - en aldus
officieel overeind zegt hij: ‘Ik veroorloof mij de woorden van onze wakkere vriend
Louis in twijfel te trekken, alhoewel ik gaarne toegeef dat zijn woorden hier de
betekenis hadden van een wenk ons allen ten bate.’
Onmiddellik ondersteunt Knackfuss: ‘Iedereen kan markies spelen. Hoofdzaak is
de enscenering. Dat breng ik Alessandro in vier-en-twintig uren bij.’
Beppo: ‘Geen mens hoeft feitelik Alessandro markies-zijn bij te brengen.’
Alessandro: ‘Louis heeft mij nog nooit aan 't werk gezien in een fijn milieu. Maar
jij wel, wat Beppo?’
Beppo: ‘Ik denk van wel. Ik kan mij je werkzaamheden bij fijne dames niet goed
zonder mijn hulp voorstellen.’
Knackfuss: ‘Dit is zijn voordeel. Elke dwaasheid kan hij interpreteren als
ongelukkige geste aan zijn fysiek gebonden. Wat het woord aangaat, zwijgen is goud
waard en een diplomaat die zwijgt is ipso facto een sluw diplomaat. Zwijgen kan bij
een diplomaat niet verrassen.’
Louis: ‘... De markiezin!’
Knackfuss: ‘Als Alessandro in de intimiteit een ongelukkige of brutale geste heeft
gemaakt, wat bijna niet kan voorkomen, aangezien zijn bewegingsvrijheid gelukkig
beperkt is, wanneer dit nochtans gebeurt, hoeft hij slechts zo te doen alsof hij zich
bv. in haar nachtkleed verwarde. Juist door het feit dat hij nauweliks kan bewegen
is het hem gegeven alles door valse bewegingen te verontschuldigen, immers het is
buitengesloten dat de zeer levendige markiezin zich in de fysiek van onze vriend
Alessandro zou kunnen indenken.’
Alessandro: ‘Halt! nog dit: de ondervinding heeft mij geleerd dat ik bij vrouwen,
vooral bij fijne dames, een welkome gast ben. Louis doet precies of ik zou, buiten
mijn benen, ook nog andere organen missen. Dit is het geval niet. Ik zeg: ik zal de
slag weten thuis te halen. Zij is jong; ik ben een ervaren man.’
Beppo: ‘En mijn kloeke armen!’
Doch ondertussen bestudeerde Knackfuss de foto. Wenkbrauw-fronsen duidt aan
dat er iets niet klopt. Bernard en Beppo, welke Knackfuss als het denkende hoofd
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der bende vereren, wachten op ontspanning. Alessandro, spijts St-Vincent roken
voelt zich bij deze Knackfuss-mimiek niet wel te pas.
Knackfuss slingert zijn sigaret weg. Verpletterende zin na diep ademhalen van de
laatste rook: Alessandro moet geopereerd worden!
Verwarring. Alessandro trappelt op zijn stoel en schreeuwt luid op: ‘Wat, nu nog
opereren, heb ik soms nog te veel?’ - Bernard en Beppo zijn één verwondering,
moeten echter van-zelf-sprekend toegeven: Nu, als Knackfuss een operatie
nood-zakelik meent, ons kan het onverschillig laten. Louis staat baba: deze Knackfuss
dat is een vent die jongleert met een operatie als hij, Louis, met gewichten; die
Knackfuss haalt iemand het hart uit het lijf, zet een dynamo in de plaats en het klopt.
Geen medelijden met de arme Alessandro vermurwt de harde Cleopatra. Etui, nieuwe
sigaret, tabak, kloppen op etui, roken, Knackfuss zegt gerust, terwijl hij met het etui
speelt: ‘Alessandro moet worden geopereerd. Zoals hij is gelijkt hij helemaal niet
op Mirlitonare. Ik ken trouwens de markies. En ik zeg: operatie noodzakelik. Cleopatra
zal toch onmiddellik inzien dat Alessandro de gemeenste plebejerstronie heeft dewelke
ooit heeft bestaan.’
Wat Alessandro, spijts goedkeuring van Cleopatra, al te sterk is. Een
plebejerstronie! nou ik dank je! Dan zou Alessandro wel eens een voornaam man
willen kennen. Vergat de dokter soms dat hij de minnaar was geweest van alle
beroemde vrouwen van hier en elders? Doch Knackfuss, zeker van zijn stuk, zei:
‘Laat je hoere-frequentatie nu een ogenblik buiten diskussie.’. Wat hoere-frequentatie!
Vrouwen die tot vijfduizend pop per maand van hun mijnheer kregen, dat waren
hoeren, beweerde die onbeschaamde vlegel van een Knackfuss. Vrouwen die elke
dag een zuiver hemd hadden waren dat soms hoeren. Is dit de reden waarom hij zich
aan een operatie moest onderwerpen, dan kon de dokter net zogoed zeggen dat hij
bloedig de spot wou drijven met de arme Alessandro. Doch een zwijg-bevel van
Beppo doet de stronk basta-verstommen.
Bedaard zet Knackfuss zijn pet op. Lichte pardessus-kraag recht en zegt terwijl
hij Beppo de hand drukt: ‘Onderzoek de zaak. Mijn advies is: de stronk moet worden
geopereerd. Lippen totaal veranderen. Neus vervangen door neus van de markies.
Verder, geloof ik, dat de markies nog korter stronk is en dat een aantal personen de
ongeveer juiste dimensies van dit stronk-zijn kennen. Ook het apparaat van de markies
moet Alessandro passen. Ik zie geen andere oplossing. Verder moet er zodra mogelik
voor gezorgd worden dat de markies ons privé-bezit wordt. Cleopatra en Louis moeten
deze zaak in orde brengen. Nogmaals ik zeg: de neus en de lippen van de markies
moeten op Alessandro worden ingeënt. Dat noemt men in de boomteelt: veredelen.’
Alessandro's pijp valt. Alessandro huilt, huilt luid. Flinke klap van Beppo herinnert
Alessandro aan de zin voor discipline.
Knackfuss kust de hand van Cleopatra: ‘Adieu, allerliefste, u hebt misschien de
onaangenaamste taak, misschien de aangenaamste, de gustibus, in elk geval de
moeilikste, doch voor u vreselik gemakkelik. De chauffeur van de Mirlitonare
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moet verdwijnen. Moord is een onprakties middel en zou argwaan wekken. Argwaan
moet het koste wat het wil worden vermeden. Morgen zal ik u mededelen waar de
chauffeur van de markies gewoonlik frequenteert. Daar ik uwe genialiteit ken, weet
ik dat de chauffeur na één dag - beter na één nacht, want uwe genialiteit is in de roes
het roesverlangen prikkelen - volkomen in uw macht is. Beppo zal het u aan geld
niet laten ontbreken en u kan naar de Rivièra tijgen met uw tijdelike schat. Alvorens
uw slag te slaan wend u tot mij. Ik weet wat in de smaak valt van de chauffeur. Renard
a.u.b., het wit staat u uitstekend. Niet eenvoudig, wel frappant. En bizonder aldus de
dessous, frappant, misschien bonterig en veel kant; kant maakt effekt van adellike
rijkdom op een chauffeurshart. Imponeren. Béguin van aristodame voor
lieve-snuit-chauffeur. All right. Adieu, lieve Cleo.’ En tot Beppo die hem uitgeleide
doet, zodat de anderen het niet horen, - gentlemanlike diskretie -: ‘Ik verwacht Cleo
deze nacht. Ja?’
Beppo gelaten: ‘Ja dokter.’

VI
Zoals door Knackfuss voorzien, was de zaak in De Goede Vetzak uitstekend gelukt.
Cleopatra had gedanst, eerst met een andere. De chauffeur had natuurlik Cleopatra
bemerkt en van dit ogenblik af was hij een verloren ram. De chauffeur had onmiddellik
zijn koffers gepakt, eens als hij was met Cleopatra om hun idylle in een zuiderdekor
te verplaatsen. En met trots: Cleopatra, de mooiste vrouw die hij ooit had gekend,
leverde zelve de nodige financiën voor de reis.
Louis had zich voorgesteld bij de Mirlitonare. Dekoratief als Louis was, genoot
hij de voorkeur boven al zijn konkurrenten. Ook dit had Knackfuss juist berekend.
De Mirlitonare bevond zich nu in de macht van de bende. Zijn verdwijnen was nog
enkel een zaak van inwendige orde.
Maar deze verdomde Alessandro, dat was een echte mizerie. Bernard, Beppo en
Knackfuss hadden nutteloos al hun latijn verpraat om het hem diets te maken.
(Resultaatloosheid welke linguisties zeer begrijpelik is). De stronk wilde van geen
opereren horen. Van mijn lijf blijven, zegde hij. Knackfuss had de stronk zijn
toekomende levensloop in louter roza afgeschilderd en nog wou die dwaas niet
toegeven. Knackfuss had hem gesproken over het comtesje, iets om bij te
likkebaarden, stronk! Dat zag de stronk wel in, maar in onderhavig geval was de geit
de kool niet waard. Knackfuss en Beppo hadden de stronk meegenomen en het was
hun gelukt, zonder zelf te worden opgemerkt, het comtesje te tonen. ‘Jawel’, zei de
stronk, ‘het is een bloem, dat zie ik goed genoeg. Of denk je soms dat ik nog vaak
in mijn ogen heb? Neen, dokter, op dit gebied ben ik zo kompetent als wie ook. Maar
dit wil niet zeggen dat jij, om wille dezer bloem, mijn benen
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nog een eind korter moogt maken.’ Ook Bernard spiegelde de stronk de voordelen
van het stronk-markiezelike leven voor en Knackfuss deed hem daarenboven verstaan
dat hij als markies van een hinderlik compagnon als Beppo zou ontslagen zijn. De
stronk wou niet horen.
Beppo verloor er zijn geduld bij. Als het niet in der minne ging, dan maar met
forse argumenten. Alessandro werd nu geregeld elke nacht éenmaal van alle trappen
naar beneden gegooid. - ‘Ach Beppo’, jammerde hij, ‘is dit mijn dank voor het fijne
leven dat je door mij hebt kunnen genieten.’ Doch Beppo bleef onvermurwbaar.
‘Luister naar de goede raad die je door een zo vernuftig mens als de dokter is, gegeven
wordt.’ - Om deze mening kracht bij te zetten, werd de stronk nogmaals flink onder
de hand genomen. Zijn St-Vincent werd hem ontnomen. Hij werd op water en brood
gesteld.
Ondertussen sloegen Louis, Bernard en Knackfuss de goede slag. Op een autotoer
naar Nizza had Louis accident. Stop. Bernard en Knackfuss sprongen in de auto. De
markies werd geschaakt. In een kelder geworpen. Knackfuss vertrok per aero naar
Nizza, liet telegram ‘Goed aangekomen, Mirlitonare’ en kwam dezelfde avond terug
om de stronk te opereren. Eerst de markies natuurlik: wegnemen van zijn romeinse
neus en van zijn lippen. Knackfuss bracht de Mirlitonare op de hoogte van de toestand
en drukte daarover zijn spijt uit dat hij hem in het leven moest houden om de operatie
uit te voeren. ‘Zodra u geopereerd is, zullen wij u afmaken, Monseigneur, ik geef u
mijn erewoord. Uwe Excellentie begrijpt stellig dat wij niet anders kunnen handelen.
De schranderheid van Uwe Excellentie is wereldberoemd. Ik hoop op een klaar
begrijpen van de toestand Uwerzijds te mogen rekenen om de eenvoudige operatie
glad ten einde te voeren. In geval van weerspannig verhouden, zou Uwe Excellentie
de eerste zijn om daaronder te lijden.’ Toen de Mirlitonare een zwak protest uitbracht,
antwoordde Knackfuss: ‘Excellentie, mag ik u verzoeken u in onze toestand in te
denken. Zoudt u zulke gelegenheid laten ontsnappen. Bestaat er, volgens uw mening,
zulk een groot verschil in uw voordeel tussen uw huwelik met de maagd - ja, ja
nauurlik demivierge, mais vierge tout de même - en ons optreden? Een verschil van
niveau meer niet. Geloof mij, het is moeiliker gentlemanlike te blijven in mijn milieu
dan in het uwe. Tussen ons ligt slechts het verschil van het milieu. Niet eens een
waardeverschil. U speelt met de witte pions en ik met de zwarte. Dit is alles. Doch
ik mag u wel zeggen dat ik de pretentie nooit zover heb gedreven, als stronk aanspraak
te maken op een twintigjarige, weze het dan ook een pensionaatvierge. Van het
standpunt ener natuurlike moraal heeft u deze operatie ruimschoots verdiend. Dat ik
van deze moraal profiteer om mijn zaken te doen, wat natuurliker daar ik een outlaw
ben. Mij is elke moraal welkom. Maar u, Excellentie, u de eerbare markies! In uw
plaats liet ik mij dadelik opereren; beter dit dan verplicht te zijn moraliteitslessen
van een outlaw te aanhoren. Evenwel nog dit verzoek heb ik tot u te richten. Wees
zo goed mij de geheimen van het gezantschap mede te delen. Daar onze vriend
Alessandro u weldra zal vervangen, - dewelke
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Alessandro trouwens ook Hidaljaan is, wat u mag gerust stellen: uw offer komt een
landgenoot ten goede - is het nodig dat hij of beter dat ik - immers vervangt hij u
slechts in eer en als dekoratieve figuur, ik ben het hoofd - op de hoogte van de toestand
worde gesteld. U kunt snel in vogelvlucht de zaken afhandelen, ik volg u wel. Ik
weet dat u een getrouw dienaar van uw koning is. U zal dan ook gemakkelik begrijpen
dat u uw vorst en vaderland beter dient, wanneer u iemand op de hoogte van de
toestand stelt, zodanig dat hij deze toestand door uwe hulp en uwe inlichtingen
beheerst dan wel wanneer u zonder navolger van het toneel, van het diplomatiese
schouwtoneel verdwijnt. Gedenk: elk krijgt zijn rol. Wij beloven u nooit iets tegen
Hidaliës belangen te ondernemen. Geeft u deze inlichtingen, die ik naar mijn weten
voor toereikend mag houden, zo houd ik mijnerzijds deze mijne belofte, u, zodra de
operatie ten einde is, af te maken en de operatie zelve zo smarteloos mogelik te
maken. Doet u dit niet dan draagt u zelf schuld aan de represaille-maatregelen welke
ik zal moeten treffen. Ik geloof, de keus is eenvoudig.’
Na de diplomate-biecht, haalde de chirurg zijn twee assistenten: Bernard en een
om niet-wetenschappelike redenen gerateerd student. Van toen de chirurg met de
kokaïn-oplossing voor de lokaal-anesthesie klaar was, doorleefde Mirlitonare de
grote siddering. Strenge opvoeding van de oudste Grande-spruit - ook zijn zuster en
zijn broer werden stronk geboren, doch gelukkig overleden, meende de Grande, op
die wijze bleef het bezit onverdeeld; - dan legatiesekretaris; eerste liefde met
non-possumus-ontknoping; het eerste sukses in de diplomatecarrière; zijn vriendschap
met Kardinaal Epernay, aan wiens invloed hij zijn voorsprong op Baudet toeschreef;
het verschiet van het liefdehuwelik, de blonde haren van de comtesse, haar mond,
haar hals, flirt, haar schouders...en steeds lager, bruid, maagd, vrouw... Dr. Knackfuss
had reeds de kokaïn-oplossing ingespoten. Zover was het. Hij werd ontneusd en
ontlipt. Om van een spitsboef een Grande te maken. En de spitsboef zou de echtgenoot
zijner bruid zijn. Knackfuss begon. Dit operatie-begin coīncideerde bij de Mirlitonare
met de visie van de verkrachting zijner bruid. Parallelisme.
Eens de zaken zover, was er voor de stronk geen kruid meer gewassen. Beppo en
Bernard hielden hem op de tafel en zijn plebejersneus werd vervangen door de
bloedfrisse edelneus van de Grande-markies.
Enkele dagen na het afreizen van de markies, ontving het gezantschap bericht: de
markies had auto-ongeval gehad in de Provence, lag ter verpleging te Cassis, een
klein dorp niet ver van Marseille. De terugkomst moest een paar weken worden
uitgesteld.
Bernard en Beppo stonden er paf bij: zo een dokter Knackfuss. Zover had de
wetenschap het gebracht. En de dokter was een prins van de wetenschap. Van deze
aartsgemene gemeenstronk had hij een marquis de Mirlitonare tout craché gemaakt.
Nu eerst merkte men het verschil. Nu de stronk een echte markies was. Twee weken
later voer de markies naar Makstad terug, ditmaal in gezelschap
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van een buitengewoon vriendelike arts, die goddank in de nabijheid was geweest,
toen het accident gebeurde. Als Louis de auto had binnengestuurd, boog de lakei
diep voor de Mirlitonare. Geruststellend gebaar van de markies: het is niet erg, Jean.
- Enkel litteken tussen neus en lip verraadde het ongeval. Doch voor de rest zag de
markies er bliek-gezond uit.
De markies sprak tot Knackfuss: ‘Beste dokter, mag ik u verzoeken mijn gast te
zijn.’ Zij vlijden zich in zeer diepe clubs. Knackfuss de eerste, omdat het zo hoort
en ook omdat de stronk, zonder voorbeeld, nog niet te zeker was van zijn stuk. De
kamerknecht bemerkte alras dat de dokter in de intimiteit van de markies was. Het
hinderde hem dus ook niet waar te nemen dat de dokter soms de zaken beredderde:
vriendelikheid van de dokter die de atrofie van zijn meester kende. Op dit punt stond
Knackfuss scherp: enkele dagen uitrusten, dan slechts zaken hernemen. De
legatiesekretaris kon de dringende zaken hier voorleggen, in de particuliere vertrekken
van de gezant. Geen overspanning. Dat begreep iedereen. In recordtempo leerde
Alessandro goede manieren en Knackfuss diplomatekompetentie. Hij gaf dan ook
de stronk bevel om ontslag van de sekretaris te verzoeken en ter vervanging Dr. Med.
Dottore Arturo Tronche, welke hem het leven had gered, voor te stellen. Sedert zijn
zegeslag in zake huwelik Angèle Collin, had Mirlitonare bij zijn regering carte
blanche. Zijn voorstel werd onmiddellik aangenomen.

VII
- ‘Hoe u bedanken, waarde dottore, dat gij mij tegen mijn dwaze wil in toch hebt
geopereerd? - Enkel mijn dwaasheid kan mijn halsstarrigheid verontschuldigen. Zie
eens aan, het schoonste paleis van Makstad is het mijne. Weldra zal ik de schoonste
vrouw, telg van de meest adellike familie van Atupal, de mijne noemen. Doch ook
zij zal de mijne zijn. Hiervoor reken ik op de hulp van Beppo, die ik als mijn
kamerknecht zal aanwerven. Ach ja, caro dottore, ik ben dwaas geweest wanneer ik
een vergelijking maakte tussen mijn vroegere geliefden - heffe van de samenleving
- en deze wonderschone bruid. Hoe u te loven die mij deze engel van reinheid, deze
edele bloem, het zachte wonder van deze schaamteblos in de armen - ja, ik zeg goed:
in de armen - hebt gedreven, zoals een tegennatuurlike schaapdrijver het schaap drijft
in de muil van de wolf. Gij ziet, caro amico mio, dat ik vorderingen maak kwestie
van psychologie en beeldspraak, sedert ik niet meer als Dante-imitatie fungeer. Mijn
dank zal zijn een doorstuderen van mijn rol; hoogtepunt van markiezelik optreden
zal ik bereiken in de intimiteit van het comtesje, als Beppo daartoe een handje wil
helpen wel te verstaan. Ja, ook het comtesje, mijne bruid, zal zich het ruilen niet
hebben te beklagen. Onder ons gezegd, ik ge-
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loof dat Mirlitonare op dit gebied geen arend was en, gij moogt er van verzekerd
zijn, hier zal ik hem niet volgen. Jawel, zij zal zich nog feliciteren dat zij een stronk
heeft gehuwd. Maar, lieve Knackfuss, laat mij niet in de steek. Druk het deze
verwenste Beppo, die ik mistrouw, wel op het hart, dit is mijn markiezewil. Elle
valsera la valse. En geen valse-hesitation s.v.p., tenzij als prikkel.’
Knackfuss sidderde wel enigszins voor de ontmoeting van de stronk en de comtesse.
Hij had het Alessandro wel op het hart gedrukt: eerst afwachten en niet te moedig à
la charge. Dit was in zijn huidig milieu de gewoonte niet. Doch tegen de skepsis van
Knackfuss in, liep de eerste ontmoeting buitengewoon vlot van stapel. Alessandro
stond zijn man, wil zeggen: Angèle scheen zich weinig om haar verloofde te
bekommeren. Zij was wel buitengewoon vriendelik, doch autokraties. Op haar
vriendelikheid scheen zij nooit repliek van haar verloofde te verwachten en wachtte
ook niet. Haar lieftalligheid slingerde zij heen als absolute prikkel.
Biologies-gedetermineerde hetaere; rasechte afstammelinge van Baratron. De stronk
nam het allemaal zo als klinkende pasmunt en was zeer gelukkig. Zij bemint mij. Ja,
ook het margueriet-ontblaren klopte steeds: hartstochtelik. Trouwens zo deed ook
het comtesje. Un peu, beaucoup, tendrement, passionément, klapte in de handen en
hip was weg. De stronk dacht: lieftalligheid van springlevendige bruid om mij, de
geposeerde man, te ergeren; - ja stellig geposeerd ben ik, dat geef ik toe, overigens
in de hoge wereld zijn de mannen steeds geposeerd, doch nooit was er een zo
geposeerd als ik; ik ben dus het superlatief van de mondaine man. Het comtesje weet
best wat ze begint en zij zou mij niet hebben uitverkoren indien zij dit niet wist. En
haar vader dan, zulk een edelman, zou hij mij hebben uitverkoren indien hij het niet
wist? - De stronk was stilaan daarvan overtuigd geworden dat hij de uitverkorene,
de ‘Auserwählte’ was. En dat was juist gezien. Immers alle redenen voor dewelke,
naar primitief waardeoordeel, Mirlitonare niet zou te aanvaarden zijn, bestonden ook
bij hem, Alessandro. Dat nochtans Mirlitonare wel degelik werd uitverkoren, moest
zijn goede reden hebben. Deze goede reden kon echter in niets anders bestaan dan
juist in deze superioriteit die, naar het oordeel van primitieve mensen, voor een défaut
gold. En daar hij, Alessandro, net zo goed stronk was als de Mirlitonare, mocht hij
zich wel degelik de uitverkorene voelen; immers het ging hier om een
opper-individueel uitverkorenzijn van de menssoort: stronk. Alessandro werd zich
van langs om meer van zijn superioriteit bewust tegenover mensen van het normale
kalieber als zijn vrienden, Knackfuss en Beppo. Het is een merkwaardige zaak, dacht
hij; waarom legt men zoveel waarde op stronken? Men moet de zaak niet uitdiepen,
men zou tot geen oplossing komen, dat gaat zo met alle ervaring. Probeer niet tot de
wet door te dringen, want zij is metafysies gegeven en de menselike mechaniek van
het denken ontoegankelik, denken dat door een stupiede logiek werd verkreupeld.
Doch het feit is te konstateren. En dit nu: niet eens omdat zij mij talisman waant,
bemint mij het comtesje. Neen, haar liefde is mij direkt toebedacht, in zover natuurlik
men van een direkte liefde spreken kan.
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Ook deze ontmoeting bleek goedkope moeilikheid en Knackfuss moest nu wel hartelik
om zijn vrees lachen. Zeker was dat Angèle ‘haar’ goede reden had. En deze primeerde
op de mogelike ontdekking van de intrigue. Dit was voor Knackfuss klaar. Immers
wie zijn idee volgt dringt niet in een vreemd bepaald-zijn.
Het ging nu vlot met alle voorbereidingen tot het huwelik. De Garden-party bij
de graaf was erg amusant. De stronk lachte diskreet gemoedelik naar klasse-diapason.
Het comtesje overtrof zich-zelve en iedereen bewonderde het gelukkige paar. Alle
twijfelaars waren tans overtuigd dat het werkelik een liefdehuwelik gold, zo lief was
de verhouding van het comtesje en de stronk. Ja de lieftalligheid van het comtesje
in haar verhouden tot haar verloofde overtrof alles. Enkel dat zij hem in haar
bakvisjesroes niet liet aan het woord komen. Wat Knackfuss trouwens zeer op prijs
stelde. Wel zegden sommige diplomaten: ‘Deze vrouw doet met de markies wat zij
wil. Wij zullen wijs handelen wanneer wij trachten bij haar goed aangeschreven te
staan.’ Feit was dat de stronk nauweliks aan het woord kwam; Angèle en Knackfuss
waren steeds daar om de toestand te redden. Van Knackfuss begrijpelik. En van
Angèle? Vrouwelike intuïtie?
Stellig, Knackfuss stond nog wel eens voor hete vuren. Bv. toen ze, - de oude graaf
en de comtesse Jean Collin, Angèle, Mirlitonare, Knackfuss en nog een paar intiemen
- bij kardinaal Epernay geïnviteerd waren en Alessandro op de ongelukkige idee
kwam Epernay om zijn mening over het celibaat te vragen, of ‘dit gemakkelik was
en of hij nooit een “extra” had.’ En ook zijn verklaring dat hij bridge en schaken niet
meester was, doch het passpel of zanzy dat kon hem niet schelen, viel niet erg mee.
Integendeel was hij zeer waardig tegenover de kamenierster van zijn verloofde,
begrijpend dat dit tenminste in verlovingstijd zo hoorde. Zijn preferenties voor whisky
hadden achterdocht kunnen wekken, zonder Knackfuss' handigheid avondgewoonte
van jonggezel voor te wenden. Doch bij Epernay was het toch werkelik krities
geworden. Alessandro was zodanig van zijn toekomstig echtelik geluk vervuld dat
hij resoluut aandrong om uitleg over de zonderlinge dwaasheid der onthouding. Hij
insisteerde geweldig, spijts Knackfuss hem voortdurend op de voeten trad - wat nu
ook inderdaad een erg verkeerde vermaning was. - Gelukkig gelukte het Knackfuss
nadien hem in de bil te knijpen. ‘Eminentie ik kan dat maar werkelik niet over mijn
hart krijgen, u die zo beroemd is en “ze” slechts voor 't rapen heeft.’ Doch Epernay
was er de man niet naar om niet ‘du tac au tac’ de scherts van Mirlitonare een
humorriposte te geven. ‘Iedereen is niet zo gelukkig als de markies. En ook een
oordeel door geluk geïnspireerd is te sterk subjektief, doch begrijpelik.’ - Maar
Alessandro: ‘Goed en wel, toch gaat u mij niet vertellen dat...’ - Hier gelukte het
Knackfuss door meesterlik ongelukkig gebaar de tafel om te kippen. Dit liet hem toe
de stronk de les te spellen; - als hij 't verdomd nog eens waagde over dit thema een
toon te laten, hij mocht er van verzekerd zijn: hij zou zich aan een tweede operatie
hebben te verwachten!
Men liet de verloofden alleen. Avondwandeling in het park. Knackfuss volgde op
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afstand. Deze avondwandeling bezorgde de stronk wel enigermate angstzweet. Wel
had hij ervaring. In dit geval echter niet toepasselik. Een bakvis-comtesje is niet
hetzelfde als een dertigjarige demi-mondaine of veertienjarige deerne. La vérité se
trouve au milieu. Symmetrie van de geest. Daar vond de stronk zich niet zo vlug te
recht. Of hij het gesprek vlot houden moest, had hij Knackfuss gevraagd. Knackfuss
had het hem natuurlik met hand en tand bijgebracht. En met mannequin
gedemonstreerd. Dat hij haar de hand niet mocht kussen, vond de stronk al te sterk.
Hij die steeds gemeend had dat dit het hoogtepunt van respekt was, trouwens naar
feuilleton- en kino-ervaring. ‘Op de mond wel, als niemand het merkt - kwestie van
onderling goeddunken - doch nooit de hand’, had Knackfuss gedoceerd. Gelukkig
was echter het comtesje niet moeilik. De liefkozingen van de markies schenen haar
van weinig belang, ja zelfs... weinig hinderlik. En nochtans, met de stronk alleen,
was zij speels en lieftallig, ja bakvismatig strelerig. Zij is geraffineerd, dacht de
stronk, zij kent mij. Zij zal het mij gemakkelik maken. Misschien heb ik de hulp van
Beppo helemaal niet nodig.

VIII
Het huwelik zou worden ingezegend in de metropolitaankerk van Makstad. Zeer stil
en diskreet, werd er van gezegd; genoeg dus om geheel het mondaine Makstad in
beweging te zetten. De Sint-Goeboele, - de kerk - was veel te klein. Oud en jong,
arm en rijk verdrong zich in en vóór de kerk. Immers Monseigneur Epernay zou het
huwelik inzegenen: een mondaine gebeurtenis primo cartello dus. Het arme volk van
Makstad kende de Mirlitonare als een edele mensevriend en wou door nederige
belangstelling een steentje bijdragen tot het vreugdige aspekt van deze schoonste en
gelukkigste dag in het leven der echtgenoten Mirlitonare. Maxeen had weer iets
uitgevonden dat hem tot eer strekte. De kinderen van de school der Bipiepen zouden
het bekende lied: ‘die stille Nacht, die heilige Nacht’ zingen. Meisjes zouden bloemen
in de bruidkoets werpen en de politieagenten sabel of knuppel presenteren. De
maksteedse kranten hadden de gebeurtenis breedvoerig gekommentarieerd. De
konservatieve Atupaalse Natie roemde hoog de traditionele geest van dit huwelik,
grondveste van de natie. Zij sprak over een ‘eenvoudige, maar werkelik grootse daad,
zo in de zin van het ei van Columbus.’ Zulke huweliken maakten de natie sterk en
gaven haar de telgen die de natie hoog hielden in de wereld van de geest en in de
wereld van het lichaam. Immers mens sana in corpore sano. Leo van Clootheim
behandelde hetzelfde thema op meer volkse wijze. Dat was zo zijn specialiteit.
De rede van Kardinaal Epernay echter stelde alle andere nog zo welgelukte
gelukwensen als deze van Neurose en van Clootheim in de schaduw. Hij ontwik-
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kelde zijn hartelik proficiat ongeveer als volgt, hier beknopt weergegeven:
Dit huwelik is een vreugde voor de geest. Het is een zo zuivere spiegeling van de
traditie dat de geest zich verheugt om deze gelukkige toepassing van de wet die hem
beheerst. Want de traditie is wel de kategorie van de geest, wanneer wij hem als
gescheiden van het lichaam betrachten, als voor zich-zelf-zijnde biologie, als biologie
van God, van de goddelike idee in de mens. De traditie projekteert de metafysiese
wet van het verleden in het heden. Onze geest is zonder haar niet denkbaar want alle
mogelike supra-intellektuele ervaring berust op het bewustzijn van hare wet. Zij is
wel feitelik de discontinuïteit van de geest zelve, meteen het goddelike zoals dit in
de geest existeert, zij is de zijnswijze van het goddelike in de geest. Niet een abstrakte
opsomming van feiten is zij. Zij is zoals ik zegde de kategorie zonder dewelke de
geest niet existeert. Zij is ons dus door God medegegeven en een band tussen ons en
de opperste Heer.
De traditie is goddelike wet. Buiten haar is de geest niet. Doch niet overal is de
manifestering van de wet even harmonies. Enkelen zijn uitverkoren om het licht in
vollen glans te zien; anderen weten slechts door de ervaring van de schaduw dat het
licht bestaat. Hier zien wij echter een heldere, harmonieuze spiegeling van de wet,
zo duidelik dat de gewone man zich onbewust om deze tastbaarheid van het goddelike
in de mens verheugt. Derhalve zingen kinderen hun schoonste liederen en vormen
de politiedienaars een fraaie erewacht. Niet eenieder is geroepen de drager te zijn
van de duidelikste lokalisering dezer ‘loi divine’. Doch wee hen die werden
uitverkoren de drager te zijn en het bevel niet horen. Gelukkig zij die de stem volgen.
Tot zulke die, uitverkoren, de roepstem hebben gevolgd, hoort gij, mijn welbeminde
kinderen. Door de harmonie van uw huwelik bindt gij God aan de mensen. Want het
is God aan de mensen binden door de maatschappij volgens de door hem gedicteerde
wet te herscheppen. Door uw huwelik herhaalt gij de traditie, de wet van de geest,
en stelt gij deze traditie in een nieuw organisme, uw huwelik.
De maatschappij is van geestelike oorsprong. Een individualiteit, bepaald en
zelfbepalend, is de natie. De natie is de geest van de staat. Maar de natie juist is dat
wat is lokalisering van de wet der traditie in de staat. Zo is de natie door God bepaald
en draagster zijner wet, voor haar delen weer bepalend, zoals het wil de ontwikkeling
van de wet, voortschrijdend van harmonie tot harmonie. Men kan God niet dienen,
zonder de natie te dienen. En de natie dienend, zo dient men ook de staat naar de
latijnse betekenis, voor dewelke de staat de fysiese vorm van de natie is. Gij nu dient
de natie, de geest van de maatschappij, door u zuiver bij de wet te houden, dewelke
wel zeker het leven der natie is, en door deze wet in uw sfeer tot een in grootheid
gelijkwaardige harmonie te kristalliseren. Zoals wij ons de natie denken naar onze
latijnse geest, is zij zonder de traditie als wet niet mogelik. Doch alle onderdelen der
natie moeten weer deze wet herhalen. En zij die de ruggegraat der natie zijn en deze
wet als plicht voorop stellen, hebben de natie alles gegeven wat zij konden geven:
het voorbeeld. Een zonde tegen de
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H. Geest is ergernis. Uw huwelik is onmiddelbaar van de H. Geest wat het is, het
goede voorbeeld, het tegendeel van ergernis. Niet dit getuigt van goddelik inzicht:
het onderschikken van het individuele aan een abstrakte zielloze staat, zoals dit door
goddeloze Teutonen wordt geleerd; - doch wel dit: in het individuele de wet der natie
meteen de wet van het goddelike spiegelen.
Het huwelik bindt de staat aan God. Maar wee de staat - zoals de teutoonse filosofie
zich deze denkt - die buiten de traditie, de kategorie van de geest, het statelike leven
zou trachten op te bouwen. Kent gij deze lompe huizen van meer dan honderd
verdiepingen? Zij kunnen met de traditionele huisjes van Fochanije niet wedijveren,
want zij zijn niet van de geest, die voor ons slechts ervaarbaar is door de kategorie
der traditie. Deze huizen zijn wankelende gebouwen. En ook zo zijn de staten waar
geen uitverkorenen zijn; uitverkorenen die weten dat het huwelik niets gemeens heeft
met de tuchteloze keus van man of vrouw; wel integendeel dat het huwelik is
spiegeling der geesteskategorie, traditie, en dat het juist de opperste verdienste van
de uitverkorenen is met het navolgen, het herscheppend navolgen der traditie identies
te maken. Staten waar de uitverkorenen het voorbeeld dezer identiteit - het
zich-gelukkig-voelen van de vrije mens in het navolgen der geesteswet - stellen,
zulke staten zijn geestelike existensen: naties. En gij hebt weer, daar het door de
Heer geschapen leven steeds naar een nieuwe openbaring dringt, vandaag de natie
herschapen, de wet van de traditie waaraan onze latijnse naties gebonden zijn, opnieuw
gekristalliseerd.
Gij stelt het verheven voorbeeld van het ineenvloeien van liefde en plichtbewustzijn
tegenover God en natie. Zo is het inderdaad: de verheven mens kan geen liefde
vinden, die tegen de wet van de geest zou indruisen. De verheven geest kan niet tegen
de H. Geest handelen. Zijn vrije wil drijft hem daartoe werktuig van de H. Geest te
zijn. Hoe de mens die vrij is handelen zal, konkreet gesproken, is niet te voorzien.
Doch dat hij steeds handelt naar de geest, deze wet staat vast; de wet naar dewelke
hij handelt is stabiel, en laat een ontelbare reeks konkrete mogelikheden toe,
evenwichtstoestanden van de wet. En doordat hij slechts zijn kan voorbeeld dezer
wet is de werkelik vrije mens van de wet, van boven uit gezien, in vogelvlucht indien
ik mij zo uitdrukken mag, insgelijks stabiel. De werkelik vrije mens is de door de
traditie meest-bepaalde. De werkelik vrije mens is hij die geestelik-biologies daarheen
streeft lokalisering der geesteswet te zijn. Wiens bewustzijnskring tot dezelfde formuul
te herleiden is als deze wet. Uw huwelik is vereniging van liefde en plicht. Daarom
is de schoonste liefde idealisties in de zin van een voorkristelike doch
kristelik-denkende filosofie. Uwe liefde is de liefde zelve. Liefde die voor de
uitverkorenen is: het zijn naar de traditie.
Hechtste band tussen het bovenzinnelike en het empiriese is de liefde. Hoe licht
is u de plicht geworden, waar hij zich zo gemakkelik in uw lach, in de gesproken
woorden, nog meer in dat wat gezwegen wordt, in het één-zijn van man en vrouw
openbaart. De Teutonen is de plicht zwaar, gebonden aan knoet en discipline.
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Ons is de plicht licht als een veder of als de glimlach van de vrouw, de traditioneel
uitverkoren vrouw. En aan allen die gebogen gaan onder de slaafse opvatting van de
plicht als last, stelt gij hem voorop als het hoogste goed. Liefde en plicht korrelatief.
Grote wijsheid dewelke gij eenvoudig zijt door uw huwelik. De plicht draagt uwe
liefde in de hoge regionen van de geest. Er is geen blok materie, doch alles is geestelik
doordrongen. Daarom, weest niet bevreesd. Uwe liefde is geest, hoe gij ook handelt.
En nu, mijn lieve dochter, volg uw gemaal, gij zult het daarbij stellig niet moeilik
hebben. ('k Zou 't denken, meende de stronk). Wees niet bang en doe wat hij beveelt.
Ook dit zal u gemakkelike plicht zijn. Waar de liefde zo zuiver idealisties is, bestaan
geen moeilikheden. En waar zij bestaan overwint men ze met inschikkelikheid en
goede verstandhouding welke het sieraad zijn van een gelukkige echt. De stronk
onderbrak: ‘Elkander verdragen, nietwaar?’
Epernay lachte om dit niet op het programma voorziene en besloot: ‘Jawel, dit is
alles.’

IX
Wittebroodsweken, wegtuffen.
Knackfuss zou meegaan. Iedereen achtte dit zeer natuurlik: de markiezin kon toch
niet de gehele dag bij haar gemaal zitten om de romans van Henri Bordeaux te lezen.
Knackfuss speelde zeer goed tennis. De ideale partner. Hij zou binnen een paar dagen
nakomen.
Alessandro doezelde weg in de auto. Geluk, auto, autogeluk. Eroties meende hij
gefixeerd te zijn. Ook hem was dit huwelik aanvankelik als een bizarrerie
voorgekomen. Na lang onderzoek had hij de oplossing gevonden. Hij dacht: mijn
vrouw behoort tot deze soort passievolle vrouwen, voor dewelke de passieve rol iets
ondrageliks is. Zij wil, voor zover dit mogelik is, de passieve rol niet spelen, aktief
zijn. Dit aangenomen, zo wordt het dadelik begrijpelik dat zij mij koos, want in zake
passieve-rol-houden ben ik stellig ‘an ideal husband’. Natuurlik slechts relatieve
passiviteit, d.w.z. passief slechts tot de uiterste grens van mijn geslacht, want nog
steeds ben ik een man metterdaad. Doch op deze relatieve passiviteit mag zij ook
absoluut rekenen. Ik ben hoogste potens der passiviteit. Een ideaal man ben ik voor
de vrouw die de man - nu ja ik meen het goed en de uitdrukking is passend - onder
de knie wil. Mij heeft ze onvoorwaardelik onder de knie. Haar meesterschap en hare
aktiviteit kunnen zich... botvieren. Om de aktieve rol te houden zal ik geen moeite
doen, laat mij zeggen geen vin verroeren, ten eerste omdat de erotiese wijze bij mij
niet tot een voorkeur sine qua non is ontaard en omdat ik toch, in zover ik preferenties
heb, veel voor deze rolverwisseling voel - de wet van de geringste inspanning is mij
niet vreemd, - ten tweede
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omdat het toch niet mogelik is, dat ik de voorkeur aan het... aktivisme zou geven.
Voor de rest houd ik het met de wijsheid dat alle organismen zo zijn als zij horen te
zijn; elk organisme is voor-zich-zelf kompleet, is van zijne voorwaardelikheid uit
kompleet en mijn fysies stronk-zijn is slechts korrelaat van mijn psychiese hang naar
passieve rol.
Hij verheugde zich zeer om dit perspektief. De stijgende levenslijn - stronkloopbaan
- tot het door Angèle bezeten-worden flitste hem voorbij, projektie van het verleden
in weldra vervulling-zijnde toekomst. Plebejer-weten van zijn geluk - en de anderen
hebben goddank pech, wat betekent wittebrood zonder het weten dat zij, de anderen,
slechts roggebrood hebben. Goede wereld in dewelke er grafelike maagden zijn met
hang naar eroties aktivisme; zij moeten de stronk beminnen en hem maagdelikheid
bieden in ruil voor zijn meesterlike passiviteit. Hij, stronk, droeg de buit weg en zij
was ten slotte de gedupeerde.
De stronk lag op zijn bed. En wachtte. Er gebeurde niets. De markiezin wenste
hem goede nacht. Zij verdween. Schuchterheid, dacht de stronk, begrijpelik: een zo
onervaren kind waagt zich, haar neiging ten spijt, niet gemakkelik ten aanval. Er
gingen twee avonden voorbij, en Alessandro maakte zich boos. Niet te brutaal, dank
zij Knackfuss-onderricht. Doch de markiezin nam weinig notitie van hem, scheen
weggedoezeld in vaag verlangen.
Als Knackfuss de volgende morgen verscheen, veranderde het uitzicht der dingen.
Voetschuiven oriënteerde Knackfuss en een val bij tennisspel was de val van de
dwaze maagd.
Angèle was inderdaad een pathologies geval. Enkel niet in deze richting als de
gelukkige echtgenoot had gemeend en gewenst. Voor de psycho-analyse een
prachtexemplaar; bijna alsof zij was geschapen als psycho-analyties mannequin.
Kristalliseerden zich in haar steeds weerkerende rasondeugden of was haar ondeugd
een en-marge-geval? - Oplossen van het erotiese in het gedachtelike, door een vaste
idee geconsumeerd.
Zij had Alessandro gehuwd omdat hij volkomen machteloos was. Niet onmacht,
maar machteloosheid. 't Spreekt van zelf: hij mocht niet onmachtig zijn, dit zou
immers de prikkel van de machteloosheid hebben geneutraliseerd. Of had
pensionaat-lektuur, in dewelke de echtgenoot de narrerol houdt en de minnaar de
held is, de cerebraal-sadistiese hang in haar ontwikkeld? Men vertelt dat sommige
vrouwen, wanneer zij overspeels zijn, hardnekkig aan hun trouwring houden. Voor
geen geld der wereld zouden zij deze ring in zulke omstandigheden willen missen.
Alsof deze ring de man tot getuige maakte van het overspel van zijn idool. Doch dit
is scherts tegenover het eroties bepaald-zijn van Angèle. Niet de ring, de man zelf
moest tegenwoordig zijn. Enkel dan zouden hare omarmingen kracht hebben; enkel
dan kon zij sexueel existent-zijn door het werkelikheidworden harer idée fixe: de
oernarrerol van de echtgenoot. De pijnlike gelaatsuitdrukking van de echtgenoot
maakt de omarming sterker; gesmeek en gejammer inspireren haar wonderlike
woorden vóór de mond van de geliefde; dreigen maakt
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haar triomf om de machteloosheid van de man. Sadisties-masochisties komplex:
weerloosheid in de handen van de gewetenloze minnaar. Omgekeerde romantiek,
doch romantiek voluit. A quoi rèvent les jeunes filles.
Het achter de rug ontrouw zijn was voor Angèle banaal. Een gravin Collin is
ridderlik ontrouw, terwijl de gemaal er bij is. Maar deze aanwezigheid zou slechts
zuiver denkbaar blijven, wanneer niet de natuur, in haar geheel organies, een
stronkmens had gecreëerd voor de aldus sexueel-gedetermineerde vrouwen.
Alessandro had juist geoordeeld. Zij wenste inderdaad een stronk. Hier echter hield
de juistheid van zijn redenering op. Waar was: enkel een stronk kon permanent de
rol houden van de bedrogen echtgenoot, die bij het overspel steeds aanwezig was.
Zoveel realiteitzin had Angèle dat zij wist: hier moest zij een kompromis maken.
Een ‘normale’ zou gereageerd, geageerd hebben. De stronk echter moest passief
blijven. De minnaars mochten zeker zijn van zijn passiviteit. Niemand zou hun spel
storen. De stronk zou als een fetisch aanwezig zijn.
Nadat Beppo de stronk in zijn pyjama had geholpen, wou deze de markiezin goede
nacht wensen. Wie weet vandaag misschien meer geluk, is de markiezin misschien
minder schuchter. Beppo droeg hem in het slaapvertrek van mevrouw. ('s Avonds
werd de stronk van zijn benestel ontlast en aan de bereidwilligheid van Beppo
overgelaten). Beppo wachtte: misschien moest hij een handje helpen. Mevrouw deed
teken: Beppo mocht gaan. Nauweliks was Beppo verdwenen of Knackfuss trad
binnen, nam Alessandro op en zette hem op een 1,50 m hoog voetstuk, vanwaar de
stronk het echtelik bed zeer goed kon overschouwen. Hoe lieftallig streelde de
markiezin Knackfuss, hoe bevallig was zij in haar wit déshabillé en hoe vol belofte
en drift sloeg haar adem. Wat heeft dat altemaal te betekenen, dacht de stronk, droom
ik of waak ik? Is de markiezin soms niet wel te pas of lijdt zij aan zinsverbijstering?
Om deze laatste mogelikheid af te weren en in de hoop dat deze de waarheid mocht
zijn, riep de stronk van op zijn voetstuk: ‘Ei, lieve, uw mirlitonare-mannetje, uw
speelgoed, uw alles, mijn schat, staat hier op dit voetstuk. Lieve dokter, help mij van
dit voetstuk, ge ziet toch wel dat gij daarna illico moogt verdwijnen.’ De markiezin
keek de stronk verwonderd en frank in de ogen en legde haar hoofd op de schouder
van haar lieve Gaëtan, zoals Knackfuss nu weer heette. Zij lachte - haar tanden
schitterden als een belofte - terwijl zij het hoofd schudde om een boze herinnering
te weren. Twee elementen bevochten zich crescendo: het gejammer en gedreig van
de stronk op zijn voetstuk en het spel der geliefden. Elk woord van de stronk prikkelde
de markiezin tot liefkozen en, godverdomme, deze gemene kerel van een Knackfuss
hield inderdaad de passieve partij, welke hij, stronk, voor zich had gedacht. Toen
Gaëtan mannelik-robust de markiezin op haar bed droeg, vlak voorbij het voetstuk,
had hij haar bijna kunnen grijpen. Het hoofd zijdelings naar de stronk gewend lag
zij, aanzwellende lijn, in de armen van Gaëtan. ‘Wat ben jij sterk, Gaëtan!’ - Ofwel
een ogenblik wendde zij haar minnaar af met: ‘Ben je wel zeker dat mijn man niet
van zijn voetstuk kan vallen?’ -
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Vermoeid sprak zij over gewone dingen, streelde Knackfuss nog - hoe schoon was
haar lijf-rust in blonde haren - en vroeg: ‘Is mijn man niet zeer dekoratief? Heb ik
niet een zeer dekoratieve man?’
Hoe banger zij werd van de eerste ervaring harer naturele afwijking, des te meer
wou zij zich redden door een sterker affirmeren dezer afwijking. Coïto ergo sum.
Angst voor de revanche der natuur verdubbelde haar moed in een overspannen
sexualiteit. Knackfuss nam het allemaal rustig op, benutte zijn schranderheid tot het
tot-de-uiterste-konsekwens-drijven van zijn minnares. De stronk stond - stond op
het voetstuk. De nacht was lang. Was dikwels lang. De nacht was dikwels een lange
nacht.
's Morgens lachte Beppo, toen hij de stronk in het bed der markiezin ontwaarde.
Hij nam Alessandro op, hielp hem in zijn toiletkamer en zei ‘veinard, va.’ Zoveel
tegenwoordigheid van geest had de stronk nog, spijts de nacht ook voor hem uitputtend
was geweest, dat hij geklaag op de lippen smoorde. Hij glimlachte, nauweliks wel,
maar toch hij glimlachte. Begrijpelik deze zwakte van de glimlach, overlegde Beppo,
die eerste nacht en zo zonder hulp, dan wanneer Alessandro aan mijn hulp gewoon
is; 't zal wel niet zo gemakkelik zijn geweest. - Luid zegde hij: ‘Waarom heb je mijn
raad niet gevolgd. Zonder mij kun je niet uit de voeten. Dat zie-je nu wel. Ik had natuurlik op eerbiedige afstand - erbij moeten zijn. Je bent een verwenste stronk, je
wilt steeds je zin hebben. Nu heb je je misschien erg geblameerd. En nog wel de
eerste nacht. Ik zeg: zoiets is pure onzin. Minder diskretie en meer rationeel. Zo denk
ik er over.’ Alessandro was verplicht Beppo voor te liegen: ‘Neen, Beppo, ik zeg het
is uitstekend gegaan, spijts uw hulp ontbrak. Jawel, bepaald uitstekend. Ik had het
me zelf zo niet kunnen voorstellen. Waarlik, ik ben helemaal niet zozeer stronk als
men het wil aannemen. Mijn vrouw is een parel. Zij heeft een zo juiste voorstelling
van mijn toestand dat zij alles wat mijn bewegingsmogelikheid betreft, daaruit zeer
juist afleidt. Dat zij zo zeer à la hauteur zou zijn, had ik niet durven veronderstellen.
In vertrouwen: zij is louter beweging en ik ben, zoals je weet, zeer stabiel. Kan het
mooier samentreffen?’
Bij het ontbijt verhield zich Knackfuss tot de markies eerbiedig vriendelik en de
markiezin was één attentie voor haar man. Beppo moest het toegeven: deze jandoorse
stronk had niet gezwetst. Allemaal waarheid wat hij had verteld. Wat goed merkbaar
was aan het smoordronken verliefd-zijn van de markiezin. ‘Zo zijn de vrouwen’,
dacht Beppo.
Toen Knackfuss haar vroeg of zij een wandeltoer wou maken, schudde zij neen.
Zij wou bij haar man blijven en zij was verder zeer lieftallig: zij vroeg Alessandro
of zij bloemen voor hem zou plukken. Rond de middag was de samenhang de arme
Alessandro onduidelik geworden. Gedroomd had hij niet. Had de vrouw wier liefde
vandaag weer zo buiten alle twijfel stond, hem werkelik bedrogen? Zij was het
slachtoffer van een zinsverbijstering geweest, waarvan deze schurk van een Knackfuss
had geprofiteerd. Tot vergiffenis was Alessandro alras bereid; natuurlik de feiten
mochten zich niet meer voordoen. Dit naar markiezeneer. En
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Knackfuss zou hij aan de deur zetten. Hij was dus tegenover Knackfuss zeer brutaal.
De markiezin ondersteunde hem in deze houding, bewijs harer momentele
zinsverbijstering. Stellig vergiffenis schenken, dacht de stronk. Daartoe drong hem
ook zijn fysiek: enige vorm van verweer, de vorstelike vergiffenis. In het psychies
vertaalde stronkfysiek.
's Avonds waren allen zeer vermoeid: ‘Eenieder trok zich vroegtijdig in zijn
vertrekken terug.’ Nadat de dag was heengegaan in roezig verliefd spel der
jonggehuwden, bracht Beppo de stronk weer in de kamer van Mevrouw. Alessandro
had het zo uitdrukkelik bevolen, zelfs in het bijzijn der markiezin die - Beppo was
nu eenmaal de onontwijkbare diskrete derde - schuchter in La peur de vivre des heren
Bordeaux had gestaard. Deze taak volbracht, aarzelde Beppo; de stronk echter
betekende hem dat hij mocht gaan. Angèle trad binnen, omhelsde haar gemaal. De
stronk had dus goed geraden: zinsverbijstering. Enkele ogenblikken daarna wierp
Dr. Knackfuss een zijdeur open, stond in de deuropening als een schim. De markiezin
die de stronk als een heuse darling op haar schoot had genomen, liet nu de darling
knalhard, plotse hypnose, op de grond vallen, gil: Gaëtan! Dan lag zij in zijn armen
en de stronk als verlaten speelgoed op de grond. De stronk kroop tot bij de minnaars,
wou Knackfuss in de kuit bijten. Een prachtschop van Knackfuss ‘daar, jij, verdomde
kuitebijter’ zond hem enkele meters ver. Angèle trappelde eros-in-lieve-voetjes-genot,
‘nog, nog, Gaëtan’ smeekte zij en Knackfuss moest de meesterschop enkele malen
herhalen. Dan werd de stronk weer op het voetstuk geplaatst.
's Anderdaags vroeg Beppo geen uitleg, vond het vanzelfsprekend dat de zaak had
geklopt. En Alessandro, deze fiere Hidaljaan, was te trots zijn vriend deze nieuwe
nederlaag te bekennen. Wie weet overigens of deze niet met Knackfuss gemeenzaak
maakte?
Zijn gemalin zou hij echter mores leren. Hij viel enigszins uit zijn rol, toen hij,
zonder inleiding, haar zei: ‘Mijn zeer edele vrouwe, in zulke condities zijn wij niet
getrouwd.’ Dan wachtte hij bedaard op antwoord, daar hij dit onmogelik wist.
Angèle echter riposteerde: ‘Dat is mij niet erg duidelik.’
Alessandro: ‘Hoezo niet erg duidelik? Wilt gij daarmee gezegd hebben dat gij mij
niet kunt antwoorden?’
De markiezin: ‘Helemaal niet.’
Alessandro, tot de binnentredende Dr. Knackfuss: ‘Mijnheer, ik heb de markiezin
te spreken.’
Zij: ‘Pas du tout. Caro dottore mag blijven. Geheimen hebben wij hem wel niet
te verbergen, meent gij ook niet, lieve man?’
Alessandro: ‘Dit schijnt mij inderdaad de ongelukkige waarheid. Juist daarom en
nogmaals: voorwaar, mijn edele vrouwe, in zulke condities zijn wij niet getrouwd.’
Zij: ‘Ik zeg u, lieve man, dat ik u niet begrijp. Wat meent ge met deze
voorwaarden.’
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Alessandro: ‘Wat het huwelik betekent weet de meest blode bakvis.’
Zij: ‘Wat niet wil zeggen dat deze bakvis daarom ook weet wat het huwelik met
een stronk psycho-analyties te betekenen heeft.’
Alessandro: ‘Psycho-analyties?’
Zij: ‘Jawel, psycho-analyties. “Ken u zelf” is een woord uit de helleense wijsheid,
mijn lieve. Dat ik voor de psycho-analyse een zonderling geval ben, weet ik.
Verder: morele of andere konklusies uit deze studie der psycho-analyse heb ik
niet getrokken. Tegen mijn sadisties-masochisties bepaald zijn ben ik niet opgewassen.
Wil dit trouwens ook niet zijn, omdat ik, cerebraal-gesublimeerde hetaere, tenslotte
de boeken weggooi, triviale wijsheid: tout ça ne vaut pas l'amour. Maar gij, mijn
brave levensvriend, wat hebt gij u gedacht, wanneer ik er in toestemde uw
levensgezellin te worden? Hebt gij u voorgesteld dat ik u liefhad. Gij zijt te slim dan
dat ik u deze dwaze pretentie zou toeschrijven. Zo waar de psychoanalytiese boeken
voor mij bijzaak zijn, zo hadt gij echter langs psycho-analytiese weg het geheim
kunnen ontdekken. Ik ben rationeel naar mijn doel gegaan. Ik heb mij de meest
dekoratieve en slechts dekoratieve man gekozen die in Atupal was te vinden. Voor
uw pretentie en voor uw domheid ben ik niet verantwoordelik. Mijn liefde heeft hij
die temperament toont in mijn richting, gelijk wie; de dokter die mij goed kent, zal
mij deze franchise niet euvel nemen. Herinnert gij u nog de nachtelike tuinscène?
En dat ik u juist na dit accident koos, wanneer ik uw weerloosheid kende? - Dat gij
gelijk een dol beest in uw ongeluk zijt gelopen - ik spreek figuurlik, excuseer mij
het hyperbool - is niet mijn schuld. Ik heb te kiezen tussen een afmattende kamp
tegen mijn sexuele determinering of het onvoorwaardelik toegeven daaraan. Is de
eerste alternatieve manmoedig, zo is de tweede alternatieve de enige welke ik, vrij,
kan kiezen. De alternatieven, zoals dit trouwens gewoonlik het geval is, bestaan
slechts theoreties. Toch heb ik de illusie deze tweede vrij te hebben gekozen et cela
me suffit. Hetaeriese vreugde om slachtoffer van zijn noodlot te zijn. Slechts een ras
als het onze - ach hoe traditieloos zijt gij daarentegen Mirlitonare-spruit - zet zich
door tot deze spanning. Dit alles is duidelik. Onduideliker is uw houding. Wanneer
er een van ons twee zo onnozel is als een bakvis, dan zijt gij het, die een ogenblik
aan een liefde, buiten pathologie om, kon geloven. En nog zo naïef zijt te protesteren.
Mij natuurlik liever dan berusten. Studeer psycho-analyse, er is daar voor u nog iets
te leren. Bizonder waar gij zo schitterend studiemateriaal vóór u hebt. Wie weet
wordt gij nog een beroemdheid, spijts gij tot hiertoe bijster weinig aanleg hebt
getoond. Mijn lieve Gaëtan kan u onderrichten. Studeer bij de dokter psycho-analyse,
opdat gij ook door uw wetenschap mijn huwelik tot eer strekke, o gij mijn zeer
dekoratieve echtgenoot, die ik, in zijn dekoratieve funktie zo zeer liefheb. Ook dit,
zonder u is mij het bestaan tans onmogelik, van alle charme ontbloot. Gij en uw
voetstuk. Mocht u dit troost zijn. Grande-zoon, het leven is niet zo eenvoudig; wij
dragen een zware last.’
De stronk antwoordde: ‘Het mag zijn dat ik geen held ben in het vak der psycho-
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analyse. Nochtans dat hoort er allemaal niet toe en zonder psycho-analyse weet ik
toch hoe of men het moet doen. Dit in de boeken te studeren heb ik niet van node.
En ik sta op mijn goed recht van gehuwd man. Het staat nergens geschreven dat de
studie der psycho-analyse verplichtend is. Ik zeg u dus: laat af met dit kinderspel.’
‘Goed zo’, zegde de markiezin, ‘neem mij.’ Zo speelde zij de volgende nacht de
verkrachte vrouw en riep voortdurend: ‘Markies, verdedig uw vrouw.’ Maar de
markies moest op zijn voetstuk blijven. Zij vocht met Arturo, maar werd, natuurlik,
tenslotte steeds overwonnen. Wat bewijst dat het voorzichtig is verkrachtingsklachten
steeds nauwkeurig te onderzoeken. Wordt niet verkracht wie wil.
Het was eenvoudig prachtig, meende de markiezin, elke dag bracht een nieuwe
roes met een nieuwe variante op het thema van haar eros. Zij bedroog haar man, zich
weggooiend; een andermaal drong de indringer in haar kamer, schaakte haar, terwijl
de man machteloos moest toezien. Soms kende zij de wulpsheid van het bezwijken
na hardnekkige verdediging, dan weer deze zich weg te gooien, centsous-diabolique.
Zij kende de romantiek van de Raveburg en die der goot. Elke cerebrale gril kon
dank zij het stronk wezen van haar echtgenoot onmiddellik verwezenlikt worden.
Tot het gewone spel met z'n drieën de minnaars niet meer bevredigde. Gasten
werden geïnviteerd en Alessandro prijkte op een voetstuk, in plaats van als gastheer
te fungeren. Met deze funktie belastte zich Dr. Knackfuss. De markiezin loofde haar
man als het fraaiste surrogaat voor marmeren busten. ‘Mijn man is niet alleen zeer
dekoratief in het gewone leven, neen, hij bezit daarenboven de eigenschap dat hij
onmiddellik kan worden geïmmortaliseerd. Niet de dood zal hem tot buste maken,
veeleer zijn natuurlik torso-zijn maakt hem zo doodschoon als marmer. Mijn man is
gezant en tevens zijn eigen statue. Hij werkt zich zelf tot statue op om mogelike
vergetelheid af te weren. Mijn man is de levende onsterfelike. Daaruit blijkt dat de
kunstzin een inhaerente eigenschap van het hidaljaanse volk is. Zijn grote mannen
immortaliseren zich van zelf. Ik vind het overigens bijna natuurnoodzakelik dat een
gezant torso weze. Zo kan men ook alle gezanten werkelik als statue behouden, men
zou slechts voor zorgvuldig balsemen hebben te zorgen. Aldus kan de gezant zonder
moeite van zijn dekoratieve gezanterol in zijn dekoratieve funktie van torso van een
gezant overstappen, figuurlik overstappen. Jawel, alle gezanten zouden moeten stronk
zijn. Dit past uitstekend bij hun ambt. Het verwondert mij dat deze eis nog niet
vroeger is gesteld, immers zo van-zelf-sprekend is hij.’
‘Neen, lieve markiezin’, zegde Knackfuss, ‘daarmee ben ik het niet helemaal eens.
Dat de gezant van Hidalië, uw geachte echtgenoot, de markies de Mirlitonare stronk
is en dat dit goed bij zijn ambt past, daar hij gezant is van het meest kunstminnende
volk van Beurropa en bij het atupaalse hof geakkrediteerd, en dat dit stronk-zijn voor
hem een ideale toestand is, kan ook ik geredelik toegeven.
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Maar het zou verkeerd zijn voor alle gezanten de stronkatrofie te eisen, alleen reeds
wegens de mogelike verwarring. Hoe gemakkelik is het tans, b.v.: “Kent gij de gezant
van Hidalië niet? Neen? - Hoe is het mogelik. Die stronk daar.” - Daarom verdedig
ik het volgende voorstel: alle gezanten zouden geatrofeerd of misvormd moeten zijn.
Doch daarin zou de grootste verscheidenheid bestaan met, voor elk gezant, een voor
zijn land karakteristiese misvormdheid of atrofie. Atrofie is zeer dekoratief, omdat
zij is eenvoudig lineair en akademies-sculpturaal. Detaildifformiteiten zouden
natuurlik niet in aanmerking komen. Een slechts gering misvormde haalt de vereiste
6/10 van de punten niet. Eentonigheid van diplomatiese lunch en tee wordt daardoor
gebroken. Zoals gezegd de gezanten zouden de typiese difformiteit van hun land
moeten kristalliseren. Beter misschien nog een atrofie die de struktuur, zowaar de
psychiese struktuur van het land konkretiseert. Wat bv. het koninkrijk Siam betreft,
is de gezant reeds aangeduid: de Siamese tweeling, ook wanneer geen exemplaar in
Siam is te vinden, moet dit land vertegenwoordigen. Voor het Teutoneland ware
iemand met een waterhoofd, suikerbroodvormig naar de langwerpige vorm der
teutoonse pijpen voor te stellen. Het kunstminnende Hidalië past de
beeldhouwkunstige torso, terwijl het aloude Andalouzië door een rachitieker, die het
ras synthetiseert, volkomen naar de nationaal-psychiese struktuur, wordt weergegeven.
Voor Fochanije kan de vrouw met het luipaardevel in vooruitzicht worden gesteld,
daar deze dame het karakteristiese van de gepantserde Jeannette Quark, de patrones
van Fochanije, in het konstant fysiese overdraagt. De zwaardslikker kon het martiale
Atupal vertegenwoordigen en de dogmens is eo ipso John Bull. Platland is
gesymboliseerd door een mens met een nauweliks nerveus-geaccentueerd, volmaakt
rond kaasballetjeshoofd. Ja, ik houd het zelfs voor wenselik de grens zover mogelik
te trekken, zodanig dat het Nieuwe-Agamemnonië, zijn roemrijke traditie, pijler der
moderne beschaving indachtig, het rekenende paard van Elberfeld, het
astrologies-filosofiese paard der jaarmarkttenten als gezant zou mogen aanstellen.’
Rond dit voorstel ontstond een levendige diskussie; van uit zijn voetstuk-standpunt
hoorde Alessandro de diverse voorstellen rustig aan. De markiezin vond het voorstel
wel prettig, doch, meende zij, nam de dokter te weinig notitie van hetgeen zij juist
in hoofdzaak had bedoeld, namelik de dekoratieve dubbel-funktie van de gezant; dat
deze reeds gedurende zijn leven als statue moest fungeren. De dokter bekampte
hardnekkig dit voorstel, waarvan het gevolg, naar zijn mening, monotonie moest
zijn. Waren alle gezanten stronk dan verdween de buitengewone charme en de waarde
van het unicum.
Het gesprek drong verder in de details en men ontleedde de stronkstatue. Een heer
vond dat de stronk beter geschikt was om de plaats van Umberto-koning in te nemen.
Toen meende een expressionist dat men de stronkstatue door scherpe kleurkontrasten
moest verlevendigen. Hij stelde voor de linkerhelft van het gezicht cadmium-geel te
verven, de rechter bovenhelft tot op de hoogte van de neusvleugel kobalt-violet en
de rechter benedenhelft smaragdgroen. Dit werd
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door de markiezin geestdriftig begroet. Zij gaf de nodige bevelen en het personeel
zette zich aan 't werk: Alessandro werd in drie kleuren verdeeld. Men ontkleedde de
stronk en een klassicist versierde het benedenlichaam met witte tul. Het feest duurde
tot laat in de nacht door Alessandro gepatroneerd, expressionisties van boven en
klassiek van onder.
In de beste stemming verlieten de gasten het gastvrije hotel der Mirlitonare's.

X
Toen, na deze onfijne behandeling, Alessandro besloot zijn nood aan Beppo te klagen,
was het reeds te laat. Beppo stond reeds op de zijde der erotiese spitsboeven. Dit een
eenvoudige ontwikkeling.
Reeds hebben wij doen opmerken dat het lieve spel met z'n drieën de minnaars
ten slotte ontoereikend was. Het lag niet in de erotiese determinering der markiezin
op schandelik bourgeoise wijze haar man met één derde te bedriegen, een zulke
liaison als huiselik van-zelf-sprekend te bevestigen. De man in het narrepak moest
voor vele minnaars zijn rol houden. Het belachelik-maken door de éne liaison was
niet de markiezin maar slechts pensionaat-vriendinnetjes met bourgeois-traditie
waardig. Opperras in de antipode: gemeenheid. ‘Sie ist rassig gemein’ meende Dr.
Knackfuss. Hij had de toestand dadelik herkend: dat het dwaas zou zijn de idylle met
z'n drieën, - de stronk als stomme, juister als stompe derde - als een afgesloten existens
te aanschouwen. De erotiek der markiezin was elementair: dynamies-statiese
kontrastwens. Haar man was de statiek - inderdaad - en de dynamiek, de ‘stroom
aller dingen’ van Herakleitos was haar ‘de stroom aller minnaars’. Enkel de wet - de
stroom, de erotiese bepaling - was blijvend; de golven en ook de bedding echter
veranderlik. Zoveel had de dokter onmiddellik begrepen.
Wereldberoemd is de wijsheid der Pompadour; door welke list zij zich in de genade
van haar heer en meester wist te bewaren. Geen andere dan deze methode van de
Pompadour in het Parc aux Cerfs, paste Dr. Knackfuss in zijn verhouding tot de
markiezin toe. Hij bezorgde haar minnaars van allerlei slag. Zoals de Pompadour
jonge meisjes, dreef Dr. Knackfuss wonderslanke efeben op. Hun elasticiteit en hun
puberteitsdrift hadden de eigenschap de stronk bizonder ongeduldig te maken. De
markiezin kende overigens alle verborgen prikkels en de wonderlikste efeben moesten
aan hun inferioriteit geloven. Op deze wijze bleef Dr. Knackfuss steeds in de genade
der markiezin. Hij was permanent. Hij was haar Pompadour. Zij noemde hem Le
Pompadour.
Dit was Alessandro al te bar en hij besloot Beppo om raad te vragen. Zijn verlangen
was als Simson de zuilen te breken, de overspeelse en haar nest van wulpse
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Filistijnen onder de puinen te bedelven. Maar de stronk was geen Simson, ‘bij lijve’
niet. Hij meende nu in Beppo een uitkomst te vinden. Doch hoe Beppo winnen voor
dit desperado-plan? Deze proleet hield gewis zijn positie tans voor overheerlik. Zo
had Alessandro steeds gedraald. Nu was het te laat.
Variante: de markies bedriegen met de kamerknecht, voorkeur schenken aan de
plebejer en de markies op het voetstuk plaatsen, jawel de dokter had ook hier niet
misrekend, dit beviel de markiezin. Als Beppo de markies in het slaapvertrek der
markiezin had gedragen en als de markiezin hem verrassend snel om de hals was
gevallen, ‘Beppo, mijn lieve Beppo, laat gij mij alleen, ziet gij dan niet hoe ik naar
u verlang’ toonde de kamerknecht geen ogenblik gewetensbezwaar. Hij beschouwde
de stronk nog steeds als zijn koopwaar en deze verklaring van de markiezin scheen
hem doorgaans niet verrassend. De sterke Beppo nam Angèle op en zegde: ‘Ik had
het gedacht. Wou je heel je leven met zo'n stronk.’ Alessandro moest ook dit verraad
gelaten torsen; torso torst dacht Alessandro een ogenblik in zelf-sarkasme. Beppo
was een prachtminnaar, de markiezin herhaalde meermaals het toneel.
Eenmaal zover, gebeurde het haar soms haar gemaal om zijn preferenties te vragen.
‘Wie verkiest mijn man vandaag als speelgenoot’ vroeg zij, Alessandro aaiend.
‘Spreek, mijn lieve, zie, uw vrouw is uwe dienares en wie gij ook moogt verkiezen,
hij zal de uitverkorene zijn. Gij zijt genoeg edelman om te weten dat men nooit
zich-zelf kiest. Kies, - mijn woord heb ik nooit gebroken. Zal het de dottore, de
Kamasoethra-ervarene zijn of Beppo, de natuursterke, ofwel nog Loïs, de dwaze
efeeb van het Collège Saint-Germain? Of zal ik Iostenius die schuchtere schilder
ontbieden? - Zie uw aardse dienstmaagd wentelt zich in het slijk der ontucht om uw
superbe dekorativiteit tot gelding te brengen. Voelt gij dan niet dat ik u zeer bemin
om u zo ontrouw te zijn?’
Dat voelde de stronk niet. Hij was nu overtuigd de klaverenzot van het spel te zijn.
Schone droom was weggewasemd. Dr. Knackfuss en Beppo, Bernard en Louis, allen
hadden van het meesterstuk geprofiteerd. Enkel hij, de stronk, de spil van het komplot
droeg geheel het passief. Wat had hij er aan, markies en gezant te zijn, ten prijze van
zoveel vernederingen? En ook: hij had maling aan deze erefunkties waar hem de
positieve levensvreugde zo ontnomen werd. Als Beppo hem zeide: ‘Je bent markies
en gezant, is dat jou soms niet voldoende’, was hem dit bittere spot. Wat baatte hem
al dit goud, waar hem dit nutteloos was?
Zo besloot hij kort spel te maken: de echtscheiding te vragen; naar een ander
comtesje, zonder bakvisjesallures om te zien. Dr. Knackfuss hield hem een schone
rede, betogend dat de echtscheiding een burgerlik zedenfeit was en dat bijgevolg
geen mens een echtscheidingswens van een edelman als de Mirlitonare zou kunnen
begrijpen. ‘In uwe wereld, markies, wordt het huwelik nog steeds als onverbreekbaar
aanschouwd. Is uw ras niet sedert eeuwen een der hechtste steunpilaren van de
katholieke moraal? - Alle kommer en alle leed, elke hartstochtontgoocheling moet
een Grande geduldig dragen. De echtscheiding, dat is de
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onuitwisbare schande van ontrouw tegenover de traditie. Weet gij dan niet dat uw
prestige door de echtscheiding onherroepelik verdwijnen moet. Gij zijt een gebroken
man. Daarom, Grande, caro amico mio Alessandro Magno ed il tronco, draag veeleer
het ganse jammer der ongenade, die tenslotte het summum der genade is - immers
Angèle bemint u zozeer dat zij haar ideële liefde niet door lijfelike hartstocht wil
vernederen - dan wel door de echtscheiding én vrouw én eer te verliezen. Wat het
geld betreft, daarover nu niet, ten eerste daar dit van lagere orde en ten tweede om
dat ik reeds voorzichtigheidshalve voor de nodige verplaatsingsoperaties heb gezorgd.’
De stronk stond er niet paf bij; wat kon hem nog verwonderen. Toch deelde hij
de mening van de dottore niet. Eer of niet, 't kon hem weinig bommen. Hij had zijn
vrouw gewild, dat was zijn goed recht, meende hij en zo ook had kardinaal Epernay
geoordeeld. Nu bedankte hij voor z'n vrouw: na Knackfuss, Beppo, Loïs en bijna de
hele rethorika van het Collège Saint-Germain en na Iostenius die schuchtere kwast.
Nu bepaald, dottore, dank je hoor. De echtscheiding!
‘Goed’, zei Knackfuss, ‘doe wat je niet kan laten.’ Daar bemerkte de stronk hoeveel
gemakkeliker is praten dan uitvoeren. Wel schreef hij brieven - hun inhoud was
ellendig, dat zag de stronk zelf in - doch de brieven bleven steeds op dezelfde plaats,
tot dan eindelik Knackfuss ze in de kachel wierp. Alessandro zag spoedig het doelloze
van zijn poging in; nu aanschouwde hij zijn malheur in zijn ware verhoudingen. Diep
ongelukkig, doch reeds enigermate geëntraineerd, dulde hij die avond Loïs en de
slanke Rudi, diens studiekameraad.
De laatste kans om uit ‘de kom der vernedering’ te komen, zag Alessandro in een
openhartig de waarheid biechten aan zijn echtgenote, de valse markiezin de
Mirlitonare. Tevens om wraakneming te tonen dat niet alleen hij de beetgenomene
was. De markiezin stond hem aanstonds het gewenste onderhoud toe. Knackfuss was
aanwezig. Alessandro had alles netjes voorbereid: frank en vrij de waarheid zeggen,
zoals men pleegt te doen wanneer de partij toch verloren is.
‘Edele vrouwe’, zo begon Alessandro, ‘mijn edele vrouwe, wat ik u tans zal
mededelen, zal u wis en zeker niet gering verrassen, maar getrouw aan de leus van
het geslacht der Mirlitonare's “jusqu'au bout”, wil ik u de ganse waarheid vertellen,
hoe gruwelik het verhaal alleen der gebeurtenissen ook zijn mag. Edele vrouwe, ik
waagde het zoëven de spreuk der Mirlitonare's tot de mijne te maken. Nu dan wees
niet verrast: dit was de daad van een indringer. Jawel, in der waarheid, zo is het,
Angèle. Met het geslacht der Mirlitonare's heb ik niets gemeens en met de man die
uw verloofde was en over Kiki struikelde, zoals ik uit uw mond vernam, ben ik niet
identies. Ik ben een valse Mirlitonare en hij die mij tot deze snode daad niet enkel
aanspoorde, maar ook dwong, is niemand minder dan uw minnaar en permanence,
Dr. Knackfuss, echte metis, zoon van een teutoons vader en van een inboorlinge van
de Canariese eilanden. De man welke over Kiki viel, werd in een hinderlaag gelokt
door de sbirren van Knackfuss en daarna gruwelik vermassakreerd, edele vrouwe.
Hij dus die uw uitverkorene was, de man welke gij
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liefhad, in de hoop hem in zijne aanwezigheid en spijts deze te kunnen bedriegen, is
niet meer en ik zie niet in waarom ik deze wijze van bemind-worden zou overnemen,
zonder mij daartegen te verzetten, daar het inderdaad de zuivere waarheid is, wanneer
ik zeg dat deze uwe wijze van echtelike liefde mijn goedkeuring niet kan wegdragen,
wat ook de echte Mirlitonare daarover zou hebben gedacht. Gij zijt dus met een
verkeerde getrouwd. Dit is niet mijn schuld. Gij weet door ervaring hoe weerloos ik
ben. Welnu, in de handen van Dr. Knackfuss moest ik mij tot deze gruwel lenen en
van mijn verzet werd evenmin notitie genomen als van al mijn andere klachten welke
ik, zoals gij weet, sedert deze noodlottige dag der substituering heb geuit. Ach, hadde
ik mijn pijpje lekkere St-Vincent nooit moeten afleggen. Wat heb ik aan een havanna
met zoveel smaad betaald! - Gij, edele vrouwe, werd door Knackfuss listig bedrogen.
Niet de markies de Mirlitonare bedriegt gij, maar wel een doodgewone stronk van
het genre der deernetalismans. Dit is wel voor u een gewichtig moment zou ik denken,
ten minste wanneer ik, psycho-analyties, zoals gij dit heet, uw erotiese bepaling goed
heb begrepen. Neen, neen! leer de nuchtere waarheid kennen: niet een de Mirlitonare
wordt door u smadelik bedrogen en moet de edik der oneer drinken. Een arme
spitsboef, vroeger door meiden gemainteneerd wegens de wondere kracht van zijn
stronk, is het objekt uwer cerebrale sadistiek. Na deze verklaring, hoop ik u met mij
te horen instemmen dat het de beste oplossing is te trachten naar een vergelijk.
Ronduit gesproken, aan deze wijze van bemind worden heb ik niets; waarschijnlik
ben ik om deze op prijs te stellen niet rassig genoeg. En nu gij de waarheid kent, zal
de arme Alessandro u wel verder geen belangstelling inboezemen. Laat ons de zaak
in der minne - une fois n'est pas coutume - schikken.’
Een ogenblik verwondering, dan sprong de markiezin op. Nadat zij de samenhang
goed intuïtief had gekorrigeerd, omhelsde zij de stronk en kuste hem. ‘Mijn Toutou,
mijn Kiki, dingetje-stronk, zoveel heb je gedragen om mijn man te worden? Je hebt
je de rest van je benen doen afhakken en je gezicht werd verminkt om mij? En je
was vol verwachting en je had me lief en daarom droeg je dit alles, mijn allerliefste
Toutou!’
Beppo kon het getuigen hoe vol verwachting de stronk was geweest; en hoe
gelukkig de dag van het huwelik en hoopvol die eerste dagen. De laatste troef van
de stronk keerde zich weer averechts tegen hem die de troef uitspeelde. Het werd
natuurnoodzakelik een nieuw idyllies motief in de liefde tussen de markiezin en
Gaëtan.
‘O, mijn lieve man, nu eerst besef ik hoe onwaardig ik ben. Alle leed droegt gij
geduldig in de hoop dat ik uw vrouw zou worden. En zie, ik kan dit niet worden, ik
neem uw leed en bied het hem die u verminkte.’
De stronk viel alles tegen. Zelfs de biecht van de zuivere waarheid had slechts
voor gevolg de misdadige banden tussen de markiezin en Knackfuss dichter toe te
halen. Nu was hij gans verlaten en zonder uitweg. ‘Was ik maar talisman gebleven
en geringe stronk’ zei hij nog tot Beppo, de ellendeling. Of hij met ‘geringer’
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meende, sociaal geringer of minder geatrofeerd? Wellicht beide. Zijn pijpje St-Vincent
miste hij en de reinheid van barhetaeren met geloof in de kracht van de
stronk-talisman. Het is nooit goed verder te springen dan zijn stok lang is, dacht hij,
terwijl, geblaseerd, hij een havanna wegwierp. En zijn stok was bepaald niet lang.
Het was een stronkstok. Van een sprong kon bezwaarlik sprake zijn.
Knackfuss bracht ondertussen financieel orde in de zaken van de markies. Dat hij
onroerende goederen op de naam der markiezin deed overschrijven, kwam de notaris
doorgaans plausiebel voor. Aandelen en renten werden in baar gerealiseerd, geld op
korte termijn geplaatst: je kunt nooit weten. Dat de kruik reeds te lang te water ging,
begreep de dottore; daarom was hij nu eenmaal dottore. Doch hij altans zou er zijn
pels niet bij inschieten. Veeleer hij zou van de pels van wijlen de markies nog redden
wat te redden viel.
Op een mooie dag verdween Knackfuss overzee. Daar was reden toe.

XI
De bende van de stronk had buiten de waard gerekend. De sekretaris van de
Mirlitonare had zijn ongenade niet als zo van-zelf-sprekend opgenomen. Hij had
gezworen slechts dan te rusten, wanneer hij het geheim zou hebben ontsluierd.
Cleo, de wonderschone vriendin van Beppo, gehoorzaamde Knackfuss slechts
blindelings, omdat zij hem vurig liefhad. Voor haar was hij de superbe cosmopoliet,
de gentleman fin-de-siècle, tot dewelke zij, de invers-romantiese, de
cambrioleur-romantiese gedreven werd. Nadat zij zich meesterlik van haar taak had
gekweten en de chauffeur onschadelik had gemaakt - zij had hem aan een algerijns
slavehandelaar verkocht - keerde zij naar Makstad terug, om bij Knackfuss haar
liefdeloon te halen. Hier toonde Knackfuss zich niet meester van de toestand en
beging de grove fout Cleo onvriendelik af te schepen, zonder haar zelfs een illusie
te laten. Cleo vermoedde de vrouw, spioneerde en zekere dag - zij had zich nabij het
parkterras verscholen en kon het trio gadeslaan - had zij de verhouding tussen de
markiezin en Knackfuss instinktmatig begrepen.
Zodan gebeurde het dat de sekretaris, die zijnerzijds ook reeds tot merkwaardige
resultaten was gekomen, Cleo in een nachtlokaal leerde kennen, alwaar deze somber
haar wraak kweekte, bitter daar zij geen uitweg zag. Zusterlike zielen die elkaar
vonden, wraak die liefde werd of zoniet offerande van beiden aan het sexuele-derde,
in wraak-gemeenschap.
Doch zij wilden te snel voorwaarts. Slechts nadat zij aan de politie alles hadden
uitgelegd, bemerkten zij dat het hun, spijts de duidelikheid van hun stelling, aan
bewijzen ontbrak. Nu was het te laat. Dr. Knackfuss en Mirlitonare werden
ondervraagd, met voor beiden gunstig resultaat. Wel had Alessandro lust gehad
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nogmaals de waarheid te bekennen, maar het weten dat het hem in dit geval bepaald
niet voor de wind zou gaan, deed hem de door de dottore gegeven instrukties volgen.
Meer nog: onmiddellik riposteerde Mirlitonare met een klacht tegen Cleo welke,
naar haar eigen verklaring, zijn chauffeur aan een algerijns slavehandelaar had
verkocht. Dit schonk de stronkbende een adempauze.
Knackfuss zag wel in dat het ogenblik gekomen was afscheid van het markiezelik
leven te nemen. Voorlopig stond de sekretaris schaak en hij zou het wel moeilik
hebben, zonder Cleo's hulp, het bewijsmateriaal samen te brengen. Toch moest hem
dit tenslotte gelukken. Verkeerd zou het zijn de duur van de adempauze te
overschatten. Zo snel als mogelik de impostuur likwideren; naar een veilig schuiloord
zoeken en vertrekken.
Vorstelik sprong nu Knackfuss met het realiseerbare vermogen van de markies
om. Hij schonk de markiezin een prachtige halssnoer van donkere parels. Beppo
ontving baar. En ook voor zich zelf bezorgde Knackfuss een fraaie aftochtsom. De
markiezin vond de geschiedenis eenvoudig vreselik leuk. Knackfuss zegde haar: ‘Zo
onvoorwaardelik als jij leeft niemand naar de wet van zijn eros. Het is de prachtigste
ontknoping.’ Inderdaad de laatste dagen waren voor de markiezin het paroxisme.
Waren zij 's avonds met z'n drieën, dan maakte Gaëtan Alessandro de toestand
duidelik. - ‘Onze dagen zijn geteld, Alessandro. Voor jou zijn ze überhaupt geteld;
wat de markiezin en mij betreft alleen deze hier in Makstad. Pijnlik is het ons
weliswaar daaraan te denken dat wij u zullen moeten ontberen, doch wie weet
misschien is het niet gans onmogelik voor u een ten minste aannemelik ersatz te
vinden. Ik vertrek weldra naar overzee, ook Beppo. De markiezin volgt, zodra alle
suksessiemoeilikheden van de baan zijn geruimd. Ook wil zij niet vertrekken zonder
het proces tegen de bende van de stronk tot het einde, d.w.z. tot uwe terechtstelling,
welke niet meer te ontgaan is, te hebben medegemaakt. Dat het proces met een
terechtstelling eindigt, daarvoor zal de markiezin als voornaamste getuige, wel zorg
dragen. Jammer dat je aan pathologie zo weinig hebt, stronk, zoniet zou het je duidelik
zijn dat de markiezin, gedetermineerd als zij is, niet anders kan handelen. Je bent
gelijk een muis voor de kat. Heb je reeds bemerkt hoe lief het spel van de kat met
de muis is en zou jij een “altruïstiese” kat wensen? Neen, nietwaar. Zo onnatuurlik
ben jij zelf niet, Alessandro. Laat de dingen zoals zij zijn, verander niets, zelfs niet
aan de grillen van de natuur, wat overigens verloren moeite zijn zou. De markiezin
heeft je zeer lief; jammer dat het begrijpen van deze liefde weer niet op jouw
geestesniveau ligt. Jammer, stronk. Het weten van zulke liefde ook kan voldoening
schenken en er zijn mannen die in dit geval gaarne hun hoofd aan de beul zouden
laten. Wat ook komen moge, onze dagen zijn geteld. Mijn lieve minnares zal mij
weer opzoeken, nadat je hoofd als zoenoffer in de mand zal zijn gerold. Je bent een
man die volkomen het erotiese “Schicksal” zijner vrouw heeft gerealiseerd. Daarom
ere zij jou, kleine Torsikaan! Neem je laatste dagen vreugdig op, kom, kom ten minste
bij wijze van spreken,
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ik zal je op je voetstuk plaatsen. Stronk, let wel, het zijn de laatste dagen van ons
samenzijn. Daarna valt het masker van Mirlitonare af en het hoofd van Alessandro
in de mand. Voor kransen zorgen wij jaarliks.’
Deze laatste dagen werd de stronk zeer eerbiedig behandeld. Zijn voetstuk was
steeds met frisse guirlanden versierd. Weliswaar waren hem de handen op de rug
gebonden, doch op zijn hoofd rustte een krans vuurode papaver, snel verwelkt wel,
maar toch papaver en vuurrood. De voorlaatste dag was het slaapvertrek van de
markiezin gans violette-zijde. De stronk stond in zwarte rok op een in geel gehuld
voetstuk. Gaëtan lag lui op het lage bed. Uit een zijvertrek trad Angèle, als een
Nijl-vervallen maagd. Langzaam was haar noodlot-gaan tot Gaëtan. De volgende
morgen vertrok Knackfuss naar Montevideo.

XII
De dagbladen hadden overal naar venters gezocht. Nu verspreidde zich het ventersen jochiesleger over de stad, al maar roepend: ‘Leest de misdaad van de bende van
de stronk.’ Het misdaad-verhaal in twintigmaal verscheidene bewerking doorkliefde
de stad, doorboorde de wanden: gesprek in alle milieus en vreugde der concierges.
De sekretaris had eindelik het bewijsmateriaal bijeengebracht. Hij had Bernard
ontdekt, was in de moordkelder gedrongen, had werktuigen gevonden en tenslotte,
na de aanhouding van Bernard, had hij ook de hand gelegd op een verdachte
korrespondentie, betreffende salamiworst. Het niet gevonden lijk van de Mirlitonare
werd daarmee in verband gebracht.
Dadelik echter stelde het hoogste kerkelike en burgerlike gezag alles in 't werk
om het schandaal te dempen. Immers elk hoogstaand persoon was min of meer in de
zaak betrokken. Maxeen had het huwelik voltrokken; Kardinaal Epernay had het
ingezegend. Graaf Jean-François Collin moest op de eer van zijn dochter waken. De
diplomatieke wereld zou door een schandaal in de hoogste mate en bloc
gekompromitteerd zijn, bizonder waar sedert enkele tijd de atupaalse arbeiderspartij,
haar zogezegde verknochtheid aan het vorstehuis ten spijt, weer door haar zonderling
programma betreffende het demokratiseren der diplomatie demagogies ageerde.
Maar er was, eilaas, niet meer te remmen. De ongezonde nieuwsgierigheid van
het janhagel wilde steeds meer weten en de dagbladen werden meegesleurd in de
stroom. Een dag zwijgen kostte een dagblad zijn kliënteel. Wel kon men er voorlopig
in gelukken de markiezin uit het gedrang te houden, doch het meesterstuk van de
bende van de stronk werd van dag tot dag meer populair. Films en portretten.
Filmromanreconstructie van de geschiedenis, weliswaar in romeinse kos-
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tuums, historiese film. De beroemde uitgeversfirma van Soest & Co bracht een
feuilleton in afleveringen met vol-bladzijde-gravures naar ontwerpen der tekenaars
à la mode, Bannaha en Serklaas. Toneelgezelschappen brachten nieuwe werken op
de affiche; hier echter greep de politieprefekt energies in en verbood de opvoeringen,
reden: prikkeltoneel.
Tot de markiezin waagden zich slechts de dapperste dagbladschrijvers. Men wist
niet goed of men de markiezin condoleren moest of gelukwensen. Zou men mevrouw
de markiezin zeggen of ‘jonkvrouw’. Ook van haar bloedverwanten en vrienden
ontving zij slechts zelden bezoek. Zolang haar toestand juridies niet opgehelderd
was, vond men het beter zich niet te ver met haar in te laten. Zelfs hij die,
poëtefilantropie, repliceerde ‘de markiezin is zelve het slachtoffer van deze misdaad’
moest toegeven dat ook hem deze repliek niet gans bevredigde, er was daarin iets
dat ongemotiveerd medelijden verraadde. Dat zij de echtgenote was geweest van een
doortrapte bandiet, van iemand die als deerne-talisman zijn brood had verdiend, dit
kon niet worden weggecijferd. Het de facto huwelik bestond, overal berucht nu, wat
men ook over het de jure huwelik mocht denken. Leo Van Clootheim meende de
kans klaar te hebben en bood haar - om haar van alle laster te vrijwaren, zoals hij
haar zelf verklaarde - zijn naam aan. Dat zij dit aanbod afsloeg vond van Clootheim
- of atupaals juister: Van Clootheim - vrij sterk: zij was toch een de facto
gekompromitteerde vrouw.
Dit was inderdaad ook het standpunt van de hoge wereld. Men wachtte op een
uitspraak van het gerecht, die de markiezin in eer moest herstellen. Wat deze uitspraak
van het gerecht feitelik moest inhouden, daaromtrent heerste geen klaarheid. Hoe
was de toestand? Tastbaar was er tegen de markiezin niets in te brengen, hoewel zij
juist door het tastbare al te tastbaar was gekompromitteerd. Het eenmaal gebeurde
kon niet uit de wereld geholpen worden. Virgo intacta! Papa Collin had een ogenblik
zijn hoop aldus georiënteerd, doch eenvoudig psychologies inducerend was hij tot
de konklusie gekomen dat, indien zijn dochter in werkelikheid met de stronk niets
gemeens had gehad, hij daaruit haar intakt-zijn niet mocht afleiden. Wel integendeel
moest zulks de waarheid zijn, dan moest hij ongetwijfeld bij nader onderzoek op een
weinig eerbare derde stoten. Papa Collin vond het beter deze richting niet uittediepen.
De meest vrijdenkenden namen ongeveer het burgerlike standpunt in tegenover het
gevallen meisje. Onvrijwillig jawel. Doch het feit blijft, of vrije wil of niet. De
promiscuïteit is door de verklaring ‘niet gewild’ lang niet geneutraliseerd.
De mannelike opvatting zegevierde, de fysiologies-gemotiveerde dat de vrouw
blijvend door sexuele beroering gebonden is. Van de markiezin konden maagden
niets goeds leren. En de kwaden meenden: dat zij het niet geweten heeft, wie zal het
ons zeggen? In elk geval zij heeft de talisman beroerd, dat de talisman haar behoede!
- Onnodig daarover uit te weiden dat de demi-mondaines scherp op het burgerlik
standpunt stonden en de markiezin ver beneden een ‘demi-mondaine honnête’ stelden.
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Deze algemene strekking werd door het optreden der erfgenamen de Mirlitonare
versterkt. Eerst en vooral was het niet aan te nemen, meenden de erfgenamen, dat
Angèle Collin de substituering niet zou hebben bemerkt. Het verschil tussen de
Mirlitonare en de plebejerstronk was toch zo flagrant, dat het niet opmerken daarvan
enkel door onnozelaars kon worden geloofd. Miskenning van het aloude ras der
Mirlitonare's.
Voor het overige: de zogezeide markiezin kon natuurlik niet de geringste aanspraak
op suksessie maken. Immers van een huwelik kon geen sprake zijn, daar de
Mirlitonare reeds lang vermoord was, toen het huwelik werd ingezegend door
kardinaal Epernay. Het was echter een taktiese fout van de erfgenamen de naam van
Epernay in het gedrang te brengen, daar hij de populairste man van Atupal was. Of
Angèle al dan niet als de echtgenote van Alessandro Pancrazze was te aanschouwen,
liet de erfgenamethesis in het midden. In werkelikheid was zij met hem gehuwd.
Nochtans kon men theoreties de ongeldigheid van dit huwelik, om reden der
substituering aanvaarden. Sommige erfgenamen beweerden dat de zaak zeer eenvoudig
was! Een besluit diende slechts in de huweliksakte de Mirlitonare door Pancrazze te
vervangen. Aldus voerden de erfgenamen een verwoede campagne tegen de
‘markiezin’ en verwaarloosden het niet de sekwestrering der goederen op te eisen.
Na de financiële toestand te hebben ontleed, besloten zij tegen haar een geding wegens
verspilling, altans wegens verheling der goederen te beginnen. Zij hadden de hand
gelegd op de cheques van de laatste tijd en tevens bemerkt dat onroerende goederen
van de markies tans op de naam der markiezin beschreven stonden. Doch daar er
geen markiezin de Mirlitonare bestond moest ook deze beschrijving worden
geannuleerd.
Enkele zeer hooggeplaatste personen echter deden wonderen om de markiezin uit
deze netelige toestand te redden. Vooraan papa Collin, kardinaal Epernay en Maxeen;
de papa pro domo, de kardinaal omdat hij het huwelik had ingezegend en Maxeen
als ambtenaar van de burgerlike stand. Ook om de traditie te redden handelde de
kardinaal. De eer der traditielike huizen mocht niet in de schaduw worden gesteld.
Daaraan schenen echter de erfgenamen Mirlitonare op dit ogenblik maling te hebben:
zij eisten centen.
Hoe welwillend de heren van het Beroepshof tegenover het populaire trio ook
optraden, zij konden er niet overheen het huwelik als niet bestaande te verklaren.
Maar, Angèle dan? Klonk het niet belachelik ze weer als ‘mademoiselle’ in de wereld
te zetten? Ook niet Madame met meisjesnaam; ene Collin is nooit een gescheiden
vrouw.
Ook van verknochtheid aan hun bloedverwant meenden de Mirlitonare-erfgenamen
blijk te moeten geven. Zij eisten het lijk op. Jawel, het lijk. Of de ‘overblijfsels’.
Bernard werd desbetreffende ondervraagd. ‘Ik verkoop worsten en daar mee is alles
gezegd’ meende Bernard.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

310

Diergaarde voor kinderen van nu
Tweede reeks
De es
Toen God de es wilde scheppen, dit is hem uit het verzonken-zijn naar de korte
driehoek-werkelikheid verplaatsen, zegde de ziel van es, alleen God hoorbaar, want
de in-Hem-verzonken zielen kunnen noch denken, noch spreken dan enkel zoals Hij
denkt dat zij spreken: ‘Heer, Gij weet dat ik dáár ginds gans vol zal zijn van het
verlangen naar de sierlikheid van kleine, veelvuldig dezelfde dingen. Ik ben als de
distelvink die graag had van elke verfpot een penseelstreek op zijn veren. Maar ik
ben een boom en zou vele, - o Mijn Heer - duizenden bladerkens willen: dat niet de
geringste wind ontsnappen zou aan de hinderlagen van mijn spelverlangen. Ik hou
van eenvoud en van spel en niets is mij schoner dan een eenvoudig spel. O Heer,
geef dat mijn verlangen zijn sappen drijft in vele, duizenden bladeren die de wind
zijn, op hem wachtend, een lyra van ingetogen eenzame zinnelikheid.’
De Heer moest lachen om het lieve smeken van de esziel. Deze bede was Hem zo
aangenaam dat Hij niet enkel gaf de es wat zijn ziel had gewenst: het spel van de
duizenden kleine bladeren in zijn kroon; de Vader doorzaaide het hart van de es nog
met talloze bloemen. Diep in het hart van de es nu bloeien standvastig de houten
bloemen hun Schepper tot dankbare lof.

De Belg
De Belg is een kalkoen die in de waan leeft pauw te zijn. Zo gebeurt het dat de Belg
beproeft zijn staart tot het half-ronde siersel te maken dat hij bij de pauw heeft
opgemerkt. Natuurlik gelukt dit de kalkoen niet: immers hij heeft geen pauwestaart.
Alleen heeft dit voor gevolg dat de kalkoen zijn staart in de hoogte houdt, aldus zijn
achterzijde ontblotend. Dit meent de Belg ‘pauwestaart maken in de zon’. Dat de
luidjes van het neerhof zozeer daarom lachen kan de Belg niet begrijpen en om het
lachen zelf maakt hij zich heftig boos.
De Belg weet dat hij een nuttig dier is. Inderdaad het is tot het bewustzijn van deze
kalkoensoort doorgedrongen dat hun laatste verschijning op aarde is deze van fraai
bruin gebakken gevogelte op de feestdis van deftige burgers. Dat hij daartoe
uitverkoren werd maakte de kalkoen zeer fier. Deze fierheid openbaart
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zich duidelik in het misprijzen dat de Belg aan de dag legt tegenover arenden, reigers,
uilen en andere, naar zijn mening onnuttige, d.w.z. oneetbare vogels.

De Duitser
De Duitser is een zoogdier dat rond de 25e december de nabijheid van een kleine
denneboom opzoekt. Zozeer houdt het van de den dat het, niet meer bij machte van
hem te scheiden, de boom bij de wortel afbijt en hem dan met de mond, dan weer
met behulp der voorste poten naar zijn hol sleept. Wanneer nu de den verkwijnt sterft
de Duitser ook uit solidaire melancholie, treurig en om de oorzaak van dit sterven
onwetend. Vindt de Duitser rond 25 december niet de gewenste den, zo is hij daarom
niet gelukkiger als zijn broeder die wel de boom vond. Inderdaad ook in dit geval
sterft de Duitser omdat zijn groot verlangen zich niet kon leggen in de buurt van het
gewaande bevredigd-zijn. De Duitser stoot dan herhaald een gerekt-pijnlike kreet
uit, die naar onze fonetiek, ongeveer ‘zeenzoecht’ zou te schrijven zijn.
De Duitser wordt dus nooit ouder dan een jaar. Daarom noemt men de Duitser het
‘jonge zoogdier’; deze samenstelling is pejoratief bedoeld, namelik zo dat naar de
daarin besloten mening de Duitser steeds te jong blijft, zodat je hem niet een enkel
verstandig kunststukje kan bijbrengen.

De sirenen
Niet lang geleden slaagden matrozen er in de sirenen, enkele mijlen zuidelik van de
Azoren, te vangen. De sirenen floten hartverscheurend, maar de matrozen, woordelik
genomen doof zijnde, bleven onbeïnvloed. Zij wilden de zeeën van deze gevaarlike
dieren zuiveren en sloten de sirenen op in een donkere afgesloten hoek van het ruim.
In de havens waar hun schip aanlegde, werden zij, nadat zij van hun vangst hadden
verteld, door het scheepsvolk op jubel en hoera onthaald en daar de matrozen meenden
dat een gevangen sireen een talisman is, verkochten zij vlot te Lissabon, te Liverpool,
te Rotterdam de gevangen sirenen; alleen moesten zij, de dove matrozen, de sireen
in de donkerste hoek van het scheepsruim onderbrengen, want de anderen wisten
zich daartoe niet bekwaam.
Men weet dat zeekapiteins mensen zijn die zich alles tot nut willen maken. Zo
gebeurde het ook met de gevangen sirenen. Men bracht in een muur van het sirenehok
een ronde opening aan en van deze opening tot ver boven het dek uit
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leidde een buis het gefluit der sirenen wiegend boven de zee, boven de stroom en de
stad. Opdat de sirenen zouden fluiten wanneer het het scheepsvolk nuttig of
aangenaam scheen, had men een dunne lans gemaakt waarvan het uiteinde bestond
uit drie scherpe spelden; deze spelden werden gedoopt in een papavervocht en langs
een kleine opening in het hok in het lijf der gevangen sirenen gedrongen. Het
papavervocht heeft de eigenschap hem die het in zich opneemt een onbeschrijfelik
verlangen naar ruimte en een grondeloze treurnis mede te delen. In de sirenen maakt
het het verleden van de verre zeeën wakker en van hun vroegere macht op de mensen
naast een uiteindelike treurnis waarin als in een verdere afmeting ligt alle ruimte en
alle machtswaan. Dan schreeuwt de sireen luid op; de oneindige trilling van haar
gefluit schiet scherp over het schip heen de ruimte in, hangend boven de stroom en
boven de stad; de scheepslui aan de wal en de mensen van de havensteden zeggen
midden hun roes: het is twaalf, de sirenen hebben gefloten, het nieuwe jaar begon.
Doch, spijts gevangen, hebben de sirenen hun macht niet afgelegd. Wel kunnen
zij niet meer de janmaats lokken diep in de diepe zee, waar hun zang is de vroege
dood, midden de wonderlikheid van anemonen en wier, schelpen en koralen, meer
dan een vergoeden. Zij echter die eens hebben gehoord het fluiten van de sirenen
hoog boven de stad, kunnen hun verlangen naar deze klacht in hun verder leven niet
meer bedwingen. Zij zijn, als de muis de kat, de haven vervallen, waar zij de boten
weten en de sirenen.
Fabriekbezitters van het vlakke land hebben van het scheepsvolk sirenen gekocht;
zij houden ze tans gevangen in de kelders van hunne gebouwen. Wat zij echter ook
beproeven, zij slagen er niet in de sirenen tot dit klagende geschrei te brengen, dat
deze dieren, gevangen aan boord van een schip, uitstoten. Men vermoedt dat de
sirenen, waar hun het laatste genieten, de reuk van het zeewater ontbreekt, langzaam
verkwijnen. Trouwens is het ook het zeewater dat hare stem deze scherpte geeft.

De ezel
Toen de ezeL vóór de poorten van Jeruzalem was gekomen, het rumoer hoorde van
binnen de stad en door het sleutelgat van de poort zag dat het er in de stad blij en
feestelik toeging, bleef hij staan en schudde de kop. Met de hoef maakte hij ras in
het zand een ezelskaballa-figuur om het boze lot te bezweren. Jezus moest hem achter
het oor kittelen en zeggen: ‘Toe, Boudewijn jongen, toe.’ Doch in de stad geraakte
Boudewijn er dan toch volledig de kluts bij kwijt.
In de straten van Jeruzalem was er geen plek van een voorschoot groot die niet
dik onder bloemen lag bedolven. Toen achter Jezus en zijn paard de stadspoort
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weer dicht was gevallen en Boudewijn vóór deze eindeloze weg van bloemen stond,
kwam hij er niet meer toe zijn denken een ogenblik te kunnen volgen; op ik-en-gij
versukkelde de ezel, terwijl hij staan bleef, in een dwaas getob. Hij draaide de kop
naar Jezus, keek Hem uit al de diepte van zijn getob in de ogen, te vragen: ‘Weet Gij
waarom ze zoveel bloemen strooien op mijn weg? Mijn grootste verlangen is steeds
geweest het gras te hebben hard zoals het is in de weide, met af en toe de verrassing
van frisse kruiden en van bloemen die als suiker zijn. Maar de mensen vertrouwen
mij niet in de weide omdat ik, zo menen zij, de koebeesten lastig maak en daarom
krijg ik slechts het gras, dat vóór dagen gesneden, lauw en mals is, Waarom strooien
de mensen bloemen op mijn weg, meester? Is het om mij te verzoeken en om mij
hovaardig te maken?’
Nadat Jezus herhaald had gefleemd, stapte Boudewijn op; daarvan was hij echter
overtuigd dat de boze geest er mee gemoeid was wanneer mensen frisse bloemen
strooien op Boudewijn's weg in plaats van hem het lauwe gras voor te zetten. ‘Daar
zit iets achter’ dacht Boudewijn.
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De Uitvaart
Wanneer, midden augustus, het niet heet is, maar mild, zonder koel te zijn, zo gelukt
het ons niet meer, zoals in juni, deze temperatuur te houden voor een waarschijnlik
korte tussenpoze waarvan, naar de weinige ervaringen die wij op dit gebied hebben,
de oorzaken velerlei en verscheiden kunnen zijn, maar wel voorvoelen wij in deze
mildheid, door de herinnering, de septemberdag, wanneer zich de zomer werkelik
ontbindt, wanneer het voor onze ogen en in onze organen gebeurt dat de elementen
van de zomer van elkaar gaan. Niet dus dat wij van deze milde augustusdag zouden
kunnen zeggen dat in hem de herfst reeds zichtbaar zich tekent, neen, maar wel zijn
wij als dieren die, lang vóór de dood, de ontbinding reeds ruiken. Rond elf uur in de
voormiddag heeft de zon veel van de straat genomen en wij gaan, bijna gemakkeliker
en zeker losser, aan de zonzijde, dan op de plekken waar hier en daar de schaduw
nog is.
En wij voelen tans dat er niets tegensprekeliks is, zonder echter het gevoel juist
te kunnen omlijnen, tussen deze milde augustusdag en de uitvaart, waarop men
geroepen wordt aanwezig te zijn in gindse kerk.
De landelike kerk ligt voluit in gene ongezeefde klaarte. Zulke klaarte zou men
geneigd zijn in een kerk voor uitzonderlik te houden, doch men doet het niet: men
vindt het vanzelfsprekend dat het overal zeer licht is, afgezien van enkele magere
slagschaduwen in de zijbeuken. Wat men deze morgen reeds met zich meedroeg,
hier in de kerk komt het tot een duidelike ervaring: het begrip van de dood als bittere
uiteindelikheid, tegenover deze ervaring van het gelijkmatige licht geplaatst, beschikt
niet meer over deze synthetiese kracht, die, in ons, vroeger vermocht de fenomenen
naar dit meegebrachte begrip te ordenen. Het is geheel anders. Haast zichtbaar, stoot
dit begrip van de dood aan de klaarte van de kerk, gelijk een kurk aan de waterspiegel
stoot. Twee waarden staan abrupt naast elkaar: de dood en het licht en het gelukt ons
niet, zoals vroeger, de fenomenen van dit begrip naar de orde van het andere te
denken. Wel integendeel spoelt de vloed van het licht de kurk voortdurend naar het
strand.
Plots staat men met het meegebrachte waardeoordeel des doods als met een
verrekijker in een kamer.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

315

Kluwen van Ariadne II
De neger-veeleer-melkkoffie saksofoon roept in de zaal: ‘Men vraagt aan het apparaat
Mijnheer Steenfeld of Mijnheer Steinfeld, maar ik geloof dat het Mijnheer Steenfeld
is.’
Een heer staat recht. Deze heer is, zonder twijfel, Mijnheer Steenfeld of Mijnheer
Steinfeld, doch bij voorkeur toch Mijnheer Steenfeld.
Tenzij, de heer Steenfeld of de heer Steinfeld afwezig, een vriend hem aan de
telefoon vervangen wil. In dit geval zou dus deze heer noch Mijnheer Steenfeld, noch
Mijnheer Steinfeld zijn, noch bij voorkeur Mijnheer Steenfeld.
De heer zegt tot de dame:
‘Alsdan in de hemel, door wolken omringd, ziet men...’
De heer en de dame gaan voorbij.
Men ziet wie?
Zet uw inzet. Op wie speelt gij?
O.L.H.J.Ch.

75%

Apolloon

20%

Elias

1%

Hindenburg

4%

Niemand speelt Pegasus. Zijn er dan geen dichters meer? Dichters, laat ons Pegasus
tegen de bank spelen.
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Dit is helemaal niet geestig
Men stelt voor:
‘Mijnheer X. Mijnheer Henchel.’
Mijnheer X. zegt: ‘Alzo, Voerman Henchel.’
Men vertelt deze geschiedenis aan Mevrouw Z. Mevrouw Z zegt: ‘Ik vind dat
helemaal niet geestig. Er is volstrekt geen pointe. Indien die mijnheer Henchel
mijnheer Henschel ware geweest, dan ja zou ik het nog als een - laat mij toe dadelik
te zeggen: zwak - aardigheidje hebben kunnen begrijpen. Maar nu: Mijnheer Henchel.
En dan die andere, die zegt: Voerman Henchel.’
Madame, l'esprit s'en va.

Biologiese begrenzing van de danseur
Iemand die danseur van beroep, alzo bij den brode daartoe gedwongen wordt te
dansen van acht tot twee uur 's nachts, voor zover het niet is tot zes uur 's morgens,
heeft, insgelijks bij gezagverbintenis en zo te zeggen om zijn inspanning wel te
maken, recht op een dag vrij-af in de week. Bij mutuele overeenkomst werd de
woensdag daartoe bestemd.
Zo gebeurt het dat het lokaal ‘Satyricon’ elke week 's woensdags een
beroepsdanseur minder telt dan de andere dagen. Het lokaal ‘Panthea’ integendeel
telt die dag een amateurdanser meer.
Het is een fijne nuance en men moet zeer geoefend zijn wil men ze waarnemen.
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Aanvulling
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Het landhuis in het dorp
Zijn moeder had hem gezegd: ‘Vanavond wonen we buiten. Van school kom je
daarheen.’ - Hij had nooit in een ander huis, dan dat waar hij geboren was, gewoond.
Omdat hij vandaag in een ander huis wonen zou, was er een groot gevoel van frisheid
in hem. Dat nieuwe huis zou buiten de stad zijn. Twintig minuten trein.
Hij was pas zeventien geworden. Het was Maart. Voor de eerste maal was er een
begrijpen van de Lente in hem. Als vroeger in de Lente de vensters van de klas
werden opengezet, had hij ook dit reeds gevoeld: een venster dat op een grote ruimte
opengaat. Van het eerste venster dat open gezet werd liep een rechte, steeds stijgende
lijn naar het groot verlof. Het grote verlof, dat twee maanden duurde, was als een
grote bloem die onverwacht openbarst. Enkel het groot verlof had deze betekenis
van een niet te meten vrijheid. Met nieuwjaar en Pasen heeft het verlof slechts een
betrekkelike betekenis, omdat men achter elke dag het nakende nieuwe trimester
voelt, elke dag wordt onder dit bewustzijn gedrukt als een weegschaal onder een
gewicht. Elke vreugde is betrekkelik. Het nieuwe trimester dat binnen enkele dagen
begint is een bal aan het been van elke vreugde. Als hij verheugd was en hij dacht
aan het onstabiele van die vreugde, had hij het duidelik waarneembaar gevoel van
een te grote bal in zijn keel. Het was de wrok gelijk die hij bij een onrechtvaardige
bestraffing voelde. Men had zelfs meer aan een donderdagachtermiddag, dan aan dit
verlof. Op donderdag leeft men uit alles wat deze donderdag geven kan. Maar
drukkend is de gewaande immensiteit van het klein-verlof. Deze waan wekt wrok.
Eens had hij er duchtig over nagedacht. Het schoolhoofd moest, meende hij, de
betrekkelikheid van dit klein verlof verbergen. Hij moest het verlof zó lang doen
schijnen als dat van de zomer. Dan de laatste dag, zou hij al de leerlingen bij
hoogdringendheid weer bijeen moeten roepen. De verlofdagen zouden dan volledig
zijn.
Het venster stond open. De stem van de leraar klonk minder autoritair; die van de
leerling die zijn les zei zacht; men kon nauweliks horen of hij de les wist of niet. De
woorden hadden overigens hun betekenis naar dit doel verloren. Zij waren even zwak
als de knoppen aan de bomen. Zij hadden geen ontstaan; slechts hij die scherp
toeluisterde kon weten wie zijn les zei, en niemand luisterde scherp toe. De klank
was nauweliks gedurende een kort tijdverloop nabij de bank; dan lag zij er eveneens
als de stofkorrels in de zwakke zonnestraal. De leerlingen volgden niet in het boek
hem op het woord die las. Toen echter de leraar iemand beval voort te gaan was hij
er onmiddellik; verwonderd echter zelf daarover en even verheugd. Vond echter een
het woord niet onmiddellik dan werd het niet bemerkt. De leraar zelf gaf geen straf.
De belangstelling voor
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Titus-Livius en voor Hendrik Conscience was dezelfde. De woorden van de Anabasis
klonken enigszins vreemd. Herodotos was moeilik en geen leerling had de moed er
overheen te komen; onaandachtig werd naar de vertaling van de leraar geluisterd.
Ook wonderbaar waren in de Lente de regels van franse prosodie. Men behield slechts
fragmenten daarvan terloops in het hoofd. Geen enkele leerling had de moed een
gedichtje daarop te schrijven. Nog lange tijd bleven in hem de woorden ‘synérèse’,
‘diérèse’ met het gevoel van Lente verbonden. Van de franse prosodie wist hij na
zijn studiejaren niet veel meer dan dat hij ze in de Lente geleerd had.
Een groot gevoel van vrijheid verruimde hem de klas. De gehele achtermiddag
was ontlast van het drukkende gevoel van de gekende weg naar huis. Er was iets
nieuw in de school. Hij dacht er lang over na hoe hij zijn weg van het atheneum naar
het station maken zou. Dikwels veranderde hij. Hij kon aan uitstallingen blijven staan
kijken, want hem bleef tijd tussen vier en het uur waarop de trein vertrok. Hij kon
ook een vriend een eind vergezellen. Hij dacht er over na welke vriend. Ook daarin
veranderde hij. Met de ene was het prettiger, maar de andere verdiende veel meer
zulke onderscheiding.
Hem was de oorzaak dezer vreugde niet bewust. Toch was het de eerste vreugde
om het bewustzijn van iets reëels. Het was de eerste maal dat hij zich in de Lente
ontspande; dat hij zelf lente was. Het was de eerste maal dat hij lichamelik voelde
de lichtheid van de Lente.
In de winter klinkt de schel een sterke roepstem. De zware klanken vallen in de
warmte van de klas en betekenen een aanzienlike verandering. De kleppen van de
lessenaars worden met rumoer toegeslagen. Eenieder duikt weg in zijn warme
bovenklederen, alvorens hij de kou tegemoet gaat. Maar in de Lente is de schel een
zachte stap die je nauweliks hoort en even nauweliks een scheiding plaatst tussen
school en vrijheid. Niemand spoedt zich naar zijn bovenklederen. Tussen een school
die 's winters leegloopt en een kerkelike November-avond-ceremonie ligt weinig
verschil. Men gaat een na een en voorzichtig. In de Lente lost zich de school in de
straat op, éen zelfde verruiming. Onvermoed zet de school haar deuren open en de
kinderen staan plots in de straat. In de winter zoekt eenieder zijn weg, bijna zonder
afscheid; de beweging is zwaar: voeten die zich schijnbaar moeilik van de grond
verheffen. Veel rumoer is er in de Lente rond de school; de school schijnt buiten het
gebouw op de straat verplaatst. Dan verbreedt dit rumoer zich, de stad in. Een zelfde
stem die echoot. De stem wordt zwakker en zó ook de echo. Dan roept de stem niet
meer en niet meer de echo. Het gebouw is gestorven. Het ligt midden in de straat:
een gelost schip in de haven.
De schel zegde vier uur. Alles scheen besluitloosheid en genieten van een
onbekende vreugde, een zinnelik genot enkel. De besluitloosheid droeg al de
leerlingen buiten en duurde voort in het aarzelend huiswaarts keren. Op straat wist
Cor nog niet met wie hij zou gaan de weg tot het station. Hij liet zijn kamera-
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den een na een vertrekken en toen hem niemand overbleef, vond hij het goed. Het
is goed alleen te zijn, want je voelt je minder alleen. Als een vriend vertelt iets wat
je geen belang inboezemt, dan eerst kan je beseffen het drukkende van eenzaam te
zijn. Maar als je alleen bent en je moet voor de eerste maal naar een woning buiten
de stad, dan voel je de gezelligheid van zulke eenzaamheid. Je voelt de warmte van
een nieuwe vriendschap. De straten die vroeger indifferent waren, neigen zich naar
een intimiteit. De huizen staan op de straat een kaartengebouw; je ziet er dwars
doorheen. De uitstallingen zijn rijk en volledig in hun nog-onbekend-zijn. Zij zijn
enkel uitstallingen; je denkt niet aan kopen. Bezit is het beschouwen. Het beschouwen
is een volledige rijkdom. Geen ogenblik steekt daarachter het betrekkelike van de
onvoldaanheid. De onbekende mensen heeft men meer lief dan zij die men dageliks
ontmoet. De stad heeft de reuk van een nieuw-wasserij of van een fabriek waar het
heel fris is.
Het station is een gebouw over wiens schoonheid je nooit nadenkt. Geen mens
weet of het schoon of lelik is. Sommigen komen er dageliks, anderen zelden. Bij
dezen blijft het station een levendig souvenir aan een gebeurtenis in hun leven gehecht.
Bij allen echter heeft het slechts de waarde van een intermediair. Het station heeft
geen waarde omdat eenieder het utilitaire van dit gebouw beseft. Daarom maakt
niemand de balans van schoon en lelik. Geen van allen zou zich rijker voelen in een
mooi station. Enkel kon men zich armer voelen in een station. Wanneer het koud is,
wanneer het regent, wanneer het gebouw vuil is. Van op het perron begon hij aan
het dorp te denken, onafgebroken tans tot hij het dorp zou bereikt hebben. Het dorp
was machtiger dan de stad. Hij kon zich niet voorstellen dat er iets voorbij het dorp
lag. Aan het eind van de wereld had men een kruis kunnen zetten; dat kruis zou het
dorp geweest zijn.
Liefde voor het dorp had hij wel, doch onderbewust dan. In de school bleef geen
tijd zoiets te leren. De steedse jongens zijn allen afkerig van de buiten omdat men
hen met de tegenover de stad extreme heimatboeken heeft bestraft. Een jongen uit
de stad kan van de buiten niet houden, van voorafgaan, omdat hij denkt dat de buiten
René Bazin en Rosegger is. Hij kan niet toetsen of verdelen: hij haat deze literatuur
en daarom ook de buiten. Hij weet nog niet: Hoe meer men van het dorp, des te meer
vervloekt men deze ‘Schmarotzer’!
Cor hield niet van het dorp. Zo oordeelde hij tenminste zelf. Maar van Zola had
hij voorlopig nog slechts onthouden dat de kunst ‘expérimental’ moest zijn. Het dorp
lag voor hem open als een experiment. Dat was alles. Men kon van hem niet meer
verlangen.
Het dorp strekte zich voor hem uit als een arme naaktheid met een zeer zwakke
hoop. Maar het strekte zich uit als al de dingen die eeuwig fris ademen onder de
wisselende gang van boodschap en vervulling. Een uithangbord klepperde even tegen
de muur, lustig, met een smaak van kermis. In het dorp had zich een wandelend
theater geïnstalleerd. Het wierp de brug tussen Winter en Lente.
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Het aankondigingsplakkaat was een overweldigende dorpsintimiteit. De zongetaande
kleuren en de kreupele tekening klaagden vreugdevol en onschuldig, kalveren in de
nacht.
Rond de kerk is alles helder. Hier ligt de woning van de pastoor. In de zomer zie-je
daarvan niets dan wit door groene bomen. Het huis van de koster is laag, ademt een
rust die warm en fris is, alsof een zeer zuivere stal daarnaast was. De moestuin lag
voor en achter; de fruithof bezijden. De koster zegde graag: Daar waren de rijkste
bomen van heel het dorp. En hij noemde de som die hij verleden jaar aan de opbrengst
verdiend had. In de regen waren de bedden van de moestuin bijna ongeschonden
gebleven. Dan waren er nog rond de kerk de beste herbergen, waarin men zich
verdrong na de hoogmis. Waar het dorp leefde zijn meest rumoerige uren. De toetsslag
van de biljartballen klonk daar helder en iemand die bij de barbier, achterin de herberg
was geweest, zag er nieuw uit als een pronkboer op likeur-reklameplaatjes. De waard
zag er steeds goed uit, ook als hij zeide dat hij verkouden was. Van een andere herberg
waar dochters bedienden kon men niets bepaalds zeggen; daarom sprak men er stil
over en gaf door mimiek zijn oordeel te kennen. De boeren kwamen uit de
wierookwalm van de hoogmis in de bierlucht van de herbergen. Die verandering liet
hen koud; zij bleven heerlik dezelfden. Men kon niet weten of zij de hoogmis als
voorspel van de herberg, of de herberg als naspel van de mis betrachtten. Maar
hoogmis en herberg vormden iets innig verbondens. Enkel de pastoor ontbrak in de
herberg en de waard, die naar de vroegmis moest, in de hoogmis. Rond de kerk waren
ook nog de herehoven en het huis van de burgemeester. Het waren de schoonste
woningen van het dorp; als er iemand de poort opendeed echter, was het of het oude
dorp gilde onder deze nieuwe wonde. En de lichte stap van de stad, in de zomer,
kwetste dieper het oude, goede hart van het dorp. Het wondergoede dorp.
Als de mensen het dorpsstation verlaten, is de barreel de machtigste gebeurtenis.
Aan de barreel splitst de schaar reizigers zich in twee groepen; deze twee groepen
verwijderen zich, de ene naar links, de andere naar rechts van het centrum. Centrum
is de barreel. Hij ligt midden de weg als een geweldige beest. Hij is het die de kloof
tussen de mensen legt die uit het station komen, zulke naar links, zulke naar rechts.
Een handdruk valt onverschillig; maar een andere is sterk als een vriendschap die
boven de kloof van het dorp is. Dan verspreiden zich de aangekomenen over het
dorp. En telkens als er een verdwijnt sluit het dorp zich achter op de aangekomenen.
Als de trein is aangekomen is het geweest een vreemd hart dat voortsprong op het
lijf van het dorp. Maar hoe meer het hart voortspringt, des te zwakker wordt zijn
slag. Op het laatst is er nog enkel de herinnering aan dit vreemde hart. Het dorp is
weer rustig met slechts een innerlike wonde.
Hij moest mede zijn dit hart dat voortsprong. Tot het allerlaatste moest hij mede
zijn. Dan was hij alleen. Uit de kom van het dorp, op een landelike weg
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met kleine huizen en werkmansherbergen. Enkel de winter wist de kinderen naar
huis te jagen. Tans lagen zij weer, zelf speelgoed te midden hun tuig, op de grond.
Dat alles bijeen was een smerige hoop. Je wilde hem vermijden en je had als een
wroeging dat te vermijden. Het was ten slotte toch geen hoop. Het waren mensen.
Mocht men mensen vermijden. Dat was Cor niet duidelik. En als hij mensen vermeed
wist hij niet of het geen verraad was. In de kleine hoven sloeg de was aan zwakke
koorden in de wind, Er hing altijd was te drogen; enkel de hof veranderde. Men kon
denken dat de was, naar een bepaalde wet verplaatst werd. Enkel: er was steeds was.
Het sloot zich aan bij de arme, rachitiese kinderen tot een jammerlik beeld. En ook
daarbij sloten zich aan de kreupele boompjes, de ziekelike moesbedden in
verwaarloosde tuinen.
Plots hield de rij der arme huizen op. Dan begon het land. Hier en daar was een
huis als bij toeval op het land neergevallen. De verandering was dat tans de huizen
sekundair in het land waren en het land niet meer sekundair tussen de huizen. Het
land was iets heel groots; daarin verdwenen de huizen, iets heel kleins. Links werd
het land begrensd door een ander dorp en van links naar het midden van de
gezichtseinder door bossen; rechts glooide het land; een rechte lijn lag staalhard
tussen hemel en land. Daar scheen het land een volledige realisatie. In het midden
ademde de steenweg; hij had immer het uitzicht van een lastdier dat rust. Men wist
als een adem onder de mauve huid van de weg. En aan een kronkeling zwol de borst,
als die van iemand die zwaar ademt.
Het land is in schijnbaar grote vierkanten verdeeld. De vierkanten worden kleiner
wanneer je ze beter kennen leert. Enige zijn reeds groen; andere paars en verdeeld
in kleinere bedden. Schaars zijn de mensen op het land en hun bewegingen zijn
onzeker en loom. In Maart is de mens en het land iets heel kleins dat zich langzaam
beweegt. Men kan denken aan beeldjes die men in een diorama zag. Het land is het
goede geweten van iemand die leeft omdat hij sterk gelooft. De mensen zijn oude
vrouwen die van oudsher gelovig het land gereed maken voor de blijde boodschap.
Het is een eenvoudige ceremonie. Verwacht wordt niet een koning, maar de koning.
De enige die men nooit doden zal.
Men kon feitelik zeggen dat het landhuis, waar Cor wonen zou, het laatste huis
van het dorp was. Het lag aan de steenweg, reeds te midden van de velden. Tegenover
waren nog een paar kleine woningen en verder lag nog een herberg. Die herberg was
dus het laatste huis van het dorp. Maar de herberg was zo laag dat zij achter het
landhuis verdween. Daarom kon men best zeggen het landhuis was het laatste huis
van het dorp. Het landhuis was een rood, langrechthoekig gebouw. Er waren vier
vensters langs de voorgevel; de deur was in het midden. Het zag er fris en nieuw uit
en men kon vermoeden dat wanneer de deur openging, iemand daarachter ‘welkom’
zou zeggen. Op het landhuis moest een zwaan de richting van de wind aangeven.
Voor de dorpelingen was
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die zwaan het gewichtigste stuk van het landhuis. Zij keken op en zeiden: zo is de
wind. Zó bestond het landhuis in het leven van de dorpelingen. Het huis lag in het
midden van de kleine hof. Toch lag het in de zomer bijna verloren tussen de bloesems
van de nog jonge bomen.
Het landhuis bestond nog anders in het leven van de dorpelingen. Immers het lag
aan de kruisplaats velerlei wegen. Het landhuis kon beschouwd worden als de verste
ader van vier dorpen. Ekstreem van het dorp zelf, was het van de andere dorpen uit
het eerste wezen van het bereikte dorp. Als men van een dorp komend, het landhuis
bereikt had, was even de stap vertragen een refleksbeweging, terwijl een warm gevoel
van een goede, noodzakelike daad die gerealiseerd was het onderbewust begrijpen
dezer zeer lokale vreugde versterkte. Vanaf het landhuis tot het dorp was er geen
fietsweg; maar het landhuis voorbij wel: zachte, dichtgedrukte asse. Zo bestond het
landhuis als de bepaling van een kloof in het leven van de dagelikse fietsers: een
groep arbeiders op bontgekleurde masjines, waaronder soms het nikkel van de masjine
van de arts een frase van zelfvoldaanheid slingerde. Het landhuis bepaalde het tempo
van de koers; voorbij het landhuis ging men op de asse en zelfs enigszins naar het
andere dorp afdalend er los op af; van het landhuis tot het dorp echter ging het over
steen en zodoende in zwakker, zeker ongemakkeliker tempo. Voor diegenen die van
het andere dorp kwamen gereden, wees de zwaan op het landhuis: ‘Slecht’; doch zij
die van het dorp komend het landhuis voorbij waren, voelden precies nog voor zij
op de asseweg waren genoegzaamheid hun lichaam ontspannen. Van dan af reed
men zacht en snel, zonder zorgen door auto's of vrachtwagens gehinderd te worden,
tot het andere dorp. Van de grote steenweg liepen twee binnenwegen, die volgens
de getijden de ekstremen van slijk en stof aangaven, als kleine adertjes naar andere
dorpen. Een binnenweg dwarste het veld naar een gehucht, dat achter de boog van
de weg even wegzonk. Huizen en stallen lagen dooreen, slechts als algemeenheid
bestaande: het gehucht. Zo was de oorzaak dat het landhuis een groot deel had in het
leven van het dorp en zelfs in dat der dorpen daarrond. Daarin was het een reusachtige
hefboom. Men kon niet zo of zo, of men moest voorbij het landhuis, dat gold als een
maatstaf in de rit. Het had aldus zijn onverwoestbaar bestaan. Zelfs was men het
landhuis voorbij zonder het opgemerkt te hebben, dan voelde men zich zelf verrast
en dacht: ‘God, ik ben reeds het landhuis voorbij.’ Zo was zelfs het landhuis boven
het episodiese gedragen. Een warme adem had dit lichaam geest gegeven. Eenieder
was het landhuis een zielekompagnon geworden.
Toen de groene poort achter Cor dichtgevallen was, stond hij plots tegenover de
tuin. De tuin van het landhuis was een geschiedenisloos wezen, maar des te
karaktervoller. Zó lag hij Cor tegenover in zijn dubbele verwaarlozing: als tuin van
het enige tijd onbewoonde landhuis en onder de noodzakelike vernieling, de blijde
boodschap van de maartse buien. En deze verwaarlozing die zich duizendvoudig
openbaarde had nooit het karakter van deze duizendvoudigheid,
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maar uit al deze tekenen der verwaarlozing stroomde slechts overmannend eenzelfde
fluïde; nog zelfs niet als lichaamsdelen van dit ene lijf lieten zich de gebroken takken,
de slijkerige grasperken en de enkele groene paaltjes onderscheiden. Enkel was er
een verwaarloosde hof.
Zo sloeg dit begrip der verwaarlozing in Cor in. Toen hij even binnen was sloeg
van een seringenbosje een gebroken tak hem regendruppels in het aangezicht. Op
het ogenblik dat hij mogelik dit onaangenaam gevoel ging overmeesteren, werd zijn
oog gevangen door de gebroken rozelaar op de grond. Als een sensatie wier waarde
hij onderbewust als tweederangs begreep, verwonderde het hem nog een dorre en
murw geregende bloem aan de rozelaar te zien. Tot een volkomen, nuchter zinnelike
konstatatie bracht hij het niet. Deze roos was enkel daar als de mediamieke kracht
die in hem volledig het wezen van de tuinverwaarlozing opriep. Zó kwamen deze
twee snel-opeenvolgende feiten niet tot een individualisering; niet tot een
doordringende psychologie kwam het in de jongen, maar wel tot een empiriese
synthetisering. Er was niet het bewustworden dat er in de hof verscheidene zaken,
zij die het wezen van de hof konstitueerden, verwaarloosd waren, zodat van de hof
zich hetzelfde aldus postanalyties zeggen liet, maar wel waren er herkenningstekens
die onmiddellik de reële toestand openbaarden. De roos en de tak hadden de betekenis
van een hoed en een kleed naast een mens. Je ziet een hoed, een kleed, je zegt daar
komt een mens. Je denkt niet eens aan de hoed en het kleed. Je denkt enkel daar is
een mens. Zo was de roos en de tak enkel de hoed en het kleed van dit wezen:
verwaarlozing.
Doch daarop ontpopte zich de hof in de schoonheid van deze verwaarlozing. Het
deed goed de zwaarte van de grond te voelen wegen aan de schoenen. En een hoop
dorre blaren rook het land. Van het dak van het gereedschaphuisje hingen twee
gebroken mussenesten. Van het kleine boerebedrijf daarnaast walmde de reuk: stal
met maartse mest. Het beeld van de buiten kompletiseerde zich in de geest van Cor
als onder de handen van een variété-snelschilder. Met elke schrede drong Cor dieper
in de vriendschap met de tuin. Wanneer hij zichzelf te doorgronden beproefde, - wat
ovrigens bij deze reeds dikwels oudere zeventienjarige het geval was, - kwam hij tot
de slotsom dat niemand hem tot hiertoe zo goed begrepen had als deze eerwaarde
pater, hoofd van een onderwijsinstelling die Cor om zogenaamde opstandige woorden
ontzegd was geworden. ‘Hes’, was het woord van deze eerwaarde geweest, ‘gij zijt
een zonderlinge jongen. Soms zijt gij een heel jong kind, dan weer een vroege
grijsaard.’ Binnen deze polen bewoog zich geheel het wezen van de zeventienjarige
Cor Hes. En dat wist hij zelf. Hij wist zelf zeer goed dat hij de tuin tans in die
dubbelspiegel wierp; dat hij de tuin soms bekeek als een heel jonge jongen, dan weer
als een man. Dat heette dat hij zich soms door allerlei fantaisies van het reële wezen
van de tuin liet wegvoeren, dat hij slechts was in een exterieur benaderen van de tuin.
Dan drukte het hem dat er zo weinig hoge bomen in de tuin
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waren, en verder dat de tuin niet groter was. Dan drukte hem de beperktheid van de
tuin die hij langs alle zijden meende te ontdekken. Doch anders was hij weer, een
rijp man, in het rijke genieten van enkel dat wat de tuin hem bood. Dat het genot
hem doordrong in zijn onvoorwaardelijkheid. Zoals hij dan de buiten liefhad was
het reeds een werkelike rijpheid. Het was rijp: gezond. Het stond even ver van een
jeugdige en onstuimige eenzijdigheid als van een seniel quiëtisme: Het was de
eenvoud van een rijk mens, gelukkig ook om de rijkdom van deze eenvoud. Het was
reeds de goedheid van de mens die de goedheid van het land tegemoet gaat. Zo was
Cor Hes. Doch niet altijd. Een ogenblik later kon hij in een kinderlike eenzijdigheid
hervallen.
Maar het typiese van deze eerste dag op het land bleef toch de goedheid. Zo sterk
kommunatief was voor Cor het land en zo vatbaar voor die innerlike goedheid van
het land was Cor.
Volgde de avond van het landhuis in het dorp. Terwijl de duisternis valt, staan
daaruit op de pinkende lichten van de lantaarns, éen na éen. In de nacht ligt het
landhuis een gevaarte, zonder uiterlik leven. Met het licht dat in de woonkamer
gemaakt wordt, is ook de ziel van het landschap naar zijn diepe kern geconcentreerd.
De tuin leeft in zijn geheimenis die niemand te doorgronden beproeft. Van de herberg
naast het landhuis gulpt groen licht over de weg. Het licht maakt een ongelijk vlak
over de landweg.
Cor maakt de hond los, die zich door een draf en een verre sprong van de
tastbaarheid van zijn vrijheid overtuigen wil. De hond is een witte vlek op de
steenweg; als hij in het licht dat uit de herberg spoelt, valt, is zijn wit heviger, doch
minder sterk. De hond beweegt zich in de wellustige verruiming, die deze nieuwe
omgeving schenkt. De avond over het dorp is iets volledig nieuws. Alle vormen en
verhoudingen zinken weg. Het dorp leeft niet meer in, maar ontspant zich tot een
onmeetbaarheid. De duisternis daarover is een gestolten vloeistof. Het verschil tussen
de eerste dag en de eerste avond op het land is zó: in de dag is het dorp de
meetbaarheid, de tastbaarheid van het grote, het onmetelike: het land; in de nacht is
het land slechts het dorp dat zich tot in de onmetelikheid uitgebreid heeft. In de dag
is het dorp de concentratie van het land; in de nacht is het land de extensie van het
dorp. Zó is het dorp onmetelik en daardoor het begeren naar het dorp onbegrensd.
Het dorp is een realiteit die men nooit tot haar diepste kern doorgronden zal. Het
dorp is groot genoeg om het bestaan van een mens te vullen. Het is beter, - Cor dacht
er aan hoe hij nadruk legde op beter, hoe hij de twee lettergrepen langzaam uitsprak
om het preciese ethiese dat hij daardoor kenschetsen wou, materiëel goed door zijn
tong en zijn mond waar te nemen, - het is beter een gans leven naar de kennis van
het dorp te zoeken, het is beter ten slotte het dorp te kennen, dan slechts half de
wereld. Want het dorp is een wereld. Om het te illustreren voegde hij er bij: ‘en de
wereld is een groot dorp.’ Zo stond hij weer plots te midden van zijn eenzijdigheid.
Maar het geblaf van zijn hond was een goede stem die voortgolfde
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op de oneindigheid van het dorp-land. Cor aaide zijn hond. Hij zei stil zijn naam.
Vroeg hem een poot. Legde zijn hand in zijn muil. Al deze gebaren brachten hem
terug naar de wezenlike realiteit. Quintessens van de mens: goedheid. De hond sprong
voort over de steenweg, verheugd omdat hij geaaid was. Zijn sprong was blijer. Hij
sprong met de lichte last van deze streling op zijn schouder; deze streling die niet
meer daar was materiëel, maar toch nog bestond. Soms bleef de hond staan, keek
op, legde zijn grote, trouwe ogen in die van Cor, liep gerust verder. De avond ontrolde
over het land, een vaandel van goedheid.
Liep de hond vooruit en sprong plots: een witte vlek in de hoogte; dan liep hij
terug naar Cor, maakte zich heel klein en sprong. Cor zegde: ‘Wat is er jongen?’
Maar hij wist dat zijn broer daar was. Ook zijn broer leefde tans in het dorp. Daar
was het ganse gezin tans. Thuis waren wachtend de ouders op de oudste zoon die
met de trein van zeven komen zou. Cor was zijn broer tegemoet gegaan. De broer
kwam van het station; tans was hij mede geweest het hart dat voortsprong op het
lichaam van het dorp. Het landhuis en het station waren ekstremen; ekstremen waren
de ouders en de broers; ekstremen die naar elkander toeneigden; naar de eenheid,
die is de avondlike verinnerliking van het gezin. Daartussen was Cor op de landweg.
Hij haalde de koorden dezer hoge verbroedering tussen ouders en kinderen dicht. En
nu was hij blijde dat de hond in deze verinnerliking zijn deel hebben wou. Want de
hond liep heen en weer en telkens hij een rit gedaan had, was de afstand kleiner; zó
haalde hij de koorden dicht. Als Cor bij zijn broer was, besefte hij dat er reeds een
deel van het gezin vorm bekomen had: de kinderen. En wanneer zij nu beiden thuis
zouden zijn, konden zij met zijn vieren overleggen en bouwen dit tere gebouw van
de innerlikheid; de éenheid van het gezin. Eerst echter moest nog de eerste avond in
het dorp hun beider pogen naar innerlikheid doen groeien tot de verwezenliking. In
de verte raasde een sneltrein door de velden; hij zweepte met zijn honderden lichten
het land; als een kortaf besluit deed de rode lantaarn achter de laatste wagen. Met de
vooropgezette wil Cor te verheugen, merkte de broer de schoonheid van deze
dubbel-eenheid: het rustige land en de onstuimige moderne masjine op. De broer
wist dat het Cor genoegen doen zou; hij kende zijn broer; hij wist dat hij nog in de
eerste faze van het moderne was; een lyriese ontboezeming van de mooiheid van al
wat twintigste-eeuws modern was. Dat was de trein. Doch daarenboven begreep de
broer toch dat er op dit ogenblik een religieuze kommunie was in hen beiden tegenover
het eeuwig moderne: dat was hier de wijding van twee jonge mensen langs de
eenvoudige steenweg: een stille baan naar God. De broer begreep, want wat hij
voelde, wist hij, voelde het broertje. Cor was blijde om wat zijn broer hem gezegd
had en er was geen achterdocht in hem dat zijn broer zoiets met het bewuste doel
hem te verheugen zou gezegd hebben; of beter deze laatste gedachte die even in hem
opdook verdween onder de vloed der algemene blijheid. Dat zijn broer, die een
financier
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was, zoiets zei was beter dan twintig kunstenaars, meende hij. De woorden van zijn
broer deden hem in éen ogenblik de zege van de moderne mens in de kunst dromen.
Doch meer dan deze zege van de mens-van-tans, die hij bewust zocht, was Cor tans
onbewust in het land, naast zijn broer, de zege van de mens van alle tijden.
Dan bestond de woonkamer die gebouwd werd uit vier hoeken naar het midden
van de langwerpige tafel. De tafel was het levende hart van deze stof, die geest kreeg;
zij was de plaats waar de twee diagonalen samen kwamen en vier scherpe hoeken
vormden. Zij was de plaats waar de diagonalen van ouders en kinderen samen
kwamen; eenieder nam zijn hart en legde het als een tol op het snijpunt der diagonalen.
Uit dit middelpunt, gevoed door het bloed van vier harten, begon een gloed uit de
duisternis van donker rood zich naar de heldere zinbouw van rood te ontwikkelen.
Een simfonie, die feestelik aangekondigd werd door de diep rode bassen, hernomen
werd in de cello's en de violen; heel even daartussen een oppervlakkige klarinet of
een hobo. De simfonie begon in de vier zeer diepe hoeken, - zó waren deze mensen
die zich jarelang kenden even in de sluier van hun gans naar zich gebalde
menselikheid, - doch zeer snel daarop was de inleiding gebroken en leefde de simfonie
naar de hoeken toe, eksentries uit haar centrum. Als de bassen hadden gegeven,
godsgewijd, het lied van de menselike eenzaamheid, dan zwegen zij, gebald naar
hun tweede taak: nu zal ik de zielen roeren door de woorden die ik tans niet spreek.
Volledigen plots deze eenzaamheid de eerste violen die aanvullen: ‘neem mij, want
ik ben het levende vlees en ik ben het levende bloed.’
Woorden vielen soms stenen in een afgrond. Doch een andere stem wist ze op te
vangen alvorens ze verloren waren. De vader las soms luid uit het dagblad. Zijn stem
had de psalmgolving van een hogepriester. Doch als het volk ver van de hogepriester
stonden dan de kinderen ver van de vader. Enkel de moeder luisterde gedwee als zij
sinds jaren deed. Ook groeide, heldere noten, het gerucht van het avondmaal. Een
na éen, om beurten, sloegen lepels zacht de wand van de telloren. Dan krasten soms
de messen tussen het doffe vlees-snijden. Het avondmaal is samengebracht uit frisse
en lauwe reuk. Het bier, uit de zeer diepe kelder, die slechts bij middel der
petrolielamp te bereiken is, ruikt zeer fris. Het glas is koud, de hand legt zich gans
daartegen, verheugd. Tee: walmen; een kop die men slechts na wachten benaderen
kan. Men kan niet zeggen of het brood in het midden van de tafel ligt; ook leent men
daar geen aandacht aan, omdat het brood ligt in het midden van de tafel, zoals het
afgebeeld staat op al de prenten vanaf de goedkope bijbel tot de Turnhoutse prenten.
Het brood zwelt als een korst. Als de moeder een snede snijdt en Cor neemt ze aan,
dan is er in hem een besef van volledigheid; het is alsof hij het brood aannam uit
gods manna gebakken. Het brood is rond; het heeft het uitzicht van oneindigheid en
beperktheid. Daarenboven is het brood wit; het heeft de kleur van de grote geboorte.
‘Het brood’, ‘das Brot’, ‘le Pain’, al die
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woorden hebben iets eenvoudig wulps. Verder herinnert men zich telkens de
geschiedenis van Mozes en van de broden die ongedesemd moesten zijn. Men kan
denken men zit aan dit laatste maal in Egypte. Men is gereed voor de grote reis. Dan
voelt men de atmosfeer van de school. En een stem klinkt: ‘Toen ging de engel doden
al de gezinnen van Egypte.’ Het is drie uur 's namiddags, van drie tot vier is het les
van heilige schrift. Het is Winter en men heeft het licht aangestoken. In deze
geschiedenis klinken de kinderstemmen als profetieën voor het ganse leven. Het
vlees werd zorgvuldig uitgespreid op de schotel gelegd. De salade geeft een helle
noot van oppervlakkigheid; de gele kanarievogel heeft een groen blad gehad; de
gele... een groen... hoe scherp levendig is dat; de kanarievogel springt op en neer in
zijn mooie kooi van blinkende messing. Eenieder eet; de moeder heeft iets gelatens
en neemt de laatste. Op de kachel zingt het water voor nieuwe tee; straks zal men
moeten lopen, alvorens het net overloopt. Gedurende de ganse avond wordt tee
gedronken. Het meest de broer en Cor. Als alles verdwenen is, blijven de teekoppen.
De vader gaat het eerst ter rust; na schaarse, maar zware woorden. De kinderen blijven
met de moeder; de moeder leest de krant en herleest, zegt de woorden na die vader
voorlas. Van haar kinderen zó dicht bij te hebben gaat haar geluk uit; dat geluk dat
zich legt in dit eenvoudig lezen van de krant en het even-naar-het-waterkijken. Dat
geluk voelt zij tastbaar wanneer zij de krant keert en even haar oudste zoon ziet, haar
jongste. Zij voelt het wanneer zij de tee bereidt, de tee inschenkt, naar suiker kijkt.
Zij is een zeer stille zee.
Het licht wordt uitgedoofd en de innerlikheid van de woonkamer verdeelt zich
over de slaapvertrekken. De kleine slaapkamer van Cor ligt achter de studeerkamer;
van de studeerkamer geeft een venster uit op het verre veld; van daaruit is het landhuis
de top van een gelijkbenige driehoek; de twee gelijke benen zijn een binnenweg en
de landweg die naar de scherpe hoek van het nabije dorp lopen. Een rij lantaarns
aaneen langs de landweg. Hun licht dat op en neer gaat geeft het land de schijn van
een zee; de zee is zwart, vol van rust die komt na dood. Het landhuis is als een schip
dat dobbert op zee; Cor is in de mast en ziet heel ver. Tussen het landhuis en het veld
is er een zwijgzame kommunie van eenzaamheid. De vlakken van het veld dringen
naar het landhuis toe en dan is het weer alsof het landhuis de vlakken spuwt. Zoals
een schip op zee; het schip verdwijnt in de onmetelike eenzaamheid van de zee, om
dan weer onmetelik en eenzaam de baren naar de wet van zijn spoor achtereenvolgens
op te nemen, te vergroten tot in de verste kringen. Van de slaapkamer geeft een
venster uit op de herberg, waar nog licht is. Cor weet dat hij slechts een paar stappen
te doen heeft om mensen te zien. Hij doet ze niet. Enkel dit te weten volledigt zijn
bewustzijn van de volledige eenzaamheid. Hij ziet door de muur; hoort de schaarse
woorden vallen, van een paar drinkebroers die voor een weekdag te lang verwijlen.
Als er een mens langs de steenweg gaat, bast de hond van de herberg en rinkelt de
ketting. Andere honden antwoorden. De stap ver-
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klinkt; het bassen houdt op, de ketting zegt een laatste maal dat weerom alles rust is.
Wanneer hij nogmaals door het venster kijkt, is het licht van de herberg ook
gedoofd. Het licht van de straatlantaarn vóór de herberg is nu alles. Alles nog,
goddelik alles. Het bed heeft de frisheid van het dorp en het maartse weer. Een
lieve-vrouw op de kast houdt eeuwig haar kindje. Het land is een eeuwig goede
lieve-vrouw. Tans wacht zij de engel Gabriël. De blijde boodschap van elk jaar. ‘En
de engel is neergekomen en heeft de h. maagd gezeid...’ Zó ligt het dorp in Maart,
Maart in de oneindigheid.
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De jongen
Als Cor, vijftienjarig, van een school door Jezuïeten bestuurd, doorgezonden werd,
had de pater Prefekt hem gezegd dat hij een zonderlinge jongen was; soms was hij
nog een kind, men zou niet kunnen denken: hij was vijftien jaar. Bij andere
gelegenheden sprak hij bijna als een grijsaard. Die woorden bleven hem bij met een
stift in zijn hersenen gegrift. Het was met fierheid dat hij het spreekkamertje van de
eerwaarde verliet. De prefekt had opgemerkt dat hij anders was als al de anderen.
Hij was niet iemand van vijftien jaar. Hij was jonger en ouder. Dat vleide hem. Omdat
het niet middelmatig was. Omdat het oorspronkelik was. Ten slotte was hij dus
iemand. Hij was deze typiese jongen die met het oog op zijn ouderdom veel te jong
en veel te oud was. Hij hield van ekstremen. Doch verder dan dat hield hij van het
verzoenen van ekstremen. Nu verzoende hij in zich-zelf twee ekstremen. De woorden
van de pater prefekt vleiden zijn kinderlike ijdelheid. Enkel met hem kon men zó
spreken. Daarna voelde hij dat er een grote bewegingsvrijheid binnen die woorden
lag. Hij besefte zich superieur aan al zijn kameraden. Niet enkel het biologies vijftien
jaar zijn.
De dubbelzinnige opvatting van tucht en orde in het Jezuïetenkollege had hem
opstandig gemaakt en gepijnigd. Opstandig was de jongere, gepijnigd de oudere in
hem. De jongere in hem antwoordde op de tucht der Jezuïeten ‘leve de anarchie’;
doch de oudere begreep dat hij het enkel had tegen de norm van tucht, die in
werkelikheid slechts tuchteloosheid was. Oppervlakkig was er in hem slechts een
kinderlike oppositiegeest; doch in werkelikheid was er weer veel meer. Oppositie
was tempo, postulatieve kracht, hevigheid in het negeren en hardnekkigheid in het
begeren. Als men hem zegde: ‘Cor, gij zijt een jongen gans buiten de norma’, dan
vond hij wel onmiddellik het antwoord: ‘Daarom ben ik gelukkig; ik haat de norma’,
doch buiten deze explosies zocht zijn leven naar norma. Hij had het tegen de Jezuïeten
omdat zij meenden dat alles wat buiten hun traditionalisme stond anti-norma was.
Norma lag in de aktiviteit; norma was geen dode pit. Een dode pit ligt buiten de enige
norma der steeds hernieuwende vitaliteit. Het Jezuïetenkollege was voor Cor een
aaneenschakeling van leugenachtige interpretaties; van de waarheid omzeilen. In
zijn schoolopstellen haalde Cor vaak met opzet de woorden van Jezus aan: ‘Zijn wij
niet allen kinderen van een en dezelfde God?’ Met uitdaging zei Cor de beweging
van de Gracchi.
Hij hield de Jezuïeten aldus voor een organisatie van onbetwijfelbare
kwaadwilligheid. Een pater waarvan hij veel hield verscherpte Cor's houding tegen
de algemeenheid. De pratende Jezuïet was de volledige negatie van de theore-
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tiese vooruitzettingen der orde. Aannemen of zelfs daar aan denken dat een orde die
uit Kristus voortsproot slecht zou zijn, kon Cor niet. De Jezuïeten en hij waren twee
antipoden. Kleine feiten hadden het hem wonder duidelik gemaakt. Eens had hij met
een jongen van een hogere-burgerfamilie iets verkorven. Zij bekwamen beiden
schoolstraf. De jongen uit de hoge kwam met een briefje. Of de zoon ontslagen kon
worden van de schoolstraf want het was wenselik dat hij voor het diner thuis was;
zo niet zou zijn vader boos zijn. Zo schreef de moeder aan de E. Prefekt. Dat wou
zeggen: de vader zou boos zijn niet op de zoon, maar op de orde die zulke onhebbelike
en met de geest van hun samenleving weinig verzoenbare straffen uitzocht. De zoon
uit de hoge werd zonder meer zijn straf kwijtgescholden. Cor bleef zijn straf behouden.
Hij vertelde het thuis. Zijn vader schonk weinig aandacht aan zijn verhaal. Maar zijn
moeder voelde de slag. In de ogenblikken van haar volledig moeder-zijn, wanneer
haar dierlik instinkt het haalde op het haar ingeprente begrip der wereldorde, in
dewelke zij steeds ‘onderdanigheid’ door ‘parademarsj’ vertalen moest, troostte zij
Cor; dat hij ook wist dat niet allen die toga's droegen zonder meer heiligen waren.
Het bestuur van het Jezuïetenkollege oordeelde spoedig Cor als voor hen volledig
waardeloos. Rationalisme is de hoofdeigenschap dezer orde. In generwijze was Cor
bruikbaar voor de wereldorde door hen gedacht. Hij behoorde niet tot de hogere
kaste, waaruit de meesten hunner zelf gesproten waren en wier belangen zij dienden.
De voorrechten van de hogere kaste staande houden. De opvoedingsarbeid was
tweeërlei: de zonen van de hogere kaste de voorrechten doen voorkomen als een
natuurlik recht, de basis van de wereldorde; in de minderen de natuurlike wil naar
gelijkberechtigd zijn breken, aan de mindere zijn huidige toestand als onmisbaar
voor de samenleving blootstellen. In de kleinere het streven naar het kleinere
geluksideaal aankweken. De kleine man moest leren de kruimels met vreugde
aannemen. God had niet iedereen uitverkoren het brood te eten. De Jezuïeten hadden
een lijst der uitverkorenen Gods en een lijst der niet uitverkorenen. Mild- en
streng-zijn waren naar de lijsten te ordenen. De Jezuïeten hadden in een franse
bloemlezing het verhaal van Tolstoï ingelast. Iemand zei tot een jongeling: ‘Gij
benijdt zij die bezitten, doch hebt gij geen kloeke armen, flinke benen en een boven
alles gezond lijf?’ Cor sprong op als het voorgelezen werd. Hij antwoordde: ‘Te
veronderstellen is dat hij die bezit, eveneens gezond is. Lichamelik ongelukkigen
kan men wellicht meer bij de minderen dan bij de bezitters vinden. De man die tien
uur in een fabriek staat merkt mogelik niet zó spoedig dat hij maagpijn heeft als een
andere.’ Maar dat was geen grondverschil. Men begreep overigens niet wat Tolstoï
bedoelde. Cor werd voor een dag uit de school ontslagen.
Hij behoorde niet tot de hogere kaste, die bizonder door de orde geliefkoosd werd.
Om de orde belang in te boezemen als zoon uit de kleine bourgeoisie, ontbrak het
Cor aan onderdanigheid. Enkel de minderen die kneedbaar waren,
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konden gebruikt. Die zouden later de wereldorde in hun samenleving verdedigen.
Alles wees er op dat Cor dat niet zou doen. Een pater in de klas had Cor gezegd: hij
was een kleinzielig mens; hij zag alleen zijn belangen. ‘Ik zie de belangen van het
volk’, zegde Cor, ‘het zijn ook de mijne.’ De pater had schertsend de zaak een einde
gesteld en een jongen vroeg Cor van de andere zijde der klas uit of hij ook het
ongedierte van het volk wou delen. De pater had goedkeurend geknikt. Daarop mocht
heel de klas eens hartelik lachen. 's Avonds werd echter het geval van Cor besproken.
Onbruikbaarheid. Cor dacht er ook over na. Hij had veel meer moeten zeggen. Zo
had hij moeten antwoorden: ‘Ik zie ook de belangen der anderen, der hogeren, maar
ik zie dan juist dat het mijn belangen niet zijn. Zeker, met deze belangen moet ik
rekening houden als iets dat is, doch niet als iets dat moet zijn.’ Zó, dat had een flink
antwoord geweest. Nu had hij zich weer laten meeslepen. Dat hij zó jong was. Hij
kon het gewicht niet dragen dat men op de rijpe leeftijd wel torsen kon. Hij voelde
alles net zo goed als Van Eeden, Tolstoï, Ibsen. Enkel heb ik geen maatstaf.
Vervloekte tuchteloosheid. Om tot iets te komen moest men op zijn kamer zitten en
denken. Waarom kon hij niet op zijn kamer zitten en denken?
In de klas las men een boek uit de kleine Johannes voor. In de biografiese nota
over de auteur stond een aanhaling van een kritikus ‘een van die goddelike dwazen’.
De leraar deed de nadruk leggen op ‘dwazen’. Cor: ‘gelukkig dat er nog zulke dwazen
zijn.’ De leraar zei: Cor wou de lof maken der dwazen. ‘Monsieur Hes tient pour les
imbéciles. Il espère probablement gagner ses galons dans cette catégorie.’ Zelfs Cor's
vrienden lachten mee. Cor sidderde. De haat groeide.
Om beurten moest elke leerling in de klas een gedicht zeggen. Cor was door alle
leerlingen erkend de beste, maar hij was nooit de eerste in 't vak. Dat vak was
gereserveerd voor de een of de andere aristocraat die geen andere eerste plaats
wegkapen kon en toch moest geëerbiedigd worden. Vermits het onmogelik was deze
de eerste plaats in Latijn of Grieks te bezorgen, werd hem ‘voordracht’ voorbehouden.
Cor wenste zekere dag Jammes voor te dragen. De pater hield het voor ongewenst.
Cor: hij was een groot katoliek. De pater: ‘c'est un catholicisme dont il faut se garder.’
Cor wist: Jammes was in hem een der laatste steunpilaren van het geloof. Deden de
Jezuïeten zo om hem van het geloof te verwijderen, zij konden niet beter.
Verwijderde hem ook van de katolieke wereld, voornamelik van dit kollege, de
taal. Het Jezuïetenkollege was de hoog aristokratiese school. De Jezuïetenkerk was
het trefpunt der hoge wereld. Komtessen kwamen een franse import-pater, die geniaal
predikte en een ‘breed’ biechtvader was om de vergiffenis van hun overspel smeken.
‘Le très révérence’ was geen boerenpastoor. Het was een ‘fin psychologue.’ De
komtessen kwamen het hart verlicht van zonden uit de biechtstoel. Naar het
Jezuïetenkollege werden de zoons van deze aristokratie en van de konservatieve
ploutokratie gestuurd. Zij werden opgevoed in de over-
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tuiging dat hun standenvoorrecht een wereldnoodzaak was. Hun grootste sociale
plicht was deze wereldorde recht te houden. De aristokratie en de hoge bourgeoisie
hadden dit standenvoorrecht met het gebruik van een vreemde taal verbonden. Cor
had nooit van uit het verschil van taal het onderscheid der standen gehaat, maar wel
van uit het laatste het eerste. Hij zelf voelde scherp tegen de konservatief nationale
beweging. Het woord ‘moedertaal’ klonk hem spoedig sentimentaliteit in de oren.
Maar hij haatte de middelmatigheid van een talenonderscheid dat het klassenverschil
akuut moest voorstellen. Het leidde tot een onverzoenbaarheid waaronder Cor leed.
Groot was zijn liefde tot Frankrijk. Op zestien jaar had hij reeds met vreugde bijna
de ganse Balzac gelezen. Frankrijk was het verlangen van zijn ontwakend
urbaniteitsgevoel. Het katolicisme zoals het in Frankrijk was lag hem
god-weet-hoe-diep aan het hart. Het was in onze eeuw het enig mogelik katolicisme.
Péguy was een groot katoliek; hij had zijn kinderen niet laten dopen. Maar in
Vlaanderen was het frans de taal van de delikate noblesse. Diezelfde waarvan men
in het frans vrijheidslied gezongen had: ‘on leur cassera la gueule.’ Het frans had
hier een funktie in het eedverbond der algemene verdrukking. Aan een vriend op het
kollege zei hij ongeveer: Er bestond geen taalverdrukking in Vlaanderen, er bestond
alleen verdrukking. Men onthield de lageren het brood. Anderen dronken sekt. Enigen
sliepen te midden ongedierte; de anderen in zijde. Maar de kloof trok men verder
hier als in een ander land. De hogere bourgeoisie bewaarde zijn meesterschap in een
volledige afzondering van de anderen. De oorspronkelike taal werd als een vernedering
de minderen op de schouder gedrukt. De belgiese bourgeoisie die zich door niets
anders onderscheiden kon had de gemakkelike waardemeter van het taalonderscheid
gecreëerd. Aan dezelfde vriend zei Cor: ‘Verfransing is slechts een onderdeel van
een groot systeem. Vlaanderen moet aan België de gedweeë koelies leveren. De
volmaakt onmondigen die zich gemakkelik uitbuiten laten. Het taalsysteem moet
enkel de standenkloof vergroten en moet er toe bijdragen de bourgeoisie gemakkeliker
in het bezit harer voorrechten te laten. Het is vals te geloven dat het er opaan komt
Vlaanderen te verfransen. De verfranste werkman zou na enkele tijd op het plan van
de bourgeois staan. Daarom is het niet te doen. Het is erom te doen Vlaanderen te
kretiniseren. Men wil ons volledig onmondig maken. Exploiteerbaar. Het zou beter
zijn het nederlands volledig te weren. Men leert ons dan nederlands, dan frans omdat
wij gemakkelik uitbuitbare sukkelaars zouden blijven. De onmondige vlaamse
werkman is het bestendig betrouwbaar kapitaal van de verfranste bourgeois.’ Men
rapporteerde de woorden van Cor. Hij werd bij de pater prefekt geroepen. Deze zegde
Cor: ‘Uit de woorden die gij gesproken hebt, spreekt geen liefde tot uw volk en uwe
moedertaal, doch slechts een opstandige geest tegen het wettelike gezag dat door
God zelve werd ingesteld. Door zulke woorden kunt gij het gelovige volk van
Vlaanderen niets anders dan schaden. Handelt gij werkelik uit liefde voor Vlaanderen,
- hetgeen ik overigens na uw woorden van
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gister betwijfel, in plaats van als een stoere Vlaming te spreken spreekt gij nu meer
als een opstandige zuiderling, - welnu dan, handelt gij werkelik uit liefde voor
Vlaanderen ondermijn de instellingen dan niet die de Vlamingen lief hebben. Boezem
hun liefde voor hunner moedertaal in.’ Cor antwoordde: ‘Ik heb niet in het minste
zulke liefde voor mijn moedertaal, dat ik behoefte zou gevoelen deze anderen mede
te delen. Ik zou enkel willen: hier in Vlaanderen weze het net zo als in welk ander
land. Wanneer een werkman mij op mijn voortdurende moedertaal-ode moest
antwoorden: “leg nou niet te klessen”, dan zou ik niet minder kunnen dan zulk
antwoord goedkeuren.’ Cor verscherpte zijn oppositie-antwoorden: hij moest zichzelf
verweren tegen de Jezuïetiese zoete-melk-geest; met woorden van liefde en
onderdanigheid-als-godsgeschenk werden de wonden gezalfd. Men zat in een ton:
het deksel werd toegedrukt. Langs boven kon men niet meer weg, niet meer normaal.
Dan maar abnormaal, dan moesten de duigen springen.
Doch alles was niet even eenvoudig als datgene dat door een oppositie tegenover
de Jezuïetengeest bepaald was. Cor zegde een schoolmakker: ‘Niemand kan voor
een andere bepalen wat hij al dan niet lezen mag. Index is te verwerpen als generaliteit.
Kan Pater X, die geen buitengewone geest is, beter oordelen wat jij of ik lezen mag?
Hij kent ons toch niet. - Men kan slechts een individuele index maken, nooit een
algemene.’ Maar Cor zelf was door zulke argumentatie niet bevredigd. Hij
zestienjarige jongen kon toch niet de maatstaf bezitten te onderscheiden tussen goed
en kwaad. Doch wie had dan de maatstaf? De jezuïeten in geen geval; die hadden
slechts een staf waarmee ze de koelies sloegen. Men moest het wagen te lezen. Men
moest. Er was geen andere maatstaf. d'Aubigné had ongeveer geschreven: ‘La vertu
n'est pas la soeur de l'ignorance.’
Verder sprak de inversiteit van het katolicisme: voor alle zonden is er vergiffenis.
Men mocht zondigen. Het H. Sakrament der biecht. Dacht Cor: men mocht zondigen.
Doch slechts na de weerstand. De katolieken vatten de vergiffenis op als een faciliteit.
Dat was het niet. Zonde mocht zijn, na de beproeving aan de verzoeking weerstand
te bieden. Na het gevecht met de beproeving. Men mocht overwonnen worden; men
mocht zich niet overwonnen geven. Alzo, ik mag niet zeggen: Bevind ik dat ik
gezondigd heb, dan bestaat de vergiffenis. Eerst moet ik weten of ik zondig. Zonde
moet men zelf bepalen. Kan ik zoiets zelf bepalen?
Cor dacht verder: ‘Ik wil enkel lezen om mijne literaire kennis uit te breiden. Enkel
literair dus. Ik wil mij hoeden voor filosofiese paradoksen. Ik wil letterkundige
worden, alzo moet ik lezen. Ik mag geen tijd verliezen. Wellicht versta ik niet alles.
Toch zal ik genoeg begrijpen: stof tot denken. Men moest leren denken. Zeer vroeg
moest men leren denken. Dit heb ik tot plicht: staat er in een boek iets wat men enkel
om het onzedelike van het verhaal zou kunnen lezen, mag ik me door deze prikkel
niet laten meeslepen. Dan moet ik sterk
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zijn in mijn verzet. Wanneer ik enkel het boek lees tot vermeerdering mijner literaire
kennis en niet als jeugd-prikkel kan ik dan zondigen?’
Nederlandse boeken stonden minder bepaald in index. Gold enkel tegen hen
persoonlike uitspraken van pastoren. Dat was het aller akeligste. Men had Frans
Erens uit de bibliotheek van het kollege geweerd omdat hij Zola hoogschatte. Frans
Erens had hij lief. De moraal van het kollege was vals. Waarom representeerde René
Bazin in de bibliotheek van het kollege de hedendaagse katolieke geest en waarom
niet Huysmans' ‘l'Oblat’ en ‘Les foules de Lourdes’, waarom niet Jammes? Van
Jammes had een pater gezegd: ‘C'est un catholicisme trop littéraire. Il faut lire du
Bazin. Voilà un vrai converti. C'est un défendeur de notre religion et en même temps
de notre société. Quant à Huysmans c'est du mauvais goût.’ Het was al te schandelik.
Wat had die samenleving van de Jezuïeten met godsdienst te maken? Waren deze
beide gescheiden velen zouden de godsdienst niet verlaten. Nu echter moest men
volledig breken. Ook met de godsdienst gebruikt ten behoeve van de samenleving.
Men moest volledig aan de ene zijde kunnen staan. Overigens hoeveel van deze
Jezuïeten, hoeveel van deze aristokratenzoontjes zouden kristenen geweest zijn in
de katakomben? De godsdienst was majoriteit geworden. Dat was het weerleggen
van zijn levenskracht. Niet enkel majoriteit onder de menigte, maar erger majoriteit
in eenieder. Majoriteit was het in godsdienst: zich overgeven aan de kultus uit
gemakzucht. Kultus: een minimum en een maximum verplichtingen. De minoriteit
in de mens: de kamp van het ophelderende, vitale geloof tegen de paganistiese
behagelikheid. Men moest steeds voor deze minoriteit zijn. De behagelikheid was
verplaatst. Het katolicisme was behagelikheid, haven voor zij die wensten te vermijden
de elk-menselike orkanen. Godsdienst geworden van aristokraten en van burgers:
noodzakelikheid van godsdienst voor de wereldorde.
Dan dacht hij: zou hij wel de moed gehad hebben aan de zijde der kristenen te
staan in de katakomben? Hij besefte: schande. Schaamte maakte hem klein. Hij was
gans verloren in de straat; niemand bemerkte de kleine jongen. Iedereen ging voorbij
deze kleine jongen, wist niets van de strijd in hem. Schaamte streed met begeren
naar wellust. De kristenen of de keizers? Vijftien jaar, efebenbegeren. Klopte sneller
het hart voor vizioenen van wellust. De kristenen: vlammende flambeeuwen in de
tuinen van de keizers. De keizers: brandende mensen belichten hun feesten. Zij
hebben het leven van de mensen in hun hand. Zij werpen het leven van de mensen
voor de wilde dieren. Patriciërsvrouwen drukken zich dichter in des keizers armen,
wanneer de onderdanen, de slaven en zeer schone vreemde prinsessen verscheurd
worden door de dieren. Wilde geur. Het lijf van de patriciërsvrouwen rilt onder het
lichte kleed. Het haar ligt even onder de hand. Blond haar heeft een wilde geur. Is
zacht aan de hand, scherp in de ogen. De keizer, sterke man, romeins hoofd,
overweldigt haar de lippen. De vrouwen smeken om meer zoenen. Om hoger wellust
te
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midden van het bloed. Hun lijf slaat het marmer; zij zijn getrouwe honden. Ethiopiërs;
zwarte slaven ontkleden de blanke vrouwen; blankheid die snakt sterkte van de keizer.
- In de tuinen van de keizer is er een feest. Het keizerlik paleis ligt een geliefkoosd
beest te midden van de tuinen. Het licht in de nacht. Een blauwe nacht, wit paleis:
een zachte droom. Augustusnacht legt golven van warme wellust over de tuin. Overal
geuren bloemen en romeinse vrouwen. De romeinse vrouwen zijn naakter dan in het
cirkus. Zij verdwijnen onder bloemen. Bloemen verdwijnen onder trossen van
romeinse vrouwen. De helderrode wijn lacht op hun lippen; hun lippen lachen helder
in de rode wijn. Hun leven is het enkel-gericht-zijn naar wellust. Onbegrijpend staan
zij de verlosser tegenover. De geest is niets. Enkel leeft het vlees. Lach klinkt
rinkelende glazen, is een vallende ster, zo fijn en spoedig dood. Bleke
vrouweschouders maken een kuil van de armen van de geliefde. Slanke heupen
spannen zich, zingen: ‘Er is geen God die oordeelt, enkel is er het vlees; het vlees is
geen vrucht, het vlees is het einde van alles.’ Eén heeft de schaal weggeworpen, die
sterft een bed van blauwe rozen, blauw als de nacht die dag wordt. Zij heeft ook weg
geworpen de zang van plooien die haar lijf omhulde. Geluk haar naaktheid te voelen.
Te koesteren. Enkel heeft zij haar edelstenen. Zij heeft edelstenen in haar haar. Zij
heeft een zeer smalle halssnoer, fijne schakels goud, in het midden bloedt kinderlik
een robijn. Maar zij zelf is de schoonste edelsteen onder haar edelstenen. Bleekroze
edelsteen. Een roos heeft zij in haar lachende mond. Haar lachende mond is een
bloem die gelukkig opengaat in de nacht. Een beek van licht zijn hare tanden; lippen
zijn rode, ronde oevers. Ogen steken donkere dolken van begeerte en belofte. Als zij
haar handen samen vouwt boven haar hoofd, zijn de borsten als van een
in-het-leven-ontwakende vrouw. Dan heeft de schouder zijn schoonste plooi van
vlees dat men voelen wil en pijn doen. Daar is het lijf een stille begeerte. Maar de
buik is een vaandel van begeerte. Een boom die zijn wil in de storm. Een boom die
overwelft de laatste begeerte. Een strakgespannen tent is de buik boven het vlees.
Het ongekende vlees.
Want Cor kende het niet. Enkel hadden tot hem gesproken geïllustreerde boeken
over romeinse schoonheid. Daar stond hij voor het misterie dat hij verder met wellust
omhing.
Of zij ging door de tuin, biedend haar belofte, het voorspel van een feest, waarbij
zij zocht naar de man, die het meest man was, en naar de plaats die was omhangen
met plantengeur, - een tent waar de wellust hing een lage wand, - of zij smeekte naar
liefde midden een bedden van bloemen en van bloemenblaren, zij was steeds even
mooi de vrouw de vrouw die haar zang van plooien vallen liet. - Sterke kleurlingen
waren het die de blanke lijven van kristene vijftienjarige meisjes aan kruisen hingen.
Sommige meisjes snikten, anderen bewogen hun ogen niet, maar allen waren
onwankelbaar. Toen de vlammen sloegen boven de knieën van de vijftienjarigen,
zodat hun smalle heupen, die nog niet hadden bewogen stonden van wellust, en hun
buiken wisselden de ritme van schaduw
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en licht, toen riep de vrouw die beloften en begeren onthuld had, dat zij wou geliefd
worden in het licht van die kruisen. Want zij wou voelen de adem van een die sterker
leven ging en zij wou voelen de adem van een die dood ging. Op haar lijf zou de
begeerte slaan; maar boven haar de dood. Zij zou zich niet vergissen. Want, o zij zou
de minnaar voelen die haar nam en haar lijf zou wegzinken in een lucht die boven
bevrediging was. Haar minnaar was niet de Gekruisigde die niets kende dan leed.
Haar minnaar was de vreugde haar nagels te dringen in zijn lijf. En nu was Cor in
de tuin. Hij was een schuchtere efeeb; het was zijn eerste feest in de tuinen van de
Caesar-Augustus. Maar toen de vrouw die wou geliefd worden bij het licht der
brandende meisjes hem zag, deed zij of zij was gelukkig. En zij kwam naar hem en
zij zegde: zij had op hem gewacht. Want geen had zij lief gehad, zoals zij hem zou
lief hebben. Want hij had een lijf dat nog zeer slank was en ook nog onbehendig was
en schuchter tegenover een wellust die hij enkel vermoedde. Zij zegde hem ook: hij
moest haar liefhebben onder het licht dat was het vlammende lichaam der kristene
meisjes die waren vijftien jaar. Kom mijn geliefde en zij voerde hem mee naar het
bed dat was van bloemen en van bloemblaren. ‘Geef uw mond geliefde, want ik wil
hem openen die nog niet geopend werd. Leg uw handen rond mijn lijf. Zijn zij niet
sterker en kunnen zij zich niet sluiten achter rond mijn lijf?’ Doch nadat zij lange
tijd had genoten deze efeeb die zij ontdekte wierp zij hem weg een slecht tuig. Zeer
ver. En zij riep een Ethiopiër die sterker was. Wellust moest wreder zijn.
Stelde de keizer aan een jonge prinses uit Lydië, - ook zij kon vijftien jaar zijn, de keus: zij kon met hem zijn of aan het kruis. Zij zou meer zijn dan de andere
vrouwen. Want zij was een prinses en zeer jong. Doch toen zij weigerde en zegde
zij koos het kruis, omdat haar minnaar ook het kruis gekozen had, toen werd zij met
geweld op een groot, laag bed gedrukt. Dan was haar lijf de Caesar Augustus. In het
grote bed was zij angstig, als een kleine, vreemde vogel. Caesar Augustus had vooral
lief haar schouders. Twee purper-rode vlekken, weg der hese zonde. Toen schonk
de keizer de prinses aan een Skytiese slaaf, die ziek was, die de voeten van de keizer
kuste en de prinses pijn deed. Een ander jong kristenmeisje, - dat niet ouder was dan
de andere, riep: zij wilde niet aan het kruis. Zij verkoos de feesten van Caesar
Augustus. Zij werd patriciërsvrouwen, die Lesbos liefhadden, geschonken. Tot laat
in de nacht was zij een klein meisje in de armen van rijpe, romeinse vrouwen van
dertig jaar. Tot hare kleine lijf was een dode vrucht. Toen beval een patriciërsvrouw
die lui lag in haar voldaanheid: het kleine meisje zou tans zijn de laatste vlammende
flambeeuw van het stervende feest. En het kleine meisje wiens lijf geworden was
een dode vrucht, werd nochtans aan het kruis gekromd. Haar snikken was een
bovenmenselik berouw, want zij twijfelde aan de barmhartigheid van haar minnaar
Kristus en zij was verlaten door de ganse wereldse minnarij.
Haar snikken was een regen die langzaam koud viel. Viel op de geest van Cor.
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Cor die vijftien jaar was en die zich tans weer had laten meeslepen door al de
voorstellingen van het vlees. Het vlees dat zonde zijn moest. De zonde van het vlees
lag naast de zonde van wreedheid. En steeds had hij zich willen hervatten. Te midden
van de vreugde was zij onophoudend daar geweest de stem die waarschuwde. Maar
de stem die lokte was sterker geweest. Telkens overwon de stem die lokte. Daarna
was er telkens een groot berouw. Zelfverwijt dat hij een zeer kleine jongen was, die
niet sterk stond tegenover de stem die lokte. Het ontwaken was zó vol malaise. Zo
was het onderbewust: hij voelde zijn zonde kleinzielig tegenover de grote goedheid
van de wereld. Hij dacht aan zijn moeder die hem wekte en goed was. Dat zij stond
in het licht en hij in een poel. Om altijd te zijn met zijn wellustvoorstelling was hij
het park in gewandeld. Nu stond hij-op de brug. Als boetedoening legde hij zijn
hoofd op de bevroren ijzeren brugleuning. Het was Januarie. Hij hield zijn gelaat
enige tijd op de brug gedrukt, want hij was overtuigd dat het nooit genoeg kon zijn.
Doch de schaamte liet hem niet los. Hij was wel de allerlaatste die zich tegen de
godsdienst mocht verzetten. Want verzette hij zich wel dan beloog hij zichzelf slechts,
en dat wist hij, wanneer hij vooropzette dat hij het goede nastreefde. Zo overdacht
hij. Moest hij zelf niet bekennen: hij was slechts opstandig omdat hij de askese van
de godsdienst als een last voelde? Overigens zoals van de meeste ongodsdienstige
auteurs gezegd werd. Nu was het nog tijd schuld te bekennen en teruggaan. In menige
retraite, die een elk katoliek schooljaar voorafging, werd geleerd dat hoe langer men
wachtte, wanneer men eens het slechte pad bewandelde, des te moeiliker het werd
terug te keren. Want de zonden werden dan, had een pater-prediker voorgesteld, als
een steen die naar de diepte overhellend, langs om sneller daarheen bewoog. Nu was
het tijd. Nu moest hij: biechten, zich vast voornemen niet meer te zondigen en niet
denken. Denken was de lokstem van de boze.
Hij kon niet onderscheiden. Een ingewikkelde muziek, zo wisselden de twee
motieven van jeugd-opstanding en jeugd-begeren af. Dat het twee goed te
onderscheiden stromingen waren, die slechts de hevigheid met elkaar gemeen hadden,
zo streng kon hij natuurlik niet denken. In het geheel niet kon hij denken dat het
polen waren. Wat hem vroeg van zijn schoolmakkers had onderscheiden was een
helle behoefte naar koncentratie. Wat zich door dik en dun in een a-priori
eenheidsdwang manifesteerde. Waarom hadden de verscheiden galliese volksstammen
zich niet verenigd tegen Caesar? Zij hadden overwonnen. Maar met vreugde las hij
dat Gentenaars, Bruggelingen, Ieperlingen zonder lokale haat naast elkaar gestreden
hadden de slag van de Gulden-Sporen. Wanneer spel dreigde uiteen te vallen, omdat
er geen de nodige concessies deed, dan was hij gewoonlik de eerste daartoe bereid
deze concessies wel te doen. Deed hij het niet, dan was het helemaal niet omdat hij
hard bij zijn standpunt bleef en verkoos: het spel viel uiteen dan zijn standpunt te
verliezen, - het was dan enkel een bewuste zelfpijniging. Van natuur uit dialekties
met dit germaan-
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se, bijna tot mythos geworden pro-en-contra-dilemna, had hij een begeerte naar
absoluut-zijn. Tolerant verlangde hij sterk intolerant te zijn. Het lag in de lijn van
het verlangen van het noorden en het oosten naar het zuid-westen. Het was een
onderbewust verlangen naar sterkere romanisering. Op het kollege volgde hij nooit
regelmatig en met dezelfde belangstelling al de vakken. Dat is gewoon. Maar wat
niet gewoon is, was het sterk ekstremistiese van Cor. Een paar maanden leerde hij
uitsluitend grieks, dan kon niemand Esopus vertalen zoals hij en de leraar merkte op
dat Cor zeer vlug het evangeliese van het attiese grieks te onderscheiden wist. Maar
de reaktie daarop was dat hij plots naar een ander vak greep. Vol toewijding. Reaktie
van zijn solidariteits-, zijn eenheidsbehoefte op zijn begeerte naar ekstremiteiten. Zo
dekte hij onophoudend de kloof van een ekstremiteit toe, door naar een andere te
grijpen. Een middenweg kon de vijftienjarige Vlaming zich niet scheppen. Uit dit
alles was de konklusie onvoldaanheid want hij besefte eveneens dat dit overgaan van
de ene pool naar de andere, geen overwinnen van deze polariteitsbegeerte was. Men
kon dus aannemen dat er in hem een individuëel-maatschappelike behoefte naar
solidarisering, een drang naar eenheid was en van een andere zijde een louter
individuele begeerte naar ekstremiteiten.
Doch wanneer hij stond tegenover deze gelijktijdigheid van opstand tegen het
gezag en het ontwaken zijner begeerten werd zijn eenheidsdrang die naar een enkele
oorzaak zocht, geholpen door zijn bij uitstek godsdienstige opvoeding. Opvoeding
van huize uit en opvoeding op het kollege. Het was aldus geen buitenaf-konstruktie.
Het was volledig en besloten. De kontrool van het godsdienstige goed-en-kwaad
werd niet achterna gesteld. Het dogmatiese goed-en-kwaad was steeds aanwezig en
onmiddellik stelde het zich een maatstaf naar elke daad. De zonde was nooit los van
het besef der zonde. En het berouw was nooit zuiver en volmaakt, nooit enkel een
diepe noodzaak. Daarvan kon het pompeuze ‘en-tans-niet-meer-in-zonde-hervallen’
niet gescheiden worden. De maatstaf van goed-en-kwaad die hij meedroeg, van huize
uit, versterkt door de kollegeopvoeding was van gans negatieve aard. Het was een
rubriceren van het kwaad. Niet het opklimmen naar goed, maar het vermijden van
kwaad. Opstand was zonde; er was geen aard van opstand. Er was enkel opstand. Zo
was het gemakkelik te onderscheiden dat het zonde was. Door de negatieve maatstaf.
Zo besloot hij ook dat er eenheid was tussen zijn opstand en zijn begeerte; een eenheid
van zondige orde. Zijn begeerte was onvoorwaardelik gemeen, zo moest dus ook
zijn opstand zijn. Wat hij rond zijn opstand dacht over de menselike goedheid moesten
groteske uitvluchten zijn. Zijn opstand maakte hij ondergeschikt aan het vicieuze
uitzicht van zijn begeerte. Zijn begeerte dorst hij niet te sublimeren tot de hoogte
van de goedheid, die hij aanvankelik motories achter zijn wereldopstand waande.
Had hij dat gekund? Alles vond daarin zijn grond dat hij al zijn handelingen afhankelik
maakte van het vicieuze in zijn begeerte. Men had het hem zó geleerd. Al de
opstandelingen, heette het, waren dat slechts om zon-
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der wroeging tegenover hun genotsbevrediging te staan. En nu zag hij slechts een
weg: niet dat het vicieuze van zijn jongelingsbegeerte wegvallen zou, maar wel dat
de goedheid in zijn opstanding enkel waan zou blijken en deze eerlike waan zelfs
spoedig zou wegvallen in de zondige begeerte.
Enkel was het zijne opvoeding die hem deze unificering ingaf. Want in
werkelikheid stonden de beide ekstremen in hem vijandig tegenover elkaar. In
werkelikheid was hij nooit vicieus, zonder dat hij daarbij een kompromis sloot met
de hoog-bourgeoise kaste. Zij immers was aisance, weelde die noodzakelik was bij
de verwezenliking van elke zondige begeerte. Stelde hij zich voor dat hij leefde in
de wereld van zijn begeerte, dan dacht hij voorafgaandelik: hij had zijn opstandig
karakter prijsgegeven en werkte tans op zijn best mee tot de instandhouding van de
heersende wereldorde. Hij was volkstribuun in dienst van de bourgeoisie geworden
en paaide het volk met geringe perspektieven. De bourgeoisie beloonde hem, opende
hem haar salons en haar slaapvertrekken. Zulke voorstellingen had hij: hij ging 's
avonds door een rijkeluistraat. Een deur werd geopend en een vrouw die hem reeds
dikwels op straat aangekeken had, stond eensklaps voor hem en zij lachte naar hem.
Verzocht hem binnen te komen. Dan strekte zij haar arm uit, die viel uit een zeer wit
interieurskleed. Hij kuste haar hand, zij streelde zijn hoofd, toen kuste zij zijn hoofd.
Zij zetten zich neer op een rustbed. Zij zegde dat zij hem liefhad. Dan waren zij in
haar slaapvertrek. Haar wit kleed viel, maar nog witter haar dessous. Maar haar lijf
geurde en geurde de kamer, die schandelik Louis XVI was en die Cor nu mooi vond.
Toen vroeg zij: hij moest haar helpen bij het ontkleden. Dat deed hij doch hij was
daarbij zeer onhandig. Daarom lachte zij, meende dat hij niet dikwels geholpen had.
En daarbij knalde haar belofte open als een bloem: hij zou het wel spoedig leren.
Maar ook haar rijp lijf was een wondere bloem wanneer de onderklederen gevallen
waren. Hoeveel arme vrouwen hadden zich uitgeput deze kanten te vervaardigen?
Daarop dacht Cor met wellust na en dat hem dit alles geschonken werd zonder meer.
Enkel mocht hij nu geen wroeging kennen. Zij huiverde in haar bed. Zij riep dat het
erg koud was. Zij had niets anders te doen dan te huiveren en naar minnaars te
verlangen. Zij vond de zoetste en de walgelikste woorden. Toen hij gebroken naast
haar was, zegde zij tussen twee zinnen van liefde: ‘Ik heb gehoord dat jij ook zó'n
dwaze gedachten hebt? Tu tiens aussi avec la crapule, toi. Pourquoi ne te cherches
tu pas une amie parmi la crapule? Si tu as ces idées-la, tu n'es plus mon petit gosse
chéri.’ Hij zou veel geld van haar krijgen, met haar in de beste spijshuizen gaan, enz.
maar hij moest zijn dwaze gedachten laten. ‘Ces idées qui n'ont ni queue, ni tête.’
En hij moest lid worden van de nationale-katolieke jeugd omdat het zeer voornaam
was. Haar minnaar moest een fatsoenlike burger zijn.
In scherpe reaktie kon hij deze voorstellingen wegwerpen. Hij zou zonder de
minste genotsidealen leven. Volledig integer asketisme. O Tolstoï! Antoine le
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Guérisseur bleef twintig jaar zonder spreken. Zou hij zich ook volledig kunnen
offeren. Hij zou op de buiten wonen, zelfs gans ver van een dorp. De vruchten van
zijn tuin zouden hem voeden. Steeds gesloten arbeiden rond zijn idealen. Een
voorbeeld zijn. Een voorbeeld hadden de mensen nodig. Steeds voorbeelden.
Voorbeelden ook stelde zich Cor voortdurend. Dynamies en snel op elkander
drongen zij in de geest van Cor. Hij wou dan deze zijn, dan gene. En dan nog hij
moest meer zijn. Maar tegenover de grootheid van zijne helden, betwijfelde hij
onophoudend zijn energie. Tolstoï moest V.v. Gogh negeren: hij zou een dekadent
zijn. En toch V.v. Gogh was groot, een mens en geen dekadent. Tolstoï niet minder.
Waarom reikten zij niet elkaar de hand. Waarom deed Tolstoï dit niet. Cor zou allen
de hand reiken. Cor zou al de goeden herkennen. Een grote hand die allen omvatten
zou. Solidariteit tussen de goeden moest geboren worden. En immer was het Cor's
finaal streven deze mensen die hij innerlik solidair voelde, slechts uiterlik gescheiden,
te verzoenen. Een grote blok van de menselike goedheid. Zo was reeds vroeg het
streven van Cor.
Men zou hem miskennen. Tolstoïanen zouden hem voor dekadent houden en
kunstenaars voor askeet. Hij moest gereed zijn voor de harde last der miskenning.
En verder: Tolstoïanen en kunstenaars hadden geen belang, enkel Tolstoï en de kunst
hadden dat. Van twee zijden zou hij echter aangevallen worden en het kleine leger
der vrienden zou wijken. Langs weerszijden wijken. Met zijn ideaal der verzoening
zou hij alleen staan. Hij alleen die geen ekstreem was, maar de verlossende verzoening
zou van de beide ekstremiteiten voor de tegenovergestelde pool gehouden worden.
En nochtans zo moest het zijn. Hij zou sterven. Niet hij enkel miskend, doch wel
zijn ganse levenswerk. Slechts na de dood van de zaaier zou het zaad gedijen. - O
dood die bevrucht. Ofwel zag hij zich vertrekken naar een grootstad. Waarom moest het Parijs zijn.
Alle kunstenaars gingen naar Parijs. Dat kwetste natuurlik Cor's primitieve opvatting
der rechtvaardigheid en zijn mildheid allen tegenover. Die vertrapt en vernederd
werden moest hij meer koesteren. Hij zou niet noodzakelik naar Parijs gaan. Hij kon
ook naar Amsterdam, naar Londen of Berlijn gaan. Hij zou de roem niet zoeken. Hij
zou de steunpilaar zijn van de kleine tijdschriftjes die nergens waar geld is
geaccrediteerd zijn. Te Parijs, de kleine tijdschriften van de ‘rive gauche’. Hij zou
behoren tot deze kosmopolitiese kunstpleïade, waaronder de besten waren Tsjechen,
Polen, Russen, Grieken te Parijs en te Berlijn. Hij zou daaronder de Vlaming zijn.
Onder deze zwervers en deze Pernod-helden. Maraudeurs, misschien, maar grote
mensen. Hij zou misschien zijn als dat provinciejongetje Charles-Louis Philippe.
Werd ziek in de grootstad en stierf. Zou hij niet even onschuldig zondigen en sterven?
Op zijn kamer was 's winters vaak geen vuur. Dan had hij zijn jas aan en de kraag
stond recht. Hij arbeidde de nacht door, want het tijdschriftje dat hij met enige
vrienden uitgaf moest onvoorwaardelik klaar zijn. Zekere dag konden de vrienden
niet begrijpen
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waar hij bleef. Zij kwamen kijken. Vonden hem dood. Ontbering. Hij had zich
verhangen. Van dan af spraken alle burgerlike tijdschriften over hem.
Ook zelfmoord kwam dikwels in zijn voorstellingen voor. Hij wou zich daardoor
slechts herhalen dat het eerlik was zich zelf te oordelen tegenover dood of leven.
Zich het leven nemen kwam hem natuurlik een daad voor. Hij praatte er niet op los
en zei niet eenvoudig de Jezuïeten na het was lafheid. Maar zonder dat hij daaromtrent
naar klaarheid zocht was het hem duidelik dat een algemene lafheid motories achter
de tijdelike moed schuilen moest. Later toen hij dichter bij de mogelikheid van deze
daad stond, dacht hij: nu is er moed nodig om over deze tijdelike moed heen te komen.
Het geloof aan het geluk van het ondankbare werk moet sterker zijn dan het besef
van het ongeluk dat men tastbaar voelt.
Toen hij in een krant las dat een dichter zelfmoord gepleegd had, kende hij
sympathie voor deze. De dichter immers stond reeds boven de gemakkelike Jezuïetiese
norma dat zelfmoord lafheid was. Mensen die ‘lafheid’ zeggen en nooit moed gehad
hebben. Hoogstens stereotiep discipline. De dichter was reeds gekomen tot een daad
van tijdelike moed. Hij was reeds boven de burgerlike behagelike levenskonceptie.
Oppositie: Cor had hem lief.
Doch onderbewust droeg hij mee, later te formuleren: Dat dit oppositioneel
pessimisme enkel negatieve waarde had. Een kleine jongen: toch zoeken naar de
positieve waarde. Pessimisme: waarde als reaktie tegen een behaagzuchtig optimisme.
Men moest echter vinden de volstrekte levenswaarde. Dan kon het pessimisme nog
slcchts een intermediaire staat naar een van behaagzuchtig optimisme bevrijd vitalisme
zijn.
Naar deze verzoening van pessimisme-vitalisme zocht de jonge Cor voortdurend.
Hij vond stenen: hij meende het waren briljanten, dan, bleek het, waren het er geen.
Maar hij bleef zoeken briljant onder de stenen.
Niet alles was kamp. Niet alles zwakheid van de jongen, onduidelikheid van zijn
waarheen. Er was ook liefde. Liefde die niet enkel was het geluk om het nabij komen
van het waarheen. Want die ogenblikken dat het waarheen hem duideliker werd, was
hij zo dat hij zijn hand zou hebben kunnen geven een hongerige hond. Geluk,
centrifugale liefde. Doch er waren voornamelik ogenblikken van enkel liefde. De
machtige uren van de kristelike passiviteit. O het gebeuren laten want het voorbeeld
was meer dan zo dikwels duizend woorden! En Cor was weer gans katoliek; geen
ander was het zó sterk als hij. Van het onbloedige sakrifisie der nieuwe wet,
voltrokken in een gezegde mis tot het feestelike orgel van het magnificat drong de
katolieke liturgie in hem bloedige lichtstralen. Bloedige lichtstralen die eeuwig waren;
zij waren nooit afwezig geweest. Hij was altijd doordrongen geweest van dit bloed
dat licht was. Hij dacht niet aan zonde noch berouw. Enkel later dat. Doch vooreerst:
het opgenomen worden in de kolk van bloedige lichtstralen. Want de kristelike
goedheid was iedereen genaakbaar en eenvoudig in een kerk, in een kapel, waar
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God in het tabernakel huisde. Een kleine kloosterkapel die zuiverheid was. En zuiver
brandden al de kaarsen nabij het huis van God. En hing een lucht van goedheid die
boven woorden van verzoening was verheven. De stap van een zuster, die droeg haar
voor-de-wereld-onbekendheid, een bloem vóór het altaar van de Heer, was de
eenvoudigste samenvatting van goed-zijn. Niet bestonden de lelike afgodenbeeldjes,
Kristus die zijn hart toonde of zijn kruisweg voltrok, doch enkel was Hij tegenwoordig
in de witte hostie, de goede, sterke tarwe. Op een stoel zat Cor, in de remonstrans of
in de kelk was Kristus. En langzamerhand kwam Cor dichter bij de meester, tot hij
gans bij hem was. Doch de meester die honderdduizend maal beter was, zegde: ‘Wij
zijn getweeën een. Laat ons goed zijn. Zeg niet: de Heiland droeg het kruis om mijn
zonden, doch voel slechts hoe nabij gij mij zijt.’
Na dit hoger-zijn werd hij slechts in een toestand van lagere orde geplaatst. Een
gans duidelik gebeuren: na het vlees, de tristitia post, na de extase het berouw.
Overmande hem een geestelike tristitia na de roes van de extase. Doch in zijn lagere
orde was dit berouw niet minder volledige godsvlucht. Hij zag met verlangen een
moedertje na die in het misterie van de biecht verdween. Hij dacht aan zijn moeder
die haar ganse leven kon samenbrengen naar de wetten van een hogere orde, die zij
niet te doorgronden beproefde. Hij miste zulk doel dat gids tevens was. Hij tuimelde
volledig in de passiviteit van het kristianisme. Supreem quiëtisme. Leven naar het
godsbeeld dat eeuwig was, volmaakt en niet te bereiken. Eeuwig doel, want kwam
men dichter, bleek de weg die nog af te leggen was eindeloos te worden. Oneindig
levensdoel dat eerst onbeduidend scheen, rustvol en inspanningloos: het nabij houden
van dit Godsbeeld. In werkelikheid was het de moeilikste weg. Dan begon Cor ook
zijn gewilde levensaktiviteit te negeren; het was ten slotte, in vergelijking met het
leven rond het nabijkomen-van-het-Godsbeeld geconcentreerd, banale egocentriek.
Zijn gans innerlike strijd kwam hem dan als een actie buiten de enige ware lijn voor.
Onmacht op te kijken naar een groter ideaal. Idealen die bij de grond bleven waren
de zijne. Als al de mensen het beter hadden, zou men dan van hen kunnen zeggen:
‘Ecce Homo’? Ecce Homo was onafhankelik van wereldorde. Buiten de waanzin
van de wereld. Neerleggen van kleine idealen was het, leven naar een doel dat boven
wereld-orde was, omdat het zelf de enige orde in zich besloot. De eerste stap was
naar de biechtstoel en het erkennen van de kleine man die de enige wet
vertegenwoordigt. De eerste stap was het gaan over de wrevel van een godsdienst,
naar het eenvoudig betrouwen daarin. - Hij dacht herhaaldelik: ‘nu ga ik mijn zonden
biechten, dan leg ik al mijn boeken terzijde en leef ik eenvoudig naar de wetten
Gods.’ Hij zou zijn ouders geen pijn meer doen. Hij zou zijn een zoon en een gelovige.
Er waren echter ook veel kleinere redenen in zijn devotie. Preekstoellogica die
hem in het hoofd bleef hangen. Dan was het een, - weliswaar niet onmiddellike hellevrees. Kwamen hem in het hoofd al de namen van hen die op het
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laatst van hun leven terug tot het geloof waren gekeerd. Tientallen van voorbeelden
hadden de godsdienstleraars en de predikers aldus ingeroepen. Dezen die aldus het
pro-en-contra hadden gekend waren allen tot het geloof teruggekeerd. Naar het heette
rationele bewijzen ten voordele van de godsdienst. Daaruit was het duidelik dat hij
ook eenmaal in zijn leven Canossa zou moeten gaan. Het was dus best nu. Later,
hadden de predikers verwitigd kon de last van de zonden zo zwaar wegen dat men
niet meer terug dorst. Voor dit geval ook lagen voorbeelden voor de hand. Tengevolge
moest men remmen wanneer het nog tijd was. Niemand zei dat het morgen niet te
laat was. Zou hij morgen de moed nog bezitten te zeggen: ik heb gedwaald?
De pijnen van de hel zijn onbeschrijfbaar. Van de eeuwigheid kan een mens zich
geen gedachte vormen. De eeuwigheid van de hel is een lijden zonder begin noch
einde, noch mildering. Het schrikkelikste is het bewust zijn van deze toestand. Dit
alles te overwegen wekte een malaise in Cor. Dat hij niet tot God geraken zou om
de goedheid wille. Enkel hellevrees. En waar bleef anderzijds zijn vrije wil tegenover
deze hellevrees? Was er dan geen godsdienst die louter goedheid was? Moest men
niet de hel ingestoten worden, wanneer men uit hellevrees tot de Heer kwam? Dacht
hij daaraan, verwijderde hij zich weer van het geloof. Totdat de zuivere kommunie
met God, - éen zijn in het geloof, betrouwen in een surnaturele goedheid, - of het
eenvoudige berouw hem weer in Gods armen wierp.
De terugtocht naar God dan, was zonder begin of geschiedenis. De kollegiale
opleiding voerde hem minstens eenmaal daags ter kerk. De godsdienstige ceremoniën
bijwonen hoorde bij het onderwijs. Zo gebeurde het dan dat Cor weken en weken
onverschillig tegenover de saaie plechtigheden stond. Hij wachtte geduldig het einde
daarvan af; hij las niet in zijn kerkboek, keek ook niet te veel rond, deed heel gewoon
zijn best om de bizondere aandacht der paterssurveillanten te vermijden. De
plechtigheden hadden overigens niets buitengewoons, zon- en weekdagen met
feestdagen daartussen die de zondagen geleken, sloten zich aan: een eentonige rei.
De kerk was wezenloos. Het was de kerk van de bourgeoise tijd. Mensen die ter kerk
komen uit plichtsbetrachting. Mensen die dikwels ter kerk komen om het goede
voorbeeld te geven. Alle typen, geen godsvlucht van de menigte. De schone menigte
dan. Het volksgebed klonk als gepraat van oude wijven. De voorzanger had de
welklinkende stem van een gewaardeerde cantor liturgicus. Zanger die mogelik 's
avonds op een gezellig feestje van de door de H. Katolieke kerk meest gerespecteerde
demimondaine, het ‘Ave Maria’ van Gounod zong. De wierook had een reuk van
gewoonte, niet van heiligheid. De kleuren van het gewaad der priesters en koorknapen
bleek gemilderd. Niet het hevige zwart, van zonde en berouw, van dood en doffe
orgeltonen, noch het schreeuwende purper van de passie, noch het feestelike rood.
De ganse kerk leefde in een middelmatigheid die gezonde conditie gewaand werd.
Zij leefde in de overtuiging, - zo rotsvast als het bur-
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gerlik mogelik was, - dat de godsdienst enkel was de zorg die besteed moest worden
aan het hooghouden van de continuïteit der ceremonies. Niemand droeg een spoor
van koncentratie, van ondergeschiktheid aan een groter ideaal. Als het ‘Ite missa est’
gezegd was, verlieten allen de kerk in de overtuiging dat zij wat wonderbaars
gepresteerd hadden: hun mening laten zien. De mannen die uit de kerk kwamen zagen
er net zo uit of zij verlieten een vergadering, waar de levensvoorwaarden van den
kleinen burger besproken waren. In de kerk was er een walgelike atmosfeer: de kerk
als maatschappelike noodzaak. Uitstap van de burgers; ceremonie met variétés: orgel,
koor- en solozang, beroemde prediker. Immers ook vrijdenkers moesten toegeven
dat de kerk een ontzaggelik nut had. Beteugeling van de betere-toestand-driften der
menigte. Het beste bewijs van de maatschappelike noodzaak der H. Kerk. - Nazarener,
waar is de zweep? Een dag echter onder de andere dagen was het gans anders. De
kerk was een wezen. De gang, die van het kollege naar de kerk leidde, rook zuiver
zo als het hoorde in de omgeving van God. Men trad niet in de kerk binnen, ging
niet naar zijn plaats en deed niet achtereenvolgens doch zonder verdere samenhang
de gebaren die zijn moesten bij de plechtigheid. Van het ogenblik dat men de kerk
betrad, overmande heiligheid de mens. Vergaan kan men in twee uiterste wezens.
Men kan opgeslorpt worden door het wezen van kwaad, en evenzo kan gebeuren
door het wezen van goed. Zo is het voor te stellen. Buiten ons liggen zij, het eerste
wezen wachtend op zijn prooi; het tweede in de hogere passiviteit van zijn boven
alle leed verheven troost. Het eerste zijn macht bewust, vast betrouwen in de
weerloosheid van de mensen. Het tweede een goede haven, vaster nog betrouwend
in de goedheid die sterkte is en die wacht het heilige ogenblik. - De kerk tans lag het
wezen van het goed. Als men de kerk binnentrad, ging men in het wezen van het
goed. Op het ogenblik dat hij de kerk betrad was Cor duidelik bewust dat hij het
wezen van het goed inging. Op het ogenblik, precies wanneer hij de kerk binnentrad.
Van dan af was er een voortdurende wil in hem naar het goed zijn te trachten. Alle
objekten en voorvallen concentreerde hij dan naar deze empiriese goedheidssynthese,
buiten hem, sterker dan hij, in de kerk gesynthetiseerd. De goedheid van de kerk was
eenvoudig en zonder meer, zij bestond. Er was niet over na te denken of te oordelen.
Zij was. De kerk was het wezen van het goed. Haven van troost. Schip vol hoop.
Barmhartige samaritaan, huid over de wonde. Mensen kwamen binnen. Werden mede
de kerk. De kerk die lag in zijn bovenmenselik quiëtisme in de schoot van God. Ver
van de wereldbrand. Temidden van de wereldbrand. Toch in de schoot van God.
Dagen van hoge godsvlucht waren de goddelike lijdensweek en het bijwonen van
een dodemis. De passieweek: al de gebaren van de liturgie die stonden in het teken
van het goddelike lijden. Een week die zo verscheiden was in de ring van het kerkelik
jaar als een dode hand aan een levend lichaam. Nu was deze ganse week een trap
die men langzaam beklom tot de scherpe gil van de Goede
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Vrijdag: Godsmoord. Dan worden de mensen stil en op Zaterdag zijn de mensen de
kiel van een schip vol stilte. Bericht van de euveldaad, de aarde siddert. Feestelike
orgeltonen: alle klanken, alle kleuren tot alle tiende tonen en schakeringen van
schakeringen zijn herrezen. Herrezen God die de kerk vult. God is overal, hij is over
gans de kerk. Laag boven de stoelen, ook in de hostie en tegen de gekleurde ruiten.
Wind in de zeilen van het kerk-schip.
Dodemis. Nu is alle menselikheid dood. Enkel levend blijft het eeuwige misterie.
De kerk kan zijn een ster in het heelal. De kerk staat niet op de aarde, zo was zij
tijdelikheid; de kerk ligt in het heelal, oorzaakloos gegons van de eeuwigheid. De
kerk heeft niet haar zelfde centrum. De kerk zou kunnen wentelen in het heelal de
toren naar beneden. Geen objekt zou aangetrokken worden door een ander centrum.
Zoals een gevaarte afgescheiden van de kosmos door een ondoordringbare lucht.
Ondoordringbare lucht: de dode. De dode beroerde niet de mensen langs de weg
hunner zintuigen, de dode was onmiddellik in het lijf van de mensen. Kristus, de
Eeuwige zelf wordt in een hoek teruggedrongen. Enkel is er de dode. De dode die
overal zwarte schutten neerlegt. De baar die in een put staat, trekt de ganse kerk die
daarrond gebouwd is aan. Alles wil verdwijnen in deze zwarte put. De zon, die door
de vensters dringt, legt de ganse kerk in de titaniese rythmiek van schaduw en licht.
Spits, de pijlers, de gewelven, het ganse schip. Schikt de geweldige stenen naar de
kubiese wetten van licht en duister. Een gans andere gestalte wordt de kerk, een
wezenlik organisme. Kristus staat zó klein tegenover de dode als de remonstrans
tegenover de baar. Het snikken van de achtergeblevene familieleden is klankloos en
onbeduidend in de kommunie van kosmos en dood. Maar de orgeltonen zijn een stem
die barst uit de krater van een onbekende komeet. Het lied van dood en
wie-weet-welke-uitkomst. Het lied van de zwarte poort die zich sluit en de witte
poort die opengaat. Het heelal scheurt open, zwaar van al de zonden. Het heelal ligt
lillend een wonde van hoop en verwachting. Dag zonder uur of licht zoals-het-was,
dag zonder menselik geluid, dag van de sibillijnse zieners. Quantus tremor est
venturus.
Eens was zijn broer die zijn ganse leven naar God gericht had, de dode. Cor was
toen nog geen vijftien. Hij stond in de moeilikste periode van zijn opstand.
Voortdurend zoeken naar rechtvaardiging van deze opstand. Voortdurend
neergesmeten worden. Daarnaast puberteit in haar hoogste malaise. Het man worden
onbewust; enkel de geestverzwakkende voorstellingen van wellust, de fyziese
uitputting daarna, doch dit alles zonder dat hij het gebeuren begreep. Dan werd deze
katastrofe van zijn broers dood in deze chaos geslingerd. Nu moest hij de dood van
iemand die hem zó nabij stond bedenken, terwijl hij gans in beslag genomen werd
door de gebeurtenissen in zijn eigen leven die hij niet verstond. Deze dood was als
het ineenstorten van zijn hersenen. Op zijn sterfbed had zijn broer hem het leven
gans naar God gericht voor de ogen gehouden. Te midden van de chaos werd dit
quiëtiese- [woord onleesbaar] levens-
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beeld geplaatst. Waar het anders een uitkomst geweest ware, was het nu de last van
een lichaam dat niet te dragen was. Te midden van zijn pogingen naar bevrijding
werd hij neer gedrukt niet door de wens de broederliefde over de dood heen te dragen,
doch wel door de kristelik-schoolse opvatting van trouw aan de wil van de dode.
Deed hij nu anders, was het dan geen dodeschennis? Wanneer hij zich zegde: ‘Ik wil
alle waan afleggen en eenvoudig leven naar de voorschriften die mijn broer erkend
had’, bracht ook dit geen rust. Hoe hij ook zijn best deed dit eerlik te willen. Enkel
in de dodekamer vond hij rust. Want daar waren geen gedachten meer. Daar was
geen kamp tussen twee andersdenkenden en vooral daar was niet de strijd in éen
enkel geweten. Daar waren slechts twee mensen. Twee mensen die stonden boven
de zwakte van de menselike strijd. Boven het pijnigend verlangen naar vrijheid. Twee
mensen die gebonden vrij waren en vrij toch gebonden waren. Menselike band in de
grote verzoening van dood en leven. Al de voorwerpen stonden geschaard rond de
dode. Twee kaarsen brandden de kamer vol heiligheid en wierpen licht op een zilveren
Kristus. Al de voorwerpen stonden zó alsof zij aldus hoorden in het dagelikse gebruik
van de dode. Alsof de dode deze voorwerpen gebruikte in een gans andere orde als
de levenden. Cor trad binnen in de kamer met de uiterste zorg de dode in deze
gewoonten niet te storen. Nu zette Cor zich naast de dode. Deed zijn best over het
verleden te spreken. Te denken dat de dode nu nooit meer met hem spreken zou. Te
begrijpen dat het ganse leven dat zich in de toekomst uitstrekte anders zou zijn dan
datgene dat geweest was. Hij vond niets dan woorden, die geen verdere betekenis
hadden. Dat alles ging niet. Hij was vreemd in die kamer tot hij aan niets meer dacht.
De zware lucht rond de dode doordrong hem. Zo drong de dode het eerst door zijn
zintuigen. Waren zijn zintuigen gans bedwelmd door wat van de dode uitging, geraakte
hij in de onmiddellike nabijheid van de dode. Dan sprak hij met de dode, zonder dat
er woorden waren van Cor tot hem. Dan was hij ouder dan vijftien jaar en gans uit
zijn krisis-tijd. Hij en de dode zij waren ergens op een plaats verenigd die was noch
dood, noch leven. Of Cor was over het leven en de dode was levend. Uitgewist was
de dialektiek van leven en dood.
Was de dode in de kerk, nadat zijn verwanten de baar gevolgd hadden door de
straten en door een dunne haag van bekenden. Eerst ging de vader in zijn stomme
droefenis. De vader die als een plicht tegenover de dierbare afgestorvene, het kaartje
geschreven had ‘Gesloten uit oorzaak van sterfgeval’. Iedereen die het geschrift van
de vader kende wist dat hij zich, in de eerste overstelpende droefenis van het
verscheiden, samengevat had dit kaartje te schrijven. Door dit kaartje op het huis
werd het huis van de ganse straat gescheiden. Het huis was een dood huis onder
levende huizen. Zoals de levenden schuchter waren tegenover de dode, het misterie
niet te breken, zo was de straat tegenover het dode huis. - Eerst ging de vader achter
de baar, dan volgde de oudere, vierentwintigjarige broer, in zijn grootste
levensverlangen, neergedrukt door
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deze gebeurtenis die boven alle levenskracht stond; dan volgde Cor. Cor dacht: ‘Nu
moet ik aan de dode denken. Nu mag ik zelf daaraan geen aandacht schenken
behoorlik over de straat te gaan. Er zijn geen mensen rond mij. Enkel is er de dode.
Aan hem alleen mag ik denken.’ Cor kon er niet toe komen; hij dacht aan de mensen,
aan de huizen, aan de lange stoet. Doch toen de dode in de kerk gedragen was, werd
het gans anders. Verdween het objektieve van de omgeving. Eerst was er een sterkere
bezieling van de objekten: de walm van de kaarsen en het reeds bij zijn aanvang
eindeloos klagen van het orgel; toen verdween alles. De mensen, de priester die de
baar zegende en de orgeltonen, de kaarsen groeiden uit hun tijdelijkheid naar de
kommunie van Cor en zijn broer, de levende en de dode, boven het misterie van dood
en leven. De orgeltonen: bazuinen van het laatste oordeel. Zijn broer was naast God.
Zijn broer had geleefd naar de wet van God. God vergat zijn belofte niet. Maar hij?
Vergat de wet van God. Op de dag van de verrijzenis van het vlees zouden zij
gescheiden zijn. Zoals gescheiden zijn de goeden en de kwaden. Men had een ganse
leven zich tot God te bekennen. Ziet men de steen van de dood vallen op het
stenen-hart van de zonden was er geen uitkomst meer. Dies irae, dies illa. Geen
uitkomst, geen uitkomst, geen uitkomst. Men moest het zich in het vlees enten: dan
was er geen uitkomst meer. Zondigde hij, zó verzaakte hij er aan zijn broer terug te
vinden. En zijn broer, volledig gelukkig in het aanschijn Gods, zou zelfs niet dit
gescheiden-zijn kunnen bewenen. - Was het niet eenvoudig te leven zoals zijn broer
geleefd had? En gaf het niet rust in het leven zelf? De dodeliederen volgden op
elkander vermanende vingers die wezen de dag van het laatste oordeel.
O deze materie die wegzonk in de mis die was gewijd zijn dode broer. Opgeloste
materie, wereldeinde dat verdween in een zijn zonder verleden noch toekomst.
Kracht-van-alle-tijden die de muren van de kerk wegsloeg in eindeloze ruimte en
tijdloosheid. Licht werden de donkere kleuren van de kerkruiten, verlangen van de
kleuren naar bezeten-worden door licht. Maar geweldig contrapunt zwart van de
kerkelike gewaden dat zwarter werd, volledig zwart zonder hoop, diepe kloof van
dood tussen de lichtende bergen, die God zochten. Priester die de baar zegende,
geestelike Herakles die de dode uit de zwarte kloof haalde, in het schichtenlicht van
Gods ogen legde. Orgeltonen, bazuineklanken geworden, die bewust stapten over
dood, over de scherven van de gevelde kerk, over de chaos van het wereldeinde,
decorum van het oordeel, dat het eerste en tevens het laatste was. Kaarsen die zacht,
o zo zacht glimden in hun verbranding. Was de laatste vlam verdwenen, dan eerst
begon het eindeloze leven van de bevrijde ziel, die was geweest in haar wereldse
leven de vlam van de kaars. De mensen snikten, maar hun snikken verloor de betekenis
van droefenis om het verscheiden van de bloedverwant. Het was het snikken van de
zielen die vóór het laatste oordeel en het eerste misterie stonden. Verder drong het:
een oorzaakloos snikken. Noch droefenis om het verscheiden, noch blijheid om het
weerzien.
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Het was eenvoudig snikken, zonder het bestaan van of de kloof tussen blijheid en
droefenis te vermoeden. Niet snikken van oude mensen, niet snikken van
pasgeborenen, gehuil van mensen was het, veel meer gehuil van levende wezens,
plots voor de uitkomst gesteld. De uitkomst die geen enkele, op miljoenen jaren na,
zo onmetelik en zo onvatbaar had begrepen. Kuste Cor de patène dan was hij volledig
gevoelloos voor de betekenis van deze daad. Een koud voorwerp werd hem tegen
de lippen gedrukt. Of het God was of de dode die hij zoenen moest poogde hij zich
niet te herinneren. De koude die hij tegen zijn lippen voelde sloot zich aan bij de
algemene gedachte die in hem was over de dag van het laatste oordeel. Het laatste
oordeel een grote vlakte die braak lag, zonder te begrijpen hoe dit braakliggen op de
dag van het laatste oordeel voor te stellen was. Koude wies over de vlakte. Er was
geen beschutting tegen de koude en deze koude ging zó door merg en vlees, spijts
zij in geen openbaring geleek op de koude die de levende wezens kenden. Het was
een koude die niet gedragen werd door vorst, en ook niet door wind. Toen de priester
de patena op de lippen van Cor drukte, - bijna met geweld scheen het hem, - voelde
Cor die koude die door mensen niet te bepalen was. Maar boven alles zweefde de
dode, uit wiens lijk deze wereld getoverd was. Met God en het laatste oordeel was
hij een triptica. Zo een waren zij Cor dat hij zeggen kon: God was gestorven en de
dode is eeuwig. Van God-de-dode is er tot de mensen het laatste oordeel. De dode
staat naast God. God en hij zijn eeuwig; God en hij zijn slechts de gedachte
eeuwigheid. De mensen staan voor de chaos van het laatste oordeel. De mensen staan
voor het koude onbekende. De dode is in de sfeer van Hij die is. In hem heeft Gods
vuur, - brandende braambos, - alle tijdelikheid verbruikt. Het lichaam van de mensen
is koud en het vuur is nog zó verwijderd dat het niet te meten is wanneer het vuur
de tijdelike huls van de mensen zal verbruikt hebben. De golven van het Requiem
zijn niet als bevrijders over hen heen gegaan. De orgeltonen veranderden zich nog
niet tot bazuinen. De kerken vielen niet. De meesten zelfs hadden hun kerk nog niet
gebouwd: de kerk die is de woning Gods en God die ons kerk is. - Nu zong het
Requiem niet meer de rust over de dode, maar de diepe orgeltonen waren vermaningen
aan de mensen. - O vergeet niet de kerk te bouwen. De kerk die vuur is en niet kan
verwoest worden door de koude en de wateren van het laatste oordeel.
Als iemand, uit de koude komend, een warme kamer binnentreedt, schenkt de
warmte de voldoening van iets dat bereikt is. Maar men kan ook 's winters een ganse
dag in de woonkamer blijven, uit vrees voor de koude straat. Dan is er niet meer het
genot van de reaktie, doch slechts een weekheid die geestelik ook verlamt. De
zuiverheid van het genot heeft plaatsgemaakt voor een dode gewoonte. Na de dood
van zijn broer bleef Cor bij de godsdienst, gedwee, doch zonder overtuiging. Hij
bleef voortdurend bij het vuur, uit vrees voor de koude straat. Er was niet het
allerminste verlangen naar het allerhoogste in hem. En
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zelfs de hellevrees was getaand. Hij bleef bij de godsdienst, zoals een vogel wiens
vleugels gesneden zijn bij de grond blijft. Hij vermeed de gelegenheden die tot zonde
kunnen voeren, zonder dat hij fier mocht zijn om die daad, want zij kostte hem slechts
geringe moeite. Hij las de boeken van de biblioteek van het kollege, zonder
enthoesiasme voor die literatuur. Doch anderzijds was er ook niet het minste verlangen
uit die literatuur los te geraken. Zijn belangstelling voor bizondere vakken was
verdwenen. Talen en wetenschappen hadden hetzelfde belang en waren even
belangloos. In de mis bad hij zo goed hij kon. Op het einde van dat trimester was hij
de veertiende op dertig leerlingen.
Een dag echter, - gewoonlik in Februarie, - wordt alles door een verlangen zich
van binnen naar buiten te verplaatsen gedragen. Toch is die dag niet warmer dan al
de dagen die voorafgingen. Die dag is louter gevoel. Een fyzies ondervinden van iets
dat materiëel nochtans zeer weinig tastbaar is. Deze ondervinding wordt door het
geestelik geluksbegeren uit zijn reeds niet lokaal gewricht geschoven. De
onderbewuste fyziese gewaarwording van het vrij-komen op de aarde, dit is dus de
gewaarwording dat men zich van het klein lokale in het groter lokale verplaatst,
wordt door de geest van zijn planeten-beperktheid bevrijd, in het kosmiese gedragen.
Maar, wisselwerking, de uiting van de geest kan zich niet bij een
contemplatie-in-abstracto beperken; de geest, die deze gewaarwording van de aarde
tot de kosmos verhief, wil tans een aktief-fyziese, tastbare uiting. Zo is God die mens
werd. Eeuwig Mythos. De Lente is nakend. In Februarie is er een dag waarop eenieder
dit nabijkomen voelt. Voelt aan den lijve. Toch is het even koud als de vorige dag.
Aldus hij is er slechts van overtuigd dat hij het voelt. De fyziese gewaarwording van
iets dat geenszins gedaante heeft. Eerst nadat de mens doordrongen is van dit geloofde
fyziese welbehagen, sublimeert de geest dit welbehagen tot geluk. De gelukkige
geest vormt zich dan tot een bal die, nieuwe planeet, zijn eigen zelfstandige vaart
door het heelal begint. Tot zij in haar wenteling weer de aarde ontmoet. Dan lost de
planeet-geest zich in de aarde op. Doch de aarde wordt verrijkt door al de
eigenschappen van de verdwijnende. De aarde wordt beter, want de geest was beter
als de aarde. De mens die zijn welbehagen tot het geluk verhief is beter als de mens
die hij daarvóór was. Komt deze mens van zijn vergeesteliking terug op de aarde,
dan is zijn gebaar ruimer. De ganse winter zat men nabij het vuur. Tans is het niet
minder koud als de vorige dagen. Maar vermeend welbehagen ging door de geest
tot geluk: Veni Creator. Zo draagt de mens zich, zonder oorzaak, door eigen schepping
van binnen naar buiten, van het vuur naar de straat, van geluksvervulde geest naar
fyziese blijheid, van contemplatie naar een nietige, maar tastbare uiting van algevoel.
Van kosmos naar aarde. Maar kosmos blijvend op de aarde. De grotere die zich
binnen de kleinere beweegt. Want in Februarie is de mens in werkelikheid de grote
geest die de ganse aarde legt onder zijn snel jagend hart.
Zoals deze geluksdrang, die een niet tastbare oorzaak heeft, zich tastbaar uiten
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wil, zo volledig zonder uiterlik logies verband, geraakte Cor uit de geestelike
wintermalaise die hem na de dood van zijn broer overmand had. Een dag, uiterlik
gans gewoon als de dagen die voorafgingen, vielen de ruimten. Viel de school, viel
de kerk, viel de vermeende onmogelikheid zijn ouders lief te hebben en tevens tegen
het ouderlik gezag op te staan. Een dag was het feest: Geen koningsnaamdag, geen
verlofdag, geen zonnige zomer. Enkel was het feest die dag. De ganse aarde bezielde
zich feest te vieren. Uit de dalen klommen naar de bergen reuzelegers van
feestvierders. Een bergkruin boog zich een andere tegemoet en sidderde door de
lucht zijn vreugde, een beest in de ekstase van zijn bijslaap. Zeeën zwelden hun
buiken in moedervreugde. Barenswee van de baren, geluk de scheppingskracht neer
te leggen in de moederpijn. Op een gewone werkdag trokken fanfaren van arbeiders
door de straat. De klanken kletterden tegen de huizen, snelle klowns op een ladder.
De huizen zonken weg in het feestgejoel. De bergen vielen in de dalen zonder een
wezen te kwetsen. Na de dies irae, was het een dies gloriae.
Niet minder volledig deze dag die Cor een bevrijdenis was. Zonder dat hij gehoopt
had deze bevrijdenis, noch daaraan geloofd. Zonder dat het hem een ogenblik duidelik
werd: deze dag zou de dag der bevrijdenis zijn. - Immers dagen lang zoekt men naar
waarheid, tot men ziek wordt van het zoeken en van het uitblijven van elk resultaat.
Doch een andere dag betekent het ontwaken ook het bewustworden van de waarheid
die men steeds met zich heeft rondgedragen. Want men weet niet hoe men maanden
daaraan bouwde. Enkel wist men dat men geen huis zag. Doch geestelik is men zich
nooit bewust wanneer men de grondvesten legt en de bouw voltrekt. Geestelik bestaat
enkel de dag waarop de bouwmeester zegt: ‘het gebouw staat er.’ Zoals de mens,
samen met de aarde, naar de Lente groeit en niet door de Lente gewekt wordt. Hij
vermoedt niet de geheime krachten die in hem werken en hem wekken, nog minder
weet hij dat het diezelfde krachten zijn die het leven doen opstaan uit de winterdruk.
Omdat de mens geen oorzaak weet, is die dag der opstanding een dag der reine
vreugde, zonder begin, noch einde. Vooral zonder geschiedenis.
Doch onder de winterkorst werken de geheime krachten. En in de warme
woonkamer sluimert de mens in: een slaap die schijnt zonder toekomst. Maar de
kleinste gebeurtenissen zijn levenswekkers. Komt iemand in de woonkamer en brengt
hij in zijn klederen de frisse geur van buiten binnen, kan deze geur levenwekkend
zijn. Er komt een tijd dat hij levenwekkend zijn moet. En zijn de oude bomen
ingeslapen, des te heviger werkt het sap in de jonge. Want men groeit uit de
winterslaap, zoals men groeit uit de slaap, omdat men verzadigd is en het begeren
naar actie sterker dan dat naar rust. De slaap heeft men bewust gewild, geroepen;
maar onderbewust en ongeroepen is de levenswil die de slaap verjaagt.
In zijn gewilde slaap had Cor nooit vermoed dat hij materiaal voor de opstanding
vergaarde. Onervaren, wist hij niet dat het leven dat geweerd en niet in
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waarde omgezet werd, zich sterker zou opdringen; wist hij niet dat hij niet weerde,
doch slechts opeenhoopte. Zo verdween ook elke relatieve waarde van elke
gebeurtenis afzonderlik en werd ten slotte slechts een absolute vrijheidsdrang
gevormd. Want de kleine feiten die mogelik bij hun ontstaan nietig waren, werden
door hun onverwerkt-blijven met ongemene hevigheid beladen. Het geweten van de
mens wordt in onze samenleving voortdurend opgezweept door gebeurtenissen die
de ijzeren ring van geweld en macht vormen. Een mens die idealen had wordt
terechtgesteld en een andere die er geen had wordt gedekoreerd. Het geweten van
de mensheid siddert. Er bestaat een onophoudende aanval van de macht op de geest.
Namen zijn geschiedenis. Dreyfus, Ferrer, Jaurès, Liebknecht. Het hart van de
mensheid klopt sneller, want de mensheid is aangevallen. Kleinere feiten staan in
hun meer beperkte ruimte met een even groot belang beladen. Cor meende dit alles
te kunnen ontduiken. Hij geloofde tegenover aktieve levensgeweten-zee was zijn
passiviteit een rots. Hij meende hij kon zich reeds op vijftien jaar energieloos maken.
De postulatieve kracht in hem doodzwijgen. Het was niet in het minst kristelik
quiëtisme, het was enkel passiviteit als levensontduikingsmethode. Was er een feit
dat weer het hart van de verontwaardigde mensheid sneller kloppen deed, verschuilde
Cor zich, wilde niets horen. Doch dit niet-weten-willen was een vuist, die door de
tijd meer kracht bekwam, drukte op de veer die de passiviteit zou doen springen.
Van dag tot dag werd de druk zwaarder: eens zou de veer sterker zijn dan de vuist.
Dan zou de vuist in de hoogte geslagen worden en de huls openknallen. Cor wist
niet hoe hij steeds meer drukte op de veer. Een dag, - die gans was zoals de andere
dagen, - strekte de veer zich tegen de vuist, verdrong de vuist. Dat slechts wist Cor.
Niet hoe het gebeurd was, doch enkel kende hij de gebeurtenis als rezultaat.
In Spanje was Ferrer vermoord. Montjoie waar hij terechtgesteld was klonk als
een snikkende ironie, waarin het sadistiese van Cor's puberteitskrizis behagen vond.
Van het diepste van de aarde, uit het geweten van de mensheid was een schreeuw
gestoten. Die schreeuw loste zich aan de oppervlakte in kleine belletjes op, die waren
de manifestaties in al de kultuursteden van Europa. 's Avonds trok de proteststoet
door de stad. Duizenden gingen mede zonder begrijpen. Doch enkelen, misschien
tien, waren in hun geweten getroffen. Zij waren tot een lichamelike ziekte toe
getroffen door deze moord van macht op geest. Zij waren meer nog getroffen door
het feit dat niet iedereen minstens toegaf dat dit een moord was. Immers de herders
in de kerken lazen episcopale brieven voor, die de macht steunden. Dat was om zich
ziek te denken. Een mens werd vermoord. Die moord werd goedgepraat. Dat was
het allerergste.
Nu de vijftienjarige. Drong alles in hem naar deze stoet. Ethos was zo oerzuiver
dat niets hem heerliker scheen dan vooraan de stoet te marsjeren en getroffen te
worden door het geweer van een gendarm. Hij bleef thuis. Hij hield zich schuil voor
zichzelf. Wilde zich zelf niet bekennen hoe hem dit alles overhoop
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smeet. Wou helemaal niets doen. Stil blijven en het gebeuren laten voorbij gaan. De
stormen der jeugd. Dan kwam er wellicht rust. Zeker kwam er rust wanneer men stil
bleef en zich niet bewoog in de stormen van de jeugd. Hij zat bij zijn
postzegelverzameling toen de stoet voorbijtrok. Schitterende fanfare: wraak op de
moord. Hij bleef. Bleef rustig bij zijn postzegels. Tot de ganse, lange, trage stoet
voorbij was. Dan kon hij niet meer, uitgeput. Het koningshoofd van een postzegel
veranderde zich in het hoofd van de vermoorde. Hij sloot het album.
Hierop volgden feestelike dagen. Nog sterker: een feest van talrijke dagen. De
opstanding was vanzelfsprekend en zijn gedachten waren rein en volledig, zonder
de tegendruk van wroeging of zonder het besef dat die gedachten opstandig en zondig
waren. Het was een werkelik vrij-zijn. Cor was tot hiertoe slechts in de faze van
het-vrij-willen-worden geweest. Hij was nochtans een zeer levendige jongen. Soms
bleef hij laat met een paar bengels op de straat. En de wroeging dat zulk spel niet
ernstig heten kon, was heel gering. Onbewust was het Cor doch dit pijnigde hem
vroeger: dat zijn vrijheidsdrang niet levendig, wel formule was. Als hij op zijn ouders,
zijn oudere broer, zijn leraars reageerde door aan het tegenovergestelde te geloven,
werd hij zelf beangstigd door het nietlevendige van deze oppositie. Tans was het de
eerste maal dat zijn jeugddrang ook vrij was van deze wroeging. Dit vanzelfsprekend
opstandingsgevoel, dat reeds de levendige vrijheid in zich besloot, wou zich verbinden
met tastbare gewaarwordingen van vrijmoedigheid, frisheid, lentebries. In deze dagen
was zijn dogmatiese opstanding ver. Proselytisme lag hem ver. Hij was veel meer
eenzaam of was hij met zijn schoolkameraden dan was het om hun stem te horen,
om de vreugde samen de weg naar huis af te leggen, niet om te horen wat zij zegden,
doch enkel om het hoe dat fris en nieuw was. Diegenen die vroeger zijn kameraden
geweest waren, vermeed hij, want zijn huidige leven was zo volkomen afgesloten
van hetgeen voorbij was, dat hij alles rond zich nieuw wou, nieuw volgens het
pregnant gelukkige dat dat woord in zich besluit. Zijn efeben-voorstelling van wellust
had hij in deze tijd overwonnen; overwonnen, zonder strijd, want de verzoeking was
schaars en zwak, daarbij was zij iets dat hem aan zijn vorig leven herinnerde en
daardoor reeds gans bezijdigd. Een rein eros stelde zich in de plaats van deze
verzoekingen. Dat lag in de keus van zijne nieuwe kameraden. Hij vermeed dus de
raisonneurs die gewoonlik slordig gekleed waren, het haar te weelderig lieten groeien
en veel boeken meesleepten, zodat zij zich nooit vrij bewogen. Zijn nieuwe kameraden
waren zonen van bourgeois. Niet uit een zin voor kompromis. Maar zij waren
eenvoudig mooier en zij hadden vaak nieuwe klederen aan; sommigen hadden in de
winter evengoed als in de zomer korte kousen; hun benen waren naakt. Cor wist niet
wat in hem omging. Die burgerszonen waren Cor's vrienden die zich vrij bewogen
op de straat en voornamelik over voetbal praatten. Het tergende van de anderen bleef
onbemerkt.
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Ook Cor ging naar voetbalspelen. Stond hij in de samenstelling van het elftal naast
zijn goede kameraden, bleef hij met aandacht bij het spel. Een zeer slanke jongen
voornamelik had hij graag. Het was net een voetbalspeler van een engelse prent. Hij
was slank, doch verre van een vijftienjarige slungel. Er was reeds iets viriels in die
jongen. Hij schopte droog en hard. Een mooie plastiek was het wanneer hij zijn knie
te schoppen uitstrekte. Telkenmale zag Cor die beweging na. Veel sterker was echter
zijn belangstelling voor zijn kameraad. De lenigheid van zijn lijf: de smalle, witte
sportbroek en het lange fijn-gekleurde jersey waar de wind in speelde. De hals was
bloot. Cor wist niet waarom hij mee naar het voetbalveld ging. Belang voor het spel
voelde hij slechts in geringe mate. Hij wist niet waarom hij steeds zó vol enthoesiasme
toestemde, wanneer zijn kameraad hem uitnodigde. Hij vermoedde niets. De liefde
voor zijn kameraad was een rein verlangen naar liefde. Liefde: eerlikheid en
schoonheid.
Het schrap-zich-tegenover-de-geest-van-het-kollege-stellen had plaats gemaakt
voor een doodgewoon negeren van die geest. Door de nieuwe vriendschap waren de
bewuste verzoekingen verdwenen: erotiek was nooit het onderwerp hunner
gesprekken. Het ganse verlangen naar het onbekende liefdeleven was opgelost in dit
eerste onderbewuste liefhebben. Een volledige afhankelikheid zonder dat deze eerst
door de oppervlakkige kritiek van de wil ging. Er was overal vanzelfsprekende
overeenkomst. Liepen zij door het park, dan deden zij dit niet om de wetten van het
kollege niet te eerbiedigen. Zij wisten niet wat dit park tans in hun leven betekende.
Dat wat zij niet wisten, dreef hen echter naar het park. Een grotere ruimte was rond
hen. En in die grotere ruimte was Cor toch meer alleen met zijn vriend. Daar kon
Cor zich zat aan hem bewonderen. Het afscheid was soms moeilik; de vriend vertelde;
Cor luisterde niet, doch hij stond vastgenageld en durfde van zijn zijde het afscheid
niet bespoedigen. In de dagen van deze vreugde, drong slechts deze dubbele
onvoldaanheid: ten eerste dat hij geen vermoeden van de betekenis, de
levenssamenhang van dit alles had. Tans besefte hij niet: hier stond hij weer voor
het onbekende. Vroeger in zijn voorstellingen van man-vrouwelike, zelfs van
vrouw-vrouwelike erotiek wist hij ten minste: zijn fantasie ging zover tot zij voor
het onbekende stond. Dat wist hij gans duidelik. Dat hij tans voor hetzelfde onbekende
stond, gans levendig en niet enkel door zijn fantasie bevroedde hij niet. Die
onvoldaanheid was een volledig gemis aan rustplaats voor zijn geest. Zinnelik was
het zó voor te stellen: voelde Cor dit gemis aan begrijpen, zó was het of zijn lichaam
was zonder ruggegraat en werd weerom klei. Zo pregnant zinnelik was hem deze
malaise. Ten tweede besefte hij dit: zijn vriend stond niet tegenover hem zoals hij
tegenover zijn vriend stond. Deze onvoldaanheid was hem veel duideliker: hij voelde
zich niet zó verlangd als hij verlangde. Deze onvoldaanheid groeide tot droefenis,
wanneer zijn liefhebben niet sterker was dan zijn begeerte naar verlangd-te-worden.
Zo werd ook hier zijn vreugde onderbroken door het geweldige levensrythme van
het eeuwige onvoldane.
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Deze dagen werden daardoor gebroken dat Cor's vriend het kollege niet meer bezocht.
De vader, ontevreden over de ijver van zijn toekomstige geslachtsvertegenwoordiger,
had hem naar een pensionaat met scherpere discipline verplaatst. Dat was het einde.
Cor stond voor een afgrond. Daarin lag zijn toekomstig leven. Hoe hij zijn huidig
leven met het toekomstige samenbrengen zou, kon hij niet vatten. Toen de vriend
verdwenen was, bleef zijn leven zonder inhoud. Verder dus zonder waarde. Hij had
alles verwijderd en zich volledig in zijn vriendschap geconcentreerd. Alle andere
wortels had hij doorgezaagd. Wat ging er nu gebeuren? Zulke levensleegte had hij
nog niet gekend.
Tans was hij gans alleen. Zonder dank nam hij weer de voorstellingen van erotiek
aan, ditmaal ook zonder strijd daartegen en slechts heel zelden de nawerking van
wroeging. Hij was daartegen moe gestreden; zijn vriend was hem een uitkomst
geweest. Nu zijn vriend uit zijn leven verdwenen was, verdroeg hij zijn fantasistiese
voorstellingen als een noodlot. Kwam wroeging, dan antwoordde hij dat elke jongen
door die periode moest. Het behagen echter dat hij er in vond, was veel minder sterk.
Hij voelde heel duidelik dat deze fantazie enkel door een gemis aan een gezondere
oplossing bestaan bleef. Dit weten was ook het voornaamste wat hem kwelde. Hij
kon zichzelf die fantazie niet kwijtschelden dan door de argumenten dat het zo hoorde
bij efeben. Bij de rationele jongen die hij echter was viel de sofistiek van zulke
redenering onmiddellik op. De toestand werd dus zo dat hij weldra geen enkele
verontschuldiging voor deze erotiese fantazie vond en van een andere zijde daar niet
uit los kon. Hij kon er dus weldra niet meer om heen zichzelf te bekennen dat hij
enkel uit een kinderlike, perverse kuriositeit aan zijn fantazie toegaf. Na deze
konstatering, durfde hij zich in 't geheel de biecht niet meer afnemen. Zo had natuurlik
zijn fantazie geruime tijd het terrein vrij. Na de fantazie was er dan ook slechts in
plaats van wroeging een geweldige malaise.
Hier dient nog een feit aangehaald, dat op een ander punt in het leven van Cor
weinig betekenis zou hebben, doch juist in verband met deze erotiese fantazie en de
daarop volgende malaise niet vergeten mag worden. Cor ontvreemdde geld aan zijn
ouders; in verhouding met zijn ouderdom mochten het aanzienlike sommen heten.
De ganse dag gekweld door de aanhoudende fantazie, was Cor volledig willoos.
Overmande hem de malaise, zó wist hij zich enkel daaruit te redden door zich terug
in de fantazie te werpen. Een circulus viciosus die hem totaal uitputte. In deze toestand
werd hem de kans geboden te stelen. Zijn volledige willoosheid was nodig om zijn
geweten niet de baas te laten. Want zijn wroeging was hier duidelik realisties en
daardoor trof zij, ook in deze zwaktetoestand, de rationele jongen diep. Cor dacht:
als ik steel, zal mijn moeder weer nederiger leven. Ik steel niet van allen, doch enkel
van mijn moeder. De wroeging was steeds met het beeld van zijn moeder en haar
nederige levensaard versmolten. Doch geruime tijd herhaalde hij die daad. Het gevolg
van de malaise, na de erotiese fantazie, en de willoosheid die in de zwoele temperatuur
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van deze malaise leven kon. Duidelik spreekt dit uit het volgende feit: eens
verhinderde zijn moeder door haar te vroegtijdige aanwezigheid het voltrekken van
de daad. Die avond was Cor zeer gelukkig en hij praatte bijna zonder onderbreken
met zijn moeder, wat hij anders nooit deed. Het werd een avond die niet meer uit het
geheugen kon gewist worden. Zij waren alleen. Hij sprak met zijn moeder over de
gewoonste dingen. Hij dacht niet tussen hem en zijn moeder lag er een kloof van
volstrekt verscheiden ideologie. Hij praatte over gewone dingen. Vond de tee goed.
Sprak aan de hand van het dagblad, dat zijn moeder ook gelezen had, over de
gewoonste gebeurtenissen. Cor voelde de rustige goedheid van deze gemeenschap
hem doordringen. Waarom was het niet altijd zó? Hij raasde. Dan weer luisterde hij,
vol toegeving als een oudere, naar de woorden van zijn moeder. Zij maakte
onmiddellik van deze gelegenheid gebruik om Cor op het leven als plicht te wijzen.
Het leven had enkel betekenis door het hiernamaals. Zij was hard in haar geloof; zij
was vol levenskracht. Haar levenskracht was de plicht waarover zij nooit had
nagedacht. Voornamelik was haar geloof zelftucht en dat wou zij steeds herhalen,
ook nu. Cor viel niet aktief-reagerend in de rede. Hij luisterde vol inspanning. Tans
was hij zó gelijk hij later bewust op de beste ogenblikken van zijn leven zijn zou.
Geheel geconcentreerd op het begrijpen der anderen. Hij was vol aandacht, luisterde
gespannen. Hij streefde daarheen met zijn moeder een bond te sluiten zonder
kompromis. Hij dacht voortdurend in deze richting. En sprak de meest gelouterde
woorden uit dit denken. Toen zouden zij slapen gaan. Hij wou zijn moeder het kruisje
vragen zoals hij vroeger deed. Enkel daarom: hij was volledig daarop geconcentreerd
de anderen lief te hebben. Niet in zichzelf, maar in de anderen. Hij wou zijn moeder
rust geven; niet zoals hij zich rust dacht; wel zoals zij steeds voor zijn moeder bestaan
had. - Er was een grote éenheid tussen hen beiden. Want hij vroeg het kruisje niet.
Doch toen hij de woonkamer verlaten wou, kwam zijn moeder tot hem. Zij maakte
het teken van het kruis over haar jongste zoon. Dat was lang geleden. Zij was vol
rustige schittering.
Nog andere tekenen wijzen op deze willoosheid die voortspruit uit de levensleegte
na de uitputtende fantazie. De verzoeking stelde hij zich volledig volgens de kristelike
metafyziek voor. Hij dacht: een boze kracht nam hem eenvoudig in bezit en overstelpte
zijn verzet. Het gebeurde dat hij zich omkeerde om te zien of geen zwarte schaduw,
ontdekt, vluchtte. Had hij de daad volbracht, zo werd de levensleegte uiterlik door
een buitengewone zenuwachtigheid bezield. Hij dacht: misschien kreeg zijn leven
weerom inhoud wanneer hij heel diep in de zonde stond. Soms nam hij de kater en
streelde hem. Meer echter liet hij zich strelen. Het was de sentimentaliteit van de
dief die zich tegenover het leven rehabiliteren wil door overdreven goedheid en
tevens de perversiteit van iemand die zijn levensleegte nog beseft en alles aanneemt
wat hem levensinhoud schijnt. Soms echter meende hij zich door meer rationele
verklaringen in die levensleegte inhoud te schenken. Men moest met hem medelijden
hebben
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in plaats hem te veroordelen: hij was een eenvoudige kleptomaan. Maar nu was er
weer dit: elke dief kon zich ten slotten bevredigen met deze overtuiging dat hij een
kleptomaan was. En ook dit: was die ziekte bij hem wel zó te verklaren dat zij de
oorzaak tot de daad was? Veel meer kon die ziekte enkel het gevolg van de
tot-gewoonte-geworden daad zijn. Kleptomanie bevredigde hem als verklaring niet.
Eerstens, dacht hij, ben ik geen kleptomaan en ten tweede, ben ik het wel, dan blijf
ik niet minder schuldig, tegenover de mensen die ik besteel. Daaruit groeide weer
het beeld van zijn moeder. Eens kwam het voor dat hij niettegenstaande hij dit beeld
niet breken kon, hij toch de daad volbracht. Doch nauweliks had hij het geld genomen,
men kon zeggen had hij de boze kracht die hem dreef bevredigd, of hij kwam weer
in de macht van zichzelf. Het duurde slechts enkele ogenblikken, toen legde hij het
geld terug in de lessenaar. Na deze daad was hij voldaan, doch slechts onzeker
vreugdig. Hij drong zich de vreugde op. Omdat hij klein kristelik dacht: na de goede
daad, zal er onmiddellik vreugde zijn. In de grond was hij niet vreugdig. Waarschijnlik
hierdoor verklaarbaar dat het verzet van zijn wil in de periode van zijn de wil
beheersende fantazie als een dissonante werkte.
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Verantwoording en inhoud
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Verantwoording
1. Wijze van uitgeven
In de eerste druk van dit deel van het Verzameld Werk is het verhalend proza van
Paul van Ostaijen niet weergegeven in de oorspronkelijke vorm waarin hij het
geschreven of tijdens zijn leven gepubliceerd heeft. De door hem gebruikte
spelling-Kollewijn werd vervangen door de officiële spelling en, wat door mij toen
reeds ‘ingrijpender en veel subjectiever’ genoemd werd, de barbarismen werden
verwijderd, overeenkomstig het verzoek dat de schrijver tijdens zijn leven aan zijn
vriend Gaston Burssens had gedaan. De bedoeling hiervan was de tekst voor de
gewone lezer zo toegankelijk mogelijk te maken. En het diplomatisch karakter van
de uitgave zou ondanks deze aanpassing toch gehandhaafd blijven door iedere
afwijking van het origineel in een Supplement te verantwoorden.
De criticus Hans van Straten maakte in Het Vrije Volk van 9 april 1955 tegen deze
werkwijze bezwaar en schreef: ‘Na de wapenstilstand van 1918 sloeg er een golf
van internationalisme over de wereld. Het taalgebruik van Van Ostaijen, met zijn
talloze ontleningen aan Frans en Duits, is daar een symptoom van. Wie dit taalgebruik
gaat bijschaven, gaat zuiveren, doet de schrijver onmiddellijk geweld aan.’
Achteraf geef ik Van Straten, zeker in zijn slotconclusie, gelijk, vooral nu er na
ruim tien jaar nog enkele factoren ten gunste van een ‘onbewerkte’ uitgave bij
gekomen zijn. Want in de eerste plaats bleek de uitgever niet in staat het
aangekondigde Supplement te laten verschijnen, waardoor de uitgave zijn diplomatisch
karakter verloor. Bovendien zijn intussen reeds een drietal pockets verschenen met
een groot aantal grotesken van Van Ostaijen in de ‘aangepaste’ vorm, zodat er
ruimschoots gelegenheid tot een eerste kennismaking bestaat en er plaats is gekomen
voor een afzonderlijke, wetenschappelijke uitgave, die bovendien voor
niet-wetenschappelijke belangstellenden allerminst onleesbaar is.
Op grond van deze omstandigheden is bij de herdruk van dit deel Proza de
gelegenheid aangegrepen om de tekst hiervan op dezelfde wijze te verzorgen als dit
voor de beide delen Poëzie gedaan is. Hier past een woord van dank aan de uitgever,
die het risico van een geheel nieuwe uitgave op zich heeft willen nemen en zijn
aanvankelijk, minder riskant plan om de eerste druk fotografisch, dus ongewijzigd,
te herdrukken heeft laten varen.
In deze herdruk zijn alle teksten die Van Ostaijen tijdens zijn leven heeft
gepubliceerd, ongewijzigd weergegeven, evenals de handschriften van zijn verhalen
die nimmer of eerst na zijn dood zijn gedrukt. Een enkele maal moest echter een
postume, door Gaston Burssens bewerkte publikatie als grondslag voor deze uitgave
worden genomen, doordat het handschrift hiervan niet kon worden teruggevonden.
Bij iedere tekst wordt in deze verantwoording opgegeven welke publikatie of welk
handschrift is gevolgd en ook welke andere uitgaven voor zijn dood of welke
handschriften hiervan verder bekend zijn. Bovendien wordt bij de handschriften
opgegeven waar deze zich thans bevinden.
De enige wijzigingen die aangebracht werden, zijn herstelde drukfouten of
verschrijvingen en een aantal inconsequenties in de door Van Ostaijen gebruikte
spelling, vooral in de bastaardwoorden. Al die wijzigingen vindt men echter in deze
verantwoording ter plaatse vermeld.
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Evenals dit bij de herdruk van de beide delen Poëzie het geval was, ben ik bij deze
herdruk erkentelijk voor de medewerking die Prof. Dr. H. Uyttersprot te Gent bij het
signaleren van fouten in de eerste druk verleend heeft. Ook ben ik dank verschuldigd
aan de bezitters der handschriften voor de mij verleende inzage.
De wijzigingen worden in deze verantwoording als volgt aangegeven: het eerste
cijfer slaat op het paginanummer van deze uitgave; dan volgt de, steeds van boven
af getelde, regelaanduiding; daarna wordt vòòr het teken ] de in deze uitgave
weergegeven lezing vermeld en achter het teken ] de lezing zoals deze in de
oorspronkelijke tekst voorkomt.
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2. Volgorde van de verhalen
Het werk is ditmaal in vier afdelingen onderverdeeld, die onderling chronologisch
parallel lopen.
De eerste afdeling, Gebundeld Proza, bevat in chronologische volgorde van
verschijnen de boekuitgaven die tijdens het leven van Van Ostaijen het licht zagen.
In de tweede afdeling, Verspreid Proza, volgen alle teksten die Van Ostaijen tijdens
zijn leven alleen in kranten en tijdschriften heeft gepubliceerd, eveneens in
chronologische volgorde van verschijnen.
De derde afdeling, Nagelaten Proza, bevat het werk dat na Van Ostaijens dood,
hetzij in boekvorm, hetzij in tijdschriften, gepubliceerd werd of dat alleen in
handschrift bewaard is gebleven. De volgorde van deze afdeling wordt zoveel mogelijk
bepaald door de datum van ontstaan der verhalen.
De teksten van deze laatste afdeling zijn - in tegenstelling tot die der eerste twee
afdelingen - dus niet door Van Ostaijen ten einde toe voor de druk gereed gemaakt
en gecorrigeerd, sommige zijn zelfs onvoltooid. Ook is het niet bekend welke van
deze verhalen hij niet heeft kunnen en welke hij niet heeft willen publiceren.
Ten slotte is aan deze druk voor het eerst nog een Aanvulling toegevoegd, waarin
twee hoofdstukken van een onvoltooide autobiografische roman zijn opgenomen.

3. Gebundeld Proza
De trust der vaderlandsliefde
Deze groteske is in juli 1925 afzonderlijk gepubliceerd als 2de deel van de Cahiers
van de Driehoek. Het boekje, geniet in brochure-omslag, bevat 36 blz. Het omslag,
13,5 × 18,5 cm, lichtbruin, is bedrukt met de tekst: ‘Paul van Ostaijen / De Trust der
Vaderlandsliefde / Met portret van de schrijver / door / Arnold Topp / Cahiers van
de Driehoek 2 / Uitgeverij / Statiekaai, 7/ Antwerpen’. Op de 4de blz. een tekening,
waar links onder geschreven staat: ‘Portret Paul van Ostaijen’ en rechts onder: ‘A.
Topp 20’. De 5de blz. is de titelpagina met een tekst gelijk aan die van het omslag
op de laatste 4 regels na, die hier door de 2 regels: ‘Uitgaven van De Driehoek /
Statiekaai, 7 - Antwerpen’ zijn vervangen. Op de 35ste blz. staat het colofon: ‘Dit
cahier werd gedrukt in driehonderd-dertig exemplaren, waarvan dertig
auteurs-exemplaren gedrukt op Engels tekenpapier, genummerd 1-30, niet in de
handel, en driehonderd exemplaren op gewoon papier, genummerd 31-330’. Op de
laatste blz. wordt vermeld: ‘Druk van A. Breuer, Elsene Steenweg, 313, te Brussel,
Juli 1925’. De auteurs-exemplaren waren ingenaaid en ongeniet en de tekst van het
omslag was hier gelijk aan die van de titelpagina.
Het handschrift van deze groteske is verloren gegaan op één zijde van een gelinieerd
blocnotevel na, dat in het bezit is van mevr. Y. Burssens-Goubet en op de achterzijde
het gedicht WALS VAN KWART VOOR MIDDERNACHT bevat (beschreven in de
Verantwoording van deel II, blz. 262 van de eerste en blz. 269 van de tweede en
derde druk). De voorzijde is beschreven met donkerblauwe inkt en genummerd: 16.
De tekst begint met de woorden ‘voor zorgen dat ze worden omgebracht.’ en eindigt
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met: ‘Begin met een matige dosis morfium.’ (blz. 17, r. 40 tot blz. 18, r. 25 in deze
uitgave). De datum van het ontstaan van deze groteske is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de Cahiers van
de Driehoek de volgende afwijkingen:
blz. 8,

r. 7: ploerten het tromgeroffel ] ploerten,
het tromgeroffel
r. 9: natie
verzwakkende ] natieverzwakkende
r. 17: dáár ] dààr
r. 21: ‘]’

blz. 9,

r. 1 en 13: ‘]’
regeneren

blz. 10,

r. 4: uitvoeriger, sprak ] uitvoeriger sprak
r. 15: onderbewuste ] onderbewste r.
38: zoals ] zooals

blz. 11,

r. 25: Dr. ] dr.
r. 35:
jaarmarktdoktersvoordracht ]
jaarmarktdokters voordracht

blz. 12,

r. 7: theoreties-begronde ]
teoreties-begronde
r. 10:
fyzies-gedetermineerde ]
fizies-gedetermineerde
r. 14: af ] at
r. 20: .’ ] ’.
r. 36: had je ] hadt je

r. 38: regenereren ]
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r. 40: ‘ Het ] - ‘ Het
blz. 13,

r. 1: geenszins ] geenzins
r. 16:
symbool ] simbool
r. 19: vereeuwigt
] vereeuwigd
r. 20: koning, tot ]
koning tot
r. 26: individuele, nog ]
individuële, noch
r. 27: axioom ]
aksioom
r. 31: moeten be- ] moet ber. 33: eenling ] oenling
r. 42: het
moeras ] de moeras
gehechtheid ]
geëchtheid

blz. 14,

r. 4 en 25: ‘ ] ’
r. 4: Sommigen ]
Sommige r. 7 en 10: meeting ] meting
r. 39: konkrete ] conkrete
r. 41: ‘Er ]
-‘Er

blz. 15,

r. 9: ‘ ] ’
r. 23: axioom ] aksioom
r. 26: ik: wij ] ik; wij
r. 33/34:
konkreet symbool ] conkreet simbool

blz. 16,

r. 27: konkreet rechtsymbool ] conkreet
rechtsimbool
r. 30: individuen ]
individuën r. 32: dit te doen ] dit doen
r. 39: ‘ ] ’

blz. 17,

r. 5 en 10: ‘ ] ’
r. 16: dezen ] deze
r. 18: insgelijks ] insgeliks
r. 30:
mijnheren’, zegde ] mijnheren, zegde
r. 31: afscheid, ‘te ] afscheid, te
r. 32:
Naar ] Maar

blz. 18,

r. 1: geenszins ] geenzins
r. 2: revoir.’
] revoir’.
r. 8: uit gezien ] uitgezien r.
12: s.v.p.’ ] s.v.p.’.
r. 19: geldt ] geld
r. 22: oergemakkelik ] vergemakkelik
r. 32: ‘Het ] ‘het
r. 34 en 38:
‘Moeder ] ‘moeder

blz. 19,

r. 3: ‘De ] “de
r. 7: schande.” ]
schande’.
r. 17: Fochaan ] fochaan
r.20: kinderjuffrouw ] kinderjufvrouw
r. 29: bestormd, gelegen ] bestormd
gelegen r. 33: enkelen ] enkele
r. 35:
gemunt ] gemund

blz. 20,

r. 5: eventuele ] eventuële
r. 13:
kinderjuffrouw ] kinderiufvrouw
r.
19 en 21: juffrouw ] jufvrouw
r. 28:
V(aderlandsliefde).’ ] V(aderlandsliefde).
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r. 36: gelukt’, zo ] gelukt, zo
37: gezegd, ‘een ] gezegd, een

r.

blz. 21,

r. 5: elf ] elk
r.7/8: applaudisseren ]
applauderen
r. 9: geheimer
Obersanitätsrat ] geheider Obersamtätsrat
knop ] knoop
r. 13: champagne ]
sjampanje
r. 15: chinese ] sijneze
r. 41: teutoonse ] teutoonst

blz. 22,

r. 27: paste ] pastte

blz. 23,

r. 23: Nieder den Verrätern ] Nieda den
Varätern
r. 28: opletten ] opleiten r.
30: politierapport ] politie rapport

blz. 24,

r. 3: 's lands weerbaarheid ] 's
landsweerbaarheid
r. 11:
buitengewone ] buiten gewone
r. 16:
hoofdstad ] hoofstad
r. 20: geheimen
] geheime
r. 28: dynamiet ] dinamiet
r. 33: pioniers ] pionniers
r. 36:
dezen ] deze

blz. 25,

r. 9: had ] hadt
r. 12: zwaarindustrieel
] zwaarindustrieël
r. 26 en 36:
lustrumfeesten ] lustrum feesten r. 29:
aktief ] actief
r. 34: hadden ] haden r.
39: Officieel ] Officiëel
stteds Zijne
] steeds. Zijne

blz. 26,

r. 17: continuele ] continuële
r. 19:
zwaarindustrieel ] zwaarindustriëel
r.
20: ‘De ] ‘de
r. 24: zijn. Nadat ] zijn;
Nadat
r. 34: ‘In ] ‘in
r. 42: is, neen
] is neen

blz. 27,

r. 20: zij. Boven ] zij: Boven
r. 22:
metafysis ] metafisis
r. 27: theorieën
] teoriën

blz. 28,

r. 1: Het ganse ] De ganse
portefeuille ] portefeuillé
] dââr

r. 34: had ] hadt

r. 14:
r. 16: dáár

De bladzijde handschrift vertoont ten opzichte van de tekst in deze uitgave de
volgende afwijkingen:
blz. 18,

r. 1: geenszins ] geenzins
r. 6:
insgelijks ] insgeliks
r. 8: pacifisten;
en ] pacifisten en
r. 9: voor ] vóór

Het bordeel van ika loch
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Deze groteske is in februari 1926 afzonderlijk gepubliceerd als 5de deel van de
Cahiers van de Diehoek. Het boekje, geniet in brochure-omslag, bevat 32 blz. Het
omslag, 13,5 × 18,5 cm, lichtrood, is bedrukt met de tekst: ‘Paul van Ostaijen / Het
Bordeel / van Ika Loch / Met een frontispiece / van / René Magritte / Cahiers van de
Driehoek no 5 / Uitgave van De Driehoek /
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Statiekaai 7, Antwerpen’. Op de 2de blz. de tekening van Magritte, gedateerd 1925.
De 3de blz. is de titelpagina met een tekst gelijk aan die van het omslag op de 7de
regel na, die hier is weggelaten. Op de 31ste blz. staat het colofon: ‘Dit cahier werd
gedrukt in driehonderd-dertig exemplaren, waarvan dertig auteurs-exemplaren gedrukt
op Hollands papier, genummerd 1 tot 30, niet in de handel, en driehonderd exemplaren
op gewoon papier, genummerd 31 tot 330. Dit is nummer:...’
Op blz. 4 van het omslag: uitgeversvignet met de woorden ‘De Driehoek / Statiekaai
7 / Antwerpen’ en daaronder: ‘Drukk. A. Breuer, Brussel.’
Het handschrift van deze groteske is niet teruggevonden en de datum van ontstaan
is onbekend. Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de
Cahiers van De Driehoek de volgende afwijkingen:
blz. 31,

r. 3: appreciëren ] apprecieren
r. 4:
optreden ] optrede
r. 5: dáár ] dààr r.
8, 12, 17 en 20: .’ ] ’.
r. 22: nr. 10 ] nr
10
r. 23: 2de zône.’ ] 2e zône.‘

blz. 32,

r. 6: spellen.’ ] spellen’.
r. 12: grove
] groffe
r. 20: zag). ] zag.)
r. 25:
noodtoestand ] noodstand
r. 37:
precies ] preciese

blz. 33,

r. 2: kliënteel, deze ] kliënteel. deze
r. 6: nr. 33 tot grove ] nr 33 tot groffe r.
25: feestelik aan ] feesteli kaan
r. 35:
courtisanen ] koertisanen

blz. 34,

r. 7: energieën ] energiën
r. 20: waar).
] waar.)
r. 22: bizonderste ]
biezonderste

blz. 35,

r. 15: politie ] pelietsie
r. 17: factum
] faktum
r. 31: kategorieën ]
kategoriën

blz. 36,

r. 2: gekontroleerd ] gekontrolleerd
r.
8: hoerewaardinnen ] hoerwaardinnen r.
9: Nr. 33 ] Nr 33
r. 10: Loch.’ ]
Loch’.
r. 11 en 12: theoreties ]
teoreties r. 13: Bizonder ] Biezonder
r. 14, 24 en 28: nr. 33 ] nr 33
r. 29:
keus ] eus

blz. 37,

r. 7, 9 en 35/36: seksuele ] seksueele
r. 7: objektiveren ] objetiveren
r. 20:
puberteitsillusie ] puberteitsilluzie
r.
28: onmiddellik ] onmiddellike
r. 34:
voorplan ] voorplaan
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blz. 38,

r. 12: projekteren ] projiceren
r. 13:
behielp ] beholp
r. 18: sommigen ]
sommige
r. 22:
zakenaangelegenheden ] zaken
aangelegenheden
r. 30: luxuskamer ]
luksuskamer

Vogelvrij
Deze bundel grotesken verscheen onder de titel: ‘paul van ostaijen / vogelvrij /
grotesken / 1927 / uitgave: de witte raaf / antwerpen’. 148 blz., 14 × 21 cm. Wit
omslag met in rood de tekst van de titelpagina (3de blz.). Op de 148ste blz. het
colofon: ‘Van dit boek werden gedrukt vijf honderd vijf en twintig eksemplaren,
daarvan vijf en twintig op glanzend crème papier, genummerd 1 tot 25, en vijf honderd
op vergé papier.’
Deze bundel verscheen eerst in maart 1928, kort na de dood van Van Oostaijen.
Aangezien echter de bundel tijdens de lange tijd van voorbereiding wel door Van
Ostaijen is gecorrigeerd (zie de noot op blz. 60; in de voorafgaande publikatie van
dit verhaal in Cinema- en Tooneelwereld kwam deze drukfout inderdaad niet voor),
is de tekst hiervan toch als uitgangspunt voor deze uitgave gebruikt en niet de
voorafgaande publikaties in kranten en tijdschriften.
In 1929 werd het restant van de oplage van Vogelvrij door uitgeverij ‘De Sikkel’
overgenomen. Het witte omslag werd vervangen door een oranje en ook de eerste 4
blz. werden door nieuwe vervangen. De tekst van de titelpagina (blz. 3), die eveneens
in zwart op het omslag werd afgedrukt, luidde: ‘Paul van Ostaijen / Vogelvrij /
Grotesken / (uitgeversvignet) / 2e uitg. / Uitgave “De Sikkel”, Anterpen’.
De volgorde van de grotesken uit Vogelvrij bleef in deze uitgave ongewijzigd.
Van geen der opgenomen grotesken is het handschrift teruggevonden.

Het gevange in de hemel
Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in Opstanding. Orgaan der Vlaamsche
Clarté-groepen,
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2de jaargang nr. 1, 1 jan. 1921, blz. 9 t/m 12 (niet genummerd) en nr. 2, 15 febr.
1921, blz. 10, 2de kolom t/m blz. 12, Iste kolom (niet genummerd). In deze
tijdschriftuitgave was de groteske gedateerd: 17-25 Aug. '20. Ten opzichte van de
tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel Vogelvrij de volgende
afwijkingen:
blz. 40,

r. 9: bizonder ] biezonder
r. 15 en
r
volgende: nr. 200 ] n 200
r. 17:
godvruchtige ] godsvruchtige
r. 19:
gevangenisbonzen ] gevangenisbonsen
r. 33: ideaals ] ideaal

blz. 41,

r. 5 en 16: .’ ] ’.
r. 12: Dat ] dat
] moeilijkheden

blz. 42,

r. 12: vrijheid, die ] vrijheid die
r. 19:
de orde ] het orde
r. 26: loven ] lonen

blz. 43,

r. 3 en 9: .’ ] ’.
r. 13: axioom ]
aksioom
zelfs ] zelf
r. 15: axioom
] exioom
r. 16: axiomaties ]
aksiomaties r. 29: exhibities ] exibities
r. 40: gelyncht ] gelincht

blz. 44,

r. 1: konklusie ] konkluzie
r. 8:
kaarsefabriek ] kaarsfabriek
r. 12:
staat.’ ] staat’.
r. 15: dáár ] dààr
r.
17: officier ] offisier
r. 30: naäperij ]
naàperij
r. 38: steriliseren ]
stereliseren

blz. 45,

r. 4, 17 en 19: .’ ] ’.

blz. 46,

r. 5: staatstheodicee ] staatstheodizee
r. 11: koning, bisschoppen ] koning
bischoppen
r. 18: hun ] hen
r. 22:
konkurrerende ] konkurerende
r. 33:
‘Gij ] ‘gij
r. 34: - “Uitstekend”, ] Uitstekend,
200, “'t koppeke] 200, 't
koppeke r. 36: sterk”, ] sterk,’
r. 38:
audiëntie ] audientie
r. 40: wenste ]
wenschte Zijne ] Zijn

blz. 47,

r. 7: Mr. ] Mr
Dáár] Dààr

blz. 49,

r. 15 en 27: aalmoezenier ] almoezenier
r. 18: toe gebracht ] toegebracht
r. 25: .’ ] ’.

r. 5: patiënt ] patient
r. 39: moeilikheden

‘Aan ] ‘aan
r. 26:
r. 30: leeft ] heeft
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Op afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont de eerste publikatie in
Opstanding de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze uitgave:
blz. 40,

r. 5/6: linnen gezichtvizier en aan de
benen, ketenen met gewichten ]
linnengezicht vizier en ketenen met
gewichten aan de benen
r. 13: op rij
] op zij behoorlik ] fatsoenlik Mits
weinig ] Mits heel weinig
r. 22: op ]
aan
r. 26: Maar het ] Het
r. 29:
kon opstappen ] buiten kon zwemmen
r. 33: ideaals ] ideaal r. 35: was ] dat was

blz. 41,

r. 6: eeuwige gewicht- ] eeuwig-gewichtr. 20: stevigheid ] soliditeit
r. 23:
radieus ] gracieus
r. 32: in de ] de

blz. 42,

r. 8: was hiermee ] was
r. 10: Allen ]
Deze r. 11: onthouden blijven] blijven
onthouden
r. 17: wel dat zij stond]
wel stond
r. 19: de orde ] het orde r.
21: en van de ] en de
r. 24: zeg u ] zeg
het u
r. 26: loven ] lonen r. 29:
bekommert ] kommert
r. 30: het
verwaarlozen ] vernalatiging
r. 31:
doorluchtige ] doorlichtige
r. 36:
volksmenner ] volksman

blz. 43,

r. 4: allemachtig ] almachtig
r. 12:
probleem opvolgend ] fenomeen
vervolgend r. 13: het zelfs door ] zelf
door
r. 28: gevangeniskost ]
gevangenishut
r. 39: vrijheid ]
wijsheid

blz. 44,

r. 8: schilden ] enseignes
r. 16: zelfs
onder ] zels bij
r. 17: dan ] als r. 24:
ezelinnen ] ezels
r. 24/25: man en ]
man - a business man - en
r. 25:
schrijver van ] Bijbel in
r. 26:
opgemerkt ] weergegeven
r. 34: zeer
] veel r. 39: ontginners ] exploitateurs
r. 42: op te ruien ] te revolteren

blz. 45,

r. 10: zendt, daar hij enkel ] zendt, enkel
r. 17: met het ] met
r. 21/22: aan
hem niet ] niet aan hem
r. 25:
bewerpen ] werpen
r. 28: waarop nr.
r
200 afgebeeld stond ] n 200 geheten
r. 33: dadelik ] direkt

blz. 46,

r. 1: aperij ] slavernij
r. 5: ondermijnd
] ondermijnde
r. 8: proces, le ] proces
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van 1e
r. 9: hij, die eerst ] hij eerst
r. 10: geweest, nu ] geweest en nu r.
16/17: het dienstmeisje ] meid
r. 18:
hun ] hen
r. 20/21: veebezitter ] veel-
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bezitter
r. 22: Dit ] Dat
r. 27: van
kracht ] in gevoerd
r. 29/30: dacht:
als het de rechters nu maar niet in het
hoofd komt ] dacht als de rechters het nu
maar niet in hun kop krijgen r. 39: het
] dat
blz. 47,

r. 3: schoon.’ Maar ] schoon, maar
r.
10: kerk, vorst en ] vorst, kerk en r. 29:
in de hemel niet ] niet in de hemel
r.
30: leeft ] heeft

blz. 48,

r. 7: keren ] bekeren
gaan ] den dood gaan
] eh là-bas

blz. 49,

r. 1/2: voorschijn en schreef de
fysies-metafysiese bon.] voorschijn.
r. 5: X00,000,000 ] X00,000,000,016f
r. 15 en 27: aalmoezenier ] almoezenier
r. 18: toe gebracht ] toegebracht
r. 25: hemel.’ En hij riep luide: ] hemel’.
r. 30: intuïtief de nabijheid van de bijl
besefte ] de bijl zag komen

r. 19: de dood te
r. 41: he là-bas

De stad der opbouwers
Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in het dagblad De Schelde, 6de jaargang,
nr. 290, zondag 21 oktober 1923, blz. 4. In deze dagbladpublikatie stond onder het
motto de regel: (‘De Standaard’, 1 Julie '23, Persoverzicht.), hetgeen er op wijst dat
de groteske geschreven moet zijn tussen 1 juli en 21 oktober 1923.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel
Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 50,

r. 2 van het motto: meetingen ] metingen
r. 21: elkeen ] elk een
r. 24/25: de
zin ‘Zelfs de kinderen werd het verboden
hun spelgebouwtjes weer af te breken.’
is tussengevoegd naar de eerste
publikatie in De Schelde
r. 37: allen
] alle

blz. 51,

r. 9: Creixcroll ] Creixcoll
r. 12:
financiering ] finantieëring
r. 25:
raadhuizen, tien ] raadhuizen; tien
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blz. 52,

r. 28: daad.’ - ] daad. -

blz. 53,

r. 12: bizonder ] biezonder
spellen ] spelden

r. 26:

Op afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont de eerste publikatie in De
Schelde de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze uitgave:
blz. 50,

r. 2 van het motto: [gehele regel] ] (‘De
Standaard’, 1 Julie '23, Persoverzicht.) r.
2: schup ] schub
r. 5: niets ] niet
r. 6: zijn ] bennen
r. 11: ze ] u r. 17:
hennehok ] hennekot
r. 18: degenen
] diegenen
deze ] dezes
r. 21:
Creixcroll ] Creixwell
r. 23: Hij ]
Diegene
r. 24: de schandpaal ] deze
schandpaal

blz. 51,

r. 16 t/m 37: en slagers [..] een
volksrestaurant ] [Dit gedeelte van het
zetsel was in De Schelde foutief geplaatst
en terecht gekomen tussen het woord van
en het woord zelf in r. 30 op blz. 52 van
deze uitgave]
r. 31: daaronder ]
waaronder

blz. 52,

r. 30: van zelf ] van [hiertussen komt de
tekst van blz. 51, r. 16 t/m 37 in deze
uitgave:] en slagers [..] een
volksrestaurant zelf
r. 42: bezit was,
] bezit,

blz. 53,

r. 1: aantal ] last van
r. 3/4: moesten
de aktiviteit der ] moesten der
r. 15:
werd ] wel
r. 29: moet] mot

blz. 54,

r. 12: Het ] Dat

Geschiedenis
Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in Ruimte, 1ste jaargang, nr. 8/9, 1920,
blz. 102-103 en was daar gedateerd: 18-8-19.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel
Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 55,

r. 4: gegeten ] geëten
r. 15: Dat ] dat
r. 17: nog: Hij ] nog: hij
r. 31: Stil
] stil
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Op afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont de eerste publikatie in
Ruimte de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze uitgave:
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blz. 55,

r. 4: gegeten ] geëten
r. 19: vreten.
Hij ] vreten. Dat is alles. Hij wil mijn
konfekt vreten. Hij

Van een meevallertje, dat een malheur was
Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in het dagblad De Schelde, 6de jaargang,
nr. 241, zondag 2 september 1923, blz. 7. De datum van ontstaan is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel
Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 56,

titel: MALHEUR ] MALEUR
r. 17:
dáárom ] dààrom
r. 34: tussen ]
tusschen

blz. 57,

r. 4: mevrouw ] Mevrouw
r. 18:
dáárop ] dààrop
r. 25: iedereen ] ieder
een r. 26: waarschijnlik ] waarschijnlijk
r. 40: dasspeld ] dasspel

Op afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont de eerste publikatie in De
Schelde de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze uitgave:
blz. 56,

r. 7: degenen ] diegenen
r. 13: een
behagen ] de wellust
r. 14: van de ]
der r. 18: over ] voor
r. 30: harde
zelfbeheersing ] dit harde zelfbeheersen

blz. 57,

r. 6: gekatalogiseerd ] gekatalogeerd
r. 25: iedereen éen ] ieder eer één
r.
28: energies ] energiek
r. 32: linker
hand ] rechter hand
r. 34: moest je
onmiddellik begrijpen ] zou ze
onmiddellik moeten begrijpen

blz. 58,

r. 11: allen ] alleen

blz. 59,

r. 16: eerbied teleurgesteld, slechts ]
eerbied slechts
r. 24: bij ontmoeting
] bij 'n ontmoeting
r. 25: herinnerd.
Het ] herinnerd. Het woord ‘buitenkansje’
had hij de nek willen kraken. Het
r.
32: kranten ] krachten

r. 35: hadde ] had
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De noodlottige historie van Scholem Weissbinder
Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in Cinema- en Tooneelwereld, 3de
jaargang, nr. 34, 24 augustus 1923, onder de rubriek ‘Onze Vertelling’. De datum
van ontstaan is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel
Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 60,

r. 3: ‘komt’ ] ‘komt‘
toe ] er toe niet

noot, r. 2: er niet

blz. 62,

r. 6: voor ] vóór
dwingen? ] dwingen.
r. 10: bizonder ] biezonder
r. 20:
gekonfektioneerde ] geconfektioneerde
r. 33: insgelijks ] insgeliks
r. 40:
Ondertussen ] Ondertusschen

blz. 63,

r. 20: ‘Majestic’ ] ‘Majectic’
r. 31:
Minos' ] Minos r. 35: neiging ] nijging

blz. 64,

r. 2: Shanghai ] Shangai
r. 11:
verbouwereerd ] verbauwereerd

Op afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont de eerste publikatie in
Cinema- en Tooneelwereld de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze
uitgave:
blz. 60,

r. 20: Weissbinder'se ] Weissbinder's
r. 23: Travail ] Terrail
[noot] ]
[vervalt]

blz. 61,

r. 1: immers ] immer

blz. 62,

r. 6: voor die je ] vóór die ze
insgelijks ] je nu insgeliks

blz. 63,

r. 8: alle ] alle andere

blz. 64,

r. 6: had ] had er
bed

r. 33: je

r. 13: mijn bed ] zijn

De lotgevallen van de Mercurius
Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in Cinema- en Tooneelwereld, 3de
jaargang, nr. 29, 20 juli 1923, onder de rubriek ‘Onze Vertelling’. De datum van
ontstaan is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel
Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 66,

r. 1: mijnheren ] menheren
oriënt-express-vakman ]
orient-express-vakman
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r. 17:

blz. 67,

r. 7: rijksbankfabrikaat ] rijksbank
fabrikaat r. 16: beware, nee! ] beware,
me! r. 17: naar] na
r. 23:
konkurrerende firma, de ] konkurerende
firma de

blz. 68,

r. 26: uitgifte van banknoten van ] uitgifte
van
r. 26/27: tweehonderd ] twee

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

367

honderd r. 27: tienduizend-marknoten
] tienduizend banknoten r. 29: dadelik
] dadelijk
r. 38: metamorfoseerde ]
metafmorfoseerde
blz. 69,

r. 8: geëist ] geëischt
r. 17:
politierechtbank ] politie rechtbank
r.
22: infantilisme ] infantillisme
r. 33:
valse munter ] valse-munter

Op afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont de eerste publikatie in
Cinema- en Tooneelwereld de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze
uitgave:
blz. 66-69,

passim: valse munterij ] valsmunterij
valse munter ] valsmunter

blz. 66,

r. 29: 60 ] 6000

blz. 67,

r. 1: aan ] dan
r. 16: beware, neel ]
beware, me!
r. 17: naar ] na
r. 34:
zij ] zijn
r. 42: nu zijn 500 dollars
rentloos bleven, wat niet schitterend! De
hemel beware ons: ] niet schitterend! De
hemel beware ons: nu zijn 500 dollars
rentloos bleven, wat [regelomzetting]

blz. 68,

r. 17/18: verlies kunnen [..] kiezen ]
verlies, op grond van de wijsheid dat je
van twee euvels het geringste moet
kiezen, kunnen verzoenen
r. 25:
Süssweintje] Süssweiler r. 38: geklist ]
geklitst
r. 40 en 41: [gehele regels]]
[vervallen]

blz. 69,

r. 17: politierechtbank ] boetstraffelike
rechtbank
r. 30: valse-munten ]
valsmunten

Werek en spaar!
Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in Cinema- en Tooneelwereld, 3de
jaargang, nr. 25, 22 juni 1923, onder de rubriek ‘Onze Vertelling’. De datum van
ontstaan is onbekend.
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Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel
Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 70,

r. 14: centen ] senten
zovèr

r. 36: zover ]

blz. 71,

r. 7: konklusie ] konkluzie
r. 21/22:
financiële ] finantieële
r. 23: dáár ]
dààr r. 26: financiers ] finantiers
r. 35
en 39: éen ] één

blz. 72,

r. 4: De ] Le
r. 5: korte ] korten
r.
9: bizonder ] biezonder
r. 19: tussen
] tusschen
r. 25/26: aanspreken ]
spreken
r. 28: konkurrentie ]
konkurentie
r. 29: officieel
mainteneur ] officiëel minteneur

blz. 73,

r. 8: verwachting ] verwachting,
r. 9
en 24: .’ ] ’.
r. 16: die ] dien r. 21:
zoals ] zooals
r. 28: man’, zuchtte ]
man-’, zuchtte

Op afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont de eerste publikatie in
Cinema- en Tooneelwereld de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze
uitgave:
blz. 70,

r. 2: geldinner] bank-encaisseur

blz. 72,

r. 15: schoonste liefde ] schoonste
r.
27: voldaanzijn. ] voldaanzijn. Want... de
vrouwen die men niet heeft gehad, - men
leze desbetreffend de 278,000
liefderomans in de tien laatste jaren
verschenen en men zal overtuigd zijn dat
deze vrouwen die men niet heeft gehad,
feitelijk de enige zijn die men heeft
gehad... in zijn droom, wat overigens
weerom zeer belangrijk is, zoals bewezen
in de 150,000 onderzochte gevallen der
psycho-analyse. Het leven is romanesk
in de her-nieuwe zin van het woord,
d.w.z. dat het leven op romans gelijkt of
anders: dat wij in de romans onze
levenservaring opdoen en in het leven
onze romanervaring konstateren.

blz. 73,

r. 2: toezien ] zien
had nog

r. 25: had er nog ]

De kaset
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Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in het dagblad De Schelde, 6de jaargang,
nr. 158, zondag 10 juni 1923, blz. 7. De datum van ontstaan is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel
Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 74,

r. 8: ’, ] ,’
r. 18: zo ] zoo
r. 22, 23
en 28: kleinodiën ] kleinodieën

blz. 75,

r. 1, 8, 15, 39 en 42: ’, ] ,’
bizonder ] biezonder

blz. 76,

r. 1 en 19: ’, ] ,’
r. 1: konklusie ]
konkluzie
r. 5/6: goed en wel ] goed
wel
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r. 8 en 23: Dááraan ] Dààraan
Op afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont de eerste publikatie in De
Schelde de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze uitgave:
blz. 74,

r. 2: ontvangen ] gekregen gezegd nog
een ] gezegd een
r. 6: zei ] dacht r. 9:
want er zijn immers 17.000 ] want 17.000
r. 13: god-almachtig ]
god-allemachtig
r. 27: was het maar
] was maar
r. 28: uithalen ] gebruiken
r. 34: naar de ] naar

blz. 75,

r. 11/12: [gehele regels] ] De
gemeenteontvanger, de schoolmeester en
de notaris gluurden elkaar schrikbarend
aan. Eindelik kwam de schoolmeester
weer ter taal:
r. 20: En ook ] En
r. 21: Daarop ] Daarom
r. 24: haar ]
hun
r. 37: mee ] mede

blz. 76,

r. 9: Toen een ] Wanneer
r. 16:
vertelde hoe hij het zich zoal voorstelde
] rekonstrueerde de gebeurtenis
r. 22:
pauze ] poze

Van de publikatie in De Schelde bestaat een op twee blocnotevellen geplakt knipsel,
in het bezit van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen
(A.M.V.C.), dat met zwarte inkt door Van Ostaijen gecorrigeerd is en als kopij voor
Vogelvrij diende. De volgende varianten zijn daarop niet door Van Ostaijen
aangegeven: blz. 74, r. 6, 13 en 27; blz. 75, r. 11/12 en 24; blz. 76, r. 9.

De overtuiging van notaris Telleke
Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in Ruimte, 1ste jaargang, nr. 8/9, 1920,
blz. 103 en was daar gedateerd: 30-8-19.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel
Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 77,

r. 2: in een sneltrein ] in sneltrein
15: mijn ] zijn
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De eerste publikatie in Ruimte vertoont de volgende afwijkingen van de tekst in
deze uitgave:
blz. 77,

r. 2: in een sneltrein ] in sneltrein
r.
9: sneltrein. Hij ] sneltrein. Na tien
minuten werd hij ongerust. Na een half
uur deed hij een etheromane na. Hij
r. 11: ongelukken ] de ongelukken
r.
15: ontwijken ] mijden

Glans en verval van een politiek man
Deze groteske werd het eerst gepubliceerd in het dagblad De Schelde, 6de jaargang,
nr. 165, zondag 17 juni 1923, blz. 7. De datum van ontstaan is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de bundel
Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 78,

r. 12: centen ] senten
r. 16: anderen ]
andere
r. 19: ’. ] .’
r. 31: vijf en
vijftigjarige ] vijf-en vijftigjarige

blz. 79,

r. 7: ’, ] ,’ noot, r. 2: bizonder ] biezonder

Op afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont de eerste publikatie in De
Schelde de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze uitgave:
blz. 78,

r. 3: deed ] ZOU
r. 7: heer ] h.
16: vijf en vijftig ] vijf en twintig

r.

blz. 79,

r. 1: alleer. ] enkel
r. 15/16: woog
zwaar en diep op ] verhoogde
r. 16:
verval.* ] verval.
r. 34: Want ook
hadden de ] De
hem ] hadden hem
ook r. 35: zeer jonge kleine meisjes ] een
kellnerinnetje
noot, r. 1: *De ] P.S. De noot, r. 4: originaal.] orizjienaal. Ook
op de diep-tragiese melodie van de slotzin
maakt de auteur attent.

Van de publikatie in De Schelde bestaat een op twee blocnotevellen geplakt knipsel,
in het bezit van het A.M.V.C., dat met zwarte inkt door Van Ostaijen gecorrigeerd
is en als kopij voor Vogelvrij diende. De volgende varianten zíjn daarop niet door
Van Ostaijen aangegeven: blz. 78, r. 7; blz. 79, r. 1.
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De verloren huissleutel
Deze groteske werd in Vogelvrij voor het eerst gepubliceerd. De datum van ontstaan
is onbekend. Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in de
bundel Vogelvrij de volgende afwijkingen:
blz. 80,

motto, r. 1: im ] in
] Mangel

motto, r. 3: Mängel

blz. 82,

r. 4: konklusies ] konkluzies
r. 5:
kliënt ] klient
r. 14: ). ] .)
r. 19:
bemerkte ] bemerkt
r. 24:
Onaanneemlikheden ]
Oonaanneemlikheden
r. 34, 35, 38,
39 en 40: dieet ] diëet

blz. 83,

r. 11: kontroleerden ] kontrolleerden
r. 34: financiën ] finantieën

blz. 84,

r. 29: ter zelfovertuiging ]
terzelfovertuiging
r. 37: cent ] sent

blz. 85,

r. 5: naturalisties ] naturalisaties
r. 26:
bemoeiingen ] bemoeiïngen
r. 41:
krisis ] krizis

blz. 86,

r. 5: algemeen ] algemene
r. 6:
Bizonder ] Biezonder
r. 7: essentieel
] essentiëel
r. 9: fetischkultus ]
fetiskultus
r. 12/13:
waardedifferentiëring ]
waardedifferenciëring
r. 21:
principieel ] principiëel
r. 22:
aartsbisschoppen ] aartbisschoppen
r. 34: contemporaine ] comtemporaine
r. 36: bas-reliëfs ] basreliefs
r. 38
en 42: bas-reliëf ] bas-relief
r. 39:
vóór ] vôór

blz. 87,

r. 2: getuigt ] getuigd
r. 7:
gekwintessencieerd ] gekwintessenciëerd
r. 16: konkrete ] conkrete
r. 22:
volledige ] volledig

blz. 88,

r. 10: axioom ] aksioom
] hunne

blz. 89,

r. 7: geïnviteerd ] geinviteerd
r. 21:
Seelenverwandtschaft ]
Seelenverwandschaft r. 29: axiomaties ]
aksiomaties
r. 39: Paaltjes ] Paaltjes'

r. 13: hunnen
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blz. 90,

r. 6: axiomaties ] aksiomaties
konklusie ] konkluzie

blz. 91,

r. 8: cel ] sel

r. 8:

4. Verspreid Proza
De fijne roman
Deze groteske werd gepubliceerd in Ruimte, 1ste jaargang, nr. 8/9, 1920, blz. 103
t/m 105 en was daar gedateerd: 30-8-19. Het handschrift van deze groteske is niet
teruggevonden.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in Ruimte de
volgende afwijkingen:
blz. 95,

r. 8, 9 en 10: zó ] zò
r. 8/9:
ganzetemmer ] gansetemmer
r. 26:
kliënteel ] klienteel
r. 27: kabinet ]
cabinet
r. 31: zelfs ] zelf

blz. 96,

r. 8: gegeten ] geëten
r. 12 en 25: zó
] zò
r. 14: oppositie ] oppozitie r.
19/20: achttieneeuws ] achtieneeuws

Een fataliteit
Deze groteske werd gepubliceerd in het dagblad De Schelde, 6de jaargang, nr. 172,
zondag 24 juni 1923, blz. 7. Het handschrift van deze groteske is niet teruggevonden
en de datum van ontstaan is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in De Schelde de
volgende afwijkingen:
blz. 97,

r. 9: dochters ] dochter
r. 11: zomer
en skunks in de winter ] Zomer en skons
in de Winter
r. 29: .’ ] ’.
r. 35: toch
] toc

blz. 98,

r. 1, 4 en 11: .’ ] ’.
r. 7: positiefs ]
pozitiefs
r. 10: melancholie ]
melankolie r. 16: droom je weer ] droom
weer

Vier korte vertellingen
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Deze vertellingen werden gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, 14de jaargang, nr. 4,
april 1924, blz. 122 t/m 127. Van AKWAREL en MERKWAARDIGE AANVAL zijn de
handschriften bewaard en in het bezit van Oscar Jespers. AKWAREL staat op een met
zwarte inkt beschreven geruit schrift-
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blaadje en MERKWAARDIGE AANVAL staat op de bladzijden 1 t/m 3 van het in deel
II, blz. 259 (tweede en derde druk blz. 267) onder BANLIEUE beschreven handschrift.
De datum van het ontstaan dezer vertellingen is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in Vlaamsche
Arbeid de volgende afwijkingen:
blz. 99,

r. 5: bepaalt de ] bepaalt ze

blz. 100,

r. 3: wachtte, hield ] wachtte hield
r.
15: visuele ] vizuële
r. 34: hingen ]
hongen
r. 36: door ] doo
r. 42: like
vorm van tevredenheid was ] reden
bestond [een foutief geplaatste correctie
van de slotzin van III].

blz. 101,

r. 28: reden bestond. ] rede bestond. [zie
boven]
IV, r. 3 en 4: konkreet ]
conkreet

blz. 102,

r. 5: konkrete ] conkrete
] conkreet

r. 7: konkreet

De handschriften vertonen, op afwijkingen in spelling en interpunctie na, de
volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze uitgave:
blz. 99,

r. 1: Omheen kleurbellen spoelt het water.
] Water spoelt om kleurnenufaren en
lichtere dingen.
r. 4: Ofwel: ] Of
r. 5: Het blauw ] Blauw bepaalt de ]
bepaalt ze r. 7: Vingers ] Mijn vingers
r. 8: te voelen de rust ] voelen rust r.
8/9: door te dringen ] voordringen
r.
9: meisjeskinderlike ] kinderlike
r.
9/10: Hun wens is lippen-zijn ]
Lippen-zijn
r. 10: lest, handen, dorst
] lest dorst r. 11: tijd. ] tijd: stoot tegen
hun bepaald-zijn.
geheel ] gans
r.
14, 20 en 24: dwingelanden ] despoten
r. 16: te werkelike begeerte ]
kracht-begeerte r. 17: dat ] dit
r. 18:
[gehele regel] ] Arme vingers waarom
soms dit verlangen ontwaken
r. 19:
over het ] over hun
Vingers zijn ] Zij
zijn
r. 21: Het schijnt mij dat
fonkelogen wreed kastijden eenmaal ]
Fonkelogen kastijden wreed eenmaal
r. 22: Vol dierlike schaamte, zo verbergen
mijn vingers ] Schaamte mijn vingers
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verbergen
r. 23: de uiteindelike grens
] de grens
r. 24: dat ogen ] dat mijn
ogen
r. 25: zwak. ] zwak zijn.
r.
26: trillen, kort, ] trillen r. 27: zijn en op
weg ] zijn op de weg
blz. 101,

IV, r. 1: zó dat hij in plaats te zijn worden
wordt, dan ] zijn zijnswijze in wording r.
4: Nochtans zou ik niet kunnen zeggen
op welke wijze ] Toch weet ik niet hoe

blz. 102,

r. 1/2: Hij zou kunnen zijn een zeer ] Zeer
.
r. 2: wiens ] zijn
r. 3: Een
gril. ] Gril.
r. 4: het zou zijn uit te
drukken ] uitdrukking
r. 6: wetten ]
de wet fout ook is het: ] ook fout is:
r. 7: bepaald ] zeker
konkreet-schijnende ] conkreet-zijnde
r. 8: veelvuldig trillen ] trilling veelvuldig
r. 9: ligt de ] ligt Onderbewuste ]
Onderbewust
r. 10: is de waan ] is
waan
r. 11: opaal en ] opaal,
aan.
Vooreerst is er ] an. Eerst heb ik
r.
12: onverdeelbaar in ] onverdeelbaar is
in
r. 12/13: de ondoordringbare
uitdeiningskracht van het opaal en de
valeurs. ] het opaal en de valeurs
onverdeelbaar door uitdeiningskracht
oneindig. r. 13/14: gerust, derhalve. En
ligt ] gerust. Ligt
r. 15: kraplak ]
kraplakke op en ] op,
r. 17 en 22:
organisme ] organism
r. 18: zijde ] zij
r. 19: [gehele regel] ] Ongeartikuleerd
smacht woede in de keel. Stellig er is een
keel. Ook moet de keel toch ger. 20:
niets daarvan is ] niets is
r. 21:
Onervaarbaar blijft het ] Niet ervaarbaar
is
r. 22/23: Wel ervaarbaar schijnt
steeds de psychiese oorzaak tot een
uitdrukking. ] Wel de psychiese
uitdrukking van de kraplakrode. r. 23/24:
en verhoudingloos tegenover het resultaat
] door geweldige druk
r. 25 en 26:
[gehele regels] ] Ik verlies de karmijnrode
uit het oog. Als ik de karmijnrode
weervind is hij wonder hoe dicht nabij
het
r. 28: perimeterfragment ]
perimeter r. 28/29: Dacht ik [..] van het ]
Daar is ook waarschijnlijk nerfuiteinde
van
r. 30 en 31: Het is niet [..] de
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kraplakrode. ] Misschien is het wel niet
recht saam te brengen. Maar het is zo. Ik
zie zijn aktie.
r. 33: beweging, hoe hij
schommelde, en tans de bek. ]
bewegingsaktie en nu de aanval.
r.
35: van het ] van
r. 35/36: verhoogt
groteliks [..] aanvalscherpte. ] verdubbelt
woede uitdrukking daarvan
aanvalscherpte van de karmijnrode.
r. 37: klomp van het ] klomp
r. 38/39:
Nu meen ik [..]
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boogvormig is. ] Ik denk tans zie ik
duideliker de karmijnrode. Op dit
ogenblik is hij gans muil. De karmijnrode
is waarschijnlik boogvormig.
r. 40:
in funktie ] aktie r. 42: [gehele regel] ]
orgaan. Eén enkel orgaan.
blz. 103,

r. 1: veranderlik. Van ] Van
organen
is ] organen uit is
r. 2/3/4: hij
boogvormig [..] opgeslokt ] hij, indien ik
mij niet vergis, boogvormig. Maar deze
boogvorm volvoert funktioneel gekke
eksperimenten. Is gans been. Daarna gans
muil. Hij is plomp. Toch heeft hij plots
volkomen muil een grote homp van het
koningsblauw opgevreten. r. 5:
schrikkelik verschrikt ] bang is
r. 6
en 7: [gehele regels] ] ruggegraat de meer
bepaalde tonen vager worden. Eindelik
in het melkwegachtige verdwijnen.
r.
8: grinnikt. Wreed-voldane honger wekt
honger. De ] grinnikt. De
r. 10: om
de ] de r. 12: zet recht ] zet zich recht
r. 13: Dan - de teerling is geworpen - doet
] Dan maakt
r. 14/15: Evenwichtig in
de valeurs lossen het roza en het mauve
zich op. ] Het roza en het mauve lossen
zich op in de valeurs evenwichtig.
r.
16: [gehele regel] ] De valeurs trillen.
r. 17: plaats midden ] plaats te midden
Maar de ] De
r. 18: onvatbare
uitdeining ] onvatbaar door uitdeining
weerstandvaste ] resistente
r.
19/20/21: mogelikheid [..] vlo gelijk. ]
uitdeining. De aanval van de karmijnrode
ontwijken de betrekkelik verharde valeurs
door sprong veerkrachtig. r. 22: deze
spel-verdediging ] spel verdediging
r. 23 en 24: [gehele regels] ] De
karmijnrode schommelt geweldig.
r.
25: De muil ] Muil

Tot overwegen voor hereruiters
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Deze vertalingen werden gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, 15de jaargang, nr. 5-6,
mei-juni 1925, blz. 176 t/m 178. De handschriften zijn niet teruggevonden. Ze zijn
kennelijk in de tweede helft van 1924 gemaakt (zie hieronder: ‘deze zomer’) naar
aanleiding van het overlijden van Kafka op 3 juni van dat jaar.
De publikatie in Vlaamsche Arbeid wordt afgesloten door de volgende regels:
Franz Kafka overleed, veertig jaar oud, deze zomer te Praag. Ziekte, waarvan het
dwingende einde hem bekend was, droeg hij met geduldige lach, die zich in zijn
werk weerspiegelt. Zijn testament bepaalt dat alles wat in manuscript bestaat, moet
verbrand; hetgeen reeds uitgegeven, mocht niet worden herdrukt. Max Brod, zijn
testamentvoltrekker, zal zich aan deze bepaling niet onderwerpen, doch het gehele
oeuvre van zijn vriend publiceren.
Toen Kafka in 1912 verzocht werd werk te publiceren, kon hij er eindelik, en
kiezend onder een menigte manuscripten, slechts toe besluiten deze poëmata in proza
te publiceren die onder de naam ‘Betrachtung’ in 800 exemplaren bij Rowohlt het
licht zagen, en onder dewelke wij deze, die hier vertaald, hebben gekozen.
Uit het hier vertaalde moge zijn superieure geestelike houding blijken.
De Vertaler.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in Vlaamsche Arbeid
de volgende afwijkingen:
blz. 104,

r. 11: loketten ] lokketten
hoerra
r. 17: hun ] hen

hoera ]

blz. 105,

r. 8: beiden ] beide
2de verhaal, r. 1:
Hedenmorgen ] Heden morgen

blz. 106,

r. 5: bizondere ] biezondere
avond ] avend

r. 9:

Diergaarde voor kinderen van nu
Eerste reeks
Deze verhalen werden gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, 21ste jaargang, nr. 6-7,
juni-juli 1926, blz. 206 t/m 211. Het handschrift hiervan is in het bezit van H. Dirkx
en bestaat uit 7, aan éen zijde met zwarte inkt beschreven, gelinieerde blocnotevellen.
Deze reeks is waarschijnlijk op het eind van 1924 en gedurende 1925 ontstaan, gezien
de brief die Van Ostaijen op 21 jan. 1925 aan J. Muls, de redacteur van Vlaamsche
Arbeid, schreef en waarin hij meldde: ‘Ik werk aan kleine schetsen van dieren en
pseudo-dieren (b.v. “de Uil”, “de Zondagsruiter”, “de Winkeljuf”, “de
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Fonograaf”, “de Marabout”, “de Yack”, “de Wolf” in het frans “le loup” (het masker)
enz.)’. Van de verhalen DE BIJ, DE ZONDAGRUITER en HET KONIJN bestaan nog andere
handschriften, in het bezit van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
te Antwerpen, die kennelijk aan het hierboven genoemde handschrift vooraf zijn
gegaan en ook naar het uiterlijk als kladhandschriften beschouwd kunnen worden.
Het kladhandschrift van DE BIJ komt voor in het onder Nagelaten Proza beschreven
handschrift met de tweede reeks van de DIERGAARDE VOOR KINDEREN VAN NU.
De tekst hiervan luidt als volgt:

De Bij
Omdat hij de heren van de here-theorie een dienst wou bewijzen, schiep God de bij,
- beter het kompleks: de bijenstaat. Toen hij met deze schepping klaar was, nodigde
hij Barrès en Houston Stewart Chamberlain uit deze staat te komen bewonderen. ‘Er
is’ deed hij deze heren weten, voor jullie wat te leren. Barrès kwam en Chamberlain.
Zij vonden deze bijenstaat een uitmuntende schepping, de concretisering van de idee
der orde rond de monarchale kern: de koningin. En zij beloofden van dit voorbeeld
in ruime mate gebruik maken. Barrès en Chamberlain waren door dit bezoek
aangenaam ontroerd en toen zij afscheid namen, zei Houston Stewart tot Maurice
dat de schepper wel niet zo dom als hij er uit zag.
Er wordt over de bijen veel geschreven en veel gepraat. Het is niet al goud wat
glinstert.
Het kladhandschrift van DE ZONDAGRUITER, in zwarte inkt op een folioblad uit een
kasboek geschreven, bevat op de achterzijde een klein fragment van DE LEEUW. De
tekst van dit laatstgenoemde fragment luidt als volgt:
Van de belg. leeuw is niet veel te zeggen. Het is een dier dat, jong nog, reeds totaal
verbruikt is. Indien niet de Quakers daarvoor hadden gezorgd hem een amerikaanse
bewaker bij te geven, die daarop moet letten, 's morgens en 's namiddags de belgiese
leeuw voor een bord Quaker Oats te plaatsen, de belgiese leeuw zou gewis van honger
omkomen. De Quakers zouden wel graag de bewaker terugroepen, doch zij wagen
het voorlopig niet goed.
De tekst van het kladhandschrift van DE ZONDAGRUITER, waar geen titel boven staat,
vertoont, op afwijkingen in interpunctie na, de volgende varianten ten opzichte van
de tekst in deze uitgave:
blz. 109,

laatste verhaal, r. 1: op aarde ] op de
aarde
r. 2: [gehele regel] ] gans éen
zonder schaduwbulten glimde
r. 3:
papiertjes en sigareneindjes ] papiertjes

blz. 110,

r. 1: en in de daartoe speciaal opgestelde
] en netjes in de
r. 2: op het peil van
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een milde warmte was geregulariseerd ]
een milde warmte was bepaald
r. 3:
volledig hun taak ] hun taak volledig
gelijkelik ] gelijk
r. 4: uitwaaierden ]
verdeelden
de Vader ] God
fijne
] fijn
r. 5: opperste ] volmaakt
r.
6: volmaken gaf ] maken schonk
r. 7:
tweevoudigheid ] twee-eenheid
getuigen voor ] een getuigenis van
r.
8: geheel ] gans
r. 10: geknipte, fraaie
] fraaie r. 14: volgen en dat ] volgen, dit
is opdat daardoor
r. 15: [gehele regel]
] zijn zonder het door-elkaar der
voertuigen hetgeen de zondagruiter en
zijn tamme paard zou kunnen
r. 16:
gaat gemoedelik het ] gaat het
r. 17:
door de stad gedragen ] de stad
doorgedragen
r. 18: Wij hebben ]
Onze eeuw heeft
Het kladhandschrift van HET KONIJN is met zwarte inkt dwars op éen zijde van
een uit een notitieboek gescheurd dubbel blad geschreven en vertoont, op varianten
in de interpunctie na, de volgende afwijkingen ten opzichte van de tekst in deze
uitgave:
blz. 111,

tweede verhaal, r. 1: Zo zielsgraag had
het konijn gekend ] Het had zou
zielsgraag gekund
r. 2: het ] me
gekend ] gekund
r. 2/3: niet. Zo iets
kan men niet weten. Het ] niet. Het
r.
3: het was ] toch was het
r. 4: het het
geheim van de lach zo nabij ] hij het
geheim zo zeer nabij
niet ] zelf niet
r. 5: Dáár
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vond het ] Daar vond hij
r. 6: het ] hij
Dit nu is ] Dit is
r. 7: valt ] ligt
r. 8: om de ] om gevonden
r. 9: daar
het ] daar hij
blijf ] blijft het konijn
zich ] hij ze
r. 10: [gehele regel] ],
onbeholpen en zonder het zelf te willen.
r. 11: Uit zijn ] Uit z'n
Doch ]
Maar
r. 12: het de ] hij de r. 14: is ]
van de soort is
blz. 112,

r. 1: zijn ] z'n
r. 1 t/m 6: Het duurt [..]
slecht. ] Het zal nog wel een tijdje duren
alvoor in het raseigen zal zijn overgegaan
het bewustzijn dat het voordeliger is,
waar ligt gloeit in de nacht, te luisteren
naar de stem van de vrees dan naar deze
der nieuwsgierigheid. Dan zal het konijn
een ongezonde van een gezonde
nieuwsgierigheid onderscheiden. Maar
het zal nog wel een hele tijd duren alvoor
deze kennis raseigenschap zal zijn
geworden, want het konijn is niet wat je
zou kunnen noemen een goeie leerling.

Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie van de eerste
reeks der DIERGAARDE VOOR KINDEREN VAN NU in Vlaamsche Arbeid de volgende
afwijkingen:
blz. 107,

r. 3: Löwenbräu ] Löwenbraü
r. 9:
zuiver ] zuivere
r. 11: dierenepos ]
dierenëpos
r. 31: halen ] lopen

blz. 108,

r. 11: ). ] .)
Löwenbraü

blz. 109,

DE BIJ, r. 1: Hij ] hij

blz. 110,

titel: DE KIOSKJUFFROUW ] DE
KIOSKJUFVROUW
r. 1: kioskjuffrouw
] Kioskjufvrouw r. 2/3 en 10:
kioskjuffrouw ] kioskjufvrouw

blz. 111,

tweede verhaal, r. 2: zo ] zoo
] gekund
r. 5: Dáár ] Dààr
]ze

blz. 112,

r. 5: zo ] zoo

r. 29: Löwenbräu ]
r. 4 en 6: .’ ] ’.

gekend
r. 7: je

Het eerstbeschreven handschrift van de eerste reeks der DIERGAARDE VOOR
dat kennelijk als kopij voor de publikatie in Vlaamsche Arbeid

KINDEREN VAN NU,
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gediend heeft, vertoont de volgende afwijkingen ten opzichte van de tekst in deze
uitgave:
blz. 107,

r. 3: Löwenbräu ] Löwenbraü
zuiver ] zuivere

r. 9:

blz. 108,

r. 10: dichtst ] dichst
] Löwenbraü

blz. 109,

DE BIJ, r. 1: Hij ] hij
heretheorie ]
hereteorie
r. 4: .’ ] ’.
r. 9: terugreis
] terugweg
titel: DE ZONDAGRUITER
] DE ZONDAGSRUITER

blz. 110,

r. 11: vergroeid ] vergroeit
titel: DE
KIOSKJUFFROUW ] DE KIOSKJUFVROUW
r. 1, 2/3 en 10: kioskjuffrouw ]
kioskjufvrouw

blz. 111,

r. 15: ). ] .)
tweede verhaal, r. 2:
gekend ] gekund

r. 29: Löwenbräu

Vier proza's
Deze prozastukken werden gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, deel 23, afl. 1-2,
1928, blz. 42 t/m 46.
Alleen van O GIJ, MIJN SCHONE EENZAAMHEID is een handschrift bekend, in het
bezit van mevr. Y. Burssens-Goubet en reeds beschreven in deel II, onder STILLEVEN,
op blz. 264 van de eerste en blz. 271 van de tweede en derde druk.
Gezien een brief van Van Ostaijen aan Jozef Muls, waarin hij op 27 december
1927 schrijft: ‘Ik zend u hiermee “Vier proza's” van een genre dat sedert een jaar
mij erg bezig houdt.’ zijn deze stukken in de loop van 1927 ontstaan.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in Vlaamsche
Arbeid de volgende afwijkingen:
blz. 113,

r. 4: junie ] Junie
] wekelikheden

r. 21: werkelikheden

blz. 114,

r. 6: de barbier ] den barbier
r. 12:
Dag te ] Dag, te
r. 32: .’ ] ’

blz. 115,

r. 3: hadt ] had
r. 13: stift met het ]
stift het
tweede verhaal, r. 1: maart ]
Maart
r. 9: heb je ] hebt ge
café ]
kaffee

blz. 116,

r. 1: het ritme ] de ritme
bizonder ] biezonder

r. 13:

Het handschrift van O GIJ, MIJN SCHONE EENZAAMHEID vertoont, op enkele
afwijkingen in de inter-
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punctie na, de volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze uitgave:
blz. 115,

tweede verhaal, r. 6: naar een ] op
afloopt, waarachter ] loopt, daarachter r.
8: een vermoeiende ] een zeer
vermoeiende
geweest zijn ] zijn
geweest
r. 9: café links, als je uit het
park komt en ] kaffee links en
r. 10:
dat ] daar

blz. 116,

r. 1: volheid ] volte
haar zin heeft in
het ritme ] alleen is naar de ritme
r.
2: r. 11: blij ] blijde
men, hoe ook, vandaag ] men niets nu
r. 4: gans ] zeer r. 6: verdraagt ] draagt
r. 7: de anderen ] genen
r. 8: toch
verwonderen zich ] verwonderen zich
toch,
r. 9: niet éen ] geen
r. 12:
van de bruid ] van bruid
r. 13:
bizonder ] biezonder
r. 14/15: er in
hem iets onvoldaan bleef ] er iets bleef
onvoldaan
r. 16: zo maar ] zonder tol
r. 17/18: Hij heeft mij niet de tol van
enige belangstelling betaald ] Hij betaalde
niet de tol van enige belangstelling

Kluwen van Ariadne
Deze prozastukken werden gepubliceerd in Avontuur, 1ste jaargang, nr. 1, februari
1928, blz. 5 t/m 11.
Van de laatste drie verhalen, OPTIMISTIESE REEKS, MENSELIKE
ONVOORZICHTIGHEID en KEERZIJDE VAN DE MEDALJE is een kladhandschrift
teruggevonden, bestaande uit drie gelinieerde blocnotevellen, waarvan de eerste twee
aan beide zijden en het derde aan éen zijde beschreven is. Dit handschrift is thans in
het bezit van het A.M.V.C. en werd tot en met de negende regel van de achterzijde
van het tweede blad met zwarte inkt geschreven. Vanaf de regel ‘En het
merkwaardigste: ik zeg het hun zo direkt...’ (blz. 121, r. 6) werd het handschrift met
paarse inkt voltooid.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in Avontuur de
volgende afwijkingen:
blz. 117,

tweede verhaal, r. 15: geconcentreerde ]
gekoncentreerde

blz. 118,

derde verhaal, r. 4: Piraeus ] Pirraeus
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blz. 119,

r. 2: Piraeus ] Pirraeus

blz. 120,

tweede verhaal, r. 15: bizonder ]
biezonder
r. 23 t/m 27: karnaval ]
karneval

blz. 121,

r. 6: hun ] hen
r. 24: niks van af ] niks
af
r. 25, 29 en 36: karnaval ] karneval

Op de afwijkingen in spelling en interpunctie na vertoont het kladhandschrift de
volgende varianten ten opzichte van de tekst in deze uitgave:
blz. 118,

tweede verhaal, r. 2: in alle kamers ] in
al deze kamers
r. 3: had kunnen zijn
] hadde geweest
r. 6: hij zijn ] hij, aan
zijn
r. 8: me ] mij
r. 9: voor zover
zij de dief raakt ] die alleen het avontuur
van de dief onder ogen had
r. 11 t/m
14: de lade van [..] geladen.’ ] zijn
nachttafeltje kontrolleerde. Hij zag wat
er gebeurd was, vond het briefje en zegde
tot zijn vrouw: ‘goed dat die dief een
optimist was. Er zaten geen kogels in het
magazijn.’
derde verhaal, r. 1: beter ] ook
r. 3/4:
denkt: deze [..] heten - ] denkt dit is de
terreur van de Pirraeus,
r. 5: dan toch
lang reeds ] ten minste
r. 6:
Brouwersvliet ] Vingerlingstr.
u ] er
r. 7: wel is waar Heleen, Heleentje ]
wel Heleentje
r. 7/8: garandeert niet
[..] Helleen ] wil niet zeggen dat zij van
Attica komt), deze Heleen dus
r. 8/9:
kon zijn, [..] verliet ] kon zijn) verliet
r. 10: uit de buurt van de Brouwersvliet
] der Vingerlingstr.
r. 10/12: in
dezelfde [..] Themistokles). ] voor wat
betreft het ledikant van Heleen in
dezelfde zin had gehandeld.

blz. 119,

r. 1: op goed ] op 't goed
r. 2: het ] dat
Piraeus ] Pirraeus
r. 4: [gehele
regel] patchouli zo maar, wilt ge 't,
r.
8: diepte hem daaruit op ] kon hem
daaruit wegrukken. Hij zag naar de grond.
r. 9: er mee ] daarmee
r. 11:
donkerte ] gene donkerte, die er heerst op
de Brouwersvliet rond middernacht r. 12:
grijs van ] van grijze
r. 13: elders nog
] nog elders
r. 14: draaide het ]
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draaide het in
r. 15: erg ] zeer
zeer
] erg
r. 18: tijdje ] tijd
r. 19: iets ]
hem een ietsje
r. 20: bleek even ] was
wel wat
r. 22: Waarachtig ik ben ] Ik
ben waarachtig
r. 26: kousen, een ]
kousen, 'n
en een nieuwe ] , 'ne
nieuwe
r. 27: En, zijn intuïtie [..]
woorden ] En hij voegde er, zijn intuïtie
volgend,
r. 30: er. ] er?
auto stil
vlak ] auto, vlak
r. 31: misschien wel
Perikles kan heten ] Themistokles zijn
kan
r. 32: uit en ] uit. Hij
r. 33:
Om ] Omdat
r. 35: auto ] automobiel
r. 36: hoeft nauweliks aan-geduid ]
behoef ik nauweliks aan te duiden
r.
37: de ] om de
r. 39: wensen. Dan
heeft hij de hand weer geopend ] wensen
en dan weer losgelaten
r. 41: hoge ]
zijden
op de ] op
r. 42: hij aan ]
hij, half weigerend nog, aan
blz. 120,

r. 1: achter mekaar ] zo maar achtereen
tweede verhaal, r. 2 en 6: plakkaten ]
plakkaarten
r. 2: korte ] korten
r.
8: getrokken ] gesteld
r. 9: wilde ]
wou
r. 13: mag ] zou
iemand ] een
man
r. 15: bizonder ] biezonder
r. 19 en 31: plakkaat ] plakkaart
r. 19:
dit ] deze
r. 21 en 22: ge ] gij
r.
21: het ] zijn
r. 23 t/m 27: karnaval ]
karneval r. 23: mij, mij hoort ge, maak
] mij maak
r. 24: voegt ] ge weet,
voegt
r. 24/25: toe, ge weet een
waarachtige karnaval, een ] toe, een
waarachtige, een
r. 26 en 30: Ha ] Ah
r. 26: begrijpt toch wat ] begrijpt wat
r. 27: mij voor hun kar ] me voor
hunne kar
r. 28: zeg alleen dit: ] zeg
r. 32: kortom al de tronies van de
ontucht ] enzovoort
r. 33: En ziehier
] Ziehier maakte ] gemaakt heb

blz. 121,

r. 1/2: Begint ge te begrijpen? ] Begrijpt
ge het nu?
r. 2: Ha ] Ah
r. 2/3:
zaal waar de mensen zich vermaken,
neen, een ] zaal, een grote
r. 3: ge nu
hier die ] ge die
r. 4/5: papieredrek
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rondtrappen en scharrelen? ] hopen
konfetti trappen?
r. 5: het in hun drek
] het, is 't niet, die in hun drek trappen
r. 5/6: dàt heb ik hun gezegd ] ik heb
gezegd
r. 6/7: hun zo direkt ] hen
direkt r. 8: bedoel ] doel
r. 8, 14 en
17: ha ] ah
r. 9/10/11: faun, deze [..]
getekend staat. ] faun, een stinkende bok,
dat is hij en dat ziet ge aan al zijn
ledematen, is 't niet waar, zijn aangezicht
dat nog slechts een geile grijns is en zijn
handen en alles alzo. r. 12/13/14: geen
dans [..] duidelik haar ] niet dansen is het,
wel de geile bok die deze
van-vooraf-veroverde zeug naar de plaats
der ontucht sleept. Ziet ge haar vlees.
Wel. Ziet-ge hoe haar kleren op het geile
berekend zijn? Wat betekent mijn
houding. Ziehier, ik zeg haar
r. 15:
herhaald tekens ] voortdurend tekenen r.
16: tekens ] tekenen
r. 17: dat ik, na
] dat na
r. 18/19: een beetje [..] buiten
adem ] mijn vriendelike zegsman enigzins
buiten adem blijkt
r. 22: zedelike
propagandaschilder. Zonder ]
zedelike-propagandaschilder. Deze
opdrachtgever, in wiens armen ik mij
vooreerst geworpen had, nam mij daarna
zachtjes onder de arm en zei toen, zonder
r. 23: geestdrift, begon deze man: ‘Je
] geestdrift: ‘Je r. 24: huis. Sst..., daar ]
thuis. Sst., vriend, daar
r. 24/25: Weet
je [..] heb van ] Ik moet je een heerlik
ontwerp tonen van
r. 25: karnaval ]
mijn balreeks van Karneval
r. 26/27:
dit plakkaat overtreft waarachtig alles ]
deze plakkaart overtreft alles
r. 27:
werd.’ ] werd. Alles, zeg ik, ik ben niet
vervaard en nochtans ik ben een kenner,
dat wil zeggen iemand die bescheiden
oordeelt en niet lichtvaardig. r. 28: ‘Je
denkt toch zeker niet ] ‘denk jij soms
r. 29: op karnaval te vinden, wat? Een
sigaar? ] te vinden dat de moeite waard
is om K. voor te stellen.
r. 30: elk jaar
] jaarliks
r. 30/31: talent. [..] Maar ]
talent weten te loven. Maar goddank,
r. 32: we iemand als Lukas j we Lukas
r. 33: doet die man dat? ] bereikt hij
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zijn effekt? zijn knal-effekt!
r. 34:
vent ] vent toch
r. 36: karnaval-bal.
De ] Karneval-bal. En de die verleden
] die zich verleden
nog zich lieten
beet nemen, hebben ] nog lieten beet
nemen en elke half-uur op hun uurwerk
keken of ze niet alweer [? moeilijk
leesbaar] konden heengaan, hebben
r. 37/38: Maar jawel, [..] onze vriend ]
Maar nu laat ik overal de plakkaten van
onze vriend Lukas
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r. 39: dan ] als
r. 40: antwoordt ] zegt
niet waar ] je weet het
r. 41:
verwacht de redding van een strohalm ]
poogt aan een strohalm steun te vinden
r. 41/42: beeld. Hoe [..] kijk nu eens ]
beeld. Een plakkaat is voldoende, als het
er maar een goed is.
blz. 122,

r. 1: hier, wat zeg je van ] Wat zeg je b.v.
van
r. 4: meesterlik ] schitterend

5. Nagelaten Proza
Portret van een jonge maeceen
Het manuscript van deze groteske, in bezit van mevr. E. Pringsheim, is een blauw
gekaft schoolschrift met Duits etiket, bestaande uit 19 bladen (oorspronkelijk 20. het
17de blad is uitgescheurd), lichtblauw gelinieerd, waarvan de eerste 11, uitsluitend
aan de voorzijde met zwart potlood zijn beschreven. De datum van ontstaan is
onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 125,

r. 3 en 5: nog ] noch
r. 4: stereotiepe
] stereotiep
r. 8: fyzies ] fizies r. 13:
Namiddag- ] Namiddag
r. 19 en 21:
entree ] entrée
r. 22: reliëf ] relief r.
27: Kunstkritici ] Kunstcritici
r. 32: intuïtief ] - intuitief
r. 33: geërfd ]
geerfd r. 35: bekommert ] bekommerd
r. 37: positieve ] pozitieve

blz. 126,

r. 4/5: discrétion ] discretion
r. 10:
café ] cafe
hun hun ] hen hun
r.
11: betaalt ] betaald
kategorieën ]
kategorien
r. 23: Pagliaccio's ]
Paglacio's r. 27: large ] larges
r. 29:
‘je ] je
r. 34: vergeten.’ ] vergeten’.
r. 36: basis ] bazis
). Hij ] ) Hij

blz. 127,

r. 1: groten ] grote
r. 5 en 9:
duizenden ] duizende
r. 19/20:
onderscheid ] onderscheidt
r. 20:
honderden ] honderde
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De bankroet-jazz
Het handschrift van dit filmscenario, in het bezit van mevr. Y. Burssens-Goubet,
geschreven in blauw-zwarte inkt, bestaat uit: 1 dubbel gelinieerd foliovel, aan vier
zijden beschreven, 1 enkel gelinieerd foliovel, aan beide zijden beschreven, 1 dubbel
ongelinieerd foliovel, aan vier zijden beschreven (op de 4de blz. onderaan staat het
gedrukt briefhoofd van het 2de bureau van de ‘administration communale’ van de
‘Ville d'Anvers’), 1 enkel ongelinieerd foliovel, aan beide zijden beschreven, 1 enkel
ongelinieerd foliovel, aan éen zijde beschreven (op de achterkant een drukwerk van
het ‘Gouvernement d'Anvers’, gedateerd ‘le 7 janvier 1915’ en getiteld ‘Lutte contre
la rage canine’), 1 enkel ongelinieerd foliovel, aan éen zijde beschreven (op de
achterkant een drukwerk van het ‘Gouvernement Antwerpen’, gedateerd ‘den 7e
Januari 1915’ en een ‘Verordening over de bevordering van de paarden- en veeteelt’
in het Duits, Nederlands en Frans bevattend), 1 enkel ongelinieerd foliovel, aan éen
zijde beschreven (op de achterkant een drukwerk van het ‘Gouvernement d'Anvers’,
gedateerd ‘le 12 janvier 1915’ en getiteld ‘Arrêté’), 1 dubbel gelinieerd foliovel, aan
vier zijden beschreven en 1 dubbel gelinieerd foliovel dat aan drie zijden beschreven
is.
De gebruikte stadhuispapieren (die verder in geen enkel handschrift voorkomen)
doen vermoeden dat het scenario kort na het verlaten van Antwerpen, doch - gezien
het voorkomen van Noske in het stuk - toch in de loop van 1919 werd geschreven.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 128,

1, r. 3: voor de ] voor het
2, r. 2: kevie
] kevig [in het handschrift van Gaston
Burssens verbeterd in: kevie]
2, r. 3:
gevangen. ] gevangen in een kotje [in een
kotje waarschijnlijk door G.B.
doorgestreept en vervangen door: .]
4, r. 1/2: Révérences ] Revérences
5,
r. 5: ventjes ] ventjes [door G.B.
verbeterd in: mannetjes]

blz. 129.

r. 1/2: financiële ] finantiële

blz. 130,

titel: Tweede deel. Het Dadakabaret ] 11.
Het Dadakabaret.
11, r. 4: versterkt.
] versterkt
r. 13: ). ] .)
12, r. 3:
Dan ] dan
r. 4: Knal. ] Knal
r. 7:
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Het ritme ] De ritme [door G.B. verbeterd
in: Het rhytme]
r. 10 en 12: dactylo's
] dactilo's [door G.B. verbeterd in:
dactylo's]
13, r. 1/2:
Götterdämmerung ] Götterdammerung
blz. 131,

14, r. 1: dactylo's ] dactilo's (zie boven)
16, r. 9: S T R A AT . ] S T R A AT

blz. 132,

18, r. 2: dactylo's ] dactilo's
r. 4: La ]
la
r. 8: In het ] In de
r. 10:
Concierges ] Consciergen
r. 11:
Klavierleraressen ] Klavierleeraressen

blz. 133,

r. 4: hijsen ] heisen
] simetriese

blz. 134,

r. 6: Verbouwerering ] Verbauwerering
r. 13 en 14: dactylo's ] dactilo's
21, r. 8: duizenden ] duizende
r. 13:
terugdeinzen ] terugdeinsen

blz: 135,

r. 16: Paroxisme ] Paroksisme
r. 21:
in het ] in de
22, r. 5: vier ] vijf r. 7:
Katholieke ] Katolieke

blz. 136,

r. 4: ). ] .)
25, r. 6: cocottes ] kokotten
27, r. 2: polaire ] polare
28, r. 1:
Symbolies ] Simbolies
r. 2: Precies ]
Preciese
r. 3: ). ] .)
onder r. 5:
einde van het 2e deel

blz. 137,

31, r. 7: bankjes ] bankies
r. 7/8:
mathematies-symbolies ]
matematies-simbolies 33, r. 4: Het ] De

blz. 138,

eerste plakkaat, r. 3: hun ] hen tweede
plakkaat, r. 6: schatkistbons aan 6½% ]
schatkistbon aan 6½

blz. 140,

40, r. 2: fluiten (in ] fluiten, (in
41, r.
4: de ] het
r. 9 en 10: financiën ]
finanties
r. 16: levensmaxiem ]
levensmaksiem
r. 17: r e n t e n i e r .’
] rentenier

blz. 141,

r. 1: Extase ] Ekstase
r. 2: financiën
] finanties
[De teksten van 42 en 43
staan in het handschrift in omgekeerde
volgorde, maar door de verbetering van
de oorspronkelijke, reeds foutieve,
nummers 41 en 42 in 42 en 41 is de

r. 5: symmetriese
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omzetting aangegeven] 42, r. 3:
L'archevêque ] L'archévèque 44, titel:
44 ] 43
45, titel: 45 ] 44
blz. 142,

[Ook de teksten van 46 en 47 staan in het
handschrift in omgekeerde volgorde,
maar door de verbetering van de
oorspronkelijke nummers 45 en 46 in 46
en 45 is de omzetting aangegeven]
47, r. 2: verbouwerering ] verbauwerering
r. 5: ). ] .) r. 7: Léon ] Leon
48, r.
1: financiën ] finanties [tussen 48, r. 2 en
3 staat in het handschrift het nummer 48
doorgestreept en daarnaast: (49)] 49,
titel: 49 ] 48 [ook alle volgende nummers
zijn in het handschrift 1 lager dan in deze
uitgave] 49, onder r. 4: einde van het 4e
deel.
Vijfde deel ] 5e deel.
50, r.
5 t/m 10: [deze regels staan in het
handschrift onder de borden,
voorafgegaan door een verwijzingskruis,
dat echter in het gedeelte boven de
borden, waar vijf regels zijn
doorgestreept, niet herhaald wordt]

blz. 143,

eerste bord, r. 2 en 52, r. 9: referentiën ]
referentien
tweede bord, r. 3: sérieux
] sérieux,
51, r. 1: éen ] een
r. 2:
representatief, over ] representatief over
r. 5: neiging ] nijging
52, r. 8:
Charlots ] Charlot's
noot, r. 3: zo ] zó
r. 4: kontroleren ] kontrolleren

blz. 144,

r. 6: geeft ] geven
r. 10: km ] klm.
53, r. 1: financiën ] finanties
r. 3:
finansministerie ] finantieministerie
r. 11 en 16: provincie ] provintie
r.
13: reiskoffers (mooi zwijnsleder). ]
reiskoffers. (mooi zwijnsleder.)
54,
r. 1: financiën ] finantiën
r. 4:
financieel ] finantiëel
55, r. 1:
delegatie ] degelatie

blz. 145,

r. 1: Charlots ] Charlot's
r. 3: bij
middel daarvan ] daarvan bij middel
56, r. 10: lied (in ] lied. (in
r. 11: ). ]
.)

De kudde van Claire
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Het handschrift van deze groteske, in het bezit van mevr. Y. Burssens-Goubet, is een
geniet doch ongekaft cahier, rood op snee. De 40 gelinieerde bladen die het bevat,
zijn slechts aan éen zijde met zwarte inkt beschreven, uitgezonderd de 6de, 12de,
14de, 20ste, 23ste, 24ste, 26ste, 30ste en 37ste bladen, die op de achterzijde éen of
enkele regels bevatten behorend bij de daar tegenover staande tekst en het 40ste,
laatste blad, dat aan beide zijden is beschreven. Het 34ste blad bevat
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slechts 5 regels tekst en aan de voet van de laatste bladzij van het handschrift staat
de datering: Maart-Mei 19.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 146,

motto, r. 1: Margot ] margot
motto,
r. 3: MARGUERITE D'AUTRICHE ]
(MARGUERITE D'AUTRICHE)
r. 1:
achttien jaar ] zeventien [doorgehaald en
verbeterd in: achttien] jaar jaar
r. 4:
achttienjarige ] zeventienjarige
r. 6:
detailverklaringen ] détailverklaringen r.
24: vijf en twintig ] vijf-en-twintig

blz. 147,

r. 3: baseren ] bazeren
r. 8: goede
romanciers ] histories-materialisten [in
potlood doorgestreept en verbeterd in:
goede romantier]
r. 25: typering ]
typisering r. 26: gekristalliseerd ]
gekrystaliseerd
r. 29: aankomt ] op
aankomt
r. 34: gekommentarieerd ]
gekommenteerd
r. 39: konklusie ]
konkluzie

blz. 148,

r. 1: sganarelle ] scagnarelle
r. 2:
Positief ] Pozitief
r. 9: hun ] hen r. 10:
zo ] zó
r. 16 en 17: achttienjarige ]
zeventienjarige
r. 19: ‘Demi-Vierges’
] ‘Demi-Vierges’ van mijn kollega
Marcel Prévost [deze laatste woorden met
potlood doorgestreept]
r. 21: gebruik
] gebruiken
r. 23: zelf ] zelfs
r. 25:
zou ] zij
r. 28: achttien ] zeventien
r. 41: o'clock-lachen ] o-clock-lachen

blz. 149,

r. 1: achttienjarige ] zeventienjarige
r. 20: achttien ] zeventien
r. 23 en 25:
operette ] operet r. 32: gekristalliseerd
] gekrystaliseerd

blz. 150,

r. 1: zich-aan-het-leven-vasthouden ]
zich-aan-het-leven vasthouden
r. 4/5:
insgelijks ] insgeliks
r. 9: filosofie ]
filozofie
r. 24 en 28: fantasie ]
fantazie r. 24: zelfs ] zelf
r. 25, 26 en
36: resultaat ] rezultaat
r. 29/30:
metamorfoseert ] metamorfozeerd
r.
32: doen ] doe
r. 42: specialisaties ]
specialitaties aktie ] actie
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blz. 151,

r. 18: ‘Zij ] zij
r. 29: rastaquouères ]
rastaqouères
r. 37: (die ] die r. 39:
‘Aases dood’ ] Aases dood
r. 39/40:
de overige kliënteel niet onvoorwaardelik
op prijs stelde ] niet onvoorwaardelik aan
de overige kliënteel beviel [dit laatste
woord is doorgestreept en vervangen
door: op prijs stelde]

blz. 152,

r. 1: anderen ] andere
r. 4:
variété-theaters ] variétés-theater's
r.
17: voor wat ] voor het wat
r. 21:
waarna hij ] waarna
r. 22: insgelijks
] insgeliks r. 28: dan, het opende hun ]
dan het opende hen
r. 32: ‘Geluk ]
Geluk
noot, r. 1: Overtuigen: bewust
] overtuigen: Bewust
noot, r. 2:
materieel ] materiëel

blz. 153,

r. 11 en 12: dat ] die
r. 21: nog ] noch
r. 22: hechtte ] hechte
r. 23:
rastaquouères ] rastaqouères
r. 23 en
26: sympathie ] sympatie r. 31: details
] détails
Details ] Détails
r. 35:
contemplatie ] comtemplatie noot, r. 3:
aberratie ] abberratie

blz. 154,

r. 2/3: Zulke simultaneïteit ] Zulk
simultaniëteit
r. 11: rastaquouères ]
rastaqouères r. 22: eenmaal ] éenmaal
r. 41: bizonder ] biz.

blz. 155,

r. 1/2: individueel- ] individuëelr. 9:
verveelt ] een echter
r. 10: levendigs
] levendig
r. 14: zowel ] zówel
r.
26 en 27: superioriteit ] superioteit r. 30:
usuele ] usuële
r. 41: dusdanig, ]
dusdanig
ganse ] gans

blz. 156,

r. 10: halsboorden ] halsborden
r. 18:
tee's, de tingeltangels ] tees, de
tingeltangel r. 21: bier- ] bier
r. 23:
cocotte ] kokotte
r. 24: ‘Mais ] Mais
‘Aannemen.’ ] ‘Aannemen’.
r. 25: .’
] ’.
r. 29: Fysiek en metafysiek ]
Fiziek en metafiziek
r. 30: insgelijks
] insgeliks
r. 37: heideheuvel, ]
heideheuvel r. 39: éen ] een

blz. 157,

r. 3: Débâcle ] Débacle
r. 4: artificieel
] artificiëel
r. 11: rastagroep ] rasta
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groep r. 14: geblaseerde ] geblazeerde
r. 40: rococo ] rokoko
blz. 158,

r. 2: de kosmos. Atheïsme ] het kosmos.
Atheïstisme r. 4, 7, 32 en 34: februarie
] Februarie
r. 5: zo ] zó
r. 12: lief,
] lief
r. 38: resultaat ] rezultaat r. 42:
picon- ] pikon-

blz. 159,

r. 3: vier- ] vier
r. 4: zoveel ] zóveel
r. 6: plateau's ] plateaus
r. 7:
dubbele ] dubbel
r. 14: order ] orde
r. 18: feeërie ] féerie
r. 21:
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details ] détails
r. 23: ritmiek ]
rytmiek
r. 28: stad, ] stad
r. 36:
feeërieke ] feëriese
r. 39: de kosmos
] het kosmos
blz. 160,

r. 2: groot ] grote materiële ] materiele
r. 4: feeëriek ] feeries
r. 9:
vernietigd ] vernietigt r. 13 en 14: elan
] élan
r. 14: zou ] zó
r. 19 en 21:
glooiing ] glooiïng
r. 21: ). ] .)
zo
mogelik, ] zó mogelik
r. 22:
onloochenbare ] onlochenbare
r. 25:
waard ] waarde
r. 30 en 33: lila's ]
lilas r. 31: maanden ] maande
r. 32:
bestaat ] bestàat

blz. 161,

r. 1: getemperd licht ] getemperd als licht
r. 5: geven, ] geven
r. 8: mond, ]
mond
r. 20/21: niet-instinkt-zijn ]
niet-instinkt zijn r. 32/33: afgezonderd
] afgecimteerd (? moeilijk leesbaar, zie
facsimile)

blz. 162,

r. 28: kategorieën ] kategoriën
r. 34:
superioriteit ] superioteit
r. 37:
geweest ] gewezen

blz. 163,

r. 1: enigszins ] enigzins
r. 4: kind.’
] kind.
r. 5: - ‘Ja’, ] - ‘Ja, ‘Claire ]
Claire
r. 11: - Ja.] - Ja.’
r. 14 en
15: - Drie ] - drie
r. 14: Jij ? ] Ju ?
r. 22: Ik ] ik
r. 23: ‘Claire [..] benen.’
] Claire [..] benen. r. 24: ‘Uit ] Uit
‘Venus.’ ] ‘Venus’.
r. 25: .’ ] ’.
r.
30: ‘Larie.’ ] ‘Larie’. r. 31: buro: ‘Van
] büro: Van
r. 32: kwantiteit ]
quantiteit r. 34: gebaseerd ] gebazeerd

blz. 164,

r. 6: ene ] eene
r. 15: desillusie ]
desilluzie
r. 19: pianogezanik ]
pianogezannik
r. 27: geweest, ]
geweest
gesympathiseerd ]
gesympathieseert

blz. 165,

r. 1: afzetgebied ] afgezetgebied
zo ] zó
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r. 7:

Camembert of de gelukkige minnaar
Het handschrift van deze groteske, in bezit van mevr. Y. Burssens-Goubet, is een
half, geniet doch ongekaft cahier, rood op snee. De 31 gelinieerde bladen die het
bevat, zijn slechts aan éen zijde met zwarte inkt en vanaf het 23ste blad met
blauw-zwarte inkt beschreven, uitgezonderd het 1ste, 2de en 7de blad, dat op de
achterzijde gedeelten bevat die bij de daar tegenover staande tekst behoren. Onder
de groteske staat op blad 31: Berlijn, Aug. '19.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 166,

r. 2: metafysies ] metafyzies
r. 5:
‘Monsieur ] Monsieur r. 7: eufemisme
] euphemisme
r. 8: ‘Een ] Een
r.
11: Petitjean’ of ‘Jean’ ] Petitjean of Jean’
r. 12: five-o'clock ] five-o-clock
r. 13: geïdentificeerd ] geidentificeerd r.
14: ‘Tiens ] Tiens
r. 16: 't Is ] 'T is
nu ] Nu

blz. 167,

r. 9: hyperromanties en ] hyperromanties,
en
r. 13: zon te willen ] zon willen r.
15: ‘L' ] l'
r. 16: Voilà ] Voila
r.
18: l'hérédité ] l'heredité
r. 19 en 42:
Camemberts ] Camembert's
r. 23:
volledigt ] volledigd
r. 25: barcarol ]
baccarol
r. 26: piëteitvol ] pieteitvol
fase ] faze
r. 32: nivelleert ]
niveleert
r. 34: dat ] die
r. 37: ‘Ah
] Ah

blz. 168,

r. 9: ‘Diogène ] Diogène
r. 20: ‘Men
e
] Men
r. 26: 18de ] 18
.’ ] ’. r.
27/28: enigszins ] enigzins r. 31: ‘zijn
] zijn r. 36: ‘Camembert ] Camembert
r. 41: te ] ter

blz. 169,

r. 4: verkondigd ] verkondigt
r. 17:
quiëtisme ] quietisme
r. 26:
dertienjarige ] dertienjarigen
r. 28:
hiërarchie ] hierarchie
wendde ]
wende r. 30: want ] wat

blz. 170,

r. 5: peil ] pijl
r. 6: ‘Daar ] Daar
r. 7/8: opzienbarends ] opzienbarend r.
11 en 16: leraar ] leeraar
r. 14:
superioriteit ] superioteit
r. 15: ‘En ]
En
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r. 15/16: vleeshouwersjongen ]
vleeshauwersjongen
r. 20:
diskrediteerde ] diskreteerde
r. 28:
deemoedig ] demoedig
r. 29: zelfs ]
zelf
r. 36: , aan ] aan,
r. 39:
kontroleren ] kontrolleren r. 41: kledij
] kleedij
blz. 171,

r. 6: weemoediger ] weemoederig
‘Ik
] ik
r. 10: achttien ] achtien r. 16:
bordeel ] Bordeel
r. 17: extase ]
extaze
r. 26: neigingen ] nijgingen r.
32: hen.’ ] hen.
r. 35: ‘Hij ] Hij
r.
36: vijf-en-dertigjarige ] vijf-en
dertigjarige
r. 36 en 37: enigszins ]
enigzins
r. 41: ‘Als ] Als

blz. 172,

r. 5, 12, 25 en 27: syfilis ] syphilis
r.
5: messcherp ] meszwerp
r. 6: elke ]
enkele
r. 8: .’ ] ’.
r. 13: kontrool
] controol
r. 17: ‘Mon ] Mon r. 24:
metamorfoseerden ] metamorphoseerden
r. 28: de kosmos ] het kosmos r. 34
en 35: funktie ] functie

blz. 173,

r. 7: ekonomiese ] economiese
.’ ] ’.
r. 11: reëel ] reeel
r. 16 en 17:
naïeve ] naïve
r. 40: theorie ] teorie

blz. 174,

r. 1: ‘Dat ] ‘dat
r. 8: Parijs ] Parijzer
r. 10: ‘Enfin.’ ] ‘Enfin’.
r. 12:
‘Wat ] Wat
r. 14: zelfs ] zelf
r. 16:
métier ] metier
r. 20: ‘Ik ] ik r. 25:
Camembert: ] Camembert zich
r.
36/37: superioriteitsgevoel ]
superioteitsgevoel

blz. 175,

r. 7 en 8: baseert ] bazeert r. 9: waarde
] waard r. 10: amoureuze ] amoureuse
r. 13: défaut ] defaut
r. 15: ‘Ah ]
Ah
r. 19: de souvereine ] het
souveraine
r. 23: de ] het
r. 26 en
28: kwaliteit ] qualiteit
r. 32:
neigingen ] nijgingen
r. 36: funktie ]
functie
r. 37: orgaan.’ ] orgaan.

blz. 176,

r. 1: superioriteit ] superioteit
r. 5:
Honderden ] Honderde
r. 14: Want ]
Wat
r. 15: beduidendste ] beduidenste
r. 17: ‘Dat ] dat
r. 17 en 18:
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luxusminnaars ] luxus minnaars r. 18:
jockeys ] jockey's
r. 20: resultaten ]
rezultaten
r. 23: atleten ] athleten
r. 25: ‘als ] als
Biedermeiere kastje ]
Biedermeyere kasje
r. 28: gans ]
ganse
r. 33: vertelde hij: ] vertelde:
r. 36: kast ] kas
r. 37: zelfs ] zelf
r. 40: kast-tijd ] kas-tijd r. 41: kasttijd
] kastijd
blz. 177,

r. 1: kloset ] klozet
r. 7: 5de ] 5e
r. 9: ‘Geen ] Geèn
r. 13: ‘Ik ] Ik zeker
] zeer
r. 17: onaangename ]
aangename
r. 26: kast ] kas
r. 28:
scène ] scene
r. 32 en 33: stadiën ]
stadien
r. 33: fasen ] fazen
r. 39:
autoërotisme ] autoerotisme
r. 41:
alloërotiek ] alloerotiek

blz. 178,

r. 1: alloërotiek ] alloerotiek
r. 3:
autoërotisme ] autoerotisme
r. 8: kast
] kas
r. 8, 22 en 30: kloset ] klozet
r. 12: illusies ] illuzies
r. 13: ontrouw
] onttrouw r. 14: desillusie ] desilluzie
r. 21 en 32: financiële ] finantiële
r. 21: ‘Laat ] Laat
r. 33: décadence ]
decadence
r. 38: sentimentele scène
] sentimentale scene
r. 41: hoort ]
[onleesbaar, zie facsimile]

blz. 179,

r. 5: heeft, is ] heeft - is
r. 13:
gelukkig zijn omdat ] gelukkig omdat r.
13/14: prestatievermogen ] prestatie
vermogen
r. 14: gepredestineerd ]
gepredistineerd
r. 15: oorzaak zijn,
als ] oorzaak, als
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Jus Primae Noctis
Het handschrift van deze dialoog, bestaande uit 6 ongelinieerde en 1 gelinieerd
kwartovel, alle aan beide zijden met blauw-zwarte inkt beschreven en genummerd
van 1 t/m 14, in het bezit van mevr. Y. Burssens-Goubet, is gedateerd: 9-'19.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 180,

ondertitel: Een ] een
auto's ] auto's.
r. 2, 3 en 5 worden in het handschrift
niet afgesloten door een punt.
r. 12:
ik er erg ] ik erg
r. 21: Vind ] Vindt
r. 23: vertelt ] verteld

blz. 181,

r. 4: krapulositeit ] krapuloziteit
r. 18
en 20 worden in het hs. niet afgesloten
door een punt.
r. 21: Daar ] Dáár
r. 26: beiden ] beide
r. 28:
Indianapolis ] Indianopolis
r. 42:
analyseer ] analiseer

blz. 182,

r. 1: désennuyer ] desennuyer
r. 6 en
27 worden in het hs. niet afgesloten door
een punt.
r. 25: vond ] vondt
r. 29:
vergist ] vergis
vreselik ] vrezelik

blz. 183,

r. 11/12: infantilisme ] infantillisme
r. 15: experiment ] eksperiment
r. 18:
Plato ] Platoon
r. 23: details ] détails
r. 24: exces ] ekses
r. 29:
kategorieën ] kategoriën
r. 41: verder.
] verder

blz. 184,

r. 13: Ja. ] Ja
r. 18: noodlottigs ]
noodlottigt [t met potlood doorgestreept]
r. 24: vreselik ] vrezelik
bewijs ]
bewijst

blz. 185,

r. 3: - in ] in
r. 20: voort. ] voort
r. 22: aan ] aan [met inkt doorgestreept]
r. 24: subtraheer ] substraheer
r. 32:
word ] wordt
r. 33: excentries ]
eksentries
Pessimisme- ] Pessisismer. 36: pessimisme ] pessisisme
georiënteerde ] georientiëerde

blz. 186,

r. 6: Niet schuldbewust ] Niet
schuldewust
r. 27: komplex ]
kompleks
r. 36: eens ] een
r. 37:
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verloren. ] verloren
simbool

r. 42: symbool ]

Tussen vuur en water
Dit verhaal werd na de dood van Van Ostaijen gepubliceerd in Avontuur, 1ste
jaargang, nr. 3, april (moet zijn juni) 1928, blz. 10 t/m 18, en was daar gedateerd 6-9
Oktober 1919. Daarna is TUSSEN VUUR EN WATER gepubliceerd in de door Gaston
Burssens verzorgde uitgave Diergaarde voor kinderen van nu, Antwerpen, 1932,
blz. 53 t/m 67. Het handschrift van dit verhaal is niet teruggevonden.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in Avontuur, die
door Gaston Burssens is verzorgd, de volgende afwijkingen:
blz. 188,

r. 11 en 12: komplex ] kompleks
33: funktie ] functie

r.

blz. 189,

r. 4: kurieuze ] kurieuse
r. 12:
Misdaad ] misdaad
r. 15 en 33:
funktie ] functie

blz. 190,

r. 2: analytiese ] analitiese r. 20 en 23:
details ] détails
r. 21: Dáár ] Dààr
r. 27: dáár ] dààr

blz. 191,

r. 18 en 34: systeem ] sisteem
datgene wat in ] datgene in

blz. 192,

r. 3: notoriteit ] notariteit

blz. 193,

r. 33: desillusie ] desilluzie

blz. 194,

r. 4: dáár ] dààr
hoofdfactor

r. 27:

r. 7: hoofdfaktor ]

De generaal
Het handschrift van deze groteske, in het bezit van het A.M.V.C., bestaat uit 12
geruite kwartovellen en 6 gelinieerde blocnotevellen, alle aan beide zijden met
blauw-zwarte inkt beschreven, uitgezonderd het tweede vel dat slechts aan éen zijde
is beschreven. Op de laatste bladzij van het handschrift staat de datering: Oktober 21 November '19.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 195,

r. 22: .’ ] .

r. 27: !, ] ,!

blz. 196,

r. 4: kontroleert ] kontrolleert
r. 10:
stoïcijns- ] stoïcijniesr. 24:
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aarzelende ] aarzelde
r. 31: ‘Ik ] Ik
r. 32: mainteneert ] minteneert
r.
34:
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briljanten ] briljante
r. 35: ‘Deze ]
deze
r. 38: dezen ] deze
.’ ] .
blz. 197,

r. 2: ‘Dat ] Dat
.’ ] .
r. 7:
kwintessens ] quintessens
r. 11: ‘Die
] Die
r. 21: grijsaard ] grijzaard
r.
23: bezwaarlik ] bezwaarliker
r. 27:
empiries ] empyries

blz. 198,

r. 1: suggereren ] suggeren
r. 2 en 3:
u ] uw
r. 5: empiriese ] empyriese r.
7: Wijsheid ] ‘Wijsheid
r. 12: zover
] zóver
r. 16: geatrofeerde ]
geatropheerde
r. 28: karnaval ]
karneval
r. 36: complement ]
komplement r. 38: ‘De ] ‘de
r. 39:
piccolo ] picolo

blz. 199,

r. 2: .’ ] .
r. 3: ?’ ] ?
r. 5:
ekonomiese ] economiese r. 8: oorlog,
de ] oorlog de r. 10: vreselik ] vrezelik
r. 16: complement ] komplement r.
17: Empiries ] Empyries
r. 37:
beduidendste ] beduidenste
r. 41/42:
overwonnenen ] overwonnen

blz. 200,

r. 5: voor ] voor [doorgestreept]
r. 7:
van daaruit theoreties ] vandaar uit
teoreties r. 8: Theoretiese ] Teoretiese
r. 11: essentieel ] essentiëel
r. 18:
tegen-elkaar-stoten ] tegen elkaar-stoten
r. 27: differentiëring ]
differencenciering
r. 28 en 33:
principieel ] principiëel
r. 34 en 39:
basis ] bazis
r. 40: theoretiese ]
teoretiese
r. 42: dat ] Dat

blz. 201,

r. 1: duel; ] duel
r. 3: piccolo's
drukken ] picolo's druk
r. 6: periferie
] peripherie
r. 10: De engelse ] Het
engelsche r. 12: Engelsen ] Eng. r. 14:
thesis ] thezis r. 15 en 16: elans ] élans
r. 18: essentiële ] essentiele r. 25:
juist, dit ] juist dit
r. 27: Engelsen ]
Engelschen
r. 35: middel ] midden
r. 37: te ] ten
gunste, ligt ] gunste
ligt
r. 38: houd ] houdt r. 41:
Theoreties ] Teoreties
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blz. 202,

r. 1: ‘Mijn ] Mijn
r. 3: kwantitatieve
] quantitatieve
r. 4: empiriese ]
empyriese
r. 5: Oorlogszucht ]
Oorlogzucht
r. 7 en 9: oorlogszucht
] oorlogzucht
r. 7: hiërarchie ]
hierarchie
r. 8: ekonomiese ]
economiese
r. 18: Het ] De
r. 39:
Ons ] Onze

blz. 203,

r. 8: deloyauteitsgevoel streeft het na ]
deloyeitsgevoel streeft het naar
r. 11,
13, 20, 21 en 32: .’ ] .
r. 12, 16, 18,
21, 22 en 34: ‘ ] r. 14: piccolo's ]
picolo's
r. 15: berde ] barde
r. 16:
!’ ] !
r. 24 en 26: oorlogszucht ]
oorlogzucht r. 25: enigszins ] enigzins
r. 33: ‘Lakedaimon ?’ ] ‘Lakaidaimon ?’
r. 38: para ] pare
r. 41 en 42: ‘ ] - ‘

blz. 204,

r. 2: individuen, martiaal ] indivuden
martiaal
als ] als [doorgestreept]
r. 14: geenszins ] geenzins
r. 19: De
] ‘De
r. 20 en 22: ekonomiese ]
economiese r. 21: ekonomies ] economies
r. 21/22: gunstig, overwinnen ]
gunstig overwinnen r. 25: Het ] ‘Het
r. 33: komplex ] kompleks
r. 35:
diskuteren ] diskutteren

blz. 205,

r. 2: kwalitaire ] qualitaire
r. 3:
essentieel ] essentiëel
filosofie ]
philosofie r. 11, 12 en 29: oorlogszucht
] oorlogzucht
r. 12: instinkt ] instinct
r. 14: kwantitatief ] quantitatief
kwalitatief ] qualitatief
r. 24: laatsten
] laatste r. 28: aktieve ] aktiefe

blz. 206,

r. 7: oorlogszucht ] oorlogzucht
aktieve ] aktiefe
r. 9: spontaniteit ]
spontanieteit
r. 12: zo ] zó
r. 15
en 17: elan ] élan
r. 18, 20, 34 en 38:
ekonomiese ] economiese r. 21: ideële
] ideeële
r. 23: empiriese ] empyriese
r. 25: gemilitariseerde ] gemilitariceerde
konsekwentie ] konsequentie
r.
32: van twee ] van een volk twee [alleen
volk doorgestreept] leveren, ] leveren
die [die doorgestreept] r. 34: onideële
] onideeële r. 36: berechten ] berechen

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

blz. 207,

r. 4: l'argent. ] l'argent.’
r. 7: elan ]
élan r. 7/8: oorlogszucht ] oorlogzucht
r. 9: pacem! ] pacem!’
r. 16/17:
oorlogszuchtig ] oorlogzuchtig
r. 18:
zelfs ] zelf
r. 18, 19 en 23: !’ ] !
r. 19, 20 en 23: ‘ ] r. 20: ?..’ ] ?..
r. 24: maquereaux ] maqueraux
r. 25,
26 en 38: ‘ ] - ‘
r. 26: .’ ] ’.
papegaai ] papagaai
r. 27: victoire. ]
victoire.’
r. 29: .’ ] . r. 31: theorieën
] teoriën
desillusies ] dezilluzies
r. 31/32: Chaud-gueux ]
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[? onleesbaar, zie facsimile] r. 32: la..
] la tchoufnée [? onleesbaar, zie
facsimile]

blz. 208,

r. 1: theoretiseert: ‘Ja ] teoretizeert: Ja
principieel ] principiel
.’ ] . r. 2:
imposants ] impozant
r. 12 en 40: ‘ ]
-‘
r. 13: ‘Genoeg. ] ‘Genoeg’.
kliënten ] klienten
r. 14/15:
maquereaux ] maqueraux
r. 17: 't
zwart van ] [onleesbaar, zie facsimile]

r. 18: wit ] witte
r. 24: .’ ] ’.
] klein
r. 40: ontgoochelen ]
ontgochelen

kleine

blz. 209,

r. 2: sociale ] sociaal
r. 4: en dat de ]
en de
r. 4/5 en 6: differentiëring ]
differenciering
r. 5: faktor ] factor
r. 9: konklusies ] konkluzies
r. 10:
empiriese ] empyriese
r. 15: 7de ] 7e
r. 16: allerbeduidendste ] aller
beduidenste
r. 25: Want ] Wat
r.
28: .’ ] .
r. 29: ‘ ] r. 30: aziatiese
] Aziatiese
r. 33, 38 en 39: instinkt ]
instinct

blz. 210,

r. 1: instinkt de funktie ] instinct de
functie
r. 5: principieel ] principiëel
r. 6: kan, dat ] kan dat r. 12: Altruïsme
] Altruisme
r. 12/13: woorden, louter
schijn, ] woorden louter schijn
r. 21:
tans ] Tans
r. 22: realiseren ]
realizeren
r. 32: voor ] voorr. 33:
‘Voor’ of ‘tegen’ ] ‘Voor of tegen’ ideëel
] ideeëel
r. 36: van ] van van [tweede
van op nieuwe bladzijde]
r. 38 en 41:
.’ ] .
r. 41: ‘ ] - ‘
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blz. 211:

r. 1, 2, 3, 6, 7 en 8: ‘ ] r. 1: ?’ ] ?
r. 2: ‘Neen.’ ] - Neen
r. 5, 6 en 7: .’ ]
.
r. 8/9, 34 en 37: realisering ]
realizering
r. 11: niet-laatste-einde ]
niet laatste-einde
r. 12: aberratie ]
abberratie
r. 19: antithese ] anthitese
baseert ] bazeert
r. 29: Beproeft ]
Beproefd
r. 29/30: realiseren ]
realizeren r. 32: ekonomiese ] economiese
r. 33: gedegenereerd ] gedegeneerd
r. 35: is: ] is is:
r. 36: zoals ] zo-als
instellingen, ] instellingen
r. 38
en 40: basis ] bazis

blz. 212,

r. 2: mensen ] mens
r. 9: sterkste, de
] sterkste de
r. 9/10: regionale
gemeenschap ] regionale-gemeenschap
r. 11: basis ] bazis
r. 19: Loochent
] Lochent loochent ] lochent
r. 24:
elan ] élan
r. 26: legers ] lezers
r.
34: Heterosexuele ] Heterosexuelle
bisexuele ] bissexuele
r. 36: bekend,
gewoonlik ] bekend gewoonlik
r.
36/37: kategorieën ] kategoriën

blz. 213,

r. 1/2: menselik-biologiese ] menselik
biologiese
r. 4: metafysiese ]
metafyziese r. 6: ‘Uw ] Uw
r. 7: basis
] bazis
r. 10: extase ] extaze
r. 12:
ontplooiing ] ontplooiïng
r. 18:
antithese ] anthitese
r. 22: elk ] elke
r. 23: oorlogvoeren ] oorlogsvoeren
r. 24: details ] détails
r. 26:
quiëties ] quieties r. 28: elan ] élan
r.
29/30: verlangd ] verlangt
r. 30:
uithouden, zelfs ] uithouden zelf
r.
38: aktie ] actie
toe ] tot
r. 39:
realisering ] realizering

blz. 214,

r. 6: realiseren ] realizeren
r. 8:
uitnemendheid ] uitnemenheid
r. 11:
antwoorde ] antwoordde
r. 20: nodig
] nodigt
r. 22: spekuleert ] speculeert
r. 32: insgelijks ] insgeliks
r. 39:
oorlog, defensief en offensief, dekken ]
oorlog defensief en offensief dekken
r. 41: tussen-trappen-theorie ]
tussen-trappe-theorie
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blz. 215,

r. 5: defensief ] desenfief
r. 6/7, 7 en
9: heterosexuelen ] heterosexuellen
r. 7: neiging ] nijging
r. 8 en 13:
homosexuelen ] homosexuellen
r. 8:
oorlogvoering ] oorlogsvoering
r. 11:
bezielt ] bezield
r. 19: stijgt hun ]
stijgt zich hun
r. 25: éen ] een
r.
31: hij het ] hij hij het
r. 32:
homosexuele ] homosexuelle
r. 40:
eindrealisering ] eindrealizering

blz. 216,

r. 6: geschiedt, de ] geschiedt de
r. 12:
!’ ] !
r. 14: mystiek ] mistiek r. 15: ‘
]r. 16/17: filosoferen ] filozoferen
r. 19: theoretiese ] teoretiese r. 20:
ondergebracht ] onderbracht
r. 24:
fetischisten ] fetichisten
r. 25 en 28:
fetischisme ] fetichisme
r. 25:
gedetermineerd ] gedertimeerd
r. 26,
31 en 33: fetisch ] fetis
r. 27, 29 en
34: fetischist ] fetichist
r. 35: .’ ] . r.
36: ‘Inderdaad.’ ] - Inderdaad
r. 37: ‘
]-

blz. 217,

r. 1 en 3: oorlogvoering ] oorlogsvoering
r. 3/4: oorlogsstandpunt ]
oorlogstandpunt
r. 10: thesis ] thezis
r. 11: narkotiese ] narcotiese
r. 17:
overvoedt ] overvoedt [? onleesbaar, zie
facsimile]

r. 19: Wiedersehen ] Widersehen
‘voorwaarts !’ ] voorwaarts !’
r. 20:
geblaseerd ] geblazeerd
r. 22: ideële
] ideeële
r. 24, 32 en 37: de roes ] het
roes
r. 29: afschrikbarends ]
afschrikbarend
r. 36: gebruik ]
gebruikt r. 41: de luidende ] het luidende
blz. 218,

r. 5/6: resultaat ] rezultaat
r. 6:
verdovend, of deze ] verdovend of dit
r. 9: Het volgende ] Volgend
r. 15:
fantasie ] fantazie
r. 16: realisering ]
realizering,
r. 21: principieel ]
principiëel
r. 22: tweede ] eerste
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r. 23: eerste ] tweede
r. 34: realisering
] realizering
r. 40: narkose ] narcose
r. 42: wel, alle ] wel alle
blz. 219,

r. 5: vrede. Wij ] vrede Wij
r. 10:
‘Maak ] Maak
r. 11: concierge ]
conscierge
r. 13: .’ ] .

De gehouden hotelsleutel
Het handschrift van deze groteske, bestaande uit 7 geruite en 8 ongelinieerde
blocnotevellen, alle met blauw-zwarte inkt aan éen zijde beschreven, in het bezit van
het A.M.V.C., is aan de voet van de laatste bladzijde gedateerd: Januarie 1920.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 220,

r. 5: 15de ] 15e
r. 24: De ] de
Wat ik pozitief

blz. 221,

r. 2: positief ] pozitief
r. 4: zelfs ] zelf
r. 14: ‘Ja’, zei hij, ‘maar ] ‘Ja, zei hij,
maar
r. 14, 30, 33 en 35: .’ ] .
r.
21: aktie ] actie
r. 25: de roes ] het
roes
r. 26: ‘Roes ] Roes
r. 31:
geïntellektualiseerd ] geintellektualiseerd
‘Het ] Het
r. 38: ‘Als ] Als
r. 39:
gesust ] gesusd

blz. 222,

r. 3: slechts ] slecht
r. 4, 15 en 28:
Josefs ] Josef's
r. 11: theoreties ]
teoreties r. 20: ‘een ] een
r. 21:
-mysties ] -misties
r. 22: mystiek ]
mistiek r. 34: ‘Daar ] Daar

blz. 223,

r. 5/6: gevraagd had waarom ] gevraagd
waarom
r. 10: inkoherentste ]
inkoherenste
r. 12: stond ] stond op
[beide woorden doorgestreept]
r. 20:
Och Marianne ] Och Mariane
r. 25:
bloedfluim ] bloedvluim
r. 30: een
welbehagen ] een er dies [? onleesbaar,
zie facsimile] welbehagen

r. 21: soms ] vaak
r. 31: ‘Wat ik positief ]
r. 34: 20ste ] 20e
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r. 32: ‘Twintig ] twintig
blz. 224,

r. 8: en de ] en in de
r. 10: eenvoudige
] eenvoudig
r. 23: ‘Eh ] Eh r. 25: Jefs
] Jef's
ene ] een
r. 28: wachtte. De
] wachte [e doorgestreept]. het
r. 31:
‘Je ] Je
r. 33: ‘Dat ] dat
r. 34: ‘Ik
] ik

blz. 225,

r. 5: maquereaux ] maqueraux
r. 7:
illusies ] illuzies r. 23: Madonnahoofd
] Madonahoofd
r. 26: geëxploiteerd
] geexploiteerd r. 31: twintig, gigolo's
] twintig gigolo's
r. 34: enkels ]
henkels
r. 35 en 36: hingen ] hongen
r. 38: patchouli ] patschoeli
r. 39:
bank, gelukkig ] bank gelukkig

blz. 226,

r. 2: de meid ] meid
r. 4: ‘Mijnheer ]
Mijnheer
r. 5: .’ ] .
r. 7: ‘Wij ] Wij
r. 13 en 19: .’ ] ’.
r. 15: zelfs ] zelf
r. 16: ‘ ] r. 17: Dan ] Dat
r.
18: ‘Heb ] Heb
r. 35: miserabel ]
mieserabel

blz. 227,

r. 8: had ] was [doorgestreept]
r. 10:
Patchouli- ] Patschoulir. 12:
Madonna's ] Madona's
r. 13: dezen
beantwoordden ] deze beantwoorden
r. 14: erotiek, waren ] erotiek waren
r. 22: ‘Ik ] ‘ik
r. 24: ‘Mijn ] Mijn r.
25: .’ ] .
r. 28: ‘Marianne ] Marianne
r. 30: ‘Och ] Och
r. 32: .’ ] ’.
r. 38: briefje ] Briefje

blz. 228,

r. 10: overspelige ] overspellige
r. 13:
levensillusie ] levensilluzie
van
Marianne, breken ] van [doorgestreept]
Marianne breken
r. 14: 't Beste, uw ]
't Beste
uw
r. 17: ‘Het ] - Het

blz. 229,

r. 23 en 31: ‘ ] r. 25, 29 en 39: .’ ] .
r. 29: ‘Zet ] Zet

blz. 230,

r. 1 en 3: ‘ ] r. 2 en 3: .’ ] .
r. 4:
‘Josef ] Josef
r. 8 en 11: .’ ] ’. r. 16:
Heemskinderen’ het ] Heemskinderen’
pikten het
r. 17: La Tour ] La Tour
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De man met de zwijnekop
Het handschrift van deze onvoltooide groteske, in het bezit van het A.M.V.C., bestaat
uit 4 ongelinieerde kwartovellen, die aan beide zijden met blauw-zwarte inkt
beschreven zijn. Onder de groteske staat in potlood: en verder. De datum van ontstaan
is onbekend, doch papier en schrift wijzen op omstreeks 1920.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 231,

r. 5: meer, zij ] meer zij
r. 6: illusie ]
illuzie
r. 8: bijkomen’, ] bijkomen, r.
11: ‘Ik ] ik
r. 17: ‘Niet ] Niet
r.
21: verantwoordelikheidsvolle ]
verantwoordeliksheidsvolle
r. 27:
Want ] Wat
‘Denkt ] Denkt
r. 29:
wat een ] welke
r. 30: ‘Ik ] ik
r.
37: paf ] pal

blz. 232,

r. 2: detail ] détail
r. 18: maar een ]
maar tot een r. 19: kristelike ] kristelik
r. 22: zwijne-eksemplaren ]
zwijneeksemplaren
r. 24:
halsstarrigheid ] halstarrigheid
r. 38:
kollektie ] collektie
r. 42: kollektie ]
kollectie

blz. 233,

r. 2: ‘Wat’, zegde hij, ‘zwijn ] ‘Wat zegde
hij zwijn
r. 15: .’ ] .
r. 16: ‘Arme
] arme
r. 18: ‘Beter ] Beter
r. 28:
ingeënt ] ingeent r. 30: bizonder detail
] bizondere détail
r. 31: toch op ] toch
op op
r. 33: reliëf ] relief

blz. 234,

r. 5: symboliese ] simboliese
r. 10:
axiomen ] aksiomen
r. 17: perste ]
persten r. 19: gebracht’, zegde zij, ‘en
] gebracht, zegde zij, en
r. 22: hier
rond ] hierrond
r. 28:
dorpsschoolmeester ] dorpschoolmeester
r. 29: ‘Jij ] Jij
r. 31: dingen ]
gingen
r. 32: honderdmaal ]
hondermaal
kende ] kon
r. 33:
axioom ] aksioom
r. 34: ‘Domme ]
Domme
r. 36: ‘Ziet ] Ziet
r. 37:
werkt ] werk
r. 41: ‘Feitelik ] feitelik
r. 42: voorgesteld ] voorgespeld

blz. 235,

r. 1: heb ik ] heb
r. 4: aan te ] aan 't
r. 5: warempel ] waarempel r. 7:
enigszins ] enigzins
r. 20:
dorpsschoolmeester ] dorpschoolmeester
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r. 22: ten eerste ] 1e)
r. 34: .’ ] ’.
r. 35, 38 en 40: ‘ ] r. 35: ‘Jawel’,
antwoordde Judocus, ‘en ] - Jawel,
antwoordde Judocus, en r. 36: ouders,
daarop ] ouders daarop
r. 37: .’ ] .
r. 38: is’, ] is,
r. 40: ‘Zsst’, deed de
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onbekende, ‘zeg ] - Zsst, - deed de
onbekende - zeg
blz. 236,

r. 4, 11, 28 en 31: ‘ ] r. 4, 6, 13, 28,
30 en 31: [in het handschrift geen:’] r.
10: nomenklatuur ] nomenkl.
r. 13 en
24: details ] détails
r. 15: zelfs het ]
het zelfs
r. 17: ‘Gij ] - ‘Gij
r. 22:
alles ] als
r. 23: detail ] détail
r.
27: ment.’ ] ment. r. 29: ‘Wat ] Wat
exemplaar ] eksemplaar

Mechtildis, die goede meid
Het handschrift van deze onvoltooide groteske, in het bezit van mevr. Y.
Burssens-Goubet, bestaat uit 3 ongelinieerde kwartovellen, waarvan de eerste twee
aan beide zijden, het laatste aan éen zijde (drie regels) met blauw-zwarte inkt is
beschreven. De datum van ontstaan is onbekend, doch papier en schrift wijzen op
omstreeks 1920.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift, dat enkele
correcties in de hand van Gaston Burssens bevat, die hier buiten beschouwing zijn
gelaten, de volgende afwijkingen:
blz. 237,

r. 3: het ] de
r. 13: Neen, niet ] Neen
[3 woorden doorgestreept] neen niet r.
14: positie ] pozitie
r. 21: dun ] dun
[? moeilijk leesbaar, zie facsimile]

r. 23: verhoogt ] verhoogd
het wanneer ] is wanneer
blz. 238,

r. 27: is

r. 12: existens verzekert ] eksistens
verzekerd
r. 15: hoer, want ] hoer wat
r. 32: dan, niet ] dan niet
r. 34: ben ]
[? onleesbaar, zie facsimile]

r. 38: mediokratie bestrij- ] mediokratie
te bestrij-
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blz. 239,

r. 16: ruïneren ] ruineren
r. 34 en 42:
existens ] eksistens
r. 35: fysiese ]
fiziese

blz. 240,

r. 8: acht uur per ] acht-uur-per
r. 15:
individuele ] individuële
r. 18: zij
principieel ] zij niet principiëel
r. 19:
theoreties ] teoreties
Theoreties ]
Teoreties
r. 31: auteurs zijn ] auteur
is [is gecorrigeerd in:] zijn
r. 35:
liefderijke ] liefderijk
r. 37: axioom ]
aksioom
perverse en mystiese ]
pervers en mistiese

blz. 241,

r. 2: -gekristalliseerd ] -gekristaliseerd

Een kort opstel over koloniaal politiek
Het handschrift van deze groteske is in het bezit van mevr. Y. Burssens-Goubet. Het
is een ongelinieerd kwartovel, aan éen zijde met blauw-zwarte inkt beschreven.
Schrift en papier doen vermoeden dat de groteske omstreeks 1920 geschreven is.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 242,

titel en r. 24: [de eerste vier woorden van
de titel en de slotregel zijn doorgestreept
met dezelfde inkt waarmee Gaston
Burssens in de handschriften van
MECHTILDIS en HIERARCHIE correcties
heeft aangebracht]
r. 19: superioriteit
] superioteit

Hierarchie
Het handschrift van deze groteske is in het bezit van mevr. Y. Burssens-Goubet. Het
is een ongelinieerd kwartovel, aan beide zijden met blauw-zwarte inkt beschreven.
Schrift en papier zijn gelijk aan het handschrift van EEN KORT OPSTEL OVER
KOLONIAAL POLITIEK.
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Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift, dat vele correcties
in de hand van Gaston Burssens bevat, die hier buiten beschouwing zijn gelaten, de
volgende afwijkingen:
blz. 243,

r. 1: Kommando ] kommando
r. 2:
Want ] Wat r. 4: Bizonder ] Biezonder
r. 6 en 39: Cattaro ] Cataro
r. 8:
Oberkommando ] oberkommando
r.
11: officieren ] offisieren
r. 20, 26,
28, 36 en 36/37: hiërarchie ] hierarchie
r. 29: hiërarchies ] hierarchies

Het beroep van dichter
Het handschrift van deze onvoltooide groteske, in het bezit van het A.M.V.C., bestaat
uit 5 ongelinieerde kwartovellen, waarvan er 4 aan beide zijden en het laatste aan
éen zijde met blauwzwarte inkt beschreven is. De datum van ontstaan is onbekend,
doch gezien de inhoud is het vermoedelijk vòòr de terugkeer van Van Ostaijen naar
Antwerpen, dus in 1920 of het begin van 1921, geschreven.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 244,

r. 12: hem te ] hem in hem te

blz. 245,

r. 1: grote ] groten
r. 7: brede zwarte
] breden zwarten
r. 13/14:
mac-far-lane ] M-farlane
r. 15:
aanduidende ] aandeduidende
r. 26:
details ] détails r. 28: Rus, Pool, Italjaan,
Spanjaard, Engelsman, Hongaar ] rus,
pool, italjaan, spanjaard, engelsman,
hongaar
r. 32: intensieve studie ]
intentiestudie

blz. 246,

r. 1: mise-en-scène ] mis-en-scène
r.
4: ‘Ik ] ik
r. 8: 1) ] a)
vreugde, 3)
] vreugde 3)
r. 10: Merkwaardig,
Hillgate ] Merkwaardig Hillgate r. 12:
lange ] langen
r. 18: sterven’
opbeuren ] sterven’ r. 20: ‘Mijn ] mijn
r. 23: stoïcijnse ] stoicijnse
r. 35:
positie ] pozitie
excuseer ] ekskuseer
r. 37: laat ] laten
r. 41: ‘ ] -

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

blz. 247,

r. 2, 6 en 30: Lacrimae ] Lachrimae
r. 2, 4, 26, 28 en 31: .’ ] .
r. 3, 5, 27
en 34: ‘ ] r. 9: beheersen, kende ]
beheersen kende
r. 17: ‘Men ] Men r.
18: .’ ] ’.
r. 31: geschiedenissen ]
geschiedenis

blz. 248,

r. 3: ekonomiese ] economiese
r. 4:
axioom dat ] aksioom uit dat
r. 7, 8
en 15: axioom ] aksioom
r. 10:
Beantwoordt ] Beantwoord Atupaliërs
] Atupaliers
r. 12: Atupaliër ]
Atupalier
r. 13: Niet ] niet
r. 14:
van zijn stuk ] van stuk [de s van stuk is
doorgestreept]
r. 19 en 26: axiomen
] aksiomen r. 23: Hoeveel ] hoeveel
r. 24: .’ ] ’.
r. 26: leidt ] lijdt
stevig
] stevige r. 31: positivisten ] pozitivisten
r. 34: Lacrimae ] Lachrimae
r. 36:
konkurrentie ] konkurentie kwantiteit
] quantiteit
r. 37: Multatuli, Tetelestai
] Multatuti, Fetelestai [de F van Fetelestai
is waarschijnlijk een tot hoofdletter
gemaakte kleine letter t, zie facsimile van
deze regel en van r. 9 van blz. 249; vgl.
Prof. Dr. Herman Uyttersprot, Paul van
Ostaijen en zijn proza, Antwerpen,
Rotterdam, 1959, blz. 26 en 27]

r. 41: middeleeuwen ] middeneeuwen
blz. 249,

r. 1, 4 en 40: ‘ ] r. 3: voor’, ] voor,
r. 4: vergissing. Belangstelling ]
vergissing belangstelling
r. 5: moet ]
moeten
r. 6: princiepen ] prinsiepen
r. 8 en 17: Atupaliërs ] Atupaliers
r.
9: [zie voorgaand facsimile]
r. 11:
‘Hij ] ‘hij
’. ] .’
r. 17: zijn, - putten
] zijn, putten
r. 20: en ] een r. 28:
geïllustreerd ] geïllistreerd
r. 29:
ellende ] elende
geweldige ]
geweldigen
r. 34: -operateurs ]
-operateur
luxueuze ] luxueuse
r.
35: café's ]
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kafées
r. 36: ‘Dichter ] Dichter
r.
38: ‘Ik ] ‘ik
r. 40: verwacht’, zegde ]
verwacht, zegde
‘U ] U
blz. 250,

r. 3: dezen ] deze
r. 6: .’ ] ’.
r. 11:
want het is ] want is
r. 15 en 19:
metafysiese ] metafyziese
r. 17:
metaphysische ] metafysische
r. 20:
extase ] ekstase
r. 26: modern ]
moderner r. 28: sommige ] sommigen
Want ] Wat
r. 30: Atupalië ]
Atupalie r. 38: Atupaalse ] Atupaliese

Intermezzo
Deze groteske is na de dood van Van Ostaijen, in 1929, afzonderlijk verschenen met
de volgende tekst op de titelpagina: ‘Bibliofielenvereeniging Tijl / Oude God
Antwerpen - Reeks 1928-1929 / Paul van Ostayen / Houtsneden van Joris Minne /
Intermezzo’.
Het handschrift dat voor deze uitgave is gebruikt, is verloren gegaan op 2
ongelinieerde kwartovellen na, die in het bezit zijn van mevr. Y. Burssens-Goubet.
Deze 2 vellen zijn aan beide zijden beschreven met blauw-zwarte inkt en bevatten
het begin van de groteske tot en met de 12de regel van blz. 254 in deze uitgave. In
dit handschriftfragment komen ook enkele correcties in de hand van Gaston Burssens
voor die in deze uitgave buiten beschouwing zijn gelaten. Deze correcties wijzen er
overigens op dat de tekst van de boekuitgave door Gaston Burssens is verzorgd. De
datum van ontstaan is onbekend, maar gezien de regels 31 t/m 33 op blz. 253 van
deze uitgave, moet de groteske geschreven zijn na HET GEVANG IN DE HEMEL
(augustus 1920), WERK EN SPAAR, DE OVERTUIGING VAN NOTARIS TELLEKE (aug.
1919), GESCHIEDENIS (aug. 1919) en HET BEROEP VAN DICHTER.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschriftfragment de
volgende afwijkingen:
blz. 251,

r. 2 en 22 t/m 28: ‘ ] r. 2:
metafysiese ] metafiziese
!’ ] ! r. 14: centen ] senten
r. 19: ‘Het ] ‘het
r. 22 en 26: ’, ] ,
r. 23, 24, 27, 28
en 32: .’ ] .
r. 25: aftruggelarij.’ ]
aftruggelarij
r. 29: ‘Ons ] Ons !’ ] !
r. 30: ‘Alhoewel ] ‘alhoewel
r. 33:
‘Wat, ] ‘Wat
noot, r. 1: etymolo- ]
etimolo-

blz. 252,

r. 3: ‘het stuk’ ? ] ‘het stuk ?
r. 4: ‘De
] ‘de
r. 10: ‘Een ] ‘een r. 15 en 16:
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theater ] teater
r. 17, 30, 34 en 38: .’
].
r. 19: vindt ] vind r. 25: ‘Ik ] ‘ik
r. 30 en 39: ‘ ] r. 30: metafysiese
] metafiziese r. 34: ‘Voor ] voor
r. 38:
meeting ] meting
r. 39: hoe’ - ] hoe blz. 253,

r. 3: ‘Zoek ] zoek
r. 4: theater ] teater
r. 6: - ’ ] r. 8: ‘Wij ] wij r. 8, 10
en 35: .’ ] .
r. 9: ‘De ] de
r. 15:
zinsbe- ] zinber. 16: konklusie ]
konkluzie
r. 23: desem ] deesem
r. 24: intuïtie principieel ] intuitie
principiëel
magiër ] magier
r. 33:
kevie ] kevig
r. 34: whisky ] wisky
r. 35: ‘Geacht ] Geacht
r. 37: ‘ ] -

blz. 254,

r. 5 en 11: .’ ] .
r. 6: ‘Dat ] dat
r.
7: middeleeuwen ] middeneeuwen
mysteriespelen ] misteriespelen
r. 12:
‘]persoon’, ] persoon,

Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in boekvorm vanaf
het einde van de tekst in het handschriftfragment de volgende afwijkingen:
blz. 254,

r. 13, 23, 33 en 38: ‘ ] r. 14, 39 en
40: ...’ ] ...
r. 16: ‘Weg ] weg r. 19 en
35: !’ ] !
r. 23: mysties ] misties
r. 26 en 31: ). ] .)
r. 29: duizenden ]
duizende
r. 31, 34, 37 en 42: .’ ] .
r. 32: sympathieën ] simpathien
r. 33:
centen ] senten
r. 35: ‘Die ] Die
r. 36: in: ‘Weg ] in ! - Weg
!’ ] ! r. 37: ‘De ] de
r. 38: ?’ ] ? r. 39:
‘Neen ] neen
r. 40: ‘Mijn ] Mijn
r. 41: ‘De ] de

blz. 255,

r. 3: ‘ ] ?’ ] ?
r. 6: ‘Verboden ]
‘verboden
r. 6/7: .’ ‘Waarom ?’ ] ’.
Waarom ? r. 13: isoleren ] isoleeren
r. 21: Mystiese ] Mistiese mystiek ]
mistiek
r. 28: ‘Mensen ] mensen
r. 31: Dáár ] Dààr
.’ ]. r. 39: ‘Ruk ]
‘ruk
r. 42: .’ ] ’.
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blz. 256,

r. 16: ‘Verenigt ] Verenigt
r. 18: .’ ]
.r. 25: ‘Uitleg !’ ] uitleg ! r. 29: ‘Het
] het
r. 30: cirkus ] sirkus
of
theater ] op teater
r. 31, 32 en 37: .’ ]
.
r. 32: ‘Wij ] wij
r. 33: ‘een ] een

blz. 257,

r. 3: zich ] hij zich
r. 4: ’, ] ,
r. 5:
‘dat ] dat
r. 10: ‘] r. 12, 15 en
19: .’ ] .
r. 13: ‘Neen ] neen
r. 16:
‘Ik ] ik
r. 19: geïdentificeerd ]
geidentificeerd
r. 21: direkte ] direkt
r. 32: konkretisering ] concretisering

blz. 258,

r. 3: dezen ] deze
r. 5: of wel ] ofwel
r. 14: illusies ] illuzies
r. 15: Dáár
] Dààr
r. 21: hysteries ] histeries
r. 22: apachen ] apasjen
r. 27:
geslagen ] geslaan
rondte ] ronde
r. 32: doctor ] dokter
r. 33: theologie
] teologie
r. 37: lumière ] lumiére

blz. 259,

r. 5: ogenblik ] oogenblik
r. 7:
Excuseer ] Ekskuseer
r. 18, 30, 34 en
42: theater ] teater
r. 36: exempel ]
eksempel
r. 40: .’ ].

blz. 260,

r. 5: ergo ] erg
r. 9 en 40: theater ]
teater
r. 10: ?’ ] ?
r. 12, 33 en 36:
centen ] senten
r. 17: vleselike ]
vlezelike
r. 26: ). ] .)
r. 30: ‘Ik ]
ik
r. 34 en 35: .’ ] .
r. 35 en 36: ‘
]r. 36/37: geplagieerd ] geplagiëerd
r. 41: cyniese ] ciniese
r. 42:
ensceneren ] insceneren

blz. 261,

r. 4: of ] op
nr. ] nr
r. 13:
fenomeen ] femoneen
r. 15: ). ] .) r.
16: trucs ] truks
‘Er ] Er
r. 17, 31,
35, 40 en 41: theater ] teater r. 24: .’ ].
r. 28: ’, [..], ‘], [..],
r. 42:
essentieelste ] essentiëelste

blz. 262,

r. 4: insgelijks ] insgeliks
r. 8: ‘Ik ] Ik
r. 25: doctor ] doktor
r. 27 en 31:
). ] .)
r. 29: ‘Meer ] meer
’). ] .)
r. 34 en 37: .’ ] .
r. 35: ‘Is ] Is

blz. 263,

r. 3 en 4: metafysiek ] metafisiek
12: Gymnasiasten ] Gimnasiasten
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r.
r.

17: profylaktiese ] profilaktiese
r. 20:
‘]r. 26 en 34: theater ] teater
blz. 264,

r. 4: experimentele ] eksperimentele
r. 16: individuele ] individuële
r. 17:
polyfonie ] polifonie
r. 25: ). ] .)
r. 29: experimenteel ] eksperimenteel r.
32: axiomaties ] aksiomaties

blz. 265,

r. 3 en 23: ). ] .)
r. 5, 20, 31, 39, 40 en
42: .’ ].
r. 12: Principieel ] Prinsipiëel
r. 14: désobligeant ] desobligeant
r.
16, 22 en 29: theater ] teater
r. 19:
‘Natuurlik ] natuurlik
r. 21, 32, 40 en
41: ‘ ] r. 26: extra ?’ ] ekstra ? r. 27:
elan ] élan
‘Waarom ] Waarom

blz. 266,

r. 1, 4, 7 t/m 10: ‘ ] r. 3, 6 t/m 10 en
22: .’ ] .
r. 12: ‘Zo’ ] Zo ‘Het ] het
r. 13, 23 en 29: theater ] teater
r. 20:
continueert ] continuëert r. 31: Manhattan
] Manhettan

De bende van de stronk
Dit verhaal is na de dood van Van Ostaijen, in 1932, door Gaston Burssens
afzonderlijk gepubliceerd onder de titel: ‘Paul van Ostaijen / De Bende van de Stronk
/ een romanties verhaal / van roof en liefde / met een frontispies door Floris Jespers
/ Uitgeversbedrijf Avontuur / Kon. Albertstr., 57, Wilrijk-Antwerpen’. Een gedeelte
van de oplaag verscheen in Noord-Nederland en had als laatste regel van de
titelpagina: ‘Badhuisweg 3A, Scheveningen’.
Het handschrift van dit verhaal is niet teruggevonden en de datum van ontstaan is
onbekend. Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de door Gaston Burssens
verzorgde publikatie de volgende afwijkingen:
blz. 268,

r. 7: blauwe ] blauw

blz. 269,

r. 6: koop ] hoop
r. 9:
nachtcontemplatie ] nachtkontemplatie
r. 18: sujet ] sujekt
r. 19: stronk
de ] stronk, de
r. 21: ‘Waarom ] ‘Waarom

blz. 270,

r. 15: dergelike ] dergelijke
r. 24:
landloperij ] landlooperij
II, r. 4:
‘lijfelike’ ] ‘lijvelike’
r. 6: maintenee
] mintenee
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blz. 271,

r. 12: schoorsteenvagers ]
schoornsteenvagers
r. 16: etage ]
étage

blz. 272,

r. 15: ‘Het ] ‘het
r. 16: .’ ] ’.
financieel ] finantiëel
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blz. 273,

r. 3: scharlaken ] schaarlaken
r. 8:
Natiënbond ] Natienbond
permanent
] permament
r. 11: gefotografeerd ]
gefotografieerd
r. 12: dien tijde ]
dientijde r. 18: Hidalië ] Hidalie
r. 23:
sympathie ] sympatie

blz. 274,

r. 12: bizonderste ] biezonderste
bizonder ] biezonder

blz. 275,

r. 4: geakkrediteerd ] geakrediteerd
r.
14: basis ] bazis
r. 16: Bizonder ]
Biezonder
r. 23: gekompliceerde ]
gekomplicerde
r. 33: hidaljaanse ]
hidjaaanse

blz. 276,

IV, r. 4: getrukeerde ] getrukkeerde
r. 29: gelijk ] geluk

blz. 277,

r. 5: pappie ] papi
r. 6: .’ ] ’.
r. 15:
bizonder ] biezonder
r. 35:
aristokratieën ] aristokratiën
r. 40:
frank ] vrank

blz. 278,

r. 3: Fochanije ] Fochanijë
r. 7 en 17:
.’ ] ’.
r. 16: ’, [..] ,‘ ], [..], r. 18:
confidentiële ] konfidentiëele
r. 35:
‘Kiki ] Kiki
r. 36: .’].
r. 40: ‘Is ]
Is
r. 41: ? ] ?’

blz. 279,

r. 4: officieel ] officiëel
], [..],

blz. 280,

r. 8: ontgoocheld ] ontgocheld
r. 21:
indiskretie ] indiscretie
r. 22:
rastaquouères ] rastaquères
V, r. 2:
Riz ] Rix
kokoroes ] cocoroes

blz. 281,

r. 14: ‘Ze ] ‘ze
r. 15 en 36: .’ ] ’.
r. 16, 18 en 21: ‘ ] r. 17 en 19: .’ ] .
r. 21: !’ ] ! r. 22: ‘Ik ] ‘ik
r.
23: deur te zetten ] deur zetten
r. 36:
‘Zoiets ] ‘zoiets
r. 39: zelfs ] zelf

blz. 282,

r. 2, 7, 16, 18, 19, 23 en 39: .’ ] ’.
r.
8: denkt ] denk
r. 10 en 13: officieel
] officiëel
r. 13: ‘Ik ] ‘ik
r. 18:
enscenering ] inscenering
r. 19:
Alessandro ] Beppo
r. 25 en 34:
fysiek ] fyziek

r. 25:

r. 26: ’,[..],‘
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blz. 283,

r. 20: ‘Laat ] ‘laat
r. 37: .’ ] .
r. 39:
discipline ] dicipline
r. 40: ‘Adieu ]
‘adieu

blz. 284,

r. 6: Rivièra ] Riviera
r. 9: bizonder ]
biezonder
r. 13: diskretie ] discretie
r. 14: .’ ] ’.
VI, r. 6: financiën ]
finanties
r. 20: ’, [..],‘ ], [..],

blz. 285,

r. 7: ’, [..],‘ ], [..],

blz. 286,

r. 14: represaille- ] represaillesr. 18
en 26: kokaïn ] cocaïne
r. 23: aan
wiens invloed hij ] wiens invloed hij aan
r. 29: visie ] vizie

blz. 287,

r. 4: litteken ] lidteken
r. 7: vlijden ]
vleidden
r. 16: kompetentie ]
competentie

blz. 288,

r. 25: Auserwählte ] Auserwâhlte
38: metafysies ] metafyzies

blz. 289,

r. 6: diskreet- ] discreet] ‘deze

blz. 290,

r. 4: Symmetrie ] Symetrie
r. 9:
respekt ] respect
VIII, r. 2: diskreet ]
discreet
r. 13: gekommentarieerd ]
gekommenteerd
r. 15: Columbus ]
Colombus

blz. 291,

r. 6: projekteert ] projiceert
r. 7:
metafysiese ] metafyziese
r. 8:
intellektuele ] intellektuële
r. 9:
discontinuïteit ] discontinuiteit
r. 33:
voortschrijdend ] voortschreidend
r.
35: fysiese ] fyziese

blz. 292,

r. 3: zoals ] zooals
r. 26: konkreet ]
conkreet
r. 28: konkrete ] conkrete r.
30 en 32: werkelik ] werkelike

blz. 293,

IX, r. 2: meegaan ] meêgaan
want ] wat
’. ] .’

blz. 294,

r. 4: fysies ] fyzies
r. 11: grafelike ]
gravelike
r. 12: passiviteit ]
passieviteit
r. 23: pathologies ]
patologies

blz. 295,

r. 1: masochisties komplex ] marochisties
kompleks
r. 11: kompromis ]
compromis r. 13: passiviteit ] passieviteit
r. 14: fetisch ] fetiche
r. 15:
pyjama ] pijama
r. 19: ). ] .)
r. 21:

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 3: proza

r.

r. 12: ‘Deze

r. 12:

m ] m.
r. 23/24: déshabillé ]
deshabillée
r. 31: frank ] vrank
r.
32: zoals ] zooals
lachte ] lachtte
blz. 296,

r. 9: was lang ] was lag
r. 11: lachte
] lachtte
r. 22: diskretie ] discretie r.
42: mochten ] nochten

blz. 297,

r. 4 en 5: fysiek ] fyziek
r. 7: .’ ] ’.
r. 10: diskrete ] discrete
r. 20: meters
] meter
r. 27: enigszins. ] enigzins
r. 31: Alessandro ] Allessandro
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r. 37: meent ] neemt
blz. 298,

r. 5: -analyties. ] -analyties’.
r. 7:
konklusies ] konkluzies
r. 23: sexuele
] sexuële
r. 24: daaraan ] daarvan
r. 27: illusie ] illuzie
r. 34: Bizonder
] Biezonder
r. 41: .’ ] .

blz. 299,

r. 6 en 38: ’, [..],‘ ], [..],
r. 41:
geakkrediteerd ] geakrediteerd

blz. 300,

r. 3: Hidalië ] Hidalie
r. 22: konstant
fysiese ] constant fyziese
r. 28:
-filosofiese ] -filozofiese
r. 29:
diskussie ] discussie

blz. 301,

X, r. 8: voor ] vóór
r. 16: ’. ] .’
21: Dr. ] dr.
r. 24: bizonder ]
biezonder

blz. 302,

r. 13: ‘Ik ] ‘ik
r. 15: -sarkasme ]
-sarcasme
r. 28: Louis ]Lois
r. 29:
allen ] alle
r. 33: ‘Je ] ‘je
r. 42:
ontgoocheling ] ontgocheling

blz. 303,

r. 5: ideële ] ideeële
r. 6: lijfelike ]
liefelike
r. 16 en 29: ’, [..],‘ ] ,[..],
r. 27: voorbereid: frank ] voorberei: vrank

blz. 304,

r. 12: werd ] werdt
r. 18:
gemainteneerd ] geminteneerd
r. 26:
intuïtief ] intuitief
gekorrigeerd ]
gecorrigeerd

blz. 305,

r. 1: St- ] St.
r. 6: financieel ]
finantiëel
XI, r. 11: illusie ] illuzie
r. 12: spioneerde ] spioeneerde
r. 14:
instinktmatig ] instinctmatig

blz. 306,

r. 2: instruk- ] instruc-

blz. 307,

r. 5: guirlanden ] gierlanden
XII, r. 5:
concierges ] conscierges
r. 6:
bijeengebracht. Hij ] bijeengebracht, Hij
r. 16: gekompromitteerd ]
gecompromitteerd bizonder ] biezonder

blz. 308,

r. 7: condoleren ] condolleren
r .20:
gekompromitteerde ] gecompromitteerde
r. 25: gekompromitteerd ]
gecompromitteerd
r. 28: konklusie ]
konkluzie r. 36: fysiologies- ] fyziologies-
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r.

blz. 309,

r. 16/17: huweliksakte de Mirlitonare
door Pancrazze ] huweliksakte. Pancrazze
door de Mirlitonare
r. 19: financiële
] finantieële
r. 21: cheques ] checks

Diergaarde voor kinderen van nu
Tweede reeks
Deze verhalen werden eerst na de dood van Van Ostaijen gepubliceerd in Vlaamsche
Arbeid, deel 23, afl. 6 bis, 1928, blz. 289 t/m 291 en vervolgens, tezamen met de
eerste reeks, door Gaston Burssens opgenomen in de bundel DIERGAARDE VOOR
KINDEREN VAN NU, Antwerpen, 1932, blz. 9 t/m 25. In deze publikaties kwam echter
het verhaal DE ES nog niet voor.
Het handschrift, in het bezit van het A.M.V.C., bestaat uit twee met zwarte inkt
aan beide zijden beschreven, gelinieerde blocnotevellen. Op het eerste vel staat het
nummer 5, wat doet vermoeden dat de tekst van de eerste reeks hieraan vooraf is
gegaan. Het handschrift bevat de verhalen: DE ES, DE BELG, DE DUITSER, DE
SIRENEN, DE BIJ en DE EZEL. Hiervan werd DE BIJ reeds in de eerste reeks opgenomen,
zodat de versie die dit handschrift van het verhaal geeft, in de verantwoording bij de
eerste reeks (blz. 330) is weergegeven.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 310,

DE ES, titel: [ontbreekt in het handschrift]
r. 7 en 10/11: duizenden ] duizende
r. 12: .’ ] .
r. 13: Deze ] Maar deze
[Maar doorgestreept]
Hem ] hem r.
14: Hij ] hij

blz. 311,

DE DUITSER, r. 1 en 6: december ]
desember
r. 7: is hij daarom ] is
daarom DE SIRENEN, r. 2: Azoren ]
Açoren
r. 6: hoera ] hoerra
r. 7:
sireen een ] sireen, een

blz. 312,

r. 10: op; de ] op; [drie woorden
doorgestreept] De
DE EZEL, r. 2: door
het ] door het [hierboven staat in het
handschrift:] - de wallen van Jeruzalem
waren echte tucht - [laatste woord niet
goed leesbaar]
sleutelgat van ]
sleutelgat van [hierboven staat in het
handschrift:] en enkele reten in
r. 5:
‘Toe ] Toe
toe.’ ] toe.
r. 7:
voorschoot ] voorschot

blz. 313,

r. 5: ‘Weet ] Weet
r. 11: hovaardig ]
hoovaardig
?’ ] ?
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De uitvaart
Dit prozastuk, waarvan het handschrift berust bij het A.M.V.C., is geschreven op de
achterzijde van een rouwbrief, met paars potlood en vele doorhalingen. De brief
bericht het overlijden van Mevr. Wed. Theophiel Muls op 31 juli 1926 en is gedateerd
4 augustus 1926. Het is waarschijnlijk dat DE UITVAART naar aanleiding van, en kort
na deze begrafenis is geschreven, waarover in de kennisgeving staat: ‘Ued. wordt
verzocht de plechtige uitvaart bij te wonen, op Vrijdag 6 Augustus, te 11 uur, in de
parochiale kerk van den H. Augustinus, te Antwerpen.’
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 314,

titel: [ontbreekt, afkomstig van Gaston
Burssens]
r. 1: augustus ] Augustus
r. 2: juni ] Juni
r. 5: wij ] wij
[doorgestreept]
mildheid, door ]
mildheid door
r. 9: zijn wij ] wij wij
zijn
r. 12: waar hier en daar ] waar
[doorgestreept] hier en daar waar
r.
13: is, ] in
r. 14: omlijnen, ] omlijnen
r. 16: landelike ] langelike
r. 22:
kracht, ] kracht
r. 27: van dit begrip
naar de orde van het andere ] van dit naar
de orde van geen begrip

Kluwen van Ariadne II
Deze twee, ongetitelde stukken verschenen na de dood van Van Ostaijen in Avontuur,
1ste jaargang, nr. 3, april (moet zijn: juni) 1928, blz. 32. Het handschrift hiervan is
niet teruggevonden en de datum van ontstaan is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de publikatie in Avontuur geen
afwijkingen.

Dit is helemaal niet geestig
Het handschrift van dit prozastukje is in het bezit van het A.M.V.C. Het is een
gelinieerd blocnotevel, met blauw-zwarte inkt beschreven en voorzien van een reeks
schildersnamen in paars potlood. Aan de andere zijde staat de derde bladzijde van
het handschrift van de kritiek HENRI BRUNING EN ALBERT KUYLE (gepubliceerd in
Vlaamsche Arbeid, 21ste jaargang nr. 6-7, juni-juli 1926, blz. 240-247). De datum
van ontstaan is onbekend.
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Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 316,

titel: [doorgestreept]
r. 2: ‘Mijnheer
] - Mijnheer
r. 2 en 3: .’ ] . r. 3: ‘Alzo
] ‘alzo
r. 4: ‘Ik ] ik
r. 5: Indien ]
Begrijpelik ware het nog geweest [deze
woorden doorgestreept] indien

Biologiese begrenzing van de danseur
Het handschrift van dit prozastukje, in het bezit van het A.M.V.C., is een gelinieerd
kwarto-vel, aan éen zijde met zwarte inkt beschreven en met blauwe inkt, eveneens
in de hand van Van Ostaijen, gecorrigeerd. De datum van ontstaan is onbekend.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 316,

r. 3: insgelijks ] insgeliks
r. 4: Bij ]
Bij [doorgestreept en verbeterd in:] Het
is bij r. 9: zijn wil ] zijn, wil

6. Aanvulling
Het kladhandschrift van de twee hoofdstukken voor een onvoltooide autobiografische
roman bestaat uit twee in zwart zeildoek gebonden cahiers, waarvan het eerste geheel
(41 beschreven bladzijden), het tweede voor nog geen drie kwart gedeelte (34
beschreven bladzijden) is volgeschreven. Dit eerste uitvoerige prozawerk van Van
Ostaijen ontstond in de winter van 1918 op 1919. Bij zijn terugkeer naar Antwerpen
liet hij beide cahiers in Berlijn achter. Zijn vriendin, Emmeke Clement, bewaarde
de cahiers en stelde ze in 1965 ter beschikking.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
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blz. 319,

r. 1: gezegd: ‘Vanochtend ] gezegd:
Vanochtend
r. 2: was, ] was
r. 10:
verlof, dat ] verlof dat
r. 11: duurde,
was ] duurde was
r. 13: Pasen ]
Paschen
r. 14: het nakende ] de
nakende
r. 16: Het nieuwe trimester
dat ] De nieuwe trimester die
r. 26:
bijeen ] bij een
r. 28: leraar ] leeraar
[passim]
r. 36: verwonderd ]
verwondert r. 37: zelf daarover ] zelfs
daarover

blz. 320,

r. 2: Anabasis klonken enigszins ]
anabasis klonken enigzins
r. 7:
‘synérèse’, ‘diérèse’ ] ‘synerese’,
‘dierese’
r. 10: verruimde ] verruimte
r. 19: iets reëels. ] iets reëel.
r. 37:
Het ligt ] het woord licht waarmee in het
handschrift een bladzijde eindigt, is
doorgestreept, maar op de volgende
bladzijde niet door een ander woord
vervangen.

blz. 321,

r. 1: vertrekken ] vertrokken
r. 8:
doorheen ] door een
r. 12: meer lief ]
meer lieft
r. 16: lelik ] leelik [passim]
r. 17: dezen ] deze
r. 29: hen ] hun
r. 34: Zo ] Zoo
r. 35:
‘expérimental’ ] ‘experimental’ r. 42: Het
wierp ] Hij wierp

blz. 322,

r. 1: Het aankondigingsplakkaat ] De
aankondigingsplakkaat r. 12: toetsslag
] doordat enkele letters over elkaar zijn
geschreven is het tweede deel van dit
woord niet goed leesbaar.
r. 16:
bepaalds ] bepaald
r. 19: hen ] hun
r. 21: betrachtten ] betrachten
verbondens ] verbonden
r. 28:
dorpsstation ] dorpstation
r. 32: die
de kloof ] dei de kloof

blz. 323,

r. 7: Er hing ] Er hong
r. 13-14: was
een huis ] waren huis
r. 16: heel
groots ] heel groot r. 17: kleins ] klein
r. 18: gezichtseinder ] gezichteinder
r. 22: iemand die zwaar ] iemand
zwaar
r. 27: kleins ] klein
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blz. 324,

r. 12: Vanaf ] Van af
r. 17: enigszins
] enigzins
r. 21: ‘Slecht’; ] ‘Slecht;
r. 28: dooreen ] doorheen
r. 30:
en zelfs ] en zelf
r. 34: dacht: ‘God ]
dacht: God

blz. 325.

r. 2: fluïde ] fluide
r. 9: tweederangs
] tweede rangs
r. 11: konstatatie ]
konstantatie
r. 15: empiriese ]
empyriese
r. 18: herkenningstekens ]
herkenningstekings r. 21: en het kleed
] en kleed
r. 27: hingen ] hongen r.
28: mest ] mist [bijvorm van mest]
r.
35: ‘Hes’, was [...] geweest, ‘gij ] ‘Hes,
was [...] geweest, gij
r. 39: wierp ] in
wierp

blz. 326,

r. 7: quiëtisme ] quietisme
r. 25:
volledig nieuws ] volledig nieuw

blz. 327,

r. 27: verwezenliking ] verwezeliking
r. 30: de broer ] hier stond oorspronkelijk
Stan, welke naam is doorgestreept en
vervangen door de broer
r. 34:
twintigste-eeuws ] twintig-eeuws
r.
36: hen beiden ] hun beiden r. 38: wist
hij, voelde ] wist hij voelde

blz. 328,

r. 11: middelpunt ] middenpunt
r. 13:
simfonie ] symfonie
r. 22: aanvullen
] aanvallen

blz. 329,

r. 1: herinnert men zich ] herinnert zich
r. 2: ongedesemd ] ongedesemt r. 4:
klinkt: ‘Toen ] klinkt: Toen
r. 8: tieën
] tien
r. 12: iets gelatens ] iets gelaten
r. 20: zij de krant ] zij het de krant
r. 25: een venster uit op ] een venster op
r. 26: landhuis de top van een
gelijkbenige driehoek ] landhuis de twee
lijn [?] van een
twee-gelijkbenige-driehoek
r. 37:
venster uit op ] venster op
r. 38: doet
ze niet ] doet ziet

blz. 330,

r. 7: lieve-vrouw ] lievevrouw

blz. 331,

r. 1: Jezuïeten ] Jezuieten [passim]
r.
13: vleiden ] vleide
r. 17:
Jezuïetenkollege ] Jezuitencollege
r.
25: antwoord: ‘Daarom ] antwoord
‘Daarom
r. 30: Jezuïetenkollege ]
Jezuieten college
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blz. 332,

r. 12: aandacht aan zijn ] aandacht zijn
r. 18: Jezuïetenkollege ] Jezuieten
kollege
r. 23: tweeërlei ] tweeerlei
r. 24: basis ] bazis
r. 32: jonge-
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ling: ‘Gij ] jongeling: Gij
r. 34:
antwoordde: ‘Te ] antwoordde: Te
r.
38: een andere.’ Maar ] een andere. Maar
r. 42: Enkel ] Enkele
blz. 333,

r. 3: gezegd: hij ] gezegd hij
r. 4:
volk’, zegde Cor, ‘het [...] mijne.’ ] volk,
zegde Cor, het [...] mijne
r. 9:
antwoorden: ‘Ik ] antwoorden: Ik
r.
20: Cor: ‘gelukkig ] Cor: gelukkig
r.
25: elke leerling ] elk leerling
r. 32:
‘c'est ] c'est
r. 36 en 41:
Jezuïetenkollege ] Jezuieten kollege
r. 39: révérence ] réverence

blz. 334,

r. 2: aristokratie ] aristocratie
r. 8:
talenonderscheid ] talen onderscheid
r. 13: Péguy ] Peguy
r. 19: Enigen ]
Enige
r. 21: bewaarde ] niet goed
leesbaar
r. 34: frans ] fransch
r.
37: rapporteerde ] raporteerde
r. 40:
zelve ] niet goed leesbaar

blz. 335,

r. 4: Boezem hun ] Boezem hen
antwoordde: ‘Ik ] antwoordde: Ik
12: gezalfd ] gezalvd
r. 25:
geschreven: ‘La ] geschreven: La

r.

blz. 336,

r. 2: zondigen?’ ] zondigen? r. 6: vals]
fals
r. 10: littéraire ] litteraire r. 26:
aristokraten ] aristocraten
r. 36:
Patriciërs- ] Patricieërs [passim]

blz. 337,

r. 2: Ethiopiërs ] Ethiophieërs
r. 13:
zingen: ‘Er ] zingen: Er
r. 32: omhing
] omhong
r. 35: hing ] hong

blz. 338,

r. 17: ‘Geef ] Geef
r. 21: Ethiopiër ]
Ethiophiër
r. 28: Caesar ] Kaisar r.
31: de keizer ] de keizers
r. 33: Zij
werd patriciërsvrou- ] Zij werden
patricieërsvrou- r. 36: patriciërsvrouw
] patricieërsvrouw

blz. 339,

r. 20: ongodsdienst ge ] ongedienstige
r. 38: deed ] deden

blz. 340,

r. 6: ekstremistiese ] extremistiese
r.
10: ander vak ] andere vak
r. 11 en
18: ekstremiteiten ] extremiteiten
r.
12: ekstremiteit ] extremiteit
r. 14:
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want hij ] wat hij
vicieuse
blz. 341,

r. 41: vicieuze ]

r. 2: vicieuze ] vicieuse
r. 6:
ekstremen ] extremen
r. 9:
verwezenliking ] verwezeliking
lachte naar hem ] lachte hem

r. 17:

blz. 342,

r. 1: Guérisseur ] Guerisseur
r. 21:
weerszijden ] weerszijde
r. 35: besten
] beste
r. 38: provinciejongetje ]
provincejongetje

blz. 343,

r. 14: immers ] immer r. 16: discipline
] discipliene
r. 19: later te formuleren
] het woordje te is in het handschrift
doorgestreept
r. 23: intermediaire ]
intermediair

blz. 344,

r. 2: hing ] hong
r. 6: lelike ] leelike
r. 10: honderdduizend ]
honderduizend
zegde: ‘Wij ] zegde:
Wij
r. 21: quiëtisme ] quietisme
[passim] r. 28: innerlike ] innerlik
r.
35 vertegenwoordigt ] vertegenwoordigd
r. 37: ‘nu ] nu

blz. 345,

r. 2: Dezen ] Deze
gedacht

blz. 346,

r. 30: empiriese goedheidssynthese ]
empyriese goedsheidssynthese
r. 39:
liturgie ] lithurgie

blz. 347,

r. 8: een ster ] in het handschrift staat
duidelijk sterk, zodat het ook mogelijk is
dat hierachter een woord als punt of
schip is weggevallen. r. 12: de kosmos
] het kosmos
r. 16: schutten ] of:
schubben, moeilijk leesbaar.
r. 19:
Spits, de ] Spits de
r. 29: sibillijnse ]
sybillijnse
r. 37: deze chaos ] dit
chaos
r. 42: de chaos ] het chaos
[passim]

blz. 348,

r. 15: brandden ] branden
r. 27-28:
dat er woorden ] dat woorden
r. 29:
en de dode ] en dode

blz. 349,

r. 2: ‘Nu ] Nu
r. 39-40 en 42:
verscheiden ] bescheiden

r. 12: gedachte ]
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blz. 350,

r. 2: Niet snikken van oude mensen ] Niet
snik van oude mensen
r. 9: gedachte
die ] gedachte dat
r. 19: triptica ]
tryptica
r. 20: God-de-dode ]
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God-de dode
r. 26: de tijdelike huls ]
het tijdelike huls
r. 35: binnentreedt
] binnentreed
r. 36: men kan ook ]
men ook
r. 39: verlamt ] verlamd
blz. 351,

r. 9: dat trimester ] die trimester
r.
14-15: gewricht ] moeilijk leesbaar
r. 20: de kosmos ] het kosmos
r. 24:
geenszins ] geenzins

blz. 352,

r. 25: zegt: ‘het ] zegt: het
r. 35:
levenwekkend ] levenswekkend [passim]
r. 40: verjaagt ] verjaagd

blz. 353,

r. 28-29: behagen ] moeilijk leesbaar
r. 35: waren ] waar

blz. 354,

r. 4: postzegelverzameling ]
postzegelsverzameling
r. 26:
Diegenen ] Diegene r. 38: sommigen ]
sommige

blz. 355,

r. 5: viriels ] viriel
r. 22: dreef hen ]
dreef hun r. 28: levenssamenhang van
dit alles had. ] levensamenhang van dit
alles.
r. 41: te-worden ] te worden
door het ] door de

blz. 356,

r. 3: discipline ] discipliene
r. 23: om
heen ] om ee
r. 26: geruime ]
geruimen [passim] r. 30: ontvreemdde
] ontvreemde
r. 35: uitputte ]
uitgeputte

blz. 357,

r. 11: oudere ] ouderling
r. 17:
luisterde ] luistert
r. 27: het kruisje
niet ] het kruisje niet deed
r. 32:
metafyziek ] metafijziek
r. 39:
rehabiliteren ] rehabiteren

blz. 358,

r. 5: bevredigde ] bevredigende
ben ik het wel, dan ] ben ik dan
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