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Inleiding
Kort na Slauerhoffs overlijden brachten de kranten het bericht dat aan A. Roland
Holst de zorg was opgedragen voor de literaire nalatenschap. Dit was voor K.
Lekkerkerker aanleiding om hem, op 13 oktober 1936, mee te delen dat hij meer
dan tachtig ongebundelde gedichten van Slauerhoff uit tijdschriften en jaarboeken
had verzameld en dat hij gaarne bereid was deze teksten voor enige maanden af
te staan. Roland Holst dankte hem voor dit aanbod en beloofde er nog op te zullen
terugkomen. Dit gebeurde in een brief van 16 februari 1937. Hierin deelde Holst
mee, dat hij met Greshoff besloten had een Slauerhoff-commissie op te richten;
tevens nodigde hij Lekkerkerker uit daarin zitting te nemen. De eerste vergadering
van de ‘Commissie voor de verzorging van de nalatenschap van J. Slauerhoff’ vond
plaats in Amsterdam op 27 februari. De leden waren, behalve de drie genoemden,
D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, N.A. Donkersloot en H. Marsman; Constant
van Wessem werd als achtste lid een paar maanden later in de commissie
opgenomen. Op die eerste vergadering werd afgesproken dat Lekkerkerker de
literaire nalatenschap zou ordenen en verzorgen. Op 4 maart ontving hij daartoe
per vrachtvervoer de inmiddels befaamd geworden kist met manuscripten en andere
documenten. Het was een gewone zwarte zeemanskist, met de naam van Slauerhoff
in witte letters erop geschilderd. De inhoud ervan bleek chaotisch. Alles lag door
elkaar, zoals Roland Holst al in november 1936 in een brief aan Slauerhoffs broer
had opgemerkt. Wel lag een willekeurig aantal handschriften die betrekking hadden
op Het leven op aarde in twee mappen bijeen, maar na bijna een halve eeuw is niet
meer precies na te gaan welke dat waren. Sinds 1937 bevinden de manuscripten
en de andere documenten zich in een door Lekkerkerker inmiddels opgebouwd
Slauerhoff-archief, thans ondergebracht in zijn woning te Amsterdam.
Wat de bibliotheek van Slauerhoff betreft, al in zijn eerste brief aan Slauerhoffs
moeder, van 4 maart 1937, had Lekkerkerker er met klem op aangedrongen dat de
boeken bijeen zouden blijven. Op 25 mei 1938 bezocht hij mevrouw Slauerhoff om
een begin te maken met het noteren van de titels; daarna, inmiddels naar Brussel
verhuisd, logeerde hij nog enkele dagen in februari 1939 bij haar om dit werk te
voltooien, waarbij de medische boeken buiten beschouwing bleven. Vervolgens zijn
in april van dat jaar de boeken grotendeels geschonken aan het gemeentearchief
van Den Haag, waar dr. W. Moll een letterkundige verzameling had opgezet. Een
employée van het archief heeft er nogmaals een lijst van opgemaakt. De medische
boeken zijn later geveild. Kort na de oprichting in 1954 van het Letterkundig Museum
is Slauerhoffs boekerij, met de tweede lijst, overgedragen aan dit instituut.
De manuscripten en andere documenten uit Slauerhoffs zeemanskist, voor zover
zij betrekking hebben op Het verboden rijk en Het leven op aarde, worden hier voor
het eerst gepubliceerd. Ze zijn niet alleen van belang met het oog op de
ontstaansgeschiedenis van deze beide romans, maar ook omdat ze ons enig inzicht
verschaffen in wat Slauerhoff met het nooit gepubliceerde derde deel van de cyclus
moet hebben voorgehad. Terborgh bericht hierover, sprekend over het najaar van
1934, toen Slauerhoff bij hem in Madrid logeerde: ‘Dat hij in den zomer nog over
het zwoegen
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aan “Het leven op Aarde” had gezucht, was hij schijnbaar vergeten. Hij had nieuwe
ideeën voor een omvangrijk prozawerk. “Het Verboden Rijk” en “Het Leven op Aarde”
beschouwde hij als de beide eerste deelen van een trilogie. Voor een derde deel,
dat een synthese had moeten brengen, waren er wel vage plannen, maar hij achtte
zich voor de uitwerking ervan nog niet rijp.’ (F.C. Terborgh, Slauerhoff. Herinneringen
en brieven blz. 41)
De editeurs bieden hier niet een volledige historisch-kritische editie van Slauerhoffs
‘Chinese’ romans. Enerzijds zijn de overgeleverde documenten daarvoor te gering
in aantal, anderzijds zou deze uitgave daardoor te omvangrijk worden. De hier
gepubliceerde handschriften en typoscripten bevatten zowel alle overgeleverde
aantekeningen die Slauerhoff maakte bij zijn lectuur ter voorbereiding van zijn
romans, als alle voorontwerpen, voor zover overgeleverd. Een kijkje in de keuken
krijgen we dus wel, maar de volledige genese valt er toch niet uit af te leiden. Onze
weergave van ieder document is in principe diplomatisch. Een ‘synoptische’ weergave
van alle stadia, zoals A. Kets-Vree die heeft gepresenteerd in Woord voor woord.
Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst,
gedemonstreerd aan ‘Een ontgoocheling’ van Willem Elsschot, heeft in dit geval
geen zin.
Voor de drukgeschiedenis van Het verboden rijk verwijzen we naar de elfde druk,
verzorgd door K. Lekkerkerker, de eerste editie met een uitvoerige verantwoording,
blz. 151-171. Van Het leven op aarde is een dergelijke uitgave in voorbereiding.
De term document is hier gebruikt voor ieder handschrift of typoscript dat zich bij
nadere bestudering als een geheel voordoet op materiële, eventueel op inhoudelijke
gronden. Deze gronden zullen van geval tot geval uitvoerig worden ontvouwd. De
term bron is uitsluitend gebruikt voor teksten die Slauerhoff bij zijn arbeid aan de
romans te zijner informatie heeft bestudeerd of als achtergrondkennis heeft benut.
Om de documenten enigszins overzichtelijk te rangschikken, zijn ze in vier groepen
ondergebracht. De A-groep bevat die documenten die geschreven zijn voordat
Slauerhoff aan zijn romans begon, maar die toch (achteraf) als een voorbereiding
daarop gewaardeerd kunnen worden. De B-groep is samengesteld uit een tiental
documenten van geringe omvang, die Slauerhoffs begeleidende arbeid bij zijn
romanwerk vertegenwoordigen: puntenschema's, aantekeningen uit lectuur en
dergelijke. In de C-groep zijn alle overgeleverde voorontwerpen van Het leven op
aarde samengebracht. (Van Het verboden rijk zijn geen voorontwerpen overgeleverd.)
De D-groep, ten slotte, bevat de overige fragmenten, waaronder vijf schetsen die
kennelijk bedoeld waren voor het derde deel, waaraan Slauerhoff niet meer is
toegekomen.
Bij de presentatie van iedere groep wordt eerst een poging gedaan de
samenstellende documenten chronologisch te ordenen en te dateren. Van ieder
document wordt vervolgens een formele beschrijving gegeven; dan volgt de weergave
van de tekst, voorzien van verklarende voetnoten; ten slotte is enig commentaar bij
de gepresenteerde tekst gevoegd.
Zowel in de voetnoten als in de commentaar wordt aandacht geschonken aan de
Chinese aardrijkskundige namen die Slauerhoff heeft gebruikt: de topografie is
namelijk voor de interpretatie van de romans van belang gebleken. Slauerhoff kende
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echter weinig of geen Chinees en steunde daarom sterk op zijn Franse, Duitse of
Engelse bronnen. Maar omdat in deze talen de regels voor de translitteratie uit het
Chinees telkens anders zijn, is de schrijfwijze van Slauerhoff nogal inconsistent.
Het is bovendien vaak niet gemakkelijk de plaatsen en rivieren op een kaart terug
te vinden, te meer omdat sommige intussen een andere naam hebben gekregen.
Om hieraan tegemoet te komen, is aan iedere aardrijkskundige naam tussen haakjes
de schrijfwijze toegevoegd volgens het wijdverbreide systeem van Wade-Giles èn
die volgens het huidige systeem van de Chinezen zelf, het Pinyin. Zie hiervoor The
Times atlas of China (Times Books, 1974). Bij alle plaatsen, bergen en rivieren wordt
nog vermeld in welke provincie zij gelegen zijn.
Ook is ernaar gestreefd zoveel mogelijk Slauerhoffs bronnen op te sporen. Deze
zijn in zoverre interessant dat zij ons het materiaal tonen waarmee Slauerhoff (onder
meer) aan het werk is gegaan. Uiteraard is hierbij gebruik gemaakt van zijn
bibliotheek, maar ook werken die daarin niet of niet meer aanwezig zijn, zijn van
belang gebleken. Aan boord van zijn schip had hij, volgens mondeling getuigenis
van ing. A. Schuilenburg, de marconist die in het Verre Oosten met hem voer, na
het spreekuur niet veel anders te doen dan lezen en schrijven (hoewel Schuilenburg
hem aan boord nooit heeft zien schrijven). Het moet dan ook onmogelijk heten, alle
boeken die hij bij zijn romanarbeid heeft benut, te vinden. Wat wij hier aanbieden
zal zeker aanvulling behoeven. Onze bevindingen worden in de commentaar bij de
documenten verantwoord. Omdat er geen voorontwerpen voor Het verboden rijk
zijn overgeleverd, worden de bronnen voor deze roman behandeld in een bijlage.
In de commentaren wordt geprobeerd zoveel mogelijk te achterhalen wat
Slauerhoff met ieder document heeft voorgehad. Een groot deel van de toelichting
is dan ook gewijd aan de relatie tussen de overgeleverde fragmenten en hun
(mogelijke) bronnen. Hiermee wil niet gezegd zijn dat de teksten uitsluitend uit die
bronnen verklaard zouden moeten worden. Wel zijn de editeurs van mening dat de
bronnen op de romans een niet te veronachtzamen licht werpen.
Ook is getracht naar beste kunnen te reconstrueren wat de inhoud had moeten
worden van het derde deel van de trilogie. Naar de mening van de editeurs is dit
derde deel van eminent belang voor de interpretatie van de beide voorafgaande
delen.
Met dit al hebben zij niet de pretentie in de commentaren deze interpretatie al
geleverd te hebben. Zij verschaffen slechts materiaal en overwegingen die voor dit
doel dienstig kunnen zijn.
Gaarne willen de editeurs hun dank uitspreken voor de hulp die zij hebben
gekregen van prof. dr. J. Ensink te Groningen ten aanzien van de boeddhologie,
van prof. dr. W.L. Idema te Leiden in verband met de Chinese taal en literatuur, en
van prof. dr. M. Metzeltin te Paderborn en drs. G. Brand te Groningen in verband
met het Portugees.
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1. Voorbeeld van Slauerhoffs handschrift (zie document A-I, blad 22).
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De weergave van de documenten
Het handschrift van Slauerhoff is bijzonder moeilijk te lezen. Niet alleen variëren de
documenten van moeilijk leesbaar tot (bijna) onleesbaar, maar ook wemelen ze van
de spelfouten en verschrijvingen, zijn allerlei woorden willekeurig in losse delen
uiteengeschreven, zijn de zinnen voorzien van overbodige of foutieve interpunctie,
of ontbreken hoofdletters en interpunctie geheel en al. Ook zijn de alinea's meestal
niet aangegeven, beginnen de meeste zinnen op een nieuwe regel, zodat niet
duidelijk is waar een nieuwe alinea begint. De typoscripten zijn eveneens van een
ongekende slordigheid. Typefouten komen herhaaldelijk voor, evenals verbreking
en samenvoeging van woorden; accenten, trema's, weglatings- en afkappingstekens
ontbreken veelal en aan het eind van de regels zijn letters en tekens dikwijls niet
overgekomen; ook zijn zwart en rood lint soms willekeurig door elkaar gebruikt.
Maar wat het lezen van de teksten, zowel in handschrift als in typoscript, vooral
bemoeilijkt is de gewoonte van Slauerhoff om correcties aan te brengen door de
woorden heen. Zelf bekende hij eens in een vraaggesprek in een Zuidafrikaans
blad: ‘Ek skryf 'n handskrif wat ek self nie kan lees nie en die tikmasjien is altyd
kapot.’ (Ik had het leven me anders voorgesteld. J. Slauerhoff in vraaggesprekken
en herinneringen, bezorgd door Dirk Kroon, blz. 28) Dat dit geen loze uitspraak is,
blijkt uit de vele verduidelijkingen die hij zelf in zijn manuscripten heeft aangebracht,
kennelijk uit vrees de tekst later niet meer te kunnen reconstrueren. Wanneer een
auteur zoveel moeite heeft zijn eigen teksten te lezen, hoeveel te meer zal dit het
geval zijn bij anderen die deze teksten onder ogen krijgen. Het handschrift is ook
verraderlijk en misleidend. Als voorbeeld, uit zeer vele: het woord etenswaren lazen
de editeurs aanvankelijk als duiven, later als chinawaren.
Niettemin zijn de editeurs van mening, dat zij er over het algemeen in geslaagd
zijn de documenten te ontcijferen. Zij laten echter nadrukkelijk ruimte voor de
mogelijkheid dat zij zich hier en daar hebben vergist. Deze erkenning ligt ten
grondslag aan de beslissingen die zij moesten nemen ten aanzien van de wijze van
editeren. Zij zijn uitgegaan van de volgende stelregel: de documenten in kwestie
moeten zoveel mogelijk zo worden gereproduceerd dat de gebruiker van de editie
zijn eigen conclusies kan trekken omtrent de bedoeling van de tekst.
De editeurs hebben er daarom naar gestreefd de teksten zo ‘natuurgetrouw’
mogelijk weer te geven, dat wil zeggen: met minimale ingrepen in wat het lezend
oog waarneemt, maar anderzijds de leesbaarheid van de editie waarborgend.
Bovendien is iedere beslissing consequent uitgevoerd, zodat dubbelzinnigheid werd
vermeden. Ten slotte zij opgemerkt dat de gebruiker van de editie nu een goede
indruk krijgt van de toestand waarin het tekstmateriaal zich bevindt.
Volledige controleerbaarheid van de transcriptie is uiteraard alleen te verkrijgen
als de documenten integraal in facsimile worden gepresenteerd. Dat dit de uitgave
te kostbaar zou hebben gemaakt, behoeft wel geen betoog. Wie deze controle wil
uitvoeren, zal dan ook de documenten zelf moeten raadplegen.
Op grond van het bovenstaande zijn de volgende beslissingen genomen:
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Spelfouten en verschrijvingen
In de manuscripten zijn de spelfouten en verschrijvingen niet verbeterd. Het is
immers mogelijk dat de editeurs de tekst ter plaatse verkeerd hebben gelezen. Om
te voorkomen dat de gebruiker van de editie zou denken aan een zetfout, is achter
of in het verkeerd geschreven woord met behulp van vierkante haken de correcte
spelling gegeven:
gevoelt [lees: gevoeld]
waait [lees: waant]
nauwelijks[ch]
omt[t]rekken
Alleen als in een tekst een kleine letter in plaats van een kapitaal is gebruikt, of
omgekeerd, voorts bij ontbrekende koppeltekens, accenten en trema's, en bij
overbodige apostroffen in sommige meervoudsvormen, blijft de correctie achterwege,
ter wille van de leesbaarheid van de editie: te veel onderbrekingen werken hinderlijk.
In de typoscripten zijn de meest in het oog vallende spelfouten en verschrijvingen
wèl stilzwijgend verbeterd. Hier immers is het letterbeeld ondubbelzinnig. Om de
gebruiker toch een indruk te geven van de toestand waarin de typoscripten zich in
dit opzicht bevinden, is voor de twee bladen van document B-I, namelijk [1] en [2],
een uitzondering gemaakt. De desbetreffende plaatsen zijn daar in de noten
gesignaleerd.
Het afkappingsteken - bij 't in plaats van het, 's in 's morgens - is door Slauerhoff
in de meeste gevallen weggelaten. De editeurs hebben gemeend hierin geen
verbeteringen te moeten aanbrengen. Liever wilden zij het tekstbeeld in dit opzicht
intact laten, zoals ook zoveel mogelijk is gebeurd ten aanzien van de leestekens
(zie hieronder).

Leestekens
Zo nu en dan plaatste Slauerhoff inderdaad een punt of een komma waar die behoort
te staan, maar talloos zijn de gevallen waarin deze tekens ontbreken. Ook gebruikte
hij dikwijls een liggend streepje, soms twee, een enkele maal drie liggende streepjes
boven of naast elkaar, in plaats van een punt of een ander leesteken, of gebruikte
hij een punt in plaats van een komma, en een puntkomma in plaats van een
dubbelepunt. Ten slotte had hij de gewoonte een punt of een liggend streepje te
schrijven waar ze niet horen te staan, op willekeurige plaatsen in een zin. Als we
hierbij voegen dat aan het begin van een nieuwe zin dikwijls een kleine letter is
geschreven in plaats van een hoofdletter, dan ligt de conclusie voor de hand, dat
in zeer veel gevallen niet met zekerheid is uit te maken hoe een passage volgens
de bedoeling van de auteur geïnterpungeerd moet worden. Aan het eind van wat
een volzin zou kunnen zijn, die eindigt met een punt, volgt bij voorbeeld géén
hoofdletter. Men kan dan zowel ‘punt gevolgd door kapitaal’ lezen, als ‘komma
gevolgd door kleine letter’, of zelfs ‘puntkomma of dubbelepunt gevolgd door kleine
letter’. De editeurs hebben daarom besloten de interpunctie uit het document te
handhaven. Een uitzondering wordt gemaakt voor die leestekens die beslist geen
enkele functie kunnen hebben - bij voorbeeld die welke midden in een woordgroep
staan; deze ‘leestekens’ zijn niet overgenomen. Ook wordt een vraagteken dat
onderaan één of twee liggende streepjes bevat in plaats van een punt,
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weergegeven als een gewoon vraagteken. En de liggende streepjes, die in de
teksten van verschillende lengte zijn, worden steeds weergegeven als korte liggende
streepjes, ook al zouden ze geïnterpreteerd kunnen worden als gedachtenstrepen.
Het staat dus aan de lezer Slauerhoffs interpunctie te interpreteren zoals hem dat
het beste voorkomt. Dat hiermee een enigszins vreemd zinsbeeld is ontstaan,
hebben de editeurs voor lief genomen. Zij troosten zich echter met de gedachte,
dat nu in de transcriptie het stempel van Slauerhoff beter bewaard is gebleven.

Diacritische tekens
Ieder woord dat de editeurs aan de oorspronkelijke tekst hebben toegevoegd, staat
cursief tussen vierkante haken:
[open ruimte]
[lees: woord]
Wanneer de weergave van een woord onzeker is, wordt dit aangeduid met een
cursief vraagteken tussen vierkante haken, onmiddellijk achter het woord in kwestie:
woord[?]
Wanneer een woord voor de editeurs onleesbaar is, wordt dit aangegeven met een
cursief vraagteken tussen vierkante haken, maar op zichzelf staand:
woord [?] derde woord
Een overbodig woord wordt in romein tussen vierkante haken afgedrukt:
een paar duizend Portugeezen met [met] dienaars
Een door Slauerhoff geschrapt tekstdeel krijgt vooraan een minteken en staat tussen
scherpe haken. Als het een los woord, een zin of een alinea betreft, worden de
scherpe haken respectievelijk voorafgegaan en gevolgd door spatie:
De wolken 〈- zijn〉 hebben duidelijke omtrekken
〈- op〉 enkele 〈- plaatsen〉 straten vertoonen
〈- zin of alinea.〉
Als Slauerhoff het vervangende tekstdeel aan het geschrapte deel vast schrijft, is
geen spatie aangebracht waar die in het manuscript ook niet voorkomt:
〈- on〉gezond
〈- tr〉oogen
Eén of meer voor de editeurs onleesbare letters worden door een ‘x’ aangegeven
en tussen vierkante haken geplaatst:
[x] [xxx]
Wanneer dit geschrapte letters betreft, is dit aangegeven met:
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〈- x〉 〈- xxx〉
Wanneer Slauerhoff een tekstdeel heeft toegevoegd, hetzij in de regel, hetzij onder
of boven de regel, hetzij in de marge of op de versozijde van een blad (maar dan
als onderdeel van de hoofdtekst), wordt dit bij gelijkblijvend schrijfmateriaal
aangegeven met een plusteken vóór het woord in kwestie, dat bovendien tussen
scherpe haken is geplaatst:
〈+ door〉
mensch〈+ en〉
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Wanneer met ander schrijfmateriaal, dus ongetwijfeld in een volgende schrijffase,
een tekstdeel is toegevoegd, wordt dit tussen schuine strepen geplaatst:
vijandin/nen/
De omvang van deze toegevoegde tekstdelen kan variëren van één letter tot een
gehele pagina.
Wanneer zowel een tekstdeel is geschrapt, als een tekstdeel is toegevoegd, zijn
de volgende combinaties mogelijk:
(met hetzelfde schrijfmateriaal) 〈- plaatsen〉 〈+ steden〉
(met verschillend schrijfmateriaal) 〈- danshuizen〉 /gesloten huizen/
(eerst toegevoegd, vervolgens geschrapt) 〈- 〈+ onder〉〉
Wanneer een tekstdeel door een ander tekstdeel heen is geschreven, wordt dit op
dezelfde wijze aangegeven als de schrapping van een woorddeel zonder gebruik
van spatie. Het dooreenschrijven levert de lezer immers geen extra informatie:
aller〈- g〉hoogst
〈- x〉Antonio
〈- het〉de
〈- .〉,
Maar: 〈- dorpen〉,
Idem, maar met ander schrijfmateriaal:
〈- a〉/A/chter
〈- en〉/Daar/
Een kennelijk onvoltooide letter aan het eind van een verworpen woorddeel wordt
getranslittereerd als een volledige letter, tenzij hij door de editeurs niet kon worden
geïdentificeerd; in dat geval wordt hij verwaarloosd.
In de linker marge staat het nummer van de desbetreffende bladzijde van het
document. Wanneer deze nummering niet door Slauerhoff is aangebracht, staat het
cijfer cursief tussen vierkante haken:
[1], [2] enz.
Binnen een regel wordt de grens tussen twee bladzijden aangegeven met een
dubbele verticale streep:
11 die de stille straten zal vullen met luidruchtig || zeevolk etc.
Met een enkele verticale streep wordt het einde van een regel aangeduid.
De meeste volzinnen beginnen bij Slauerhoff, zoals reeds werd opgemerkt, voor
in de regel, zonder dat sprake hoeft te zijn van een nieuwe alinea. Het is dus niet
altijd uit te maken waar een nieuwe alinea door Slauerhoff is bedoeld. Daar waar
Slauerhoff door middel van inspringen duidelijk heeft aangegeven waar hij een
nieuwe alinea wenste, is dit door de editeurs aangegeven met een vierkant wit voor
in de regel. Daar waar hij de tekst niet laat inspringen bij niet-uitgevulde voorafgaande
regel, is bij de weergave van de tekst eveneens niet ingesprongen en is de
voorafgaande regel eveneens niet vol gemaakt. Daar waar de auteur een volzin
voor in de regel begint bij een uitgevulde voorafgaande regel, is zijn bedoeling op
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geen enkele wijze af te lezen. Deze onzekerheid is gesignaleerd door middel van
een vierkantje aan het begin van het desbetreffende tekstdeel. Wanneer de editeurs
hebben besloten tot een nieuwe (niet-ingesprongen) alinea, staat het vierkantje dus
aan het begin van de regel, bij de
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nieuwe alinea; als zij hebben gemeend dat het beter is de tekst te laten doorlopen,
staat het vierkantje ergens binnen de regel. Om verdere onzekerheid te voorkomen,
is door de zetter zorggedragen dat geen regel volloopt wanneer hij gevolgd wordt
door een nieuwe volzin voor in de regel of door een nieuwe volzin voorafgegaan
door een vierkantje voor in de regel. Ook heeft de zetter vermeden dat combinaties
als 〈- woord〉〈+ woord〉, 〈- woord〉/woord/, 〈- letter〉woord en dergelijke, dus
combinaties zonder spatie, aan het eind van de regel worden afgebroken na de
tweede haak.
Indien een document er aanleiding toe geeft dat van deze principes wordt
afgeweken, wordt dit ter plaatse verantwoord.

Noten
Ieder document is voorzien van een notenapparaat, waarin toelichting wordt gegeven
op tekstdelen van geringe omvang. Zoals gebruikelijk is, staat het nummer van de
noot achter het woord dat verklaring behoeft. Soms echter staat het nummer vóór
een woord. Dit is het geval wanneer gegevens van handschriftelijke aard moeten
worden toegevoegd; zij betreffen dus het tekstdeel dat op het nummer volgt.
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De A-groep
De zeemanskist waarin Slauerhoffs paperassen werden overgedragen, bevatte
twee documenten die op het eerste gezicht niets met de ‘Chinese’ romans van doen
hebben. Bij nadere beschouwing echter kan men ze zien als teksten die aanvankelijk
voor een ander doel waren geschreven, maar later door Slauerhoff om diverse
redenen als voorbereiding op Het verboden rijk en Het leven op aarde moeten zijn
gewaardeerd. Zij vormen beide de A-groep.
Het eerste document, document A-I, sluit qua stijl en onderwerp aan bij de
dagbladpublikaties uit de jaren 1926 en '27, door Herman Vernout opnieuw
uitgegeven in: J. Slauerhoff, Reisbeschrijvingen (blz. 26-59). Het handelt over Macao.
Bij de oversteek van Hongkong naar Macao bevinden zich, volgens een voetnoot
bij het fragment, onder de passagiers van de Sui Yan een bisschop en een gevolg
van stompzinnig uitziende monniken. Dit gezelschap wordt ook in een van Slauerhoffs
dagboeken genoemd (Dagboek, ed. K. Lekkerkerker, blz. 17); daar ontmoet
Slauerhoff hen bij zijn bezoek aan de Boroboedoer. Deze passage in het dagboek
is niet gedateerd, maar zij staat tussen wel-gedateerde passages in: ‘30 Nov. [1926]’
en ‘2 Februari '27’. Deze gegevens plaatsen het document in het jaar 1926 of 1927.
Vanaf blad 7 vertelt het document over een bezoek aan de grot van Camões in
Macao. Het verhaal is dan vrijwel geheel geschreven op postpapier van de
Java-China-Japan Lijn. Op het laatste blad staat een schetstekening van Macao,
van zee uit gezien. In dit document worden bovendien dezelfde vertel-elementen
gebruikt als in de reisbeschrijving ‘Van verre havens. Amoy, Macao, Shanghai’
(Reisbeschrijvingen, blz. 43), tot de medeaanwezigheid van een paar goedgeklede
Chinezen toe. Ook in Dagboek wordt dit bezoek aan de grot vermeld (blz. 21), maar
zonder datum; het staat tussen vermeldingen met de data ‘Februari [1927]’ en ‘14
Juni [1927]’ in. Op grond van deze gegevens kunnen we dit document dus
waarschijnlijk op 1927 dateren.
Andere gegevens bevestigen deze veronderstelling. Het slotdeel handelt over de
geschiedenis van Macao. Kennelijk heeft Slauerhoff hiervoor geput uit C.A. Montalto
de Jesus, Historic Macao. International traits in China old and new, second edition,
(Macao, 1926). In het exemplaar uit Slauerhoffs bibliotheek, nu aanwezig in het
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, staat op de titelpagina:
J. Slauerhoff | Macao. H[ong]. K[ong] | Januari '27. Maar ook een ander boek,
eveneens in zijn bibliotheek aanwezig, heeft hij geraadpleegd: Francisco Monteiro,
The renascence of Macao, (Macao, [1924]).
Op oudejaarsdag 1926 was Slauerhoff in Macao gearriveerd. Dit blijkt uit een
brief aan Helen Hille Ris Lambers, gedateerd: 4-1-1927, maar afgestempeld:
4-1-1928. Het jaartal is dus een voor de hand liggende vergissing. Slauerhoff schrijft:
‘Verleden jaar zat ik in Macao - alleen. ik was er 31 Dec aangekomen.’ (Afschrift in
het bezit van K. Lekkerkerker.) Ongetwijfeld bedoelde Slauerhoff hiermee te zeggen,
dat hij op 31 december van het jaar 1926 in Macao aankwam. Hij had toen meer
dan een jaar op de Oost gevaren (cf. J. Slauerhoff, Reisbeschrijvingen, blz. 175).
Van deze feiten vinden we de weerslag terug in document A-I: Het is oudejaar.
Achter mij ligt een jaar
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onafgebroken varen van Indië op China (...). (...) de laatste dag van een jaar (...).
(blad 8) (...) deze laatste avond van het jaar (...). (blad 12) Mochten deze zinsneden
er op het eerste gezicht op wijzen dat het document, althans tot en met blad 12,
gedurende die oudejaarsdag zou zijn ontstaan, op blad [9] schrijft Slauerhoff: Dien
eersten middag (...), wat aangeeft dat hij zijn indrukken toch later op papier heeft
gezet. We kunnen document A-I daarom plaatsen in januari 1927 of iets later.
Document A-II is geen reisbeschrijving, maar een gedeelte van een verhaal. De
hoofdpersoon heet Osteria, een niet nader aangeduide schepeling, die in Japan
heimelijk zijn schip verlaat. Voor zover ons bekend is, heeft Slauerhoff dit verhaal
niet afgemaakt. Waarschijnlijk is het geschreven voordat hij aan zijn ‘Chinese’ romans
begon (zie hiervoor de commentaar bij dit document). De eerste plannen voor de
romans dateren van vóór 20 maart 1929, de datum van vertrek voor zijn laatste reis
met de Gelria naar Buenos Aires: ‘Ik ben aan een werkelijk groot (en omvangrijk)
ding bezig (...).’ (Arthur Lehning, Brieven van Slauerhoff, blz. 61; brief van 4 april
1929. Zie ook de inleiding op de B-groep.) Het verhaalfragment moet dus
waarschijnlijk nog eerder gesitueerd worden; op zijn vroegst: eind 1925, toen hij zijn
eerste reis met de Java-China-Japan Lijn maakte. Op die reis bezocht hij in Japan
een chrysantententoonstelling. (Cf. J. Slauerhoff, Brieven aan Hans Feriz, ed.
Herman Vernout, blz. 41; de brief is waarschijnlijk eind november 1925 geschreven.)
Op de bladen 51 en 52 van A-II is eveneens van zo'n tentoonstelling sprake.
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Document A-I
Beschrijving
Twee dubbelbladen en zestien enkele bladen.
De twee dubbelbladen zijn afkomstig van een schrijfboek van folioformaat;
gelinieerd papier.
Het eerste dubbelblad is beschreven op de tweede versozijde na; deze vertoont
een niet nader te identificeren tekening in potlood. De bladen zijn door Slauerhoff
niet gepagineerd. De editeurs hebben de beschreven bladzijden genummerd: [1]
tot en met [3].
Het tweede dubbelblad is wel door Slauerhoff gepagineerd: 4 tot en met 6. Deze
pagina's zijn met de onderkant boven beschreven. De laatste bladzijde is niet
genummerd en is met de bovenzijde boven beschreven; de tekst beslaat slechts
een kwart van de pagina en is in zijn geheel door Slauerhoff doorgestreept. Dit alles
betekent dat Slauerhoff, na blad [3], eerst de ongenummerde bladzijde van het
tweede dubbelblad gebruikte, zijn tekst vervolgens doorstreepte, het dubbelblad
van zich af omkeerde en op de achterkant van het dubbelblad voortging, waarbij hij
de tekst door nummering liet aansluiten bij die op het eerste dubbelblad.
Tekst: inkt; hier en daar veranderingen, doorhalingen en toevoegingen in gewoon
en paars potlood.
De zestien enkele bladen bevatten eveneens tekst in handschrift. De tekst sluit
aan bij bladzijde 6 van het tweede dubbelblad.
Het eerste tot en met het vijftiende blad is gelinieerd postpapier, met als watermerk
een wapen waaromheen binnen twee cirkels: ARCHIPEL BANK PADALARANG; links
boven is het bedrukt met: JAVA-CHINA-JAPAN LIJN; rechts boven: S.S. .... | TE.... 192....
De bladen zijn door Slauerhoff als volgt genummerd: 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22.
Het eerste tot en met het zesde blad en het achtste tot en met het vijftiende zijn
alleen recto beschreven, met inkt. Het zevende, genummerd 13, is recto met inkt
en verso met potlood beschreven. Eveneens met potlood zijn naderhand op alle
bladen door Slauerhoff toevoegingen of verbeteringen aangebracht, behalve op de
bladen 13, 20 en 22.
Het derde blad is bij vergissing met 8 in plaats van met 9 genummerd. Eveneens
bij vergissing is het nummer 19 overgeslagen; de tekst loopt gewoon door.
Het zestiende blad is van kwartoformaat, het papier is gevergeerd, met watermerk:
INDIA BANK | Extra Strong | 5581; ongelinieerd. Het blad is door Slauerhoff
gepagineerd: 23 en 24. Beide zijden zijn met inkt beschreven. De onderste helft van
bladzijde 24 is gevuld met een schetstekening. Deze tekening stelt Macao voor, uit
de verte van de zee uit gezien. Eronder staat: Macao.

Datering
Januari 1927 of iets later.
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Tekst
+

§1
+

[1]

Ook de Zuid Chineesche zee heeft zijn doode steden. Wel minder talrijk, verder
van elkaar dan die 〈- welke〉 rondom de Zuiderzee in het China van Europa liggen.
Maar daarentegen grooter, door het 〈- ver〉groot verleden waarvan zij de open gra〈fm〉ven zijn. Daarginds, herinneringen aan een handel die is weggekwijnd 〈- een〉
aan havens die zijn verzand en koopmansgeslachten die zijn uitgestorven. Niets
meer dan dat een handel die niet meer wilde bloeien. Het is niet groots[ch] niet
1
2
tragisch. □ Hier/;/ de ondergang van twee wereldrijken, gestorven het laatst /juist/
in hun verste nederzettingen. die nog lang een eigen leven hebben voortgezet en
de geschiedenis van deze zeeen eeuwenlang hebben beheerscht. □ Manila en
Macao, Spanje en Portugal de 〈- landen〉rijken die de eerste niet schatting brengende
gezantschappen zonden naar den Troon 〈-dus〉van het Hemelsche Rijk Manila en
Macao. aan weerszijden der Chineesche Zee. nu drie en vroeger tien dagreizen
van elkaar verwijderd. En toch voortdurend in wrijving 〈- d〉met hun uitbreidende
3
invloed[s]sferen. /beiden begeerige vloten en ijverige missies loslatend op Japan./
Nu heerschen de beide andere ook verwante doch vijandige wereldmachten hier.
/Engeland in Honkong voor Macao Amerika 〈- in〉op de Phil[l]ippijnen voòr het
4 5
Intramuros /
Naast het sombere in zich zelf gekeerde 〈- i〉Intramuros met zijn wallen en
vervallend〈- ende〉e kathedralen verrijst een hooge Amerikaansche stad.
Voor Macao zijn handel aftappend en het doodend door zijn 〈- over〉macht over
6
de wateren door zijn diepe onvergelijkelijk gunstig gelegen baai/,/ 〈- ligt〉 onneembaar
7
op zijn eiland ligt Honkong, Victoria de parel der Engelsche koloniën. - Gibraltar
Malta Singapore geen dezer 〈- verlee〉 zet zooveel glans bij aan de Engelsche kroon.
8
9
Hongkong heeft alles wat een /ideale/ vestiging 〈- wenschen kan〉 /behoeft/ ,
10
haven aanleg. ligging natuur. De haven is diep groot beschut /ook bij typhonen/ .
11
Klimaat zeer mild. het eiland schoon 〈- en〉/zeer bewoonbaar/ onneembaar. Honkong
+
12
laat Macao ver achter zich. 〈- h〉/vier/ eeuwen, hoewel het vier uur || varen
+
verwijderd ligt
[2]

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Toevoeging in paars potlood. Slauerhoff gebruikte vaak een puntkomma voor een dubbelepunt.
Toevoeging in paars potlood.
Toevoeging in gewoon potlood.
Intramuros: Ciudad Murada, of Intramuros, is de naam van het oudste, door de Spanjaarden
gestichte gedeelte van Manila, tot voor kort met een zes meter hoge stenen muur omgeven.
Cf. het slot van ‘Captain Miguel’ in J. Slauerhoff, Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 313,
en ‘Larrios’ in Verzamelde Werken, IV, blz. 96.
Toevoeging in potlood.
Toevoeging in potlood.
Victoria: op het eiland Hongkong ligt de hoofdstad Victoria, zelf ook wel Hongkong geheten.
Toevoeging in potlood.
Verandering in potlood.
Toevoeging in potlood.
Verandering in potlood.
Doorhaling in inkt; toevoeging in potlood.
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Honkong neemt Macao alle schepen af. alle toeristen alle glorie die handel en
welvaart geeft. □ En laat 〈- he〉de geminachte de 〈- achterui〉 in verval geraakte wat
het zelf niet heeft: een levend verleden. een uitzicht dat verder reikt dan 〈- zi〉tot
e

grillige eilanden en wonderlijk verlichte kimmen; een uitzicht tot diep in de XVI eeuw
13

e

ongehinderd door alles wat de .... 〈- van〉 de XX 〈- uitmaakt〉 /zoo hinderlijk
14
luidruchtig eigen is/ dokken, mailsteamers, ferry's lichters. arsenalen. □ /Maar ook
15 16
Fan Tan ./
Neen geen enkel schip, niet de ellendigste tramp stoomt door naar Macao, eertijds
de grootste haven van Oost Azie.
Een paar minuscule pantserkruisers van een alleen in revolutie's roemrijke marine.
17
een enkel zeilschip〈-,〉/./ 〈- e〉/E/n de jonken ja talrijke jonken 〈- 〈+ be〉zwermen〉
18
/bevolken/ 〈- ove〉 de reede maar... aan de Chineesche zijde van het schiereiland
dat Macao in zee draagt dat het Hemelsche rijk zoo ver mogelijk van zijn hart afhield,
vreezend der barbaren besmetting □ Maar de jonken behooren toch evenzeer tot
die vervlogen eeuwen. met hun hoogopgetrokken vierkante zeilen hooge
achtersteven en voorovergebogen vaart.
〈- En als laatste〉 〈- Als eenig s〈- c〉toomsch〉
〈- De jonken zeilen uit 〈- met he〉 voor het eerste daglicht en keeren tegelijk met
19
het invallend duister, als lage wolkenscharen.〉
20
De kleine kruisers liggen roerloos ter reede. Een half uur na het avondschot
ste[e]ken twee sloepen over naar den dam aan t einde der zandbank, de officieren
21
rijden in de ricks[c]haws die daar uren wachtten naar 〈-El〉/de/ Grunbo[?] de militaire
22
club die zoo dicht /en 〈- be〉lommer〈- l〉rijk/ aan t water ligt als een Chineesch
paviljoen. De matrozen verliezen zich in de stad, drinken porto 〈- aan〉 in Chineesche
drankhuizen verspelen enkele dollars in het Fantan lokaal en verdwijnen in de
23
lupana〈- res〉rs
+
De kleine dagbooten die het verkeer met Honkong en daarlangs met de wereld
+
onderhouden komen en vertrekken tweemaal daags. En dit is een gebeurtenis
[3]
door velen dagelijks opgelet met de belangstelling die een kleine stad heeft voor
24
haar schaarsche verb〈- a〉/i/nd/ingen/ met 〈- de〉een buitenwereld.
Ik was vroeger op een eiland waar het aankomen van de postboot eenmaal daags
door de geheele bevolking werd bijgewoond - als een plechtigheid. Een ritus was
het ook het

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Slauerhoff zocht hier kennelijk naar een woord dat hem niet te binnen wilde schieten. Later
wijzigde hij het tekstdeel, maar vergat het lidwoord en de punten weg te strepen.
Verandering in potlood.
Fan Tan: een Chinees kansspel; zie blz. 4 van dit document, in het bijzonder de voetnoot van
Slauerhoff.
Toevoeging in paars potlood op een witte regel.
Veranderingen in potlood.
Verandering in potlood.
Doorhaling in paars potlood.
het avondschot: cf. ‘Uitzicht op Macao van Monte af’, derde en vierde strofe, en ‘Het doode
Macao’, vierde strofe, in Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 427 en 659.
Bedoeld is de Gremio Militar. Verandering in potlood.
Toevoeging in potlood.
lupanars: bordelen.
Verandering in potlood.
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voorkomen der vreemdelingen te bespreken die het eiland betraden. Het was een
25
26 27
klein eiland van een klein land. /Zoo voor Macao de Sui Tan /
〈- Macao is een stad van 〈- een〉het grootste rijk der aarde. □ Het is niet te
verwonderen dat niet iedereen naar de boot kijkt dat een vreemdeling geen
Amerikaan of Duitscher zijnde, 〈- wel〉 soms tamelijk 〈- op〉onopgemerkt kan
28
passeeren〉
□ In en uit Honkong varen daags tientallen schepen vertrekken en arriveeren
29
honderden toeristen en zakenlieden worden op de schepen die naar de Straits en
Java varen duizenden ge[e]le immigranten geteld.
En velen weten het beurtschip dat 's morgens en 's middags naar Macao afvaart
niet eens te liggen En weten nog veel minder welk een wonder vier uur varen van Honkong ligt.
30
Ook ik wist het niet/,/ 〈- toen ik〉 een vroegen killen ochtend uit het 〈- heerlijk〉
31
31
/weelderig/ hotel rillend in een rickshaw naar die boot 〈- reed.〉 /rijdend/ 〈- 〈+
32
33
toen〉〉 onderweg mijn biljet verloren bleek 〈- en toen〉 /en/ mijn koffer en ik in een
kwalijkriekende vuile hut terecht kwamen. op een overvol schip waar meer gekrijsch
33
en gejoel heerschte dan op de grootste mailboot bij vertrek 〈- Ik〉 was /ik/ deerlijk
ontstemd en had spijt zoo vroeg uit mijn heerlijk bed gekropen te zijn. Waarom dit
33
bed zoo heerlijk was〈- .〉/?/ Ach een gewoon hotelbed. Maar wie een week in een
scheepskooi 〈- w〉van wand tot wand werd gerold in de engte van hooge schutplank
en harde hutmuur hij weet welk een weelde het is in 〈- x〉 een bed te slapen waar
men als men wou dwars in liggen kon.
+

34

[tekening]

+

[v]

+

〈- Ik zal niet pogen U mijn ontstemming mee te deelen. □ De 〈- typische〉
+
Chineezenlucht het 〈- ei〉vreemd gekreun waarmee de koelies hun werk
[-]
begeleiden men moet het 〈- meegemaakt hebb〉 〈+ zelf〉 aan de zintuigen hebben
ervaren om het in de ziel te lijden □ Liever wil ik U de verrassing laten deelen die
mij wachtte eenige uren later. die mij eenige dagen in voortdurende verrukking hield.
〈- Het kleine schip is 2〉

25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
33
33
34

een klein eiland: kennelijk is hier Vlieland bedoeld; zie Constant van Wessem, Slauerhoff.
Een levensbeschrijving, blz. 17; C.J. Kelk, Leven van Slauerhoff, blz. 69-70.
Sui Tan: in Het verboden rijk komt twee maal de scheepsnaam Sui An voor; zie Verzamelde
Werken, V, blz. 236-237.
Toevoeging in paars potlood.
Doorhaling in paars potlood.
de Straits: de zeestraten tussen het vasteland van China en de grote eilanden rondom de
Zuidchinese Zee (Hainan, Taiwan, Luzon).
Toevoeging en doorhaling in paars potlood.
Verandering in potlood.
Verandering in potlood.
Toevoeging in inkt en doorhaling in potlood.
Verandering in paars potlood.
Verandering in paars potlood.
Verandering in paars potlood.
Het is onduidelijk wat deze tekening in potlood voorstelt; misschien is het een ruwe
schets om de weg aan te duiden naar een bepaald doel. Omdat geen enkel verband
met de tekst kan worden aangetoond, blijft reproduktie achterwege.
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35

36

〈- Wel〉 De Sui Yan vaart laag onaanzienlijk de 〈- haven〉 〈+ baai〉 door de〉
+

Het rythmisch gekerm der zwoegende koelies, de Chineesche stank in deze smalle
+
37
38
4
gangen sterker dan ergens, het gezeur der boy's of ik chow chow wensch〈- te〉
dit alles bracht mij zoo uit mijn humeur dat ik Macao en de heele Far East naar alle
demonen wenschte die men er aanbid[t]. en bijna was afgestapt □ Gelukkig was de
Sui Yan zoo goed op dat moment de wal los te laten. En dadelijk schikte ik mij in
het fait accompli en ontvluchtte stank en rumoer op het dak van [het] schip waar
een ijzren kooi de machinekap bescherm〈- ende〉de en de brug tusschen dikke
pantserplaten veilig lag voor overval.
Een smalle deur ging open in de grijze muur een oud sloffend man kwam er uit
〈- e〉Een woestuitziend soldenier sloot de deur weer met een zware sleutel af.
De grijsaard kwam sloffend nader. De drie stre[e]pen op zijn vuile mouwen
bewezen dat hij kapitein op dit gevaarlijk schip was. Een Australiër. zonder pensioen
die een rustige oude dag sleet als beurtschipper.
□ Ik 〈- deel U〉 breng U het gesprek dat ik met hem voerde niet over. Ik verstond
er weinig van -. Gij zoudt er nog minder van verstaan... Maar het slot was een
1

vaderlijke waarschuwing. tegen het Fan Tan. de chineesche roulette. □ No system
wins.. the 〈- tru〉 purest beats it all
Het toeval gunt mij de eer 〈- met een〉 van een aanzienlijk medereiziger. Een
heusche bisschop met zilveren haren, een groot zilvren kruis op de borst 〈- en een
gevolg van stompzinnig uitziende monniken echte ‘bêtes de la religion’. - De bisschop
39
heeft fijne trekken ik heb zijn illusie maar niet verstoord.〉 /Later ontmoette ik dit
heerschap weer op den Boroeboedoer nog later in de Sketch waar hij een partij
39
tennis met Helen Wills bleek te hebben gespeeld. Het was de bisschop van Londen/
Ik heb zijn zegen niet gevraagd.
□ Eenige flets uitziende senhora's. Dikke Chineesche kooplieden met tengere 〈e

fr〉 vrouwen en bijzitten /Z〈-ij〉iedaar de bevolking der 1 klasse/
1) In de speelmethoden komt alweer de antithesis tusschen Oost en West uit - Wij
hebben de nerveuze korte spanning van het rondtollend balletje zij het langzame
tellen van de fiches onder een schaaltje. Eindelijk een rest 1, 2, 3 of 4. Waaruit de
Chineezen halverwege reeds het vermoedelijk overblijvend aantal berekenen is
volkomen raadselachtig

35

36
37
38
39

39

Sui Yan: dit schip komt in Het verboden rijk voor als Sui An; zie noot 26 van dit document.
Een gedicht met de titel ‘The Sui-An’ zond Slauerhoff in 1928 naar de redactie van de
Letterkundige almanak Erts, maar het is niet geplaatst en waarschijnlijk verloren gegaan. (Zie
het Erts-archief in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam; signatuur: XVI B 14-16).
De tekst op deze bladzijde is in zijn geheel met inkt doorgestreept.
chow chow: Chinees gerecht.
Doorhaling in potlood.
Doorhaling en toevoeging in potlood. Ook alle volgende toevoegingen en veranderingen
tussen schuine strepen zijn in dit document met potlood aangebracht. - De hier opgevoerde
bisschop treft men ook aan in een van de dagboeken (J. Slauerhoff, Dagboek, blz. 17 en noot
22). De dagboeknotitie is geschreven tussen 30 november 1926 en 2 februari 1927. Sketch:
geïllustreerd Engels society-tijdschrift. Helen Wills: Amerikaanse tenniskampioene.
Doorhaling en toevoeging in potlood. Ook alle volgende toevoegingen en veranderingen
tussen schuine strepen zijn in dit document met potlood aangebracht. - De hier opgevoerde
bisschop treft men ook aan in een van de dagboeken (J. Slauerhoff, Dagboek, blz. 17 en noot
22). De dagboeknotitie is geschreven tussen 30 november 1926 en 2 februari 1927. Sketch:
geïllustreerd Engels society-tijdschrift. Helen Wills: Amerikaanse tenniskampioene.
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2. J. Slauerhoff (1898-1936).
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+

Ik be
Wij blijven 〈- berge〉 rotseilanden en yonken 〈+ voorbij〉varen
Het reisgezelschap 〈- is〉prikkelt de geest niet tot gissingen of gesprek. En mijn
nachtrust was zoo kort de machine 〈- w〉stampt eentonig. Wie duidt het mij euvel
dat ik inslaap ----

+

5

Een danseres met 〈+ bronstige〉 castagnetten ontvlamt mijn liefde □ Zij verlaat de
danszaal, ik volg haar. Zij wordt een non met een rozenkrans. Ik blijf haar trouw
jaren. tot zij een heiligenbeeld met gevouwen handen voor haar nu steenharden
boezem wordt. en ik lig voor haar geknield. Hoelang?
In elk geval zoo lang dat ik stijve ledematen krijg en krakend opsta. Ja lang moet
het geleden zijn dat ik uit 〈- het〉 Honkong, de Engelsche 〈- kolo〉 stad in 〈- o〉Oost 〈z〉 〈- China〉Azie ben vertrokken, om hier in de Middellandsche zee aan te komen.
Waar weet ik nog niet. ik vermoed in de Spaansche kuststreek tusschen Valencia
en Barcelona □ Ik zie een kathedraal op een rots een witte vuurtoren huizen met
open loggia's en een prachtige promenade in een bocht rond de baai. Maar - d〈an〉aar staat met reuzen letters op een rots Hotel Boa Vista. dus in Portugal? dat
heeft geen mediterrane kusten □ Het schip verandert van koers en ik zie o schrik,
dat de trotsche kathedraal alleen een facade [lees: façade] is daarachter ligt [lees:
liggen] niets dan steenhoopen. □ Nu komt er zicht tusschen de beide heuvelen door
tusschen het fort en de vuurtorenheuvel □ Daarachter zie ik onmiskenbaar,
Chineesche daken. □ Waar ben ik in China of in Zuid Europa
□ Het schip vaart een rots rond. een kale helling. en dan... China onloochenbaar
een haven vol yonken een kade vol geel gewriemel. een huizenrij met loodrechte〈e〉 neerdalende karakters, smalle stegen en de lucht de bekende stank van visch
frites zweet, ach wat niet al
+
□ Het is een droom geweest, 〈- wij zijn〉 〈- in〉een 〈- 't〉oogenblik de ballingschap
+
in t verre Oosten opheffend. 〈- een droom van〉
6
De boot legt aan koelies nemen hem stormenderhand. □ Langzaam langzaam
banen wij ons een weg door de menigte door de ongeloofelijke stapels bagage die
op schip en steiger staan. □ 〈- Honder〉 Tien honderd rickshaws oms〈- l〉ingelen de
reiziger 〈- die struikelt over de〉 Een rit door smalle straten langs winkels, Fantan
40
huizen en hooggevensterde dikgetraliede gebouwen de barracoons de
stapelplaatsen van contractkoelies oftewel slaven. die van hier tot 1867 werden
uitgevoerd, van Honkong nog heden, al schijnt de menschenhandel daar humaner
omdat men op een eiland niet zooveel behoefte aan traliehokken heeft.
Plotseling - 〈- weer in den droom〉[?] weer van wa〈- ken〉/ak/ in droomen gevallen?
Een plein een park banken een fontein links een kathedraal rechts een paar hooge
witte gebouwen waarvan een het 〈- Gobernado〉 ‘Casa da [lees: do] Senado’. een
ander het postkantoor. □ En met een zwenking de verrukkelijke zeeboulevard breed
en

40

barracoons: ruwe barakken, loodsen of omheiningen waarin oorspronkelijk negerslaven en
misdadigers tijdelijk werden opgesloten (Spaans: ‘barracón’).
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wit met banken en balustrade aan de zeezijde, 〈- met hooge〉. Hier wil ik in geen
ricks[c]haw rijden ik stap uit en loop voorop. de zeewind doet de boomen zacht
ruischen. de baai is verlaten. de huizen doodstil. □ Op de praya gaan enkele rijtuigen
in zachten draf voorbij.
Daar sta ik tegenover de rots waarbij ik ontwaakte of begon te droomen. Hotel
Boa Vista, het hotel is honderd meter boven mijn hoofd. Langzaam beklim ik de
zigzag weg naar boven en vijf minuten later zit ik in een hotelkamer. naakt en koud
〈- een 〈-pl〉bed een〉 op een planken vloer een bed een waschtafel twee houten 〈stoelen een〉 fauteuils en een 〈- minuscuul〉 /wrak/ tafeltje.
Maar om twee zijden loopt de loggia die ik 〈- ik〉 heelemaal voor mij alleen heb.
Evenals de tuin daaronder vol zon en schaduwplekken, [open ruimte]
+
41
Naar beide zijden buigt de Praya Grande zuidwaarts eindigend in een
+
42
7
lommerrijke tuin noordwaarts om de rots verdwijnend die het fort draagt, Monte.
De steile rotswand scheidt 〈- bo〉deze plek Boa Vista van het achterliggende. In
de baai zijn geen yonken te zien alleen de twee kleine kruisers aan de kim.
Trapsgewijze, alle[n] met de open verandahs de boogramen in grijzen steen
omringen de gebouwen de reede en steken uit boven de kam van de heuvelen. Het
aller〈- g〉hoogst de kathedraal Sao 〈- on〉Antonio. en de gevel van Sao Paũlo [lees:
43
São Paulo] en de witte zuil van de vuurtoren Guya .
Tusschen de huizen steken de boomen /hun knoestige takken/ 〈- hebb〉 hun
hoekige kronen op. als groene 〈- ko〉 luchters □ 〈-D〉Over de Praya rolt een
ouderwetsch rijtuig heel langzaam een draagstoel klimt 〈- bij〉tegen een helling 〈op〉. □ Geen Chineesch dak laat zijn hoornen tusschen het geboomte zien. □ Als
een oude gravure zoo scherp afgeteekend ligt Macao tegen het zwaar azuur van
de middaglucht □ Zelfs de wolken die er boven drijven 〈- zijn〉 hebben duidelijke
omt[t]rekken en zijn zacht gevederd, als met de naald geteekend. China komt 〈- er〉
niet 〈- op〉 〈+ voor〉 op dit tafreel □ Het treedt weer binnen met een oude boy die
water brengt.
+
Het is oudejaar/./ 〈- a〉/A/chter mij ligt een jaar onafgebroken varen 〈- op〉 van
+
Indie op China 〈- w〉voor〈- d〉tdurend in de Oostersche wereld. 〈- Ik had〉
8
voortdurend gebonden aan het eng bestaan 〈- 〈- van〉/eigen/ het scheepsleven〉
/van den schepeling/. Ik schuwde het leven in een kleine gemeente ik werd
gebond[en] aan de smalste die op aarde bestaat, en nog in Oost Azie blijft de
Hollandsche beperktheid mij kwellend omringen. 〈- nee〉 slechts te ontvluchten in
een sfeer 〈- waar〉 〈+ die〉 de Engelschen met hun verwatenheid en verveling hebben
vervuld (Honkong etc)
□ Welk een verademing 〈- leven〉 te dwalen door 〈- deze〉 een stad van oude
beschaving door niemand gekend maar toch door enkelen gegroet, waar vrouwen
in een klein tuintje zich bloemen in de zwarte haren vlechten □ Welk een wonder
op de laatste dag van een jaar in 〈- ba〉〈- v〉ballingschap aan te landen in een
overblijfsel van 〈- de Latijnsche〉 mediterrane cultuur
Zulke diepzinnige gedachten hielden mij toen niet bezig. □ Ik voelde mij〈- n〉
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Praya Grande: de boulevard van Macao. Cf. ‘Ochtend in Macao’ en ‘Het doode Macao’ in
Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 428 en 659-660.
Monte: cf. ‘Uitzicht op Macao van Monte af’ in Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 427.
Guya: cf. ‘Het doode Macao’, laatste strofe, in Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 660.
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〈+ alleen〉 in volkomen harmonie met mijn omgeving voor het eerst 〈- si〉weer sinds
maanden en maanden. en d〈- a〉it geeft een soort geluk onvergelijkbaar met die
waarin het leven zich uit.
Macao was eenzaam vervallen en 〈- ve〉afgemat ik was het ook, Macao bestond
in eigen aparte schoonheid 〈- ondanks de overweldigende maar afzichtelijke bloei
van 〈- h〉de handel en industrie〉 〈+ voort〉 ondanks Honkong. Engelsche suprematie
verlies van koloniën. verrotting van het moederland. □ Het bestond als door een
44
wonder. Waarom zou ik dan geheel ondergaan?
+
Dien eersten middag heb ik geen 〈- hi〉 monumenten gezocht. Ik heb gedwaald
+
door 〈- het〉de portugeesche stad de overgangen naar de Chineesche wijk
8 [9]
vermijdend □ Dit is niet moeilijk de helft van t schiereiland uitziend op 't lage Ilha
Verde is Portugeesch de andere tegenover 〈- het〉 〈+ de〉 eilandberg Lappa hooger
dan de Honkongpiek en nog op den huidigen dag piratennest is Chineesch. Slechts
〈- op〉 enkele 〈- plaatsen〉 〈+ straten〉 vertoonen een grillige afwisseling van
Europeesche en Chineesche huizen □ Door de lengte van Europeesch Macao loopt
stijgend en dalend, kronkelend en zigzag. naar de berghelling 't wil de Rua Central.
Ter weerszijden klimmen doodstille patio's de berg op af [lees: of] dalen naar de
Praia, zoodat men vanuit deze 〈- 〈+ d〉〉 〈- binnenlandsche nede〉 〈- straat soms even〉
straat waar men zi〈- g〉/ch/ in t midden van t Iberisch schiereiland waait [lees: waant]
soms even de zee kan zien. Alle huizen schijnen kloosters behalve die waar
Chineesche oudheden of schelgekleurde heiligenbeelden achter de ramen staan.
Door deze straat trokken vroeger de beroemde processies met Christus en Veronica
aan het hoofd [en] 〈- door〉 /Veronica voortdurend met den zweetdoek Christus het
gelaat afvegend de menigte weeklagend en zich bekruisend/ □ Nu kom ik een enkele
monnik of non tegen 〈- st〉 veel kinderen allen stil en bedaard onder de hoede van
45
hun Chineesche Amma [lees: amah ].
+

Ik beloofde bij t begin van de wandeling geen monumenten te gaan bezichtigen.
+
en dwaalde de stad uit door een lang smal park tusschen een huizen en een
10
heuvelrij. Was t mijn schuld dat ik plotseling voor een gedenksteen stond ter eere
van de nederlaag door de Hollanders heir [lees: hier] 23 Juni 1622 geleden. Een
vloot van 17 zeilen een landingsdivisie van 1300 man. konden Macao verdedigd
door 150. niet innemen en werden afgeslagen met bloedige verliezen. t Is waar de
Jezui[e]ten bedreven in astronomie zoowel als artillerie schoten mee. t Is waar de
H. Johannes ving de Hollandsche schoten in zijn mantel op, en negerinnen vochten
mee, dat zijn geduchte vijand〈- e〉/i/n/nen/ □ Laten wij ons maar niet schamen.
Ik bewandel nu de weg die zich om de Guya heuvel omhoogwind/t/. In de diepte
ligt eenerzijds[ch] een verlaten kerk met 〈- b〉holle vensters en enkele graven er om
heen anderzijds[ch] de ge[e]le strandvlakte het is eb geworden met de kleine
kruisertjes aan de rand. Hier is de aanleg van de haven die Macao /ooit/ groot zal
maken en de
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Op inhoudelijke gronden zijn de twee bladzijden die met 8 zijn genummerd, in de hier gegeven
volgorde geplaatst.
amah: voedster, kinderjuffrouw.
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verrukkelijke Praia en de stille baai zal verduisteren met steigers goedangs . lichters
+
47
die de stille straten zal vullen met luidruchtig || zeevolk en lupunars [lees: lupanars ]
+
doen verrijzen. [waa〈- n〉r] /terwijl/ nu de zonde alleen in discrete 〈- danshuizen
11
48
word〉 /gesloten huizen/ wordt bedreven. □ Netherland Harbour works. 〈- H〉/h/et
is niet vriendelijk van mij dat ik op mislukking hoop - /van uw arbeid/ Het is ook
eigenlijk noodeloos, want zelfs een haven zal Macao niet uit zijn doodsslaap wekken.
□ Opium thee en visch om dat te vervoeren zijn er geen zeekasteelen noodig, een
groote yonk doet het evengoed.
49
Om spelers naar het Fan Tan te voeren zullen nooit mailsteamers hier aanleggen.
Macao is veilig voor den handel. een reliquie, alleen door geestelijken de moeite
waard geacht. □ Het aantal congregaties is groot. Ik zie een stoet van veertig paters
aankomen. De oudsten in rickshaw's de anderen in twee gelederen ernstig. bedaard
- Zij verdwijnen in een tuinpoort
□ Onderwijl valt de avond, snel. we zijn maar even beneden de keerkringen. Het
avondrood staat strak boven het Ilha Verde zoodat het lijkt of een kolossale
Portugeesche vlag tegen den einder is 〈- u〉gespannen. □ Daarvoor defileer〈- en〉t
50
de yonkenvloot terugkeerend in de haven, traag 〈- en voor〉zeilend voorovergebogen
als waren ze moe en overladen.
51
Dan valt ook het avondschot .
+
Deze avond voel ik mij toch eenzaam. In den middag was de stad zelf mijn 〈+
gulle〉 goede gastheer 〈- zijn〉 □ Nu deze laatste avond van het jaar een paar
12
porto's drinken in [lees: aan] een Chineesche toonbank waar alleen een paar
portugeesche marinesoldaten met ringbaarden in ruwe gezichten voor staan 〈-, en〉/,
Dan/ een paar dollars verliezen in een der stoffige en rookerige Fan Tan saloons
waar men over een balustrade op de koelies die met kopergeld spelen neerkijkt,
dat is triest en verlaten.
Ik wandel naar Boa Vista terug langs de duistere Praya. De 〈- bo〉wind mompelt
in de boomen de branding klaagt aan de wering/en/ op de banken zit geen sterveling.
in de gevels zijn vele vensters verlicht - Nu is Macao n wildvreemd oord voor mij en
ik begrijp niet wat ik hier doe in een hoek van Azie waar geen mensch mij kent □
Alleen de slaap geeft een vertrouwde schuilplaats
En toch het ware bekoorlijker geweest hier niemand te leeren kennen. t Is waar i〈s〉k zag even in t familieleven der oude Macaensche geslachten. □ 〈- Maar in een
ziekenhuis. een〉 Maar de stad was meer zijn eigen legende gebleven, zou meer
geheimen achter zijn muren bewaard hebben die ik later in verbeelding had kunnen
+
ontdekken. 〈- Nu weet ik iets van het leven der kooplieden die voortgaan〉 || □ Nu
+
heb
13
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goedangs: opslagplaatsen (Oostindisch).
lupanars: bordelen.
Doorhaling in inkt.
Fan Tan: zie blz. 4 van dit document, in het bijzonder de voetnoot van Slauerhoff.
Cf. ‘De jonken’ in Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 425, regel 9: ‘Traagzeilende en ver
naar voor gebogen’.
het avondschot: zie noot 20 van dit document.
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ik gezien hoe het leven achter die gevels heel wat minder exotisch is dan t zich
vermoeden laat. □ Ik vond milieu's die sterk aan den tijd van Hildebrand deden
denken met hun ovale familieportretten ouderwetsche meubels en patriarchale
gezinsverhoudingen
Maar dien eersten dag en enkele avonden daarna heb ik het oude Macao
gevonden alsof er geen sterveling en geen vergane generaties tusschen 〈- mij en
zijn ruï〉 ons stonden,
Weet Gij wie de eerste 〈- was〉 mensch was met wie ik omging in Macao? Luis de
52
Camões.
Dien stillen middag waar〈- in〉 alles in Zondagsrust lag. ging ik op zoek naar de
53
Grottô [lees: Grotto] of Patane zooals zijn woning ook wel heet.
Het was niet gemakkelijk te vinden 〈- hij woont a〉 vele kronkelstegen en trappen
moest ik door, voordat ik de plek vond. waar hij schreef, ik zeg niet leefde, want ik
ken zelf de ballingschap te goed en weet dat de balling leeft ergens duizenden mijlen
ver. waar zijn lichaam 〈- is, a〉niet is, alleen zijn gedachten, die minder en minder
gedachten ontmoet[t]en □ Ik stond eindelijk teleurgesteld voor een 〈- tuin〉 tuinhek
+
waarachter een tuin en huis beide 〈- in vrij v〉 verwaarloosd en stijlloos mij
+
54
14
verdrietten || □ Toch ging ik het hek maar eens in en liep om het huis heen en
niemand stoorde mij, allerminst het hupsche meisje dat in ['t] sou[t]terrain 〈- voor
een〉 achter een halfopen raam. zich huiselijk bezighield.
Voorbij een 〈- bloe〉 plantenkas met ingevallen ruiten en omgevallen gewassen
ging ik tot een begroeide rots een smal pad op, en vind/,/ goedverborgen achter
hoog〈- g〉begroeide rotsrand 〈- Camoes en zijn grot〉 /de Grotto/, een open hunnebed
55
het meest gelijkend □ 〈- Hij is〉 eenvoudig doch praalvol ingericht, zijn goedgelijkend
borstbeeld staat op een 〈- tafel in〉 zuil in t midden om hem heen in marmer gegrifte
56
57
58
fragmenten uit Tasso 〈- en〉uit de Lusiados . een groet van Rienzi balling als hij.
en een Chineesche inscriptie die hem eert als een wijze naar 〈- L〉Confucius hart.
Dit alles verdwijnt als ik hem zelf zie z〈- ie〉itten op een der ruwsteenen banken,
ik herken zijn vermagerde trekken en smal gelaat 〈- uitloo〉 nog verlengd door de
puntbaard, zijn vergane en toch staatsievolle kleedij. 〈- En hij herkent mij als〉 Er is
nog wel wat ver gerucht van de stad en geruisch van de wind in de leerachtige
blaren. maar

52
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Cf. voor het volgende: J.Slauerhoff, Dagboek, blz. 21 en de noten 36 en 37; hier blijkt dat het
bezoek aan Macao plaatsvond tussen februari en juni 1927. Voorts: J.Slauerhoff,
Reisbeschrijvingen, blz. 42-43 (de noten 2, 6 en 7 hierbij bevatten enige vergissingen).
Patane: De Chinese wijk in Macao, in de nabijheid waarvan de grot van Camões is gelegen.
verdrietten: deze ongewone vorm van de verleden tijd misschien gebruikt om na ‘verwaarloosd’
en ‘stijlloos’ een derde o-klank te vermijden.
Doorhaling in potlood.
Tasso: Torquato Tasso (1544-1595), Italiaans dichter.
de Lusiados: het epos Os Lusíadas van de Portugese dichter Luís Vaz de Camões
(1524-1580).
Rienzi: Louis-Grégoire Domény de Rienzi (1789-1843), afstammeling van de Romeinse
volksleider Cola di Rienzo (1313-1354).
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ik hoor niets dan zijn eentonige stem die zijn lijden verhaalt. 〈- wetend dat ik daar〉
59
/Ik weet nog goed, hoe ik als knaap een 〈- afsch〉 afkeer van kunst en beschaving
had. 〈+ In〉 〈- R〉ruwe vermaken, jacht op herten en boerendeernen. 〈- die〉 verdronk
mijn ziel
60
〈---〉Toen ---------Dona Clara was er niet. Het loof ruischte spottend, het bloed steeg mij naar 't
gelaat ik sloop naar huis - en klom over de vensterbank in de zaal waarachter mijn
slaapkamer lag □ Een licht ging op, mijn vader stond voor mij. 〈- zijn gelaat〉 niet
vertoornd doch zielsbedroefd in zijn hand een brief. hij gaf hem mij, lees zelf. Het
te

was mijn verbanning naar Goa ik moest met de S Clara vertrekken □ Ik begreep,
61
en besloot mij eerst op Alvarez te wreken. Maar s morgens werd ik uit mijn bed
62
opgelicht. en 〈- naar Lisboa 〉 [en] op een hulk gebracht die de Taag afzakte tot
te

Lisboa waar de S Clara mij overnam ik heb geen voet meer aan land gezet
--63
Goa de bespottelijke Albuquerque gaven salut --Verder verbanning - naar 〈- Macao〉/
64
De karaveel waarop ik diende als gemeen soldenier, in ongenade 〈- door mijn〉
65
nadat ik mijn 〈- oogen〉 zinnen had gezet op Dona --- en zij de hare op mij strandde
+
66
67
voor het eiland Lappa in een || hevigen typhoon. 〈- langzaam werd〉 het schip
/werd/ verbrijzeld. de schepelingen zochten schuilplaats op het eiland. en ik om +15
niet met hun te zijn waagde het over te zwemmen naar het vasteland, 〈- dat〉 〈h〉Het manuscript 〈- h〉van de Lusiados waarvan ik nog slechts twee Canto's had
beeindigd droeg ik in een leeren kokertje tusschen mijn tanden - 〈- Wij beiden〉 Het
was oerduister ik hield op een licht aan en landde eindelijk aan de voet van een
heuvel? Guya hoorde ik later. Uitgeput bleef ik liggen in een kuil. tot den dageraad.
toen was ik half 〈- begraven〉 〈+ bedolven〉 onder 't stortend zand en steenen. en
groef mij uit om te zien dat het wrak en het eiland waren 〈- wegg〉 〈- 〈+ onder〉〉
verdwenen. De Lusiados en ik waren de eenigste geredden. Nog een dag en een
nacht hield de typhoon aan boomen en rotsblokken uitrukkend. Toen kwam de zon
op en een doodsche stilte. de [〈- w〉de] golven 〈- w〉sloegen nog huizenhoog.
□ Des middags strompelde ik de stad binnen en meldde mij aan het senaatshuis,
mij
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Dit toegevoegde tekstdeel, tot de alinea die begint met ‘De karaveel’, staat met een
verwijsteken op blad 13 verso, geheel in potlood.
Toen: dubbel onderstreept.
Alvarez: deze naam, en trouwens de gehele toedracht, is door Slauerhoff verzonnen; het
schip heette in werkelijkheid de São Bento.
Lisboa: Lissabon.
Albuquerque: Afonso de Albuquerque (1452-1515), een der grondleggers van het Portugese
koloniale rijk, waarvan hij vice-koning werd.
Het woord karveel is via het Frans ontleend aan het Portugees, caravela.
Drie streepjes in plaats van de naam, hetzij omdat Slauerhoff hier de voorafgaande versie
van deze passage zelf niet meer kon lezen, hetzij omdat hij zich bij het schrijven die naam
niet herinnerde.
Lappa: bij Macao.
Doorhaling in potlood.
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wel wachtend 〈- een〉 de reden mijner ballingschap 〈- voorwenden〉 te bekennen, en
68
een gedeeltelijk geheugenverlies voorwendend. Ik werd eerst voor den ouvidor 〈d〉toen voor den gouverneur geleid maar bleef in mijn rol 〈- en verried zelfs niet mijn
naam〉 /en herinnerde mij zelfs niet den naam van het schip St Clara? -- Het kon
wel wezen/ □ 〈- Mijn〉Men was verlegen met mij, ten slotte gaf men mij 〈- een
ondergeschikt〉 kleeren 〈- liet〉 een ondergeschikt ambt en liet mij wonen op een der
zolders van 〈- d〉het senaatshuis. Ik was tevreden〈- .〉/, en/ gelukkig〈- .〉/, den dag
waarop ik deze plek vond waar ik mijn Lusiaden kon voortzetten/
+
Niet meer het slapen in een hok met schurken, 〈- en〉de gevangenschap op een
afgeschoten deel van een schip. twintig stappen breed. □ 〈- Rust 's avonds even〉 +16
vrijheid alleen op de uitkijk 〈- gebo〉 in een omhooggeheschen ton. Toch was het
daar en daar alleen dat 〈- ik〉 〈+ mij〉 soms een stanza inviel die 〈- ik〉 〈+ mij〉 beneden
gekomen weer ontvlogen was stompzinnig staarde ik dan 〈- op e〉 neer op enkele
woorden op een grof papier ver van elkaar verwijderd als eilanden die een gezonken
vasteland voorstellen □ 〈- En wanhoop〉 En hier, veilig tusschen de rotsen waar juist
genoeg licht inviel van boven om mijn woorden zichtbaar te maken, schakelde zich
stanza aan stanza. en beleefde ik de gelukkigste 〈+ en vruchtbaarste〉 tijd van mijn
69
leven 〈- totdat〉 tot den ochtend waarop 〈- Dona〉 Senhora .. -- 〈- h〉 naar mijn
peinzenskluis verdwaalde. de muze en de beminde wie ik strophen voorlas die mij
kussen teruggaf. Ik dacht het 〈- e〉Eden volledig te bezitten, ik zou het 〈+ spoedig〉
onherroepelijk verliezen
Op een ochtend kwam zij gejaagd en met groote angstoogen bij mij. ----- Drie
Chineezen zitten 〈- voor mij〉 〈- tegenover〉 op de steenen bank tegenover mij, en
Camoes 〈- zit er nu〉 schuwe schim is gevlucht waarheen? Naar een nog eenzamer
〈- plek〉 oord dat hij heeft ontdekt nadat hij 〈+ ook〉 hieruit verdreven was. □ 〈- Men
weet het niet op een dag is hij verdwenen en zijn [open ruimte] sindsdien niet meer
gezien.〉 /Daarheen kan ik hem niet volgen/
De drie Chineezen zitten ernstig keuvelend op de bank de handen in de mouwen
geschoven zooals zij dat zeker van de talrijke paters Jezui[e]ten hebben afgezien.
Zij storen niet.
+
Ik lees nog de aangrijpende klacht 〈- van〉 in 〈- banale〉 rhetorische verzen die
+
Rienzi. d〈- ie〉e laatste afstammeling 〈- der〉 〈+ v de〉 Romeinsche tribuun balling
17
als Camoes hier neerschreef.
70

Patane , lieu charmant et si cher au poète --Aan de voet van de rots ligt de Chineesche stad met opeengedrongen 〈- hu〉 gebogen
daken. de jonkenvloot voor de oevers, aan de o〈- ever〉verzijde het hooge Lappa.
dat hooger dan Honkongeiland in de wolken boort. 〈- En, daarachter de ei〉 Daarnaast
het Ilha Verde vroeger een lustoord, nu het terrein van een cementfabriek. /Een
dikke

68
69
70

ouvidor: rechter; volgens Montalto de Jesus (zie noot 81 van dit document), een ambt dat
pas in 1580 werd ingesteld.
Cf. noot 65 van dit document. Waarschijnlijk is de naam Dinamene (zie de slotalinea van de
commentaar bij document B-IV, blad [10].
Zie noot 53 van dit document.
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rook hangt erboven./ En daarachter de eilandzwerm waar nog de piraten nestelen.
71
Macao bedwong ze vroeger met haar kleine lorcha's , Honkong met zijn trotsche
linieschepen 〈- kan〉 bereikt ze niet in hun holen en kre[e]ken. □ 〈- Ik wend mij af.〉
De Chineesche wandelaars zijn heengegaan maar Camoes 〈- is〉 keert niet terug.
Over den rand van de boomen is de top van Sao 〈- p〉Paulo kathedraal zichtbaar.
Daarheen? De oude kronieken vertellen hoe daaronder de kelders gedolven zijn
72
die verloren rijkdommen bevatten. waarom zou zijn ziel daar 's avonds niet in vrede
vertoeven waarom de mijne niet.
Ik nader het oude bolwerk der H. Kerk in Oost Azie door stegen en 〈- stij〉 bestijg
de breede 〈+ vlucht〉 /der/ trappen, het hoofd in den nek op [lees: om] te genieten
van 〈- t〉het 〈- ops〈- tan〉tijgen van〉 tegen t zwerk opstaand front. Ik houd mijn oogen
gevestigd op 〈- de〉 figuren in den gevel 〈- de moeder Gods met 〈- gl〉de globe〉 de
73
voorsteven van de moeder Gods, de zeilende schepen zon en maan en overwonnen
anti〈- s〉christ.
+
Zoolang mogelijk. Maar eindelijk zie ik door een der venstergaten in de leegte
daarachter, puin en graven. en enkele fundamenten □ Symbool van het eind van +18
vele mijner zwerftochten. □ Toch blijf ik genieten van de grootsch〈- en〉e gevel.
die typhonen heeft uitgehouden waardoor gebouwen zijn neergesmakt
Het avondrood trekt achter de vensters als een langzaam vallend gordijn. zwarte
74
vogels en kille winden vliegen in en uit , aanbrengend dood en verlatenheid. Dan
daal ik langzaam de trappen af. het verleden van Macao achterlatend
Het verleden. Roem en schande, heldhaftigheid en corruptie. ondernemingsgeest
en behoudzucht. 〈- hebben〉 □ De moed. de opoffering hebben niet gebaat Macao/,/
75
〈- was〉 een voorpost in 't verre Oosten, een machtige stad [en] is nu een achterlijke
vergeten verwaarloosde/,/ uitgezogen /door een/ kolonie. Het is een geschiedenis
van onwaarschijnlijke heldendaden van nog onwaarschijnlijker schanddaden 〈een〉de oude geschiedenis van opkomst en verval maar met schriller contrasten dan
〈- in de meeste dezer geschiedenissen〉 /waar ook/ □ Het ontstaan der stad is
legendarisch 〈- er〉als dat van Rome. volgens sommigen werd het schiereiland
75a
afgestaan als dank voor t bedwingen der piraten 〈+ zoo vroeg als 1516〉, volgens
anderen werd het van een vrijplaats om goederen te drogen [er een] om dooden te
begraven. en [had] met het

71

72
73

74
75
75a

lorcha's: snelzeilende, wendbare oorlogsschepen, een soort jonken (Humberto Leitão,
Dicionário da linguagem de marinha antiga e actual, s.v.). Cf. voor deze passage C.A.Montalto
de Jesus, Historic Macao, blz. 382-394; de plaat tegenover blz. 384 stelt een lorcha voor.
Hier twee dikke schuine potloodstrepen, waarvan de betekenis niet duidelijk is.
voorsteven: een der moeilijkst leesbare woorden van dit document. Heeft Slauerhoff voorstelling
bedoeld, maar verschreef hij zich onder invloed van het erop volgende beeld van de zeilende
schepen? Of is het een grapje van hem? Cf. achtersteven in de tweede strofe van het gedicht
‘Droom van een steward’ in Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 623. Cf. ook het gedicht
‘Kathedraal San Miguel’ in Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 426; met de San Miguel
wordt hier de São Paulo bedoeld.
Cf. in het gedicht ‘Kathedraal San Miguel’: ‘Vliegen vogels, stralen, in en uit.’
Doorhaling in potlood.
zoo vroeg als: anglicisme voor ‘reeds in’ (‘as early as’); kennelijk ontleend aan Francisco
Monteiro, The renascence of Macao, blz. 12.
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verwerven der laatste gunst van de Chineezen ook t recht op de grond verworven
dus op de chine[e]sche manier.
+
Indien het verhaal van de drijf〈- d〉jacht op de piraten juist is, dan is Macao ook
+
een der weinige eerlijk verworven kolonies is het laatste juist dan is het nog
20
minder unfair [lees: fair] verkregen dan de meeste Hollandsche en verreweg de
meeste Engelsche. die maar alleen berusten op omkooping verraad. of uitmoording?
e

□ Hoe het zij in t midden der 16 eeuw bestaat Macao en beheerscht de handel op
China. geeft blijken van macht en weelde en is spoedig bewoond door een paar
duizend Portugeezen met [met] dienaars en slaven uit Afrika Malakka en Japan die
zich 〈- innig〉 mengen met de 〈- inla〉Chineesche bevo〈- n〉lking zoodat de Macaensers
ontstonden
De verdere geschiedenis wordt beheerscht door de handel door de 〈- komst van〉
vestiging van de Jezui[e]ten eerst tot zegen en ontwikkeling die van andere orden
later tot twist en onheil. door conflicten tusschen een meest despotische gouverneur
en opportunistisch Senado, door eindelooze geschillen met Canton over rechtspraak,
handelsverdragen gezantschappen schattingen. Steeds is de kolonie bedreigd met
uithongering afhankelijk van Chineesche invoer. De paar boerderijen op Lappa zijn
verwaarloosd en verlaten.
〈- Het〉 Ongeloofelijke lafheid tegenover de mandarijnen wisselen [lees: wisselt]
af met individueele daden van moed. Maar Macao moet ondergaan en zijn lot wordt
bezegeld in t eigen moederland. Portugal heeft eigenlijk nooit een handelsvloot
76
+
bezeten. 〈- Onder Pomb〉 De handel was een koninklijk monopolie. 〈- en〉onder
+
77
21
Pombal 〈- reist〉 eerst werd een schip dat eigendom was van een onderdaan ||
uitgezonden. Macao wordt meer en meer gebruikt om 〈+ portugeesche〉 onderdanen
〈+ voordeelige〉 ambten te verkenen. Macao moet de tekorten 〈- van〉op andere
kolonien geleden vergoeden. Tusschen het uitzuigend Portugal het chicaneerend
China wankelt het van ramp tot ramp soms opgeheven door een koene handelsdaad,
78
een zegepraal op de piraten. zoo op Kam Po Sai . de machtige die de keizerlijke
vloten versloeg en zelf de troon des Hemels wilde bezetten. Dan weer smadelijk
vernederd door slaafs[ch]heid aan een mandarijn tot uitlevering van eigen
rasgenooten aan de Chineesche justitie
e

In t midden der 19 eeuw was Macao nog t voornaamst en welhaast eenig
79
Europeesch emporium in 〈- d〉het Verre Oosten. Met Honkong's opkomst ging het
80
snel ten onder, hoewel in dien tijd Amaral in weinige jaren het bewind [had] gevoerd.
Maar Amaral viel in een hinderlaag zijn hand en hoofd in handen der Chineezen
die hem die hen machtiger trotseerde doodelijk haatte[n]. □ Steeds sneller gaat
Macao ten onder,

76
77
78
79
80

Deze zin is onderstreept.
Pombal: Sebastião José de Carvalho e Mello, markies van Pombal (1699-1782); Portugees
staatsman; zie C.A. Montalto de Jesus, Historic Macao, blz. 473.
Kam Po Sai: hoofdman der zeepiraten, begin negentiende eeuw; zie C.A. Montalto de Jesus,
Historic Macao, blz. 231-248.
emporium: stapelplaats.
Amaral: João Maria Ferreira do Amaral, gouverneur van Macao (1846-1849); zie C.A. Montalto
de Jesus, Historic Macao, blz. 318-358.
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zijn haven verzand, de schepen 〈- komen〉 verzaken het voor Honkong. ten slotte
bestaat het door drie smadelijke instituten; opiumsluikhandel vergunning der
speelholen koelie of eigenlijk slavenexport. □ Alleen 〈- wat〉 pogingen tot opheffing
als havenaanleg. handelsrelaties worden bedorven door een gewetenlooze
81
bureaucratie /cultuur〈- ve〉fatalisme/ □ Droevig konstateert Montalto de Jesus dat
82
83
84
de plaats gesticht door ..... geregeerd door de Albuquerque . van waaruit Xavier
85
86
Ricci uittogen waar 〈+ - -〉 Amaral streden. waar 〈- de〉vloten van uitgingen dat
+
deze befaamde zee〈- plaats〉haven misschien || spoedig een vergeten plaats met
een gering binnenlandsch belang zal zijn. waaruit het portugeesch element meer +22
en meer verdwijnt.
Met felle haat hoont en striemt de Jesus de bureaucratie en corruptie van zijn
land. 〈+ en wijst nog op uiterste mogelijkheden〉 Zijn boek hoewel gedrukt bij de
Salesische congregatie 〈- is verboden〉 staat op de index en is verboden in Portugal.
Zelfs 〈- de〉in de liberale Macaoclub vond ik het niet. 〈- In Honkong wo〉
Ik ontmoette in Macao alle〈- n〉 person[n]ificaties [er]van.
De oude ambtenaar die daar op 〈- het〉de senado-〈- g〉bureaus zijn laatste dagen
slijt. De jonge ambtenaar die van 〈- d〉he〈+ t〉 voordeelig dollarloon profiteerend na
een paar jaar rijk in t land van den lagen escudo keert.
De koopman van het oude slag. met een half Chineesche hoer getrouwd. levend
in 't 〈- prachtig〉 groot en welgebouwd huis van zijn voorgeslacht maar bestaand van
steeds vager inkomsten; en 〈+ met〉 zijn talrijk 〈- geslacht〉 kroost niet wetend wat
aan te vangen. Zijn epileptische dochter die extasen en visioenen heeft. Zijn
geraffineerde dochter met een 〈- handels〉 Iersch handelsman getrouwd, door deze
gewantrouwd als zij zich minzaam met haar rasgenooten onderhoudt. □ De officier
die, iets heeft gehad en nu hier met een betreste uniform nog indruk maakt op
dochteren van Macao
+
87
Vervolgens zij die door de Fan Tan aangelokt werden en slachtoffer werden
van hun 〈+ onfeilbaar〉 systeem: een Peruaan die met 2000 dollar arriveerde en +23
nu schilderachtig onbeschrijfelijk havel〈- ands〉oos 〈- langs〉 bedelt bij Chineezen
88
en Europeanen eet in 〈- shi〉de chinese chow rooms en slaapt op de banken van
de Praya of in t groen. Een duitsche sigarenfabrikant van Manila die tonnen heeft
bezeten en nu minder vervallen als type figureert; der Onkel der Professor. die nog
één behoorlijk costuum bezit en een slaaphok in een Chineesch hotel. 〈- Ik〉 □ Hij
is een gelukkig mensch. Ik speelde een bridge party met de professor 〈- ten huize
van een firma

81

Montalto de Jesus: C.A. Montalto de Jesus, Historic Macao. International traits in China old
2

82
83
84
85
86
87
88

and new, Macao, 1926 .
Cf. noot 65 van dit document.
Zie noot 63 van dit document.
Xavier: Franciscus Xaverius (1506-1552), jezuïet, missionaris in Indië en Japan; overleden
toen hij op het punt stond China binnen te trekken.
Ricci: de jezuïetenpater Mateo Ricci kwam in 1583 in China; hij kreeg vooral toegang om zijn
kennis van uurwerken, geografie en astronomie, waardoor hij ook zijn missiewerk kon bedrijven.
Cf. noot 65 van dit document.
Zie noot 15 van dit document.
chinese chow rooms: Chinese eethuisjes; ongebruikelijke combinatie, misschien een
woordspeling met ‘show-rooms’.
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bestaande uit een Pool〉 die zich nog vergenoegd duitsche studentenleider noemend,
de goede sigaren rookte en de matige whysky [lees: whisky] dronk van onze
gastheer, een Pool die geassocieerd met een halfbloed portugees tusschenbeide[n]
een zucht slaakte. en scheen te snakken naar de bosschen en steppen van zijn
land. Zoo vreemd hier met zijn ge[e]le haren zoo vol couleur local[e] met zijn scheeve
oogen. □ Als dritte im Bunde de Hindoe die eerst met een dollar 〈- drie〉vier duizend
won maar deze ook 〈- t〉vier dagen later verloor die nu als fakir tegen de muur van
het senaatsgebouw zit. met opgetrokken knieen en starende oogen. 〈- Die〉Gelijk
89
had de oude Australier 〈- de〉the 10% beats 〈- d〉them all -Een avond brengen wij een bezoek aan Guya. De oude vuurtoren de oudste van
China en de meest nuttelooze nu. [in de linker marge:] 〈+ Ik mocht [het] meemaken
had via de kust kennis gemaakt met de Iersche marconist〉
Een autorit door de kolonie is heel spoedig afgeloopen. en bij schemerlicht
beklimmen wij de heuvel. [open ruimte]
+
en zien zoodoende de oude kanonnen nog duidelijker □ Boven gekomen merkt
+
een op
24

89. Cf. Verzamelde Werken, V, blz. 236. - In de rechter marge staat nog in blekere inkt een
(gedeeltelijk moeilijk leesbaar) adres in Parijs, dat met de tekst niet in verband kan staan.

89

Cf. Verzamelde Werken, V, blz. 236. - In de rechter marge staat nog in blekere inkt een
(gedeeltelijk moeilijk leesbar) adres in Parijs, dat met de tekst niet in verband kan staan.
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dat wij elk een natie vertegenwoordigen en elk een kleine en de meesten
achteruitgingen en onderdrukte[n]. Een portugees een Ier. een Pool een Hollander.
een Spanjaard. Een algemeen zwijgen houdt drukkend lang aan. dan gaat het licht
op en 〈- met〉 〈+ langs〉 de stralen 〈- mee〉 ziet geloof ik elk vanaf deze verlaten en
bedreigde plek 〈- naar hun〉 verlangend naar hun 〈- land〉 land en samen naar Europa.
dat misschien ook over eenige decennien geen Europa geen grooter vaderland
meer zal zijn

Commentaar
Deze tekst sluit in veel opzichten aan bij de reisbeschrijvingen: de verteller, dus
Slauerhoff, begeeft zich met de boot van Hongkong naar Macao. Daaraan gaat een
vergelijkende beschouwing over deze twee steden vooraf. Niettemin staat het
document toch ook enigszins apart, wat wellicht de reden is geweest waarom
Slauerhoff het niet naar De Locomotief heeft opgestuurd. Die aparte status is hierin
gelegen dat de vertelling in drie opzichten naar de romans verwijst.
In de eerste plaats is er de passage over de droom: de verteller ziet Macao eerst
voor Spanje aan, dan voor Portugal. Het lijkt erop dat we hier de eerste ideeën voor
Het verboden rijk zien geboren worden: samenvallen van Portugal met China
(Macao), van Camões met Cameron.
Op de droom volgt dan een verslag van Slauerhoffs verblijf in Macao, weer
grotendeels in de trant van de reisbeschrijvingen. Toch kan juist dit verslag worden
gezien als een voorbereiding van Het verboden rijk, hoewel het op het moment van
schrijven door Slauerhoff nog niet als zodanig zal zijn ervaren. Het document geeft
bijna in vogelvlucht de geschiedenis van de Camões uit de roman weer, inclusief
de van Camões' biografie afwijkende versie van de schipbreuk. Ook de processie,
met Veronica, komt erin voor, en de aanval van de Hollanders op Macao, hier
historisch juist gesitueerd, in de roman naar Camões' levensverhaal overgebracht.
(Cf. Eep Francken, Over ‘Het verboden rijk’ van J. Slauerhoff, blz. 50-56, speciaal
blz. 54.)
Ten slotte wordt in de marge van blz. 23 Slauerhoffs ontmoeting met een Ierse
marconist vermeld.
Er is echter meer. Slauerhoffs opmerking op blz. 20-21 van het document: ‘onder
Pombal eerst werd een schip dat eigendom was van een onderdaan uitgezonden’,
is ontleend aan Montalto de Jesus, waarnaar in noot 77 verwezen wordt. Bij Montalto
staat de naam van deze onderdaan vermeld: ‘a Lisbon merchant, Feliciano Velho
Oldenberg’. Deze naam is door Slauerhoff in zijn exemplaar van het boek
onderstreept. Niets echter wordt daar gezegd over enige verwantschap van deze
Velho uit 1753 met Pedro Velho, een der stichters van Macao, wiens geschiedenis
op blz. 39 wordt verteld en vervolgens door Slauerhoff is gebruikt voor Het verboden
rijk (cf. Eep Francken, Over ‘Het verboden rijk’ van J. Slauerhoff, blz. 53). Het
optreden van een nazaat van Pedro Velho in Het leven op aarde, en in het ontwerp
voor het derde deel van de trilogie (zie de documenten B-I en B-II), zou echter
(mede) door deze passage in document A-I geïnspireerd kunnen zijn.
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Document A-II
Beschrijving
Zes bladen van een schrijfblok van kwartoformaat, door Slauerhoff genummerd: 51
tot en met 56. Gelinieerd papier.
Tekst in inkt, veranderingen ook in potlood. De bladen zijn aan één zijde
beschreven.

Datering
Tussen 1925 en 1929.

Tekst
+

〈- Memoires van Osteria.
1
1. Hoe ik uit de Hollandsche vaart ben weggeloopen.〉
/Balfour/

Dat was niet gemakkelijk. Ik heb het op drie manieren geprobeerd. en natuurlijk
koos ik de beste manier pas het laatste uit. □ Laat ik erbij zeggen 〈- dat de eerste.〉,
uit zelfrespect dat de eerste goed was bedacht. 〈- en alleen strandde op〉 〈- mannen
1
2
van rijpe ervaring tot eer zou hebben gestrekt〉 en alleen 〈- gefaald〉 /mislukte/
[heeft] omdat ik minderjarig was. Bij een overplaatsing (wij werden toen wegens
voortdurende desertie steeds van t eene schip naar t andere gestuurd[)] moest ik
3
4
van de Glenmore in Yokohama overgaan op de Glenwale in Nagoya . De agent
bracht mij in Yokohama naar den trein. daar ik nooit een voet aan wal zette was
men niet bevreesd dat ik onderweg de beenen zou nemen. De agent in Nagoya,
5
een klein ceremonieus Japanecule met een groote snor haalde mij af. Hij droeg de
band. die wij om 〈- zijn〉 onze petten 〈- dragen met een chevron.〉 〈+ hebben: een
6
chevron met maatschappijletters〉 om zijn arm 〈- en wekte daarmee veel
belangstelling〉. Zoo stevende ik recht op hem af. maar moest mij een weg banen
door een drom kinderen en jonge vrouwen. die hem aangaapten of hij de prince of
Wales was. □ Hierbij gebeurde 't een paar maal dat ik in innig en veerend contact
kwam met iets dat men onder de strakgetrokken kimono nauwelijks zou vermoeden.
1
1
2
3
4
5
6

Doorhaling in potlood. Waarschijnlijk heeft Slauerhoff overwogen de naam Osteria te vervangen
door Balfour. Op blad 55 wordt hij Kerver genoemd.
Doorhaling in potlood. Waarschijnlijk heeft Slauerhoff overwogen de naam Osteria te vervangen
door Balfour. Op blad 55 wordt hij Kerver genoemd.
Verandering in potlood.
Glenmore: de naam van dit schip komt ook voor in de verhalen ‘Larrios’ en ‘Such is life in
China’; zie J. Slauerhoff, Verzamelde Werken, IV, blz. 87, 88, 95 en 115.
Nagoya: stad in Japan, in het midden van het eiland Hondo. Cf. J. Slauerhoff. Schrijvers
Prentenboek, deel 6, blz. 22; J. Slauerhoff, Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 416.
Japanecule: Japannertje: woordspeling, cf. ‘minuscule’ (Frans).
chevron: ‘chevrons’ zijn eigenlijk de mouwstrepen als onderscheidingsteken bij onder meer
scheepsofficieren en de lagere onderofficieren.
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En het besluit sprong in mij op. dat terrein 's avonds nog eens nader te verkennen.
en toen stond ik tegenover Mr
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Ohasiwa. die boog en ik boog terug. en samen gingen wij de stad in. Hij beduidde
mij dat 〈- ik〉 〈+ de Glenwal[e] nog twee dagen uitbleef en dat hij mij intusschen〉 een
crysanthententoonstelling wou doen bezichtigen □ Crysanthen is voor de Japanners
wat marmer is voor de Italianen: zij maken er alles van: beelden. vrouwen
voorwerpen.... ik wilde dat ook wel eens zien, maar in de trein had ik niets gegeten
dan gevlochten mandjes met rijst. Dus wees ik hem op alle etenswaren die 〈- ik〉 we
voorbijkwamen. Hij wilde dit niet begrijpen. no good. no good. en haastte mij voort
naar die expositie. 〈- Toen greep ik〉 Ik werd hoe langer hoe hongeriger. en eindelijk
griste ik uit een etalage een soort || reebout die er nog al goed uitzag. zei nog.
7
Company pa〈- ys〉/y/ . en beet er in. □ Wat viel dat gruwelijk tegen! Ik verwachtte
8
een misschien taai〈- e〉 maar toch vleezig hapje. Nu ik kan 〈- je〉 zeggen het was
zoet. en walgelijk zacht. □ Verwoed wierp ik het ding weer neer. De tokohouder
kwam erbij zij gesticuleerden heftig. Toen betaalde Mr. Ohasiwa drie yen, liet mij
een bonnetje teekenen. en wij gingen 〈- verder〉 〈+ door〉 Hij liep een eindje van mij
af. half achter mij. zei niets meer en wierp mij wantrouwende blikken toe. En scheen
te beseffen dat er met mij toch niet meer te beginnen viel dan met een onwillige
hond, want op eens stonden wij in een nauw zijstraatje voor een hotel. waar hij mij
9
10
binnenbracht. Wie zou dat in een 〈- goenoeng 〉 /kampong/ als Nagoya hebben
verwacht, het zag er weelderiger uit dan het Wapen van Dordrecht het eerste hotel
uit mijn vaderstad!
Hij zou me dien avond komen halen voor 〈- den〉 〈+ die[n]〉 expositie.
〈- Het was een goed hotel.〉
Mijn kamer was pas geverfd, de smaak van dat vleesch lag mij nog op de tong.
ik werd wee. en ging op zoek naar een frisscher vertrek. en gooide alle deuren open.
En alle kamers waren leeg wit gelakt, met een bloemenvaasje op 't nachttafeltje en
een 〈- lak〉 scherm voor een 〈- kachel die niet brandde.〉 open haard.. En alle[n] roken
naar versche verf. Tenslotte kwam ik terecht in een tuin met een glazen dak een
rotsje in t midden goudvisschen in een bekken. □ Een rond tafeltje een paar rieten
stoelen. Ik sloeg op de tafel alsof ik in een café was en 〈- ver〉 werkelijk een oude
11
boy verscheen. Ik bestelde bier □ Hij bracht het. ik dronk het op, one more. en zoo
voort tot ik de smaak van de visch en de lucht van die kamer had weggespoeld.
Eerst toen kon ik weer eten, vertrouwde mij niet meer aan de Japansche keuken
toe en bestelde ham & eggs. die wel overal te krijgen zijn. Ook hiervan werkte ik
een serie naar binnen, toen ik er over dacht nog eens porc of bacon te vragen,
kwam Ohasiwa mij halen. Ik kon niet opstaan. Geen nood. Een 〈- drosk〉 draagstoel
12
droeg mij uit den tuin. 〈- Een ricksch〉 □ In ricksha[u]w's 〈- ro〉 (poespoes noemen
de franschen ze) rolden wij naar de crysanthen. 〈- Het was wel pracht〉 Ik zag er niet
veel van. Alleen herinner ik mij een beer. die hoogst zonderling zijn crysanthen
ledematen bewoog en een
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Verandering in potlood.
Doorhaling in potlood.
goenoeng: berg, bergland.
Verandering in potlood.
Achter bier staan onder elkaar drie liggende streepjes in potlood.
poespoes: eigenlijk pousse-pousse.
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13

dans van /naakte/ meisjes zoo met crysanthen 〈- beh〉 slingers omwonden dat er
+
toch niets was te zien. || □ 〈- Ik wilde〉 〈- En toen irriteerden me die overvloed van
+
〈- geuren〉 crysanthen 〈- en〉, tafereelen dansen〉 〈- Ik had ge〉
53
〈- Ik vo〉 Opeens voelde ik mij 〈- wanhop〉 hopeloos verdwaald〈-, en〉 Een half
jaar geleden liep ik nog in de zon langs de Merwede. Toen 〈- een〉de reis door heete
zeeen. dienst op 〈- v〉rammelende vrachtbooten reis in een trein door een vreemd
land. alleen om hier te komen waar alles onder crysanthen bedolven was. en
iedereen er zich mee sierde ze plukte toewierp. als confetti als levenselixer. Het
verstikte mij □ Ik wilde weg. Maar ik kon mij niet door de menschendrommen
heendringen, 〈- niet〉 〈- en eindelijk〉 telkens kwam ik over bebloemde boogbruggetjes
die mij een zelfde herhaling leken alsof ik als een eekhoorntje in een kooi heen en
weer rende. Toen kwam ik Ohasiwa weer tegen die mij minachtend aanzag in een
ommezien mij naar buiten bracht, in een poespoes zette en de koelie de naam van
het hotel toeriep. Sayonara en als een pijl uit een boog de stad door, nu verlaten,
14
alleen achter de papieren 〈- vensters〉 vensters lichtten 't lampions als 〈+ tallooze〉
manen achter een mist. In dezelfde vaart 〈- re〉 de rivier langs. daar was alles duister
behalve nu en dan een booglamp.
Daar zwenkte de koelie 〈- de stad weer〉 weer een straat in en nog een 〈- en 〉 en
hield stil voor 〈- de〉 een groote poort. met dubbele boog. 〈- Daaracht〉 in een hooge
muur. Daarachter lag een stadswijk met veel licht. en snerpende muziek. □ De koelie
kende de vreemdelingen. en ik begreep waar ik was. 〈- g〉beduidde hem te wachten
15
en dwaalde een eindje de Yoshiwara in. 〈- Maar〉 en bezag hier en daar de
portretten. Maar ik was moe en duizelig. en dacht aan t bed in het hotel, de verfstank
was ik vergeten. Ik keerde terug〈- .〉,
〈- 〈- E〉In het hotel wacht〉 〈- Na een rit van nog een half uur die ik〉 dommelend
16
onder den rit, slaapdronken naar mijn kamer wankelend. Ik ontwaakte 〈- op de〉 in
den nanacht, volkomen uitgerust. en weer gekweld door de[n] verflucht, en
beschaamd dat ik 〈- niet〉 niet van 〈- de 〈+ doode〉 bloemententoonstelling naar〉 de
doode krysanthen naar de levende vreugdekelken was gegaan. 〈- Nu. dat euvel〉 Ik
wilde mijn schade inhalen. en belde. Herhaaldelijk. De oude boy verscheen en wilde
mij niet begrijpen. 〈- Ik g〉 Zijn begrip begon pas na 〈- tien〉 vijf yen. maar toen bracht
hij mij iets dat 〈- bij〉 ik met woede terugwees. toen een kind. dat zeker in het
+
Japansch de slanke lelie. of het smalle pad der extase 〈- heeft〉 〈+ is〉 genaamd.
+
Eindelijk wat ik hebben moest. toen de tien kimono's uit waren bleef er nog
54
niet veel over. en spoedig had ik genoeg en liet haar gaan. □ Zij vond mij een
groote barbaar daar ben ik wel vrij zeker van. □ 〈- N〉 Maar de zon begon te schijnen,
en 〈- z〉begon ze bedenkelijk veel op een houten ledepop te gelijken. Ook geurde
zij niet. zoo. dat zij 〈- mij〉 de verflucht die mij weer begon te hinderen kon doen
vergeten □ 〈- Ik ging zelf uit en vond. na een uur dwalen de zeeweg 〈- zette mij op
een heuvel neer om〉 en

13
14
15
16

Toevoeging in potlood.
lichtten 't: voor ‘lichtte-n-'t’; Slauerhoff schreef dikwijls op zijn gehoor, met verwaarlozing van
grammaticale regels.
Yoshiwara: de courtisanenwijk in Tokio en andere Japanse steden.
Deze laatste zeven woorden staan achter terug, en vullen daarmee de regel.
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kwa〉 Ik vluchtte en vond als bij instinct de weg buiten de stad. langs een groot
vierkant slot door breede grachten omringd en een heuvel op vanwaar ik de zee
zien kon. 〈- E〉 Onder een den zat ik daar te denken. en zag een schip aankomen.
17
dat moest waarachtig de Glenmore zijn. geen ander schip had zoo n scheeve
schoorsteen.. Ja. daar kwam mijn gevangenis aandrijven. En ik zat er rustig op te
18
wachten. zou straks gedwee met mijn kist in de launch stappen. en een cel van 9
3

M gaan deelen met een ander〈- e vierde〉. Bierdrinken 's avonds op den drempel.
□ Op de brug staan. op zee. Bij t open luik naast ratelende kranen in de havens. 〈Neen〉 〈- Dit ging mij door mijn gedachten. Ik〉 □ Verder bedacht ik mij niet. ik zag
niet meer om naar de baai. waar de Glenmore hoe langer hoe grooter werd. Ik
daalde den heuvel af en kwam op de groote heerweg terecht die 〈- van〉 〈+ naar〉
de stad 〈- afvoerde〉 liep. die ik de rug toedraaide. □ En ik begon te loopen.

+

II
+

55

〈- Ost〉
Osteria heeft vier glazen bier en drie thousandmillioncocktails (dit laatste als 〈twee〉 een woord te lezen) binnen. en heeft geen zin verder te vertellen. Dus neem
ik het zoolang over.
Hij liep zonder ophouden tot den avond. Trachtte wel met een kar mee te rijden.
maar. zoodra hij naderde werd de zweep over de paarden gelegd. Veel kwamen er
niet voorbij, men gebruikt weinig wagens in Japan waar dragers zoo goedkoop zijn.
□ En spoedig kwam hij in t heuvelland en liep daarin door tot den avond. 〈- zonder〉
De weg vertakte zich twee drie maal. □ 〈- Maar〉 Osteria moest zich op goed geluk
af orienteeren. Want buiten Nagoya ontmoet men geen leesbaar europeesche letter
meer. □ Hij hield wat hij de richting dacht te zijn naar....
Daar 〈- op een〉 monsteren op een schip voor Changhai daar opnieuw deserteeren,
en daar in 〈- de metropol〉 het Londen van de Far East. opnieuw werk zoeken dat
was 〈- ongeveer〉 zijn plan de campagne. □ En om te beginnen verdwaalde hij in 't
bosch. In een theehuisje dronk hij voor alle zekerheid alleen bier. Zijn weinige yen's
aan gerechten wagen die wellicht oneetbaar waren. dat was een 〈- te groot w〉
speculatie waarin hij zich niet begaf.
Bier in een leege maag maakt spoediger dronken. Dat is bekend. □ Toen hij in t
laatste zonlicht een huis vond open staan vroeg hij zich niet af. of dit een herberg
een paviljoen of een tempel was maar ging 〈- in een〉 op een mat liggen en sliep in.
Helaas was het een tempel. en om vier uur kwam een priester de bronzen lamp met
heilige olie vullen. en zag toen een barbaar 〈- voor de voeten〉 onder de gekruiste
beenen van Boeddah [lees: Boeddha] liggen ronken. Hij haalde versterking. vier
andere priesters. allen oud met witte geite[n]baardjes en ontvleesde armen. De
boosaardige gnomen bonden hem eerst de beenen en wilden hem toen wegsleepen.
Met een vloek werd 〈- 〈- G〉 〈+ Ge〉orges〉 〈+ Kerver〉 wakker, en sprong op. om
terstond weer 〈- neer〉 neer te ploffen. Hij kreeg een der 〈-prie〉 〈- nèt een〉 vluchtende
priesters echter nog bij het been te
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Glenmore: bedoeld is Glenwale, ook zes regels verder; cf. blad 51 van dit document: ‘moest
ik van de Glenmore in Yokohama overgaan op de Glenwale in Nagoya.’
launch: barkas.
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3. Facsimile van document A-II, blad 56 (verkleind).
+

pakken. || en hield stevig vast, hem toebrullend dat zij zijn beenen los moesten
+
maken voordat hij hetzelfde met den priester zou doen. In twee minuten was er
56
echter politie bij gehaald. 〈- On〉 Ontelbaar zijn de politieposten in Japan. Bij iedre
driesprong brug staat een wachthuisje. Agent is een 〈- geambieerd〉 gewild ambt bij
de Japanners. en wel om twee redenen. Ten eerste geeft het recht een europeesche
pet met blinkende klep te dragen. De Japanners zijn daar 〈- dol〉 〈+ verzot〉 op. 〈Het tweede is. dat〉 〈- Ten〉 In de geciviliseerde Japanner
De 〈- gevangene〉 kreeg een

Commentaar
Kennelijk hebben we hier te maken met een gedeelte uit een omvangrijk verhaal:
de overgeleverde tekst begint op een pagina die met 51 is genummerd. Of het
verhaal ooit verder is gekomen dan zijn bladzijde 56, is niet meer na te gaan.
Weer heeft Slauerhoff gemeend een gedeelte van een verworpen tekst te moeten
bewaren. In dit verband dringt zich de overeenkomst op tussen de geschiedenis
van Osteria en die van Cameron: beiden verlaten heimelijk hun schip om het
binnenland in te trekken, de eerste in Japan, de tweede in China. Er is echter meer.
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Blad [3] verso van document B-II, dat overigens puntenschema's en andere
aantekeningen bevat, de opzet van de romans betreffende, geeft een
verhaalfragment. Dit verhaalfragment behoort bij die aantekeningen, want onder
aan blad [3] verso wordt met een z.o.z. ernaar doorverwezen. De verhalende
versozijde nu eindigt toch weer met een aantekening, een die te oordelen naar de
kleur van de inkt later is toegevoegd: Het journaal v. Osteria gedeelt. in het
tegenwoordige laten beleven.
Of dit betekent dat de verteller uit het verhaalfragment Osteria is, is mogelijk,
maar niet waarschijnlijk. Wel is aannemelijk dat Slauerhoff de geschiedenis van
Osteria op enigerlei wijze heeft benut voor de Cameron-romans, en daarom die
geschiedenis niet heeft voltooid en gedeeltelijk (blz. 1-50), na gebruik, heeft
weggedaan.
Of hij met ‘Het journaal v. Osteria’ heeft gedoeld op de ‘Memoires’ uit het
onderhavige document, is moeilijk te zeggen. Misschien hebben de verloren gegane
vijftig pagina's het karakter van een journaal vertoond en was alleen het (voor een
deel) overgeleverde vervolg daarop in de vorm van memoires geschreven. Daar
staat tegenover dat uit het eerste hoofdstuk van Het verboden rijk blijkt hoezeer
Slauerhoff de vorm van het dagboek en die van memoires door elkaar haalde;
sommige passages daarin wijzen op de eerste, andere op de tweede vorm. Hij kan
daarom in zijn aantekening zeer wel (onder meer) dit document op het oog hebben
gehad.
De naam Osteria komt nog een keer voor: op blad [6] verso van document C-I,
een voorstadium overigens van een gedeelte uit Het leven op aarde, en wel van
Camerons tocht met Hsioe over de buiten zijn oevers getreden rivier. Deze versozijde
bevat alleen de aantekening:
‘Hier, na een gebeurtenis [open ruimte] twist of gevoel
van onwaarde vergeleken met Osteria
het visioen van de schrijver’.
Hoe oninterpreteerbaar deze aantekening ook is, in ieder geval speelde Slauerhoff
bij het schrijven van C-I blijkbaar nog steeds het verhaal van Osteria door het hoofd.
Hij vergelijkt uitdrukkelijk het verhaal over Cameron met dat over Osteria.
Al met al is er reden te over om document A-II te beschouwen als een
voorbereiding van Slauerhoff op beide romans.
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De B-groep
In de B-groep zijn die papieren opgenomen, die Slauerhoffs aantekeningen bevatten
ter voorbereiding van zijn romans. Deze aantekeningen kunnen van tweeërlei aard
zijn. Het kan gaan om notities over de opzet van de romans, en het kunnen
wetenswaardigheden zijn die Slauerhoff uit zijn lectuur overnam, omdat hij dacht
dat hij ze voor zijn romans zou kunnen gebruiken.
De papieren uit de B-groep zijn van allerlei formaat, afkomstig van schrijfblokken,
schrijfboeken, cahiers of postpapier. Ze zijn door de editeurs genummerd: [1] tot en
met [23]. Blad [20] recto laat een ontwerp zien van een passage uit Het leven op
aarde en is daarom bij de C-groep gevoegd. Voorts behoort tot de B-groep een
tekst die op een map is geschreven.
Om de documenten zoveel mogelijk chronologisch te ordenen, is hier niet alleen
gebruik gemaakt van materiële en inhoudelijke gegevens van de documenten zelf,
maar ook van enkele biografische gegevens. De overwegingen hierbij zijn de
volgende:

a) De eerste aanwijzing dat Slauerhoff aan Het verboden rijk begonnen is, staat in
een brief van 4 april 1929: ‘Ik ben aan een werkelijk groot (en omvangrijk) ding bezig,
wat wel goed wordt maar de echte lust ontbreekt en ik vind het vrij redeloos iets te
maken. Enfin, 't is tenminste een bezigheid.’ (Arthur Lehning, Brieven van Slauerhoff,
blz. 61) Van Wessem schrijft hierover: ‘Hij heeft van zijn laatste reis het manuscript
meegebracht van een roman, “Het verboden rijk” (...).’ (Constant van Wessem,
Slauerhoff. Een levensbeschrijving, blz. 82) Het betreft hier Slauerhoffs laatste reis
met de Gelria naar Zuid-Amerika van 20 maart tot 6 mei 1929. Het manuscript was
toen nog niet voltooid. Op 15 augustus 1930 schrijft Du Perron aan A. Roland Holst
over ‘de groote roman over Camoëns, waar Slau misschien binnen het jaar van
bevallen zal’ (E. du Perron, Brieven, II, blz. 256). Voor latere gegevens omtrent het
schrijven aan de roman, zie J. Slauerhoff, Het verboden rijk, elfde druk, blz. 152.
De bladen [1] en [2] bevatten, in de vorm van puntenschema's, een overzicht van
de inhoud van een driedelige roman. Uit dit ontwerp zullen later Het verboden rijk
en Het leven op aarde worden losgemaakt, zij het op een andere manier dan het
puntenschema laat vermoeden. Deze bladen zullen dus, afgezien van de
toevoegingen in de rechter marge, vóór 20 maart 1929 zijn ontworpen. Alleen blad
[2], dat uitsluitend deel III van de trilogie betreft, kàn van later datum zijn. Op zijn
laatst dateert het van 1933, gezien het voorkomen van de naam Tse King in de
aanhef; die naam werd pas eind 1933 of begin 1934 vervangen door Tschong King
(zie de inleiding op de C-groep). De gehele formulering van die aanhef is echter
identiek aan de titel van het voorgenomen vierde hoofdstuk van deel III volgens
blad [1]. Dit maakt een nauwe aansluiting bij blad [1] waarschijnlijk. Beide bladen
vormen daarom samen de eerste subgroep: document B-I.
b) De bladen [3], [4] en [5] bevatten korte notities over Camerons geschiedenis ná
de Camões-episode. Ze gaan echter meer op details in dan de bladen [1] en [2].
Het is duidelijk dat ze geen van drieën onmiddellijk in hun geheel zijn beschreven.
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Op ieder blad zijn groepen van notities bij tussenpozen aangebracht. Dit bemoeilijkt
natuurlijk de ordening van de bladen. Het meest voor de hand ligt de ordening in
chronologische volgorde van de eerstgeschreven notitie op ieder blad.
Blad [3] bevat aantekeningen over Cameron vlak voor en na zijn binnenkomst in
Tse King (in Het leven op aarde: Tsjong King). Bovenaan staat: Hoofdstuk IV. na
Tse King. Dit komt precies overeen met de indeling in hoofdstukken voor het derde
deel zoals die was voorgenomen op blad [1] van document B-I. Ook daar immers
moet hoofdstuk IV van dat deel in Tse King spelen. Aldus is voor blad [3] een nauw
verband aantoonbaar met B-I, nauwer dan voor blad [4] (zie hieronder). We kunnen
blad [3] beschouwen als een eerste nadere uitwerking van B-I. Daarom mogen we
het plaatsen in ongeveer 1929. Deze datering wordt gesteund door het feit dat in
de laatste notitie op de versozijde van blad [3] nog verwezen wordt naar het verhaal
van Osteria (zie document A-II).
Op blad [4] zijn aan de tekst, op grond van het gebruikte schrijfmateriaal, drie
delen te onderscheiden. Op het eerste derde deel van de rectozijde is met potlood
gewerkt, het volgende tweederde gedeelte en vrijwel alles op de versozijde is met
inkt geschreven - recto- en versozijde zijn bovendien met elkaar verbonden door
een z.o.z. onder aan de rectokant - maar de laatste paar regels op de versozijde
staan weer in potlood.
Het eerste, met potlood geschreven, gedeelte bevat onder meer de notitie: Na
de helft v/h Deel II. Toch handelen de notities kennelijk over wat op blad [1] van
document B-I was voorgenomen voor deel III. Dit betekent dat er een verschuiving
in de opzet is gekomen. Deze verschuiving wordt begrijpelijk als we mogen
aannemen, dat het eerste en tweede deel van de oorspronkelijke opzet waren
samengevoegd tot één deel. Die samenvoeging vinden we inderdaad gerealiseerd
in Het verboden rijk. Dat deze roman bij het schrijven van blad [4] al voltooid was,
is hiermee natuurlijk niet gezegd, wel dat de roman op zijn minst in grote lijnen
gereed was, of Slauerhoff duidelijk voor ogen stond. Die fase had hij, zoals we
hebben gezien, ongeveer bereikt in april 1929, tijdens de reis met de Gelria naar
Zuid Amerika.
Dit alles betekent dat het begin van blad [4] dateert van na april 1929. Omdat
echter blad [3] uit ongeveer 1929 stamt, moet het begin van blad [4] iets later worden
gedateerd. Dat kan nog in 1929 zijn geweest, want het papier is hetzelfde als van
blad [3], of misschien 1930, toen Du Perron aan Roland Holst schreef, dat ‘Slau
misschien binnen het jaar van [zijn grote roman over Camões] bevallen [zou]’ (E.
du Perron, Brieven, II, blz. 256). In feite kwam de roman pas in de zomer van 1931
klaar (zie Het verboden rijk, elfde druk, blz. 152).
De laatste notitie op blad [4] verso luidt, weer in potlood: De bedreiging van de
Hoang-ho. Deze woorden zijn rechtstreeks ontleend aan: P. Vidal de la Blache et
L. Gallois [ed.], Géographie universelle, Tome IX, Asie des moussons, par J. Sion,
Première partie, Généralités - Chine - Japon (Paris, 1928). Er zijn redenen om aan
te nemen, dat Slauerhoff dit boek voor het eerst in 1932 geraadpleegd heeft (zie
hieronder bij e). Hieruit volgt dat de aantekeningen op blad [4] waarschijnlijk
geschreven zijn tussen 1929 en 1932.
Blad [5] is alleen recto beschreven. Er is een gedeelte van een formulier voor een
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scheepsverklaring op geplakt, met verso tekst van Slauerhoff, de versozijde naar
boven gekeerd. Boven deze opgeplakte tekst is ruimte voor een vijftal regels
aantekeningen.
Boven aan de bladzijde staat III, wat zeggen wil dat het om notities gaat voor het
derde deel van de roman. Alle aantekeningen handelen over een tocht van Cameron
naar een dorp waar afstammelingen wonen van een afdeling Griekse soldaten uit
de tijd van Alexander de Grote. Het is aannemelijk dat Slauerhoff zijn gegevens
over deze Grieken (mede?) heeft geput uit René Grousset, Sur les traces du
Bouddha (Paris, 1929), en dat hij dit boek in 1933 heeft gelezen. (Zie hiervoor
document C-VII, de commentaar.) In dat jaar waren zijn plannen voor een trilogie
alwéér gewijzigd. Het tweede deel zou Het leven op aarde (1934) worden, waarop
nog een derde deel volgen moest. In dat derde deel wilde hij het verhaal opnemen
over Camerons Afdaling in de vlakte waar de Grieken wonen, en wel ongeveer aan
het Slot ervan volgens de eerste notitie in de linker marge. Zie voor deze plaatsing
tegen het slot van deel III overigens de commentaar bij document D-VIII. Hieruit
volgt echter niet zonder meer dat de eerste aantekening op blad [5] van 1933 is.
Het idee van de afdaling naar de Grieken kan Slauerhoff al in 1929 hebben gekregen,
terwijl hij het pas in 1933 begon uit te werken aan de hand van Grousset.
Er zijn nu twee mogelijkheden ten aanzien van het verdere verloop. Ergens in dat
zelfde jaar, of in de eerste helft van 1934, voegde Slauerhoff de twee bladen samen
door het ene te plakken op het andere. Het woord Slot nam hij over op het opgeplakte
papier en hij drukte zijn tevredenheid uit over het resultaat door onder het eerste
gedeelte Zeer goed te schrijven. Het ging hem hierbij steeds om het derde deel.
De tweede redenering is de volgende. In de zomer van 1934, toen Slauerhoff in
Tanger verbleef, voelde hij de noodzaak de kopij voor Het leven op aarde uit te
breiden, en weer wijzigde hij zijn plannen. Hij besloot nu de ‘Epiloog’ aan de roman
toe te voegen, het begin van de ideële tocht naar het binnenland, waarmee hij
aanvankelijk deel III had willen aanvangen. (Zie hiervoor de inleiding op de C-groep.)
Camerons verblijf ‘in de vlakte waar de Grieken wonen’ maakte toen dus deel uit
van de ‘Epiloog’ (zie document C-VII). De later bij het opplakken toegevoegde notities
in de marge van blad [5], Slot en Zeer goed, zal hij zo gezien in die zomer hebben
aangebracht. Misschien geldt dat ook voor de eerste zin: Eerst (!) droom van
verwoesting v. de Chineesche kust. Vóórdat Cameron naar de Grieken afdaalt, laat
zijn goeroe Wan Tsjen hem immers, weer volgens document C-VII, die verwoesting
zien (cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 219-220). De aanduiding III, voor het derde
deel, liet hij dan echter staan. Bij nadere overweging heeft hij echter, ongeveer in
augustus, de Griekse episode alsnog uit de ‘Epiloog’ geschrapt; hij bewaarde die
voor het derde deel (zie de inleiding op de C-groep). Dit alles zou betekenen, dat
de tekst op blad [5] grotendeels in 1933 is geschreven en voor een klein deel in de
zomer van 1934.
Al met al mogen we de dateringen: blad [3] ongeveer 1929, blad [4] tussen 1929
en 1932, blad [5] tussen 1929 en de zomer van 1934, aanvaardbaar achten. Samen
vormen zij document B-II.

c) Een korte tekst op de binnenkant van een map. Slauerhoff heeft deze map
binnenste
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buiten gevouwen en er waarschijnlijk de voorontwerpen, aantekeningen en enige
bronnen in bewaard voor een gedeelte van deel III. Aangezien hij hier Het Verboden
Rijk waarschijnlijk als titel voor de gehele trilogie heeft gebruikt, en niet alleen voor
het eerste deel, zal de tekst geschreven zijn vóór januari 1932, toen hij het eerste
deel onder die titel in Forum het licht deed zien. Zie hiervoor de commentaar bij dit
document. Als terminus post quem kan april 1929 dienen, toen hij aan zijn trilogie
begon. De map wordt gerubriceerd als document B-III.

d) In 1930 verscheen te Hellerau Das Leiden des Camões oder Untergang und
Vollendung der portugiesischen Macht van Reinhold Schneider. Slauerhoff
recenseerde dit boek voor de Nieuwe Arnhemsche Courant van 25 oktober 1930
(Verzamelde Werken, VIII, blz. 30-36).
De bladen [6] en [7] bevatten citaten uit het boek van Schneider. Dit maakt het
zeer waarschijnlijk dat ze uit 1930 stammen. De inkt waarmee blad [8] is beschreven,
is voor een deel gevlekt terug te vinden op de versozijde van blad [7]. Deze bladen
horen dus bij elkaar. Blad [8] bevat aantekeningen over het leven van Camões, in
het Nederlands. De bladen [9] tot en met [11] bevatten notities in het Portugees. De
tekst hiervan is ontleend aan Albino Forjaz de Sampaio [ed.], História da literatura
portuguesa, ilustrada, vol. II (Paris Lisboa, [1930]), dat Slauerhoff in nog niet
gebonden, losse katernen bezat. Hij zal ze uiterlijk 1931 hebben gelezen. Omdat
deze zes bladen inhoudelijk bij elkaar horen, worden ze hier tot één document
samengevoegd: document B-IV, gedateerd 1930-1931.
e) Met de Holland-West-Afrika Lijn maakte Slauerhoff als scheepsarts op de
Amstelkerk vijf reizen, tussen 29 september 1932 en 8 november 1933. De eerste
twee reizen volgden direct op elkaar: 29 september 1932 tot november 1932 en 29
november 1932 tot 17 januari 1933 (zie J. Slauerhoff, Reisbeschrijvingen, blz. 176).
De notities op de bladen [13] tot en met [16] zijn geschreven op postpapier van
de Holland-West-Afrika Lijn, met links onderaan: W.A. 117. 50-8-'31. Dit laatste wil
zeggen, dat aan de scheepvaartlijn 50 schrijfblokken postpapier zijn afgeleverd in
augustus 1931. (Zie ook onder f.) De notities betreffen passages uit het door
Slauerhoff geraadpleegde deel van Géographie universelle (zie hierboven bij b).
Niet op dit postpapier, maar op een gewoon, gelinieerd folioblad, in tegenstelling
dus tot de bladen [13] tot en met [16], staat op blad [12] bovendien de titel van dit
boek aangegeven, zij het met twee spelfouten: Uit Geografie universelle.
Dit alles maakt de constructie aannemelijk, dat Slauerhoff thuis, dus vóór 29
september 1932, begonnen is aan Géographie universelle, en wel op blad [12], en
dat hij deze lectuur heeft voortgezet aan boord, blijkens blad [13] tot en met [16].
Deze veronderstelling wordt door de volgende waarneming enigszins gesteund.
Voor in Slauerhoffs exemplaar van Arthur Waley, A hundred & seventy Chinese
poems liggen vier blaadjes, slordig gescheurd uit een cahier. Op drie daarvan staan
korte aantekeningen, die kennelijk Géographie universelle betreffen. Op het eerste
staat: Nomaden in groote ronde vilttenten; op het tweede: Geografie | Universelle;
op het derde niets; op het vierde: 72-79. boven Hoangho | 100 dreigende ‘[dit is
Hoangho] |
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106-110. boven Yangtse. De bladzijden 72-79 van Géograpbie universelle
behandelen inderdaad de bovenloop van de Hoang-ho; op blz. 101 (en niet 100)
begint de paragraaf over de bedreiging van de Hoang-ho vanwege zijn
overstromingen; en blz. 106-110 beschrijft de bovenloop van de Yangtse. De blaadjes
kunnen worden geïnterpreteerd als aanduidingen van passages die Slauerhoff
belang inboezemden en die hij zich voornam (aan boord) nader te bekijken. Wat
hij, blijkens het postpapier, inderdaad heeft gedaan.
Op grond van deze gegevens kunnen de bladen [12] tot en met [16] worden
samengevoegd tot document B-V, geschreven tussen september 1932 en het begin
van 1933.
f) Ook blad [17] is genomen uit postpapier van de Holland-West-Afrika Lijn, maar
nu staat links onderaan: W.A. 117. 100-4-'33. Dit keer zijn dus in april 1933 100
schrijfblokken afgeleverd.
De aantekeningen zijn ontleend aan B. Favre, Sociétés secrètes en Chine. Origine
- Rôle historique - Situation actuelle (Paris, 1933). Aangezien Slauerhoff tot niet
veel later dan 1933, het jaar waarin hij zijn laatste reis met de Amstelkerk voltooide,
over dit soort postpapier beschikt zal hebben, kunnen we blad [17] op 1933 bepalen.
Het vormt in zijn eentje document B-VI.
g) De bladen [18], [19] en [20] beginnen alle drie met aantekeningen die ontleend
zijn aan een roman van Alfred Döblin, Die drei Sprünge des Wang-lun. De eerste
druk verscheen in 1915 te Berlijn. Slauerhoffs exemplaar is van 1923. Voorin staat:
J. Slauerhoff \ Januari '24 A'dam \ April '28 Gelria. Verscheidene passages en
woorden zijn aangestreept.
De notitie voor in het boek betekent wel dat Slauerhoff de roman op zijn minst
twee maal heeft gelezen: eerst cursorisch, in 1924, daarna om er gegevens over
China in aan te strepen, tijdens zijn eerste reis naar Buenos Aires in 1928. De
zeventien aantekeningen uit de roman op de drie bladen komen echter maar in zes
gevallen overeen met de aanstrepingen uit 1928. Zij zijn dus gemaakt bij een derde
lezing van het boek.
Kennelijk ging Slauerhoff bij het excerperen niet erg systematisch te werk. In de
eerste plaats blijkt dit uit het feit dat op ieder blad de aantekeningen slechts ten dele
aan de roman van Döblin zijn ontleend. Op blad [18] volgen eerst aantekeningen
waarvan ons de herkomst niet bekend is, en waarop vervolgens de schetstekening
van een stad is aangebracht, die kennelijk uit Géographie universelle is overgenomen
(blz. 113): het betreft de stad Tscheng-tou (Ch'eng-tu, Chengdu), de stad waaraan
Slauerhoff mede heeft gedacht bij zijn beschrijving van Tsjong King in Het leven op
aarde, zoals nog blijken zal. Op blad [19] worden de aantekeningen eveneens
gevolgd door notities die niet nader zijn thuis te brengen. Blad [20], ten slotte, bevat
ook nog één notitie van onbekende herkomst, die hier tussen die uit Döblin staat,
voorts één aantekening die overgenomen is uit document B-VI en dus indirect
teruggaat op het boek van Favre, en een aantekening uit Döblin die overgenomen
is van blad [19], maar er een verkeerde interpretatie van geeft.
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Een tweede aanwijzing dat Slauerhoff onsystematisch te werk is gegaan, is te vinden
in het feit dat slechts bepaalde gedeelten van de roman zijn geëxcerpeerd. Op blad
[18] staan notities die betrekking hebben op blz. 11-34 van de roman, op blad [19]
notities die teruggaan op blz. 304-319, en op blad [20] twee aantekeningen die
verwijzen naar blz. 155 en één naar blz. 306, namelijk die welke is overgenomen
van blad [19]. Het is natuurlijk mogelijk dat excerpten uit de rest van de roman
verloren zijn gegaan. De tweede aanwijzing voor onsystematische studie komt dan
te vervallen, de eerste echter blijft gelden.
Als we ondanks deze willekeurigheid mogen aannemen dat Slauerhoff toch voor
in het boek is begonnen, dan moet de volgorde van de bladen inderdaad zijn: [18],
dit is blz. 11-34 van de roman, [19], dit is blz. 304-319, en [20], met onder meer de
verkeerd overgenomen notitie van blad [19]. En als we bovendien mogen aannemen
dat er niet veel tijd is verstreken tussen de drie fasen van dit excerpeerwerk, dan
zullen deze bladen geschreven zijn in de tijd dat Slauerhoff zich al met Géographie
universelle (blad [18]!) en met Favres Sociétés secrètes en Chine (blad [20]!)
bezighield. Dat de studie van Favre ongeveer samenviel met de herlezing van
Döblins roman is ook hierom aannemelijk, omdat in Die drei Sprünge des Wang-lun
juist zo'n geheim genootschap een belangrijke rol speelt. We dateren document
B-VII dan ook op ongeveer 1933.

h) Slauerhoff begon zijn werkzaamheden voor de Nieuwe Arnhemsche Courant in
het nummer van 30 juli 1930 en beëindigde ze in het nummer van 30 maart 1935.
Hij werkte niet in vast dienstverband, maar werd zolang de financiën toereikend
waren, met vijf cent per regel gehonoreerd.
Voor de bladen [19] en [21] is postpapier gebruikt van deze krant. Op inhoudelijke
gronden delen we blad [19] echter in bij document B-VII (zie onder g). Omdat blad
[21] inhoudelijk niet nader thuisgebracht kan worden, moeten we het apart houden.
Maar aangezien het handschrift vrijwel gelijk is aan dat van blad [19] - beide zijn in
potlood, met dezelfde ductus - zullen deze twee bladen uit dezelfde tijd stammen.
We dateren document B-VIII daarom eveneens op ongeveer 1933.
i) Over blad [22] valt in dit verband niet meer te zeggen dan dat het aantekeningen
bevat uit P. Arthur Segers, China. Het volk, dagelijksch leven en ceremoniën
(Antwerpen/Amsterdam, 1933), en tevens uit het bovengenoemde boek van Favre.
Het blad dateert dus waarschijnlijk eveneens uit 1933: document B-IX.
j) Blad [23] begint met een aantekening die overgenomen is uit: Sung-nien Hsu,
Anthologie de la littérature chinoise des origines à nos jours (Paris, 1933). Het
dateert dus uit dat jaar, of iets later: document B-X.
Om dit overzicht wat meer in het kader te plaatsen van Slauerhoffs
levensgeschiedenis, volgen hier nog enige gegevens. Tenzij anders is vermeld, zijn
de gegevens ontleend aan de Mededelingen van de Documentatiedienst van het
Nederlands Letterkundig Museum.
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Maart 1928 tot mei 1929 maakt Slauerhoff met de Gelria van de Koninklijke
Hollandsche Lloyd zes reizen naar Buenos Ayres en één reis naar Noorwegen en
IJsland (J. Slauerhoff, Reisbeschrijvingen, blz. 176). Vervolgens is hij van mei 1929
tot 31 september 1930 in Nederland en België: Beetsterzwaag, Gistoux, Utrecht.
September: huwelijk met Darja Collin. Van 1 oktober 1930 tot 1 februari 1931 volgen
dan twee reizen met de Flandria naar Zuid-Amerika. Als hij terugkeert, is hij ernstig
ziek.
Van november 1931 tot maart 1932 verblijft Slauerhoff in Merano om te kuren.
Van april tot september 1932 is hij weer in Nederland.
Het verboden rijk verschijnt in Forum van januari tot en met september 1932, en
vervolgens, in oktober, als boek.
29 september 1932 tot 8 november 1933 maakt Slauerhoff vijf reizen met de
Amstelkerk van de Holland-West-Afrika Lijn. In een brief aan Terborgh vanuit
Wassenaar, van 9 juli 1933, schrijft Slauerhoff: ‘Ik werk (...) aan het 2e deel van het
“Verboden Rijk” [dus aan Het leven op aarde], dat, hoop ik, dit jaar af zal komen.’
(F.C. Terborgh, Slauerhoff. Herinneringen en brieven, blz. 13)
Van december 1933 tot februari 1934 logeert Slauerhoff bij Albert Helman in de
buurt van Barcelona; samen reizen zij van februari tot het voorjaar van 1934 door
Spanje en Marokko naar Tanger.
Van maart tot eind oktober 1934 verblijft Slauerhoff als arts in Tanger. Over deze
periode schrijft Terborgh in zijn bovengenoemde boek: ‘Bij dit uitzicht vanuit
Slauerhoffs huis in Tanger werd een goed deel van “Het Leven op Aarde”
geschreven.’ (o.c., blz. 19)
Ten slotte bericht Slauerhoff uit Tanger aan Terborgh, op 15 juli 1934: ‘Literair
heb ik niet veel anders gewrocht dan het Leven op Aarde eindelijk afgemaakt. Oef!’
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Document B-I
Beschrijving
Twee bladen, door de editeurs genummerd: [1] en [2].
Blad [1]: afkomstig van een schrijfblok van kwartoformaat, met watermerk:
[ST]RONG BANK. Tekst aan één zijde; machineschrift, potlood en inkt.
Blad [2]: folioformaat; met tekst aan één zijde; machineschrift, met verbeteringen
en toevoegingen in potlood en inkt.

Datering
Blad [1] vóór 20 maart 1929; blad [2] misschien een paar jaar later.

Tekst
+1

2

〈- Eerste deel.〉

+

[1]

〈- Lian PO
Diana
Macao
Uitreis
2 3
Schipbreuk〉 〈- /nachtelijke rechtszitting/〉

II Cameron.
4

〈- TERU〉 z
Aan de kust, terugreis
〈- Camoes gevangenschap gezantschap
5
muiterij tocht door t binnenland〉
----------------

1
2
2
3
6

7

4
5

6

〈-/diefstal manuscript, weer op de vloot,
7
naar Goa, Taprobana , etc., deelname
aan plundering □ satire op Goa -terugkeer naar Macao. □ overval
Chineezen machtig gezantschap naar
Peking 〈-xxx〉 alleen en nu niet
schatplichtig

De tekst op dit blad is getypt, tenzij anders is aangegeven.
Doorhaling in potlood.
Doorhaling in potlood.
Tekstdeel in potlood; doorhaling in inkt.
Tekstdeel in potlood; het woord overval dubbel onderstreept; het woord terugkeer met inkt
verduidelijkt; doorhaling in potlood. Voordat werd doorgehaald werd het tekstdeel zodanig
omlijnd, dat aangegeven is dat het dient te worden ingevoegd tussen de woorden
gevangenschap en gezantschap in het nevenstaande tekstdeel.
Taprobana: oorspronkelijk Griekse naam voor Ceylon; komt ook voor in de aanhef van Os
Lusíadas. Als verschrijving voor Tarabana, maar dan met a in plaats van o, treft men het
enige malen aan in het oudste kladschrift van De opstand van Guadalajara, alsook in de
doorslag van de drukkerskopij van deze roman.
〈- TERU〉 z: lees: Terug.
Doorhaling in potlood.
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toename graven/〉

8

Tekstdeel door middel van een potloodstreep verbonden met naar Peking.
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III
9

/I Opkomst - Honkong - verval - Amoy
Cameron heen en t〈-r〉erug Macao nabij en ver verleden
10
11
(tegenhanger van Faria ) nuchtere gouverneur (Bowring die een vers op Maco
maakt/
〈- P〉Opiumsmokkelen te Amoy Tocht naar het binnenland materieel [in de linker
12
13
marge:] /Hoofd | stukken | titels/ De noodlottige bron te Tse King
14
15
〈- ideel〉Tocht naar het binnenland ideel Beatitude
16
17
18
Terugke〈- e〉er naar Portugal herinneribg als Proc de viudas
19
/Velho nog een keer, als wijze die in 't binnen land leeft/
20
Lisboa pest aardbeving
met tramp zonder radio
21
Tocht langs de chineesche kust Changhai en Tientsin verwoest chineesche
22
steden daarnaast die weer verdrongen door overtalrijke gra〈- v〉 v〈- a〉en

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

Tekstdeel in potlood (tot en met maakt). Een pijl naar dit tekstdeel wijst uit dat het gelezen
moet worden vóór de regel die begint met Cameron.
Faria: in Het verboden rijk geschreven als ‘Farria’. Met deze tegenhanger van Faria is
waarschijnlijk de gouverneur van Macao Amaral (1846-1849) bedoeld; cf. document A-I, noot
80.
Maco: lees Macao; Sir John Bowring schreef in de gloriedagen van gouverneur Amaral een
gedicht op Macao; later werd hij gouverneur van Hongkong. Cf. C.A. Montalto de Jesus,
Historic Macao, blz. 332-333, en Francisco Monteiro, The renascence of Macao, blz. 14.
Tekstdeel in de marge in inkt.
Deze regel met inkt onderstreept. Tse King wordt in Het leven op aarde genoemd Tsjong
King.
ideel: lees ideëel.
Beatitude: gelukzaligheid; zie ook blad [4] verso van document B-II.
Doorhaling in inkt.
herinneribg: lees herinnering.
Proc de viudas: ‘Procurador de viudas’ (Spaans), letterlijk ‘zaakwaarnemer voor weduwen’.
In Macao bekleedde Camões inderdaad het ambt van ‘Proveedor mayor de los difuntos’
(Spaans), dit is ‘President van de wees- en boedelkamer’; dit volgens de Spaanse bron waarop
vrijwel iedereen teruggaat: Lusiadas de Luis de Camoens, comentadas por Manuel de Faria
i Sousa, kolom 30.
Tekstdeel in potlood. Met een potloodstreep lijkt te zijn aangegeven dat dit tekstdeel ingevoegd
moet worden onder ideel. Voor Velho: zie de commentaar bij document A-I.
Lisboa: Lissabon.
Tientsin: (T'ien-chin, Tianjin) aan de Gele Zee, in de provincie Hopeh.
gra ven: lees graven; eerste doorhaling in potlood. Cf. noot 27.
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4. Facsimile van document B-I, blad [1] (verkleind).
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23

De hervormer die leert niet de voorouders te vereeren en niet te begraven maar
24
alles te verbranden bewrdijt 〈+ vrijdt〉 China niet maar maakt het een woestijn
25
/Honkong - Adamastor/
Eindelijk Macao alleen over
26
/nee/
27
/- chinese cimetery, if unchecked - encroached with tombs/
+1
Hoofdstuk 〈- R〉4 4
+
De noodlottige bron te Tse King.
[2]
H5
2
3
Cameron terket weg na/a/r den top, begint zijn voornemen toch weer onzin te
4
vinden weife〈- t〉lt of hij niet weer naar de kust zal gaan en k〈- m〉omt in het klooster
5
terexht waar hij weer droomen gaat
6
£H 6
Camoes wordt wakker op een schip in de storm Herdenkt de korte tijd dat hij
7
8
provedor was /1) 1)/
9
10
(dit was een apart stuk leven il zal het in miniatuurschrift schrijven en in een
lijstje ophangen. [in de linker marge:] /dit komt na Velho/
S〈- o〉torm aan de kaap agonie in Lisboa.
11
Leven op de Dapsang dat niet duurt.

23

24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Van hier af staan, naast drie opeenvolgende tekstregels, twee verticale potloodstrepen in de
linker marge. Deze notitie is met de volgende: Eindelijk Macao alleen over, met potlood
omlijnd.
De verbetering is boven het foutieve woorddeel getypt.
Tekstdeel in potlood.
Tekstdeel in potlood; een potloodstreep verbindt dit woord met Changhai enkele regels eerder.
Tekstdeel in potlood; de tweede c van het onderstreepte unchecked met inkt verduidelijkt;
cimetery: lees cemetery. Het citaat is naar C.A. Montalto de Jesus, Historic Macao, blz. 322.
De Chinezen begroeven hun doden buiten de muren der steden. Hier betreft het de omgeving
van Macao, het gebied tussen de stad en de grensafscheiding met China: ‘The district in
question was so crammed with tombs that there was scarcely any track for transit. This
encroachment no doubt aimed at confining the colony's boundary within the city-walls, despite
the well-defined frontier at the barrier-gate - an encroachment which, in the words of Amaral,
would, if unchecked, sooner or later reduce the colony to a Chinese cemetery pure and simple.’
Voor Amaral: zie document A-I, noot 80.
De tekst op dit blad is getypt, tenzij anders is aangegeven.
terket: lees trekt.
Toevoeging in inkt.
zal gaan: onderstreept met rood kleurpotlood.
terexht: lees terecht.
£H: lees H.
provedor: zie blad [1], noot 18; provedor is Portugees, proveedor is Spaans.
Toevoeging in inkt.
In de linker marge een haak om deze en de volgende regel, die beide met inkt zijn onderstreept;
hierbij behoort het tekstdeel in de marge; haak en tekstdeel in de marge: in potlood.
il: lees ik.
Dapsang: hoogste top van de Karakoroem (het westelijk deel van de K'un-lun Shan, Kunlun
Shan), het grensgebergte tussen het huidige Pakistan en China; cf. document C-VII, noot 19.
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H7
12

Cameron vaart geronseld op een kleine boot langs de kust.
13
Hij vraagt waarom en het antwoord is steeds. de laatste beztiingen 〈- ui〉der
blanken uit China weghalen
14
15
Da〈- u〉iren port arthur enke/l/e metaalwaren
16
Shanghia ligt als een doode verlaten stad aan de rivier
een eind verderop de nieuwe hoofdstad.
17
Honkong is weer de kale grijze ruwe rots〈- t〉 slechts visscher
18
dorpen .
19
Nie〈- wu〉uwe steden liggen op de Ladronen eilanden .
〈- Alleen M〉
20
21
22
de tramp strand/t/ vlak bij Macao alle laatste bezitingen der Europeanen (der
weduwen en weezen gaan verloren)
23
Cameron spoelt aan wal na het laatste radiobericht te hebben afge/z/onden , hij
24
heeft het archief der afgezonden telegr am men bij zich maar laat het vallen. en
het gaat hem niet eens ter harte.
25

H 8 Macao 〈- n〉/N/ie/u/w〈- u〉 Lisboa hoofdstad van een nieuw rijk i〈- i〉nnige
26
27
vernenging chinees portugeesch 〈- manelonensiche〉 /manuelon/ en chineesche
stijl, stoombooten karveelen 〈- k〉jonken.
28
29
Grotto koel 〈- altijd〉opium speelholen diepe haven/w/ijsheid verval en bloei

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

In de linker marge van de volgende acht regels staat een haak in potlood.
beztiingen: lees bezittingen.
Dairen: (Ta-lien, Dalian) ligt in het vroegere Mandsjoerije, op het schiereiland van de provincie
Liaoning; daar ligt ook Port Arthur (Lü-shun, Lüshun).
Toevoeging in potlood; dit en het volgende woord met inkt onderstreept.
Shanghia: lees Shanghai.
Doorhaling in inkt.
visscher | dorpen: lees visschersdorpen.
Ladronen: de naam die Magelhaes aan de Marianen gaf.
In de linker marge van de volgende vijf regels staat een uitroepteken in potlood.
Toevoeging in inkt.
bezitingen: lees bezittingen.
Toevoeging in inkt.
telegr am men: lees telegrammen.
Verbetering in inkt.
vernenging: lees vermenging.
De verbetering manuelon staat in inkt onder de gehele getypte tekst en wordt met het foutief
gespelde en doorgehaalde woord in de tekst verbonden door middel van een lange streep,
waarvan de inkt in het midden over een lengte van ruim twee centimeter niet is overgekomen.
manuelon: lees Manuelino; met de Manuelino-stijl duidt men een gotische bouwwijze in
Portugal aan, die gekenmerkt wordt door overdadigheid; genoemd naar Koning Manuel I
(1495-1521).
Omdat men op het eerste gezicht altijd in plaats van het eroverheen getypte opium leest,
heeft Slauerhoff het woord opium in de linker marge met potlood herhaald.
havenwijsheid: lees haven wijsheid; toevoeging in potlood.
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Commentaar

Blad [1]
We hebben hier te maken met Slauerhoffs eerste ontwerp voor zijn ‘Chinese’ romans.
Het blad geeft een soort puntenschema. Als we dit ontwerp vergelijken met de
romans die hij inderdaad heeft geschreven, valt allereerst op dat hij niet twee, maar
drie delen voor ogen heeft gehad. Dit stemt overeen met een passage in het boek
van Terborgh, geschreven met betrekking tot Slauerhoffs logeerpartij bij hem in
Madrid, in het najaar van 1934: ‘Dat hij in den zomer nog over het zwoegen aan
“Het Leven op Aarde” had gezucht, was hij schijnbaar vergeten. Hij had nieuwe
ideeën voor een omvangrijk prozawerk. “Het Verboden Rijk” en “Het Leven op Aarde”
beschouwde hij als de beide eerste deelen van een trilogie. Voor een derde deel,
dat een synthese had moeten brengen, waren er wel vage plannen, maar hij achtte
zich voor de uitwerking ervan nog niet rijp. Veel waarde hechtte hij aan de
eindepisode van “Het Leven op Aarde”, die Du Perron's goedkeuring niet had kunnen
vinden, maar die hem blijkbaar na aan 't hart lag. In die richting zullen vermoedelijk
wel zijn gedachten over het nog ongeschreven derde deel zijn gegaan.’ (F.C.
Terborgh, Slauerhoff. Herinneringen en brieven, blz. 41)
Hoe Slauerhoffs gedachten over het nog ongeschreven derde deel in 1934 precies
zijn geweest, zullen we wel nooit te weten komen. Waarschijnlijk waren zij toen niet
meer gelijk aan de plannen die hij koesterde vóórdat hij daadwerkelijk aan Het
verboden rijk begonnen was. Die roman verschilt immers van het ontwerp dat hij
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se: lees de.
minachrting: lees minachting.
n komelingen: lees nakomelingen.
engelsch: lees Engelschen.
heel: lees heele.
geele: lees Gele.
geele: lees gele.
Saudade: bitterzoet liefdegevoel voor (in ruimte en tijd) ver verwijderde persoon of
zaak.
Tekstdeel in inkt.
Tekstdeel in inkt.
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aanvankelijk heeft gemaakt, evenals Het leven op aarde anders is geworden dan
hij zich in den beginne heeft voorgenomen. Document B-I maakt dit genoegzaam
duidelijk. Aan de andere kant zal hij het derde deel in essentie niet anders hebben
willen schrijven dan nu blijkt uit de voor ons liggende bladen. Tot 1934 was Slauerhoff
immers zijn eerste ontwerp toch in grote lijnen trouw gebleven. Een nadere inspectie
van blad [1] zal de overeenkomsten en de verschillen met de romans in het licht
kunnen stellen, al zullen daarbij veel onzekerheden omtrent Slauerhoffs bedoelingen
blijven bestaan.
We moeten beginnen met een onzekerheid. Wat betekent de indeling in drie
delen? Stuurde Slauerhoff toen al aan op een trilogie, zoals Terborgh in 1934
opmerkte, of had hij drie gedeelten op het oog van één omvangrijke roman, zoals
later Het leven op aarde uit twee delen zou worden opgebouwd?
Hoe dan ook, het Eerste deel van het ontwerp komt ruwweg overeen met zogoed
als de eerste helft van Het verboden rijk (Verzamelde Werken, V, blz. 90-163). Toen
al had Slauerhoff besloten zich maar weinig van Camões' biografie aan te trekken
(cf. Eep Francken, Over ‘Het verboden rijk’ van J. Slauerhoff, blz. 50-52). Het
belangrijkste verschil met de historische werkelijkheid is voor ons wel, dat volgens
Slauerhoff Camões niet eerst naar Goa wordt gebracht, vervolgens enige tijd in
Macao verblijft, dan terug moet keren naar Goa om zich wegens vermoede
malversaties voor de onderkoning te verantwoorden, maar bij de Mekong-delta
schipbreuk lijdt, waarbij hij het handschrift van enkele zangen van zijn epos weet
te redden. Zowel in de roman als in dit ontwerp wordt Camões rechtstreeks uit
Lissabon naar Macao gevoerd. De notitie Macao, in de derde regel, zal waarschijnlijk
betekenen dat Camões, vanwege zijn verhouding met Diana, naar Macao verbannen
wordt. Vervolgens vindt de uitreis plaats en lijdt hij, evenals in de roman, vlak bij
Macao schipbreuk. Of de woorden nachtelijke rechtszitting op de nachtelijke installatie
van Velho slaan, is zeer onzeker.
Het tweede deel heet Cameron. Deze naam heeft Slauerhoff waarschijnlijk
ontleend aan De Aarde en haar Volken van 1878. Daarin staat het reisverhaal
Cameron's reis door Afrika. Over deze Cameron vermeldt de Petit Larousse: ‘Verney
Lovett Cameron, voyageur anglais, né à Radipole (1844-1894). Il a accompli la
traversée de l'Afrique de 1873 à 1875.’
De eerste aantekening, 〈- TERU〉 z [lees: Terug], kunnen we overslaan. Slauerhoff
heeft haar metéén geschrapt, met de schrijfmachine. Het lijkt erop of hij hier het
woord ‘Terugreis’ heeft willen noteren.
Hoogstwaarschijnlijk slaat de notitie Aan de kust, terugreis op Cameron, gezien
de titel van deel II. Wat we ermee aan moeten, is niet zo duidelijk. Is hier de kust
van Ierland bedoeld, of die van China? En waarheen keert hij terug? Naar Macao?
In ieder geval is vervolgens weer een hoofdstuk over Camões voorgenomen.
Allereerst diens gevangenschap (in Macao), waarop Slauerhoff bij nader inzien een
heleboel uit de werkelijke biografie wil laten volgen (over deze uitgebreide invoeging
in potlood, zie de commentaar bij document B-IV, blad [8]). Hij laat hem echter ook
weer naar Macao terugkeren, om hem dan mee te sturen met het gezantschap naar
Peking. De notitie Muiterij tocht door t binnenland ten slotte zal weer op Cameron
slaan: de overval van
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de piraten op zijn schip en zijn vervoer in gevangenschap naar het binnenland.
Het valt op dat alle aantekeningen voor de delen I en II met potlood zijn
doorgestreept, op Aan de kust, terugreis na. Het is aannemelijk te veronderstellen,
dat ze geschrapt zijn toen deze delen, in welke aanvankelijke staat ook, waren
verwerkt tot roman, de eerste helft van het latere Het verboden rijk, of overbodig
waren geworden. De notitie die Slauerhoff heeft laten staan, lijkt dan opnieuw functie
te hebben gekregen voor het derde deel: ze keert als het ware terug in de woorden
Cameron heen en terug. Het behouden van deze notitie uit het tweede deel is
opnieuw een aanwijzing dat deze aantekening op Cameron slaat.
De later met potlood toegevoegde notitie achter I is waarschijnlijk een uitwerking
van de woorden Macao nabij en ver verleden. Slauerhoff heeft dus het derde deel
willen beginnen met een historisch overzicht van de geschiedenis van Macao en
een vergelijking van deze stad met Hongkong en Amoy. Hiervoor zal, behalve van
Montalto de Jesus, uiteindelijk gebruik zijn gemaakt van document A-I; dit heeft
geresulteerd in wat nu het begin is van het Negende Hoofdstuk uit Het verboden
rijk (Verzamelde Werken, V, blz. 232-233). Van de zogeheten ‘samenval’ van
Camões en Cameron is nog geen sprake.
Vervolgens treffen we de eerste verwijzingen aan naar wat later Het leven op
aarde zou worden. Hoofdstuk II zou gaan over Opium smokkelen te Amoy. Volgens
deze eerste opzet moest Cameron zich met dit handwerk bezighouden in de ‘periode’
die in Het leven op aarde zijn verblijf in Shanghai (Tai Hai) behandelt.
Dan volgt Tocht naar het binnenland, waaraan is toegevoegd: materieel. Het is
de titel voor het derde hoofdstuk. Dit verhaaldeel moet later zijn uitgewerkt als de
tocht met Hsioe over de buiten zijn oevers getreden rivier en de rit te paard naar
Tsjong King.
De geschiedenis van De noodlottige bron te Tse King (aanvankelijk heeft Tsjong
King Tse King geheten) is vrijwel van het begin af aan voor Slauerhoff een belangrijk
verhaaldeel geweest: hij heeft de titel van dit hoofdstuk onderstreept.
Dan volgt als vijfde hoofdstuk weer een Tocht naar het binnenland, maar nu met
de toevoeging ide[ë]el. Het kan niet anders of hiermee moet zijn gedacht aan een
soortgelijke tocht als die in het begin van de ‘Epiloog’ uit Het leven op aarde is
beschreven, Camerons tocht naar het Land der Sneeuw. Gezien de overeenkomst,
en het verschil (materieel / ide[ë]el), met de titel van het derde hoofdstuk van deel
III, en gelet op het feit dat het hier niet om een epiloog gaat, maar om een ‘gewoon’
hoofdstuk, moet een uitgebreider verhaaldeel dan nu het begin van de ‘Epiloog’ laat
zien, in de bedoeling hebben gelegen. Dat blijkt ook uit de volgende notitie, Beatitude.
We mogen het latere equivalent van deze notitie misschien herkennen in de passage
over het ‘westelijk paradijs’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 212-218). Hoofdstuk V
van het ontwerp is dus later ineengeschrompeld tot blz. 211-212 van Het leven op
aarde.
Over de voorgenomen inhoud van Hoofdstuk V licht ons de toegevoegde notitie
Velho nog een keer, als wijze die in 't binnenland leeft enigszins in. Deze nazaat
van de Velho uit Het verboden rijk - die in een bepaald opzicht dezelfde Velho is,
gezien de woorden nog een keer - leeft volgens het ontwerp dus niet in Tse King
(Tsjong King),
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zoals Het leven op aarde wil, maar in het Land der Sneeuw, of aan de rand daarvan,
in ieder geval voorbij Tsjong King, en als wijze, min of meer als een gelijke van de
lama Wan Tsjen. (Zie overigens over deze Velho de commentaar bij document A-I.)
Aan het einde van zijn ‘ideële’ tocht verder het binnenland in beleeft Cameron
zijn Beatitude, zijn gelukzaligheid. In een van zijn dagboeken gebruikt Slauerhoff
dit woord voor de toestand waarin het roken van opium hem brengt (J. Slauerhoff,
Dagboek, blz. 14; zie ook blz. 21). Deze dagboeknotitie is geschreven in 1926. In
Het leven op aarde wordt de gelukzalige vergetelheid die het opiumschuiven
verschaft, behandeld als het aardse surrogaat voor de geestelijke staat van verlossing
en onthechting, waarmee Cameron ten slotte in het ‘westelijk paradijs’ voor het eerst
werkelijk kennis maakt. Het lijkt aannemelijk, mede gezien blad [2] van document
B-I, dat ook in dit ontwerp niet de volledige gelukzaligheid zal zijn bedoeld, maar
een eerste benadering ervan.
Overigens komt het woord ‘Beatitude’ ook een paar maal voor in het boek van
Alexandra David-Neel, Mystiques et magiciens du Thibet (Paris, 1929; Slauerhoffs
exemplaar is van 1932), dat Slauerhoff heeft bestudeerd ten behoeve van Het leven
op aarde (zie de commentaar bij de documenten C-V en C-VII). David-Neel wijst
erop, dat de Tibetanen het woord gebruiken ter aanduiding van het Nirvana: ‘le
Paradis de la Grande Béatitude’ (blz. 37). Bovendien vertelt zij hoe ieder jaar opnieuw
het klooster van Rhumteck door de lama-abt wordt gezegend: ‘Dûement exorcisé
et bénit, le monastère devait être une succursale du Paradis de la Grande Béatitude.’
(blz. 52) Of Slauerhoff zijn aantekening op blad [1] pas heeft gemaakt na lezing van
dit boek in de uitgave van 1929, dan wel of hier sprake is van toeval, gezien het feit
dat het woord, blijkens Dagboek en Slauerhoff student auteur (blz. 58), al tot
Slauerhoffs woordenschat behoorde, is niet na te gaan.
Weer gelet op blad [2], zullen we de notitie Beatitude niet moeten interpreteren
als de titel van een nieuw hoofdstuk, maar als behorende bij de inhoud van het
hoofdstuk Tocht naar het binnenland ide[ë]el, daarvan het slot aangevend. De notitie
in de marge, Hoofdstukkentitels, slaat alleen op Tocht naar het binnenland materieel,
De noodlottige bron te Tse King en Tocht naar het binnenland ide[ë]el, dus uitsluitend
op de regels waarnaast de notitie is geplaatst. De aantekeningen die volgen op
Beatitude moeten niet meer als hoofdstuktitels begrepen worden, maar als
opmerkingen die het verdere verloop van het verhaal aangeven. In tegenstelling tot
de reeds besproken aantekeningen zijn ze op geen enkele manier uitgewerkt in, of
gebruikt voor Het verboden rijk of Het leven op aarde. Men zou kunnen zeggen, dat
de romans tot op dit punt uit de aantekeningen zijn voortgekomen. Wat rest moet
geheel bedoeld zijn geweest voor het ongeschreven derde deel.
Het meest opmerkelijke is wel, dat in dit derde deel aan Camões weer een
belangrijke rol is toegedacht. We treffen drie notities aan die op hem betrekking
hebben. In de eerste plaats Terugkeer naar Portugal, waaraan is toegevoegd
herinneri[n]g als Proc de viudas. Onderdeel van deel III moet dus de terugkeer van
Camões naar Lissabon zijn geweest, en een terugblik op diens verblijf in Macao.
Vervolgens staat er Lisboa pest aardbeving: ook de epidemie die een eind aan
Camões' leven maakte, komt er dus in voor; bovendien een aardbeving. Welke
aardbeving uit
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de geschiedenis van de stad Slauerhoff op het oog heeft gehad, is niet duidelijk.
De derde notitie staat geheel onder aan het blad: Adamastor, met potlood
toegevoegd. Adamastor is een mythische figuur uit Camões' epos Os Lusíadas,
Canto V. In dit canto rondt Vasco da Gama op zijn reis naar Indië Kaap de Goede
Hoop, waar hij in een storm de reus Adamastor op zijn weg vindt. Blijkbaar zal
Camões, op zijn terugreis naar Portugal, Adamastor ook (of: weer) ontmoeten. De
aantekening in potlood onder aan het blad hoort dus waarschijnlijk bij Terugkeer
naar Portugal. Misschien moet het tekstdeel Honkong -, vlak boven de naam van
de Titan, gelezen worden als erbij horend. We zouden het geheel dan kunnen
interpreteren als: ‘terugreis vanuit Hongkong via de Kaap, waar hij Adamastor
ontmoet’. Zie voor deze ontmoeting het overgeleverde document D-VI.
Eindigt dus de lijn-Camões in het derde deel met de vernietiging van Lissabon,
de lijn-Cameron laat een parallelle ontwikkeling zien. De woorden met tramp zonder
radio zullen wel ingevoegd dienen te worden in de volgende regel, tussen kust en
Changhai. Van contact met de buitenwereld verstoken, zonder radio, trekt Cameron
langs de chineesche kust. Hij maakt mee, dat Changhai en Tientsin verwoest worden
- of misschien wordt alleen Tientsin verwoest, want later tekent Slauerhoff bij
Changhai in de marge aan: nee. Uit de resterende notities kan echter blijken, dat
het toch niet alleen om de ondergang van Tientsin gaat, maar om die van bijna alle
steden in China; Cameron maakt zelf slechts de ramp van Tientsin mee. Eindelijk
blijft Macao alleen over. Deze ondergang betekent geen ‘bevrijding’ van China uit
zijn ellende, maar maakt het land tot een woestijn. Op deze wijze wordt in het ontwerp
de parallel met het leven van Camões doorgetrokken.
Uit document D-VIII blijkt dat het optreden van Camões in het derde deel niet met
zijn dood wordt afgesloten. Het daarin opgenomen verhaalfragment,
Tempelwachteres en godin, waarin Camões opnieuw met Cameron is
samengevallen, moet gesitueerd worden aan het slot van de trilogie, als de
omzwervingen van Cameron tot een eind komen. Waarschijnlijk stond Slauerhoff
dit slot echter nog niet voor ogen toen hij zijn aantekeningen op blad [1] van
document B-I maakte.
De epidemie - zij het niet van pest, maar van pokken - en de aardbeving te Lissabon
komen ook voor in Laatste verschijning van Camoës (Verzamelde Werken, V, blz.
254-259). Wanneer dit stuk geschreven is, is niet bekend. We beschikken over de
volgende twee gegevens.
In een brief van 12 januari 1935 schrijft E. du Perron aan Menno ter Braak: ‘Zou
je niet weer eens wat poëzie plaatsen van Slau [namelijk in Forum]? Hij had ook
een curieus “verworpen” romanfragment over Camoës-Cameron, dat ik hem sterk
heb aangeraden te plaatsen, als “inédit” na Het Verboden Rijk; het zou het voor- of
nawoord van dat boek hebben kunnen zijn.’ (Menno ter Braak / E. du Perron,
Briefwisseling 1930-1940, III, blz. 112-113) Het stuk is toen inderdaad in Forum
verschenen, maart 1935.
Het tweede gegeven staat eveneens in een brief van Du Perron aan Ter Braak.
Deze brief, die zal worden gepubliceerd in E. du Perron, Brieven, deel VIII, is
verzonden uit Bergen, op 2 april 1940. Du Perron stuurt hierin aan Ter Braak een
lijstje van Slau-
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erhoffs publikaties die volgens hem opgenomen moeten worden in diens Verzamelde
Werken. ‘Ik heb niet opgenomen, in bovenstaand lijstje: Laatste Ontmoeting met
Camoëns, dat de heer L. [Lekkerkerker] had “goedgekeurd” en bij de goedgekeurde
verhalen wilde zetten. Dit is nl. geen verhaal, maar een losgeraakt hoofdstuk van
Het Verboden Rijk. Het moet m.i. dus achter dien roman worden gezet, als
“appendix”; of beter nog: tusschen dien roman en Het Leven op Aarde, als
overgangsstuk.’
Als ‘nawoord’ bij Het verboden rijk opgevat, vertoont Laatste verschijning van
Camoës enige overeenkomst met de ‘Epiloog’ van Het leven op aarde. Beide stukken
zijn ‘ideëel’ gedacht; in beide stukken staat de verteller, de ‘ik’, op een grote hoogte,
vanwaar hij de wereld kan overzien. In Laatste verschijning van Camoës is dat de
wereld van het verleden, de verwoesting van Lissabon, in de ‘Epiloog’ de wereld
van de toekomst, de industrialisering van Tsjong King en de verwoesting van de
kuststrook (Verzamelde Werken, VI, blz. 219-220).
Op grond van de overgeleverde documenten echter lijkt Du Perrons opvatting
over de plaats van Laatste verschijning van Camoës niet juist. Wel lijkt het een
‘losgeraakt hoofdstuk’, maar niet uit Het verboden rijk. Eerder zal gedacht moeten
worden aan een plaats tussen de notitie Lisboa pest aardbeving op blad [1] van
document B-I, waarbij dan geïmpliceerd is dat Camões komt te sterven, en het
fragment dat in document D-VIII is overgeleverd, Tempelwachteres en godin, waaruit
blijkt dat Camões opnieuw met Cameron is ‘samengevallen’.
Hiermee wil niet gezegd zijn dat Laatste verschijning van Camoës in het derde
deel opgenomen moest worden in dezelfde vorm als waarin wij het nu kennen. Het
is aannemelijk dat het, ten behoeve van de aparte publikatie in Forum, enigszins is
gewijzigd.
Ten slotte blijkt uit dit blad - evenals uit blad [2] en uit de drie bladen van document
B-II - dat Slauerhoff, in het interview met G.H. 's-Gravesande, zijn ondervrager wat
op de mouw heeft gespeld toen deze hem vroeg naar zijn werkwijze:
‘“Maak je voor een roman een schema?”
‘“Neen. Ik schrijf aldoende weg, dan vind je veel meer dingen. Ik schrijf vlug, maar
zie er tegenop het uit te werken. (...)”’ (G.H. 's-Gravesande, ‘Interview met J.
Slauerhoff’, in: Ik had het leven me anders voorgesteld. J. Slauerhoff in
vraaggesprekken en herinneringen, blz. 17).

Blad [2]
Dit tweede blad blijkt een eerste uitwerking te bevatten van blad [1]; preciezer: van
het gedeelte ná Tse King (Tsjong King). Het is mogelijk dat een blad met
aantekeningen voor hoofdstuk I tot en met III van het derde deel verloren is gegaan,
of door Slauerhoff, als zijnde overbodig, vernietigd toen Het leven op aarde was
verschenen. Maar het is evenzeer mogelijk dat blad [2] pas is getikt nadat de
hoofdstukken I tot en met III en eventueel IV al in eerste versie op papier stonden.
Opmerkelijk is allereerst, dat hoofdstuk IV, De noodlottige bron te Tse King, niet
nader is uitgewerkt. De letterlijke overeenkomst van deze titel met het onderstreepte
tekstdeel op [1] wijst er misschien op, dat de inhoud van dit hoofdstuk Slauerhoff
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duidelijk genoeg voor ogen stond toen hij deze notities neerschreef. Blad [2] kan
niet uit 1934 stammen, toen Slauerhoff volgens Terborgh met plannen voor zijn
derde deel rondliep. Dan immers zou de stad niet meer Tse King, maar Tsjong King
hebben geheten. We hebben dus waarschijnlijk nog steeds met de eerste opzet,
van vóór 1929, te maken. De spuitende petroleumbron was voor Slauerhoff toen al
een der zeer belangrijke episodes uit het verhaal, een keerpunt in het leven van
Cameron.
De nummering van de hoofdstukken komt overeen met die op blad [1]. Onder
H[oofdstuk] 5 wordt de Tocht naar het binnenland ide[ë]el enigszins uitgewerkt.
Camerons verblijf in het klooster (...) waar hij weer droomen gaat komt overeen met
Beatitude. Over Velho wordt hier niets gezegd. Dateert de desbetreffende
aantekening in de marge van blad [1] dus van na de aantekeningen op dit blad? Of
treft Cameron Velho in het klooster aan, als wijze? Ergens moet hij toch een rol
spelen, gezien de notitie in de marge bij hoofdstuk 6. Deze aantekening kan
overigens tegelijk met die op blad [1] zijn aangebracht, als ‘afterthought’.
Ook H[oofdstuk] 6 correspondeert met het eerste blad: Terugkeer naar Portugal
herinneri[n]g als Proc de viudas. Blijkens de door Slauerhoff aangebrachte noot:
weer aangespoeld??, heeft hij zich afgevraagd of hij, nu Camões' schipbreuk al was
‘gebruikt’, een tweede schipbreuk moest invoeren, die dan wèl in overeenstemming
zou zijn geweest met Camões' werkelijke levensloop. Hij kan zich hierbij gesteund
hebben gevoeld door de bijdrage over Camões van José Maria Rodrigues aan
História da literatura portuguesa, ilustrada (ed. Albino Forjaz de Sampaio,
Paris-Lisboa, [1929-1932]; zie de commentaar bij document B-IV, blad [9], [10] en
[11]). Rodrigues vraagt zich namelijk af of Camões twee maal schipbreuk kan hebben
geleden, zoals inderdaad wel wordt aangenomen omdat de dichter in zijn Os
Lusíadas er twee maal melding van maakt: in Canto VII, 80 en in Canto X, 128.
‘Leed de dichter schipbreuk toen hij naar Goa kwam [uit Macao], of toen hij naar
het Verre Oosten voer? Of waren er twee schipbreuken, een op de heen- en een
op de terugreis?’ vraagt Rodrigues zich af (deel II, blz. 333). Hoewel Rodrigues waarschijnlijk terecht - concludeert dat er slechts van één schipbreuk sprake is, kan
het feit dat die andere opvatting ook bestond, Slauerhoff toch heel goed ertoe
gebracht hebben te overwegen of hij hiervan in zijn roman gebruik zou maken. De
voetnoot op blad [2] van het onderhavige document heeft hij dan waarschijnlijk in
december 1930 of januari 1931 toegevoegd, want toen heeft hij de tekst van
Rodrigues bestudeerd (zie de inleiding op de B-groep en de commentaar bij de
bladen [9], [10] en [11] van document B-IV).
Wat bedoeld kan zijn met dit was een apart stuk leven, is moeilijk te zeggen. Het
is niet eens duidelijk over wie het gaat: dit kan slaan op de korte tijd dat hij provedor
was, dus op Camões, maar gezien de notitie in de marge, kunnen deze woorden
ook betrekking hebben op Cameron, op diens leven in het klooster. Het tekstdeel
dat er onmiddellijk op volgt is helemaal onbegrijpelijk. Het kan een door Slauerhoff
voorgenomen zinsnede zijn uit het verhaal van de ik-verteller, maar het kan ook
een citaat zijn.
Storm aan de kaap en agonie in Lisboa corresponderen weer met blad [1]:
respectievelijk met de notitie onderaan, Honkong -- Adamastor en met Lisboa pest
aardbeving.
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Leven op de Dapsang dat niet duurt brengt ons weer terug bij Cameron. Misschien
is het niet te boud geconcludeerd, dat het klooster uit hoofdstuk 5 op de Dapsang
is gesitueerd. We mogen veronderstellen dat het leven op deze berg nog steeds
de Beatitude weerspiegelt, maar die gelukzaligheid blijkt dan niet van lange duur te
zijn. In ieder geval zal hier, op een of andere manier, de parallel met het leven van
Camões zijn bedoeld; misschien mogen we die parallel herkennen in Camões'
verblijf in Macao, in zijn betrekking van ‘provedor’ en in zijn apart stuk leven in de
grot.
In H[oofdstuk] 7 wordt de lijn-Cameron doorgetrokken, en daarmee, impliciet, de
parallel met Camões. Na zijn verblijf op de Dapsang is Cameron teruggekeerd naar
de kust. Van blad [1] hoort hierbij: Tocht langs de chineesche kust | met tramp
zonder radio | Changhai en Tientsin verwoest | chineesche steden daarnaast die
weer verdrongen door overtalrijke graven; misschien ook de onmiddellijk daarop
volgende regels, tot en met maakt het een woestijn. Piraten, die Cameron geronseld
hebben, plunderen de kuststrook en verwoesten de bezittingen der blanken. Dairen,
Port Arthur, Shanghai en Hongkong worden het slachtoffer. De met inkt geschreven
aantekening aan de voet van de bladzijde: gevechten om Sjanghai en Japanners Portugeezen, zouden hiermee in verband kunnen staan. De blanken wijken
vervolgens uit naar de Ladronen-eilanden.
Op dit punt gekomen, wilde Slauerhoff waarschijnlijk schrijven: ‘Alleen Macao
blijft over’, overeenkomstig zijn notitie op blad [1]: Eindelijk Macao alleen over. Maar
hij bezint zich en trekt eerst de parallel met Camões duidelijker door. Ook Macao
wordt geplunderd. Dat het vooral de bezittingen van weduwen en weezen betreft,
houdt een verwijzing in naar Camões' taak in Macao: president, provedor, van de
wees- en boedelkamer. Dan lijdt Cameron, evenals vroeger Camões, schipbreuk
en redt hij voorlopig zijn archief der afgezonden telegrammen, juist zoals Camões
zijn epos. Hier vinden we de interpretatie die Gomperts heeft gegeven van de figuur
van de marconist in Het verboden rijk bevestigd: ‘the wireless operator here obviously
has to be taken as a symbol for a writer, reduced to a mechanical instrument.’ (H.A.
Gomperts, ‘Demonization as literary motif in the work of the Dutch writer J.J.
Slauerhoff (1898-1936)’, in: Dichtung. Sprache. Gesellschaft, blz. 433) Slauerhoffs
bovengenoemde voetnoot bij zijn aantekeningen voor hoofdstuk 6, weer
aangespoeld??, kan hem ingegeven zijn juist vanwege deze invulling van hoofdstuk
7. Hij kan zich hebben afgevraagd, of de parallel met Camões niet versterkt moest
worden door hem nogmaals schipbreuk te laten lijden, omdat diens eerste schipbreuk
helemaal aan het begin van zijn trilogie was opgevoerd en door die grote afstand
wel eens niet erg werkzaam zou kunnen blijken.
H[oofdstuk] 8, ten slotte, correspondeert met Eindelijk Macao alleen over op blad
[1]. Het is echter niet meer het oude Macao, zoals we bij het eerste blad nog hadden
kunnen aannemen. Nu heet de stad Nieuw Lisboa. Zowel Lissabon als het oude
Macao zijn verwoest, Nieuw Lisboa neemt de plaats in van beide. Misschien mogen
we hierin - en in het vervolg van dit hoofdstuk - iets van de ‘synthese’ zien tussen
Het verboden rijk en Het leven op aarde, waar Terborgh van spreekt. Deze stad,
en dit nieuw rijk, worden gekenmerkt door een innige ver[m]enging van de
Chinees-Portugese cultuur
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(de westerse cultuur, met invloeden van de Chinese) en de zuiver Chinese cultuurstijl.
Deze vermenging wordt vooral zichtbaar in het havengebied, waar stoomboten,
karvelen en jonken broederlijk naast elkaar liggen. De grotto roept nog steeds het
verleden van Camões op. Opium en speelholen zijn er te vinden, maar ook een
diepe haven, die misschien als een symbool van wijsheid geïnterpreteerd moet
worden. Verval en bloei komen naast elkaar voor, het sterfelijke naast het
onsterfelijke. De Chinezen tonen eerbied voor de Portugezen, maar minachting voor
de nakomelingen der Engelsen.
Hiermee is het derde deel echter nog niet ten einde, zoals blad [1] wèl deed
vermoeden. Of het slot onderdeel moest uitmaken van hoofdstuk 8, dan wel los
daarvan zou staan, is niet met zekerheid uit te maken. De regel wit doet het laatste
vermoeden. Slauerhoff was echter dermate slordig in zijn typoscripten, dat de regel
wit evengoed per ongeluk kan zijn aangebracht. Wanneer we echter de later uit
deze aantekeningen ontstane romandelen bij onze afweging mogen betrekken, dan
is voor een apart sluitstuk veel te zeggen. Zoals Het leven op aarde eindigt met een
‘Epiloog’, kan dit derde deel wel eens met een aparte paragraaf afgerond zijn
gedacht. Maar ook zonder deze later geschreven romandelen is er wat voor te
zeggen. Op blad [1] is deze afronding nog niet voorzien. En wat er in die afronding
moet gebeuren, wijst eerder op een afzonderlijk gedeelte dan op een voortzetting
van het achtste hoofdstuk.
Een typhoon, een aard- en een zeebeving maken een eind aan iedere illusie
omtrent het voortbestaan van de westerse cultuur aan de kust van de Ge[e]le Zee.
Niets blijft over dan een breede ge[e]le leege glimlach. In hoeverre ook de Chinese
cultuur het slachtoffer wordt, is op grond van dit document moeilijk te zeggen.
Volgens blad [1] wordt China (mogelijk) een woestijn. Dat de glimlach leeg is, zou
dus kùnnen betekenen, dat ook die cultuur van de aardbodem verdwijnt en dat
alleen het land, als een gele woestijn, overblijft.
Voor al deze vernietigde cultuur blijft, in het slot van de roman, niet meer dan een
Saudade, een bitterzoet liefdegevoel, over. Zo'n slot veronderstelt een personage
of vertel-instantie die dit gevoel uitspreekt. Het ligt in de rede te veronderstellen dat
dit Cameron is. Deze veronderstelling wordt gesteund door document D-VIII. Ook
de interpretatie van het slot, dat àlle cultuur wordt vernietigd, vindt in dat document
een begin van bevestiging.
In Het leven op aarde komen verscheidene reminiscenties voor aan deze plannen
van Slauerhoff voor een derde deel. Gezien het bericht van Terborgh mogen we ze
misschien ook als vooruitwijzingen opvatten. Zonder pretentie van volledigheid
kunnen de volgende citaten dit aantonen: ‘Wat kon Tsjong King storen in haar
voortbestaan? Wat kon haar ondergang teweegbrengen? Alleen de ondergang van
de aarde zelf.’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 161) - ‘Ik wist nu eigenlijk wel voorgoed
dat ik toch niet met de menschen zou kunnen samenleven, maar wel alleen op
aarde.’ (blz. 168) Wanneer Wan Tsjen, in de ‘Epiloog’, aan Cameron een blik biedt
in de toekomst, ziet deze eerst het geïndustrialiseerde Tsjong King; en dan: ‘Verder.
De Yang Tse heeft zijn loop verlegd. Tai Hai is verdwenen, uitgestrekte moerassen
nemen de plaats in van de oude riviermondingen. Maar verder in het Zuiden liggen
nieuwe steden naast de oude, er ver bovenuit. Ik zie er juist één schokken en
instorten door een aardbeving. In
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het Zuiden aan den rand van Kwantoeng ligt nog het schiereiland Macao als een
bruine gebroken flesch op een verlaten strand.’ (blz. 220)
Ook de vermelding van bouwwerken in Tsjong King uit andere culturen dan de
Chinese kan in dit licht worden bezien, en niet uitsluitend in verband met Camerons
huiver voor het verleden. ‘Twee zuilen droegen een spitsboog, waren omwonden
door in steen gevlochten kabels’ (blz. 160); ‘Het was alsof ik niet meer reed in Tsjong
King maar in een groote Indische stad, ergens in het vochtige, breede, welige
Gangesdal, een stad die verlaten zou zijn door alle bewoners (...)’ (blz. 170-171);
‘Nieuwsgierig ging ik verder, den verlaten tempel in en evenals ik in de stad op een
stuk moskee, een brok Dorischen of Byzantijnschen bouw was gestooten, vond ik
hier en daar een Griekschen trek tusschen de monsterlijke beelden’ (blz. 186).
Vooral de overblijfselen van de Griekse cultuur blijven Slauerhoff in dit verband
boeien, zoals verderop blijken zal. Hier gaat het erom, dat in het China van Slauerhoff
alle culturen vertegenwoordigd zijn, de Griekse, de Byzantijnse, de laat-gotische en
de islamitische. En dit alles wordt ten slotte verwoest door vulkanische uitbarsting
en aardbeving.
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Document B-II
Beschrijving
Drie bladen, door de editeurs genummerd: [3] tot en met [5].
Blad [3]: afkomstig van een schrijfblok van kwartoformaat; aan beide zijden
beschreven; inkt, met toevoegingen in gewoon potlood en in blauw kleurpotlood.
Blad [4]: afkomstig van een zelfde schrijfblok als blad [3]; aan beide zijden
beschreven; potlood, daarna inkt, dan weer potlood.
Blad [5]: kwartoformaat; met onvolledig watermerk: PAPETERIE; aan één zijde
beschreven. Er is een gedeelte van een formulier voor een scheepsverklaring op
geplakt, met verso tekst van Slauerhoff, de versozijde naar boven gekeerd. Inkt,
met toevoeging in blauw kleurpotlood.

Datering
Respectievelijk: ongeveer 1929; tussen 1929 en 1932; tussen 1929 en 1933 en
misschien zomer 1934.

Tekst
+1

Alg. suggesties
+

[3]

2

1
2

Tekstdeel in potlood.
Tekst en schetsen in inkt.
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Hoofdstuk IV. na Tse King . beschrijving
4

Onder het voorttrekken van de karavaan
heeft Cameron de sensatie dat
zij in den tijd teruggaan
Iedere dag is gelijk aan de vorige; grijs stoffig
geen geluiden, geen landschappen, geen water.
graven hoe langer hoe vervallener. steenen
met steeds uitgewischter ops〈- g〉chriften
(alleen)
Als hij in Tse King binnenkomt heeft hij ook de
5
overtuiging dat hij drie eeuwen is teruggetrokken
6
is overtuigd dat hij weer schimmen tegen zal komen
en ontmoet ook op straat
een man uit die tijd.
maar nu niet de mijmrende dichtende die
zich voort liet drijven langs de kusten
en zich toch niet van eigen ras en geloof losmaakte
al werd hij verstooten, al vervloekte hij het,
maar een korte forsche krachtige die weg is
getrokken regelrecht het binnenland in.
7
Velho (zelf of zoon?)
Of heen[?] gaan
7
Velho kent Hsioe .

z[.]o.z.
+8

-Zij 〈- hi〉 wist het hield het geheim in haar borst en ik zou het nooit te weten
komen. Ik schudde haar. zooals een kind een 〈- w〉--- waarin iets rammelt en ik
had dezelfde lust, haar stuk te breken. te vernielen. maar dan dan juist zou het
geheim ontvlieden.
Kon ik het er uit kwellen.

3
4

5
6
7
7
8

Tse King: in Het leven op aarde heet deze stad Tsjong King.
De tekst laat zich min of meer als een gedicht lezen. Het lijkt of de dichter in Slauerhoff bij
het neerschrijven van deze notities de overhand kreeg. Cf. document B-II, blad [4] verso,
document B-II, blad [5], document B-IV, blad [6]; voorts het in versvorm weergegeven citaat
uit Le chat maigre van Anatole France in J. Slauerhoff, Dagboek, blz. 15 en noot 17.
De volgende vier woorden zijn met rood kleurpotlood onderstreept, het woorddeel teruggenog eens extra.
schimmen: met rood kleurpotlood onderstreept.
Velho en Hsioe: dubbel onderstreept.
Velho en Hsioe: dubbel onderstreept.
Het tekstdeel tot nog làng niet - heeft in de linker marge in gewoon potlood een haak en,
vanaf zou het geheim ontvlieden. tot het eind, onder elkaar vier uitroeptekens, en in blauw
kleurpotlood een tweede haak en het cijfer III.
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Neen dan eerst goed zou zij zich wreken door het niet te zeggen. haar eenigste
weerwraak. □ Ik viel op de knieen en smeekte haar het mij te zeggen. Dit had ik
nooit moeten doen. □ Haar oogen hadden eerst angstig naar mij geloerd nu zagen
ze mij spottend aan
Ik za〈- g〉l het zeggen, maar nu nog niet. nog làng niet ----9
Het journal v. Osteria gedeelt. in het tegenwoordige laten beleven.
+1

Alg. suggesties
+

[4]

Waar Velho woont - oude enclave in t chineesche gebied Byzantijnsch - Russen die de heele oude cultuur verwoest
hebben vinden dat terug - tot hun groote woede.
__
Na de helft v/h Deel II
2
laten aannemen als lid van een
secte. kluizenaars of andren
Dan ikvorm opgeheven
3

het nieuwe lid

Eerst voorproef gevechten in Changhai
voorgevoel der algeheele
verwoesting
4

5

Na de verwoesting van Tai hai wegtrekken.
een halfmillioenstad 3 dagen verder waar
alles kalm verloopt alsof er niets
is gebeurd ----Overstrooming van de Hoang-ho.
6

7

Verloop . Na een jaar - (Velho. klooster. etc) verlaat C. Tsjeng-Chou - Vaart de
Yang

9
1
2
3
4
5
6
7

Osteria: zie document A-II.
Tekstdeel in potlood.
In de rechter marge van deze en de volgende twee regels staan twee verticale inktstrepen.
Tekstdeel van hier af in inkt.
Tai hai: zo noemt Slauerhoff in Het leven op aarde Shanghai.
In de rechter marge van deze en de volgende twee regels staat in gewoon potlood een groot
uitroepteken en daarnaast in rood kleurpotlood een verticale streep.
Onder dit woord staan twee vette inktstrepen.
Tsjeng-Chou: (Cheng-chou, Zhengzhou). Op het eerste gezicht leest men hier ‘Tsjing-Chou’
(Chin-chou, Jinzhou), want er is maar één tittel, die boven de n terecht is gekomen, waardoor
de e een i lijkt te zijn; een stad van die naam ligt in de provincie Liauning, niet ver van de Golf
van Liaotung (Gele Zee), tegenover Dairen en Port Arthur. Maar aangezien Cameron
vervolgens een rivier (hier: de Yangtse) afvaart, is de lezing Tsjeng-Chou waarschijnlijker
(zie hiervoor verder noot 10).
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tse af ---- bevaart de kust - alle oorlog[s]schepen 〈- do〉 op Chineesche mijnen
8
schokken en zinken - □ Steden. daarna. Yang tse weer op naar de Tai Shan □
9
10
Daar eruptie - statig en kalm stijgt de lava en lost Tsjeng-Chou op - zoodat De
[lees: de] Tai Shan een vulkanische koepel wordt 11
[in de linker marge:] /Dit niet Tschong King maar de volgende stad./
z.o.z.
+12

Op de rand blijft alleen
over een kl〈- oos〉ein klooster.
13
Daar 〈+ de〉 Beatitude 〈+ regel〉
Starend over het niet -

+

[v]

{ al het leed is weggezonken
{ Stad en wereld is verwoest.
14
{ Vuur en water zijn gebluscht. Slot
{ Doen is 〈- voortaan〉 onderdaan van denken.
Droomen 〈- is〉komen op en wenken
Als 〈- een〉de tempels op de kust
Van het meer dat 〈- in een〉 〈+ nu de〉 mist
Van de bergtop in kan drinken
rust
_______________
15

Hoofdstuk -De bedreiging van de
Ho〈- n〉ang-ho.

8

9
10

11
12
13
14
15

Tai Shan: (T'ai Shan, Tai Shan) de naam van een der heiligste bergen van China. Tegen de
hellingen liggen talrijke taoïstische tempels. De berg ligt echter niet aan de Yangtse, maar
boven de (vroegere) monding van de Hoang-ho, in de provincie Shantung (Tai = zee; Shan
= berg).
In de linker marge van deze en de volgende regel staan naast elkaar in potlood twee
uitroeptekens.
Tsjeng-Chou: (Cheng-chou, Zhengzhou) ligt niet ver van de Hoang-ho, in het noorden van
de provincie Honan. Gezien echter Slauerhoffs aantekening in de marge, zal hij mede gedacht
hebben aan Tsjeng-tou (Ch'eng-tu, Chengdu), de hoofdstad van de provincie Szechwan, die
iets dieper het binnenland in ligt dan het aan de Yangtse gelegen Tschong King (Ch'ung-ch'ing,
Chongqing). Zie voor deze plaats ook document B-V, de bladen [12] en [15].
Tekstdeel in potlood.
Tekstdeel in inkt.
De laatste drie woorden zijn onderstreept.
Slot: dubbel onderstreept.
Tekstdeel, en de streep erboven, in potlood.
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III
Eerst droom van verwoesting v. de Chineesche kust.
1
Slot .
Afdaling in de vlakte waar de Grieken wonen.
Vrouwen met weer neuzen borsten heupen Koren zingend in de verte.
2
Lang staat Caméron onheilspellend aan de poort.

(Oedipus!)
3
/Baudelaire[?]/
4

/Slot /
Gedenksteen, reliefs, /aan een oude/ uitlooper van de
pontische zee:
hier zag Odysseus de zon in t gezicht.
En iets verder. hier keerde Alexanders generaal
Erybates om naar t Westen terug omdat hij iets zoo
verschrikkelijks voor zich zag. dat zelfs de dapperste
ervoor wijken moet Eenige dagen verder een Grieksch dorp een grieksche[s]
streek - herders vrouwen die naar de bron gaan beeldhouwers die werken voor hun huizen aan vazen en sarko5
phagen 6
Thuis
7

/Zeer goed!/

/pallas athene, voorkomen en
gedaante van een vrouw
en toch geen, maar de
bevrijd[d]e gedachte./

1
2
3
4
5
6
7

Slot: onderstreept.
Caméron: het accent doet vermoeden dat Slauerhoff deze notities min of meer als een gedicht
heeft geschreven.
Deze toevoeging in blauw kleurpotlood.
Slot: dubbel onderstreept.
Het betreft hier Gandhâra; zie ook document B-V, blad [16], en document C-VII, blad [30] e.v.
Thuis: drie maal onderstreept.
Deze beide woorden met het uitroepteken, drie maal onderstreept, zijn kennelijk toegevoegd
gelijk met de verticale strepen in de linker marge naast de tekst erboven vanaf generaal
Erybates tot Thuis.
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Commentaar

Blad [3]
Het opschrift, Alg. suggesties, is het enige tekstdeel dat met potlood is geschreven.
Het is uiteraard na de eigenlijke tekst aangebracht, vermoedelijk tegelijk met het
gelijkluidend opschrift van blad [4].
Wat de zin is van de tekeningetjes van een open en een gesloten rotshol, is niet
meer uit te maken.
De aanduiding Hoofdstuk IV. na Tse King verwijst naar document B-I, blad [1].
Ook daar heet het vierde hoofdstuk naar die stad. Nu echter gaan de aantekeningen
meer op details in. Naar aanleiding van document B-I merkten we al op, dat hoofdstuk
IV van het derde deel Slauerhoff waarschijnlijk van het begin af het duidelijkst voor
ogen stond. Dat we juist daarvan nu enige details te zien krijgen, is dan ook niet
verwonderlijk.
Hoe de eerste detailbeschrijving begrepen moet worden, is niet helemaal duidelijk.
Gezien het opschrift na Tse King, lijkt het of we te maken hebben met het begin van
de Tocht naar het binnenland ide[ë]el (zie blad [1]): Cameron verlaat met de karavaan
de stad en zal in de bergen zijn Beatitude gaan beleven. De erop volgende passage,
die begint met Als hij in Tse King binnenkomt, suggereert echter dat de karavaan
zich juist naar Tse King toe begeeft. De notitie in het tweede tekstgedeelte, dat hij
drie eeuwen is teruggetrokken, laat vermoeden dat de tweede lezing de juiste is:
de geciteerde woorden lijken een voortzetting te zijn van dat zij in den tijd teruggaan
uit het eerste tekstdeel. Daarmee wordt Tse King een stad met sterk symbolische
betekenis. Mede door de notitie steenen met steeds uitgewischter opschriften wordt
hier gesuggereerd, dat Cameron op weg is naar een stad waar het verschil tussen
leven en dood geen rol meer speelt.
Deze karavaan-passage heeft zich kennelijk door alle omwerkingen heen in
essentie gehandhaafd. We kunnen haar nu nog herkennen in het begin van het
achtste hoofdstuk van Het leven op aarde (Verzamelde werken, VI, blz. 95-96).
Daar in ieder geval gaat het om de reis náár Tse King (Tsjong King).
Volgens het tweede tekstgedeelte ontmoet Cameron in een der straten van de
stad een man van ‘drie eeuwen terug’. Het is echter niet Camões, die zich voort liet
drijven langs de kusten en zich toch niet van eigen ras en geloof losmaakte al werd
hij verstooten, al vervloekte hij het, maar Velho, een korte forsche krachtige [man]
die weg is getrokken regelrecht het binnenland in. Uit deze notitie kunnen we enige
gevolgtrekkingen maken.
In de eerste plaats weten we nu ongeveer, hoe Slauerhoff Camões bij de eerste
opzet van zijn romans vooral zag. In Het verboden rijk is deze karakterbeschrijving
nog steeds van toepassing, hoewel niet meer voldoende.
De typering in deze passage van Velho komt overeen met de indruk die de Velho
uit Het verboden rijk op de lezer maakt, al wordt hij daar nogal zwaarlijvig genoemd
(Verzamelde Werken, V, blz 130-131). De Velho uit Het leven op aarde echter laat
precies het tegenovergestelde beeld zien (Verzamelde Werken, VI, blz. 164); die
is eerder het evenbeeld van de lijdende Camões. Van deze deerniswekkende Velho
was
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dus bij de eerste opzet van deel III nog geen sprake. In de geciteerde passage
ondergaat Cameron wel een soortgelijke ervaring bij zijn ontmoeting met de forse
Velho, als toen hij voor het eerst Camões tegenover zich vond. Zowel Camões als
deze Velho worden immers een ‘schim’ genoemd van ‘drie eeuwen terug’. Het lag
in Slauerhoffs bedoeling, zoals we hebben gezien, dat ná de belevingen in Tse King
Cameron andermaal op deze Velho zou stuiten, een ‘wijze die in 't binnenland leeft’
(zie blad [1] van document B-I).
In Het leven op aarde is het echter niet Velho die Cameron op straat ontmoet,
maar Wan Tsjen, of preciezer: hij heeft het gevoel ‘alsof er iemand in Tsjong King
zich bevond dien ik niet kende, wiens lichamelijke gedaante ik nooit had gezien,
wiens taal en gedachtengang hemelsbreed van de mijne verschilden, en die zich
toch mijn lot had aangetrokken.’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 188-189) Het lijkt
dan ook, of in de loop der jaren waarin Slauerhoff aan deze roman werkte, de
oorspronkelijk aan Velho toegedachte rol is overgenomen door Wan Tsjen, waarbij
Velho een andere functie kreeg toebedeeld. Zou het dan al te gewaagd zijn te
veronderstellen, dat de tekeningetjes van het rotshol boven aan blad [3] op de
behuizing van die oorspronkelijke, wijze Velho betrekking hebben?
Ten slotte kunnen we uit deze passage afleiden, dat het steeds Slauerhoffs
bedoeling is geweest Camerons ontwikkelingsgang te kenschetsen naar de manier
waarop hij ‘tegenover’ het verleden stond en dit verwerkte. Het accent is hierbij
echter op den duur enigszins anders komen te liggen. Aanvankelijk moest Cameron
waarschijnlijk evolueren van een ‘Camões’ tot een ‘Velho’, beiden schimmen uit het
verleden, maar ieder van een ander type. De verbeelding van deze evolutie zal de
zin geweest zijn van deze ontmoetingen. In Het leven op aarde echter blijft Camões
weliswaar de strijd met het verleden vertegenwoordigen, maar Cameron wordt daar
meer en meer iemand die het verleden juist achter zich laat, het overwint en daarmee
het heden onafhankelijk leert betreden. Velho, die in die roman zoveel overeenkomst
met Camões vertoont, schrikt hem nog wel af, maar vormt geen werkelijke bedreiging
meer. De relatie Velho-Camões is dan vergelijkbaar met de verhouding Pilar-Diana
uit Het verboden rijk: herhaling, maar ànders. Tsjong King wordt dan de plaats waar
het verleden voor Cameron eindelijk ophoudt te bestaan. Daarna begint de buiten
de tijd zich afspelende ‘Epiloog’.
Onder aan blad [3] recto noteerde Slauerhoff nog: Velho kent Hsioe. Hieruit blijkt
dat de episode die Camerons tocht van de kust naar het binnenland behandelt, toen
al ontworpen was, zij het waarschijnlijk nog maar in grote lijnen. Hsioe zal zich in
dit ontwerp nog niet met het smokkelen van wapens hebben beziggehouden, maar
van opium, getuige blad [1] van document B-I, de kenschets van het tweede
hoofdstuk van deel III. Dat Velho Hsioe zou kennen, is overigens slechts indirect in
de roman opgenomen. Daarin wordt alleen verteld, dat Hsioe uit Tsjong King
afkomstig is (Verzamelde Werken, VI, blz. 131).
De laatste notitie, z[.]o.z., verbindt het verhaalfragment op de versozijde met de
aantekeningen recto. Gezien de verwijzing naar Osteria, aan het slot van de
versozijde, kan dit fragment overgenomen zijn uit het verhaal over de gedroste
schepeling van die naam, dat reeds aan de hand van document A-II ter sprake is
gekomen. In ieder geval
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meende Slauerhoff deze geschiedenis uitstekend te kunnen gebruiken voor het
derde deel van zijn trilogie. Hoe hij dit fragment wilde inlassen, is echter niet te
zeggen.
Het cijfer III in de marge, met blauw kleurpotlood later toegevoegd, kan zowel op
het derde deel doelen, als op het derde hoofdstuk van deel III, de Tocht naar het
binnenland materieel.

Blad [4]
Op dit blad is minimaal in drie etappes gewerkt. De eerste etappe reikt tot en met
Dan ikvorm opgeheven. Er is gewerkt met potlood.
Zoals gezegd, dateert deze notitie waarschijnlijk van begin 1929 of kort daarna.
Het oorspronkelijke ontwerp voor drie delen is dan tot twee delen ingekrompen; de
plannen voor Het verboden rijk hebben al vorm gekregen, waarbij de ontwerpen
voor deel I èn II vrijwel geheel in het eerste deel zijn opgegaan. Daarmee moest
deel III door hernummering Deel II worden. Nog weer later zijn de plannen voor deel
II, Het leven op aarde, zodanig ontwikkeld dat er opnieuw ruimte overbleef voor een
derde deel.
Weer wordt de figuur van Velho, de ‘wijze die in 't binnenland leeft’ (document
B-I, blad [1]), verder uitgewerkt. Hij komt te wonen in een oude enclave in t
chineesche gebied, nader aangeduid als Byzantijnsch. Dit bevestigt ons eerder
uitgesproken vermoeden, dat hij niet in Tse King (Tsjong King) is ondergebracht,
maar ergens in het gebergte van Tibet, of aan de rand daarvan. Dat het een
‘Byzantijnsche enclave’ betreft, wijst op een parallel met ‘de vlakte waar de Grieken
wonen’. Slauerhoff lijkt erop uit te zijn, allerlei culturen bijeen te brengen, die
vervolgens aan het eind van de roman vernietigd zullen worden. De opmerking over
de Russen zal in dit verband bedoeld zijn als roman-technische vooruitwijzing naar
de algehele verwoesting.
Wie in het tweede deel van deze eerste notitie als lid van een secte wordt
aangenomen, is niet zeker. Gezien de notitie dat de ikvorm opgeheven wordt, zal
Cameron bedoeld zijn. De hele aantekening lijkt een uitwerking van document B-I,
blad [2], H[oofdstuk] 5: Cameron komt in het klooster tere[c]ht.
De rest van deze aantekeningen is met inkt geschreven en vertegenwoordigt dus
een later stadium van dit document dan het met potlood geschreven begin. Binnen
dit inktgedeelte zijn weer twee onderafdelingen te onderscheiden: van het nieuwe
lid tot en met Overstrooming van de Hoang-ho is de eerste afdeling, Verloop tot en
met rust de tweede.
Eerst voorproef [van de] gevechten in Changhai wijst vermoedelijk op wat later,
in Het leven op aarde, de episode zal zijn waarin Cameron, tijdens zijn verblijf bij
de horlogemaker Tsju, de aanval van de ‘Zuidelijke troepen’ op Tai Hai meemaakt
(Verzamelde Werken, VI, blz. 53-60). Cameron krijgt daardoor een voorgevoel van
de latere algehele verwoesting. Of Slauerhoff hierbij, op het ogenblik dat hij deze
notitie maakte, al een episode vooràfgaand aan de ontmoeting met Velho op het
oog had, dan wel die episode er toen nog op wilde laten vòlgen, is niet helemaal
duidelijk. Het eerste lijkt het meest waarschijnlijk. Vervolgens immers moet de
Overstrooming van de Hoang-ho plaatsvinden, wat in grote lijnen met de roman
klopt (Verzamelde Werken,
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VI, Hoofdstuk VIII). Volgend op de notitie over de tweede helft van deel II, maakt hij
hier dus een paar aantekeningen over de eerste helft.
Al eerder hebben we aangegeven dat blad [4] van het onderhavige document
geschreven zal zijn tussen 1929 en 1932. Deze datering, en het verband met de
passage over de gevechten om Tai Hai in Het leven op aarde, wijzen de weg naar
een mogelijke bron voor Slauerhoffs beschrijving van deze gevechten, of naar een
mogelijke aanleiding daartoe: Johan Wilhelm Schotman, Het vermolmde
Boeddhabeeld. Een reis naar de verborgenheden ener vreemde werkelikheid; deel
III, De dans der demonen, [1930], met name blz. 216-217:
‘Den eenentwintigsten Maart 1927. Het begin van de lente, en precies de dag,
waarop ik, nu zes jaar geleden, Holland verliet. En die dag kenmerkt zich door twee
belangrijke gebeurtenissen.
‘Het garnizoen van Haitsjow is verminderd tot een zwakke soldatenwacht, de
stadspoorten worden gesloten, en wij krijgen de aanzegging, dat het Yamen zich
niet meer verantwoordelik houden kan voor onze veiligheid. Het kan ons van nu af
aan geen voldoende bescherming meer waarborgen. We zijn dus voortaan
overgelaten aan ons zelf....
‘En op denzelfden dag bereiken de Rode legers de stad Shanghai. Zij stromen
de Chinese kwartieren binnen en omgolven de gebarricadeerde vreemdelingenwijken,
waar de soldaten der acht mogendheden, op alles voorbereid, een ondoordringbaren
dam vormen, die dezen vloed stuit. Moord, plundering en brandstichting brengen
de bandeloze benden over de oude Chinese stad.
‘Het is of een siddering door heel China gaat. De boeren rondom ons verkopen
hun vee en begraven hun kostbaarheden en hun bezittingen van waarde. Elken
dag komen er aan onze poort en bieden jaden voorwerpen of oude porceleinen
schotels of beeldjes te koop.... Huis na huis in de stad staat leeg, de vensters
vernageld, de poorten toegespijkerd. En van Tapoe uit vaart boot na boot met
wegzwermende vluchtelingen, noordwaarts, noordwaarts....
‘Alle gezichten staan angstig. Alle monden zeggen hetzelfde: de Zuideliken komen!
‘Onze kisten zijn gepakt. Ook wij zijn gereed.
‘Hoe zal het einde zijn?’
Het boek van Schotman is door Slauerhoff gerecenseerd in de Nieuwe
Arnhemsche Courant van 14 februari 1931.
De hierop aansluitende aantekening over de verwoesting van Tai hai en dat 3
dagen verder (...) alles kalm verloopt alsof er niets is gebeurd, lijkt in deel II vooral
een vooruitwijzende functie te moeten hebben. Ook als de gehele cultuur vernietigd
zal zijn, aan het eind van de roman, zal het lijken of er nooit iets is gebeurd. Het
overgebleven land zal zich voordoen als een ‘breede ge[e]le leege glimlach’
(document B-I, blad [2]).
De notitie Overstrooming van de Hoang-ho is in zoverre opmerkelijk, dat Slauerhoff
hier laat blijken dat hij de Hoang-ho, en niet de Yangtse op het oog had in de roman,
hoewel de rivier daar toch de Yangtse heet. Het moet hem bekend zijn geweest,
dat ook de Hoang-ho vaak buiten zijn oevers treedt. Omdat hij zo'n
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overstroming echter nooit zelf heeft aanschouwd, zal hij zich via lectuur op dit punt
nader oriënteren: zie daarvoor document B-V. Dat hij in Het leven op aarde deze
overstroming aan de Yangtse toeschrijft, past weer binnen zijn eigenzinnig
topografisch ontwerp van China.
In de tweede onderafdeling van deze aantekening werkt Slauerhoff vervolgens
zijn gedachten over de tweede helft van het toenmalige deel II enigszins uit. Na een
jaar zich in het klooster te hebben opgehouden - waar Velho een belangrijke
ontmoeting voor hem betekent - verlaat Cameron Tsjeng-Chou. Deze stad ligt dicht
bij de Hoang-ho, in het noorden van de provincie Honan. Slauerhoff zal echter mede
gedacht hebben aan Tsjeng-tou, de hoofdstad van de provincie Szechwan. Deze
stad ligt voorbij Tsjoeng-King, dat in tegenstelling tot Tsjeng-tou aan de Yangtse
ligt. Hierop wijst de aantekening in de marge. Bovendien wordt deze interpretatie
gesteund door de aantekening, dat Cameron na zijn vertrek uit de stad de Yangtse
afvaart.
De overige aantekeningen op deze bladzijde lopen parallel aan die van document
B-I, blad [2]. Nieuw is alleen de vermelding van de berg Tai Shan. Slauerhoff situeert
deze berg, die in werkelijkheid in de buurt van de oude monding van de Hoang-ho
in Shantung ligt, vlak bij Tsjeng-Chou, of Tsjeng-tou, dus in Szechwan, te bereiken
via de Yangtse. Het gaat hem dus weer niet om die bepaalde heilige berg van de
Chinezen, maar om een heilige berg, het begrip daarvan. Juist zo'n berg zal
meewerken aan de vernieling van de cultuur. Tevens blijkt uit deze notitie, dat niet
alleen de kust van China verwoest zal worden: heel ‘China’ is in het geding! De
uitbarsting van de Tai Shan is nader uitgewerkt in document D-VIII.
Onder aan de rectozijde van blad [4] wordt door middel van een z.o.z. de tekst
op de versozijde met de tot nu besproken aantekeningen verbonden. We mogen
deze tekst dus lezen als een beschrijving van wat op de vulkanische uitbarsting
volgt.
Cameron bevindt zich weer in een klooster, misschien wel in hetzelfde klooster
als waarin hij als sektelid is opgenomen. Ook in dit klooster wordt de Beatitude-regel
gevolgd.
Onmiddellijk hierop volgt een gedichtje. De tekst ervan bestaat op het eerste
gezicht uit negen regels. De regels 2, 5, 6 en 9 zijn rijmend of assonerend met elkaar
verbonden, evenals de regels 3, 4, 7 en 8, en het woord rust onderaan. Tussen de
regels 5 en 6 is een regel wit opengelaten. Bovendien staat alleen achter de eerste
regel een liggend streepje. Dit alles wijst erop dat de eerste regel als titel opgevat
moet worden, of als een situatie-aanduidende inleiding, en de rest van de tekst als
het eigenlijke gedicht, dat dan uit twee strofen bestaat van elk vier regels. Het woord
rust is een rijmwoord. Mogelijk is dat Slauerhoff het gedicht met dit enkele, rijmende
woord heeft willen afsluiten; het zou dan een samenvattende betekenisfunctie
hebben. Waarschijnlijker is het, vooral gelet op de plaats van het woord onder de
overeenkomende rijmklanken, dat hij er nog een strofe aan heeft willen toevoegen.
Bij het schrijven van gedichten ging hij dikwijls uit van de (mogelijke) rijmwoorden
en vulde hij vervolgens de regels in.
Om de bovenste strofe is een kader aangebracht, daarnaast schreef Slauerhoff:
Slot. Ongetwijfeld heeft hij hiermee willen aangeven dat de volgorde van de strofen
moet worden omgekeerd.
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5. Kaart van Azië bezuiden de Gobi-woestijn, met de pelgrimstocht van Hiuan-tsang (Hsüan
Tsang,
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aangegeven door de niet-geblokte vette lijnen. Ontleend aan René Grousset, Sur les traces
du Bouddha.
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Het lijkt erop dat dit gedichtje dezelfde functie heeft moeten vervullen als de Saudade
die volgens document B-I, blad [2] de trilogie had moeten afsluiten. Het onderhavige
gedicht is echter géén ‘Saudade’. Het brengt immers niet een bitterzoet liefdegevoel
voor in ruimte en tijd ver verwijderde personen of zaken onder woorden. Integendeel,
het gaat hier om een nu bereikte innerlijke gesteldheid en richt zich daarbij níet op
het verleden. Misschien is de ‘Saudade’ die voor het nieuwe gedicht heeft moeten
plaatsmaken, wel dezelfde als die welke onder diezelfde titel is opgenomen in de
bundel Soleares (Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 671-672). Het werd voor
het eerst gepubliceerd in Helikon, II (1932), nr. 1, blz. 8-9, en moet dus uiterlijk in
1931 zijn voltooid.

Saudade
Ik heb zooveel herinneringen,
Als blaadren ritslen aan de boomen,
Als rieten ruischen bij de stroomen,
Als vogels het azuur inzuigen,
Als lied, geruisch en ritselingen:
Zooveel en vormloozer dan droomen.
Nog meer: uit alle hemelkringen
Als golven uit de zee aanstroomen
En over breede stranden komen,
Maar nooit een korrel zand verdringen.
Ze fluistren alle door elkander
Wild en verteederd, hard en innig;
Ik word van weelde nog waanzinnig,
Vergeet mijzelf en word een ander.
De droeve worden altijd droever,
Nu ik het onherroeplijk weet,
Steeds weer te stranden aan den oever
Der zee van 't altijddurend leed.
Ook de gelukkige worden droever,
Want zij zijn voorgoed voorbij:
Kussen, weelden, woorden van vroeger
Zijn als een doode vrucht in mij.
Ik heb alleen herinneringen,
Mijn leven is al lang voorbij.
Hoe kan een doode dan nog zingen?
Geen enkel lied leeft meer in mij.
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Aan de kusten van de oceanen,
In het oerdonker van de bosschen,
Hoor ik 't groot ruischen nog steeds ontstaan en
Zich nooit meer tot een stem verlossen.

Het gedichtje dat voor deze ‘Saudade’ in de plaats is gekomen, heeft waarschijnlijk
iets te maken met de Beatitude, het ideaal waarnaar de bewoners van het klooster
zich steeds hebben gericht. Het laat in ieder geval een geheel andere toon horen
dan men van een ‘Saudade’ zou verwachten. Uit dit gedicht spreekt een
evenwichtiger, zo men wil: positiever gesteldheid. Dit betekent dat Slauerhoffs
bedoeling met het slot is gewijzigd sinds hij de notities uit document B-I maakte.
Voor een nadere interpretatie ervan zij verwezen naar de commentaar bij document
D-VIII; het gedicht sluit immers min of meer aan bij het daar gepubliceerde fragment
van deel III.
De laatste notitie op blad [4] is met potlood geschreven. Zij is een rechtstreekse
vertaling van de titel van een paragraaf uit Géographie universelle, tome IX, Asie
des moussons (1928), van J. Sion, blz. 101 van het eerste deel: ‘La menace du
Houang-ho’. Aangezien Slauerhoff dit werk in 1932 bestudeerd heeft (zie de inleiding
op de B-groep), zal deze aantekening wel in diezelfde tijd zijn toegevoegd.

Blad [5]
De eerste vijf regels zijn eerder op dit blad aangebracht dan de overige tekst. De
droom van verwoesting v. de Chineesche kust zal waarschijnlijk in verband gebracht
moeten worden met Camerons dromen in het klooster op de Dapsang (zie document
B-I, blad [2]). Andermaal wordt dus het vertel-technisch procédé van de vooruitwijzing
door Slauerhoff toegepast.
Voordat Cameron zich nu, overeenkomstig de oorspronkelijke opzet, weer naar
de kust begeeft, trekt hij naar de vlakte waar de Grieken wonen. Deze gedachte
moet Slauerhoff (mede) ontleend hebben aan René Grousset, Sur les traces du
Bouddha (Paris, 1929) (zie hiervoor de commentaar bij document C-VII).
In het noorden van het huidige Pakistan, aan de voet van de Karakoroem waarvan de Dapsang een der hoogste toppen is - ligt de vlakte van Peshawar. De
Oudindische naam ervoor is Gandhâra. Als gevolg van de tocht van Alexander de
Grote heeft daar inderdaad enige eeuwen een cultuur bestaan, waarin de
Hellenistische en de boeddhistische kunst waren samengesmolten. De bloeitijd
duurde van 100 vóór tot 500 na Christus. (Zie vooral A. Foucher, L'art
gréco-bouddhique du Gandhâra, 2 delen (Paris, 1905, 1918); er zijn geen
aanwijzingen dat Slauerhoff dit werk heeft gekend). Ook Grousset spreekt over
Gandhâra (hoofdstuk VI, blz. 76-109).
Grousset beschrijft de reizen die Chinese pelgrims vooral in de zevende eeuw
na Christus maakten naar India, het geboorteland van de boeddha Gautama.
Verreweg de meeste aandacht schenkt hij aan de reis van Hiuan-tsang (Hsüan
Tsang), die duurde van 629 tot 645, waarover een leerling van deze geleerde pelgrim
uitvoerig heeft bericht. Hiuan-tsang vertrok uit Leang-tcheou, zoals Grousset volgens
Franse gewoonte de plaatsnaam spelt (blz. 29; waarschijnlijk het huidige Wu-wei,
Wuwei). Hij trekt door de Gobi-woestijn, vervolgens door de huidige provincie
Sinkiang, dus
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langs de noordelijke karavaanroute, om het Kun-lun-gebergte heen, om zo uit het
noorden Gandhâra te bereiken, en daarna India.
In de oorspronkelijke reisbeschrijving, van de hand van Hiuan-tsangs leerling,
staat niets over de Grieken in Gandhâra vermeld (Samuel Beal, The life of
Hiuen-Tsiang by the Shaman Hwui Li, blz. 63 e.v.). De graeco-boeddhistische cultuur
was immers al in de zesde eeuw grondig vernietigd. De Chinese pelgrim had er ook
geen interesse voor. Grousset echter becommentarieert diens reisverhaal
voortdurend, niet het minst door de geschiedenis van het boeddhisme telkens weer
met die van Europa te vergelijken. Zo schenkt hij in het zesde hoofdstuk, ‘Au pays
gréco-bouddhique’, ruim aandacht aan de vroegere banden tussen deze streek en
de Hellenistische cultuur, gevolg van de veroveringstochten van Alexander de Grote.
Juist deze vergelijkingen zullen Slauerhoffs interesse hebben gewekt. Gandhâra
moet hij hebben gezien als de brug tussen het boeddhistisch China en de cultuur
van Europa.
Dat deze streek geografisch zo ver verwijderd ligt van China, zal voor Slauerhoff
niet belangrijk zijn geweest. Geografische exactheid was nu juist hetgeen hij níet
nastreefde. Integendeel, in zijn romans is hij er voortdurend op uit de geografische
werkelijkheid op te heffen. Hij ontwerpt een eigen geografie, waarin alle plaatsen
en rivieren geschikt worden overeenkomstig zijn eigen artistieke behoeften. Om dit
duidelijk te maken, moeten we een kleine uitweiding inlassen.
In Het leven op aarde trekt Cameron naar het binnenland vanuit Tai Hai. Hiermee
is duidelijk Shanghai bedoeld: de grote boulevard heet er immers ‘de Bund’, er is
sprake van ‘de groote Palace-hotels’, en van de Sjoe-San-archipel, een groep
eilanden vlak voor Shanghai. In dienst van de wapensmokkelaar Hsioe vertrekt hij
in westelijke richting. ‘De tocht gaat eerst naar Hu-pei, dan misschien naar
Sje-Tsuan,’ zegt Hsioe (Verzamelde Werken, VI, blz. 62). Beide zijn het Chinese
provincies, Hu-pei (Hupeh) precies in het hart van China, Sje-Tsuan (Szechwan) in
het uiterste westen. Ze varen dus de Yangtse-kiang op. Een paar maal wordt ook
I-Tsjang genoemd (blz. 13, 82). Dat klopt nog allemaal met de werkelijkheid, vooral
als men leest dat Tsjong King het reisdoel is, dat in ‘Westelijk Sje Tsuan’ moet liggen
(blz. 121). In Sje-Tsuan ligt namelijk een plaats van vrijwel die naam: Tsjoeng-King,
áán de Yangtse. Een enkele maal wordt de Yangtse bovendien met name genoemd,
het laatst in de ‘Epiloog’, als Cameron vanaf het westelijk hooggebergte neerkijkt
over het Chinese land en Tsjong King en de Yangtse ziet liggen. Om Tsjong King
echter te bereiken, verlaten Cameron en de zijnen op een gegeven moment de rivier
en leggen ze het laatste deel van de tocht te paard af.
Dit reisschema is vrijwel gelijk aan dat van A. Gervais, toen deze zich als dokter
ging vestigen in Tsjeng-tou (Ch'eng-tu, Chengdu), dat nog voorbij Tsjoeng-King ligt,
maar níet aan de Yangtse. De autobiografie van Gervais, Aesculape en Chine (Paris,
1933), behoorde tot Slauerhoffs lievelingsboeken.
Echter, de tocht te paard van de Yangtse naar Tsjong King begint in een plaats
die Lang Tsjeon heet. In werkelijkheid ligt die stad niet in West-China, maar ver in
het noordwesten. Eigenlijk heet die plaats Lan Tseou (Lan-chou, Lanzhou). In een
paar kladversies die van dit romangedeelte bewaard zijn gebleven, staat inderdaad
Lang Tsjeou; de u aan het eind is abusievelijk als een n in de drukversie verschenen.
(Zie

Het China van Slauerhoff

77
hiervoor document C-II, noot 15.) De schrijfwijze ‘-Tseou’ (met e) voor ‘-chou’ wijst
op een Franse bron.
Lan Tseou is de eeuwen door de laatste grote stad geweest van waaruit de
Chinese kooplieden en legers de tocht in noordwestelijke richting ondernamen, om
contact te leggen met de gebieden die nu in het zuiden van Aziatisch Rusland liggen;
ook bij voorbeeld voor de pelgrim Hiuan-tsang. De stad ligt aan de Hoang-ho, de
tweede grote rivier van China, die door de noordelijke provincies naar zee stroomt.
Volgens de roman ligt ook Tsjong King aan de Hoang-ho (Verzamelde Werken, VI,
blz. 114). Het lijkt er dus op, dat de namen Yangtse en Hoang-ho in de roman
verwisselbaar zijn! Ten slotte wordt nog gezegd, dat Tsjong King in een bocht van
de Chinese Muur ligt, die China tegen de aanvallen vanuit het noorden moest
beschermen. Hoe kan dit?
Kennelijk ging het Slauerhoff niet om de topografische werkelijkheid. Hij beschreef
niet het China van die dagen, maar een China, namelijk dat van zijn romans. Zijn
lezers moesten wel ongeveer aan China denken, maar er niet meer in zien dan een
voorlopig oriëntatiegegeven. Op het niveau van het concrete verhaal bevindt de
lezer zich in een land dat sterk aan China doet denken, maar op het niveau van de
bedoeling, van de idee, van de zin van het verhaal bevindt hij zich in een gebied
waarvoor China een symbool is, een symbool dat zich als zodanig dus ook verraadt.
Het werkelijke China leverde Slauerhoff niet meer dan het ruwe materiaal voor zijn
verhaal, en hij kneedde dit materiaal om, zodat een heel ander gebied uit zijn handen
ontstond. Welk gebied?
In het kader van deze commentaar zijn op deze vraag twee antwoorden mogelijk,
die elkaar aanvullen. Het eerste antwoord lijkt door de titel van de roman gegeven
te worden: het leven op aarde. In wezen is het geen ‘Chinese’ roman, maar een
algemeen menselijke. China is, zo gezien, niet meer dan een voorwendsel, zij het
een voorwendsel dat Slauerhoff vrij goed kende. (Zie hiervoor ook Dina van
Berlaer-Hellemans, ‘Slauerhoffs “Reisverhalen”: een poging tot interpretatie’, in
Spiegel der Letteren, XIX (1977), speciaal blz. 133-139; voorts W. Blok, ‘Het China
van Slauerhoff’, in: Juffrouw Idastraat 11. Huisorgaan van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, VII (1981), nr. 3, blz. 9-13.)
Een tweede antwoord is mogelijk op grond van de door Slauerhoff geraadpleegde
literatuur. In het tijdschrift China (1931, blz. 89-107), waarop Slauerhoff destijds
geabonneerd was, publiceerde H. Hackmann het opstel ‘Chinesischer
Jenseitsglaube’, waarin hij onder meer de Chinese opvattingen omtrent het leven
na de dood aan de orde stelde, of beter, het leven tussen twee aardelevens in. Aan
gene zijde van het sterven betreedt men een gebied dat zich vrijwel als een replica
voordoet van het leefgebied aan deze zijde. ‘Das Jenseitsland ist (...) ein Gegenbild
des Diesseits’ (blz. 91; cursivering door de auteur). ‘Diese Auffassung war vorhanden,
lange bevor der Buddhismus mit seinen Lehren über das Jenseits eindrang, sie hat
sich trotz alles buddhistischen Einflusses behauptet und führt ihr eigenes Leben
noch immer neben dem buddhistischen Vergeltungsglauben her.’ (blz. 92) Bij deze
woorden van Hackmann moet men wel in aanmerking nemen, dat hij spreekt over
het boeddhisme zoals dat in China, en wel bij het volk, vorm heeft gekregen. Tal
van overblijfselen uit
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de oorspronkelijke Chinese religie en elementen van het taoïsme en het
confucianisme zijn erin opgenomen.
Hackmann vervolgt dan: ‘Merkwürdig ist es nun, mit welchem Realismus
[cursivering door de auteur] der Chinese diese Parallele zwischen Jenseits und
Diesseits auffasst und durchführt. Das Jenseits ist für ihn ein zweites China
[cursivering door de auteur]. Es ist wie dieses in Provinzen, Bezirke u.s.w. eingeteilt,
hat seine Städte und Dörfer, hat seine Beamten, höhere und niedere, hat seine
Prüfungen und Beförderungen, hat seine Kabalen, Intriguen und Bestechungen,
(...).’ Tot hier is deze alinea door Slauerhoff in de kantlijn aangestreept!
Vervolgens wijst Hackmann er nog op dat de parallellie zelfs zo ver doorgetrokken
wordt, dat men in het generzijds ter dood gebracht kan worden, of op een andere
manier kan sterven. Meestal verhuist men dan naar een ander ‘inferno’.
Op grond van deze bron mogen we Slauerhoffs geografisch procédé tot op zekere
hoogte gerechtvaardigd noemen: hij kan zich beroepen op authentieke gegevens.
We mogen echter niet zo ver gaan dat we nu het gehele verhaal in het land van de
dood zouden moeten situeren. Wel mogen we zeggen dat het zich níet in de realiteit
afspeelt. Het verhaal staat bóven de realiteit, vindt plaats in het gebied van de geest,
waar het een algemene geldigheid nastreeft.
Deze omzetting van topografische gegevens in een eigen geografie is niet slechts
aanwijsbaar in de romans. Ook in het voorwerk zien we Slauerhoff op deze wijze
bezig. De documenten tonen dit duidelijk aan. Eén aanwijzing hiervoor hebben we
eigenlijk al gekregen: in document B-I, blad [2], waar sprake is van de Dapsang,
een berg die wel heel ver verwijderd ligt van China. We zullen er nog meer
tegenkomen.
Cameron daalt dus af ‘in de vlakte waar de Grieken wonen’. Na lange tijd ontmoet
hij daar eindelijk weer vrouwen van het Europese type. Wat wij aan moeten met zijn
‘onheilspellend staan voor de poort’, is niet duidelijk; ook de verwijzing naar Oedipus
en Baudelaire[?] helpt ons niet verder.
De volgende aantekeningen zijn aanvankelijk op een ander blaadje gemaakt, op
de achterkant van een gedeelte van een formulier voor een scheepsverklaring. Door
dit blaadje onder de eerste zeven regels te plakken, heeft Slauerhoff dus zijn tot nu
toe besproken notities uitgebreid. Waarschijnlijk moeten we de eerste toegevoegde
aantekening zo lezen, dat Cameron in de vlakte der Grieken, bij een oude uitlooper
van de pontische zee (de Zwarte Zee), een gedenksteen aantreft, met reliefs, waarop
de inhoud van de erop volgende vijf regels af te lezen valt: Eerst wist Odysseus op
zijn zwerftochten tot hier door te dringen. Vervolgens - misschien staat dit te lezen
op een tweede gedenksteen, iets verder - bereikte Alexanders generaal Erybates
dit gebied. Hij keerde echter weer terug in westelijke richting, omdat hij iets
verschrikkelijks voor zich zag. Het zou niet verwonderlijk zijn, als dit verschrikkelijke
te maken heeft met de mysteriën van Tibet, met iets dergelijks als Wan Tsjen aan
Cameron openbaart in de ‘Epiloog’ van Het leven op aarde (Verzamelde Werken,
VI, blz. 220-221), maar dit blijft natuurlijk giswerk. In ieder geval keerde Erybates
niet naar zijn vorst terug, maar bleef hij in de vlakte, niet ver ten westen van de
plaats van verschrikking, waar hij een
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nederzetting stichtte: Eenige dagen verder (...). De nazaten van Erybates en de
zijnen bewonen deze vlakte nog steeds. Als Cameron zich bij hen heeft gevoegd,
voelt hij zich eindelijk thuis.
De naam ‘Erybates’ komt in de Oudheid niet voor; Pape geeft hem niet (W. Pape,
Handwörterbuch der griechischen Sprache, vol. III, Wörterbuch der griechischen
Eigennamen, Gustav Eduard Benseler ed.). Wel komt bij een aantal schrijvers
‘Eurybates’ voor, onder meer bij Homerus, waar het de naam is van twee herauten,
die van Agamemnon en die van Odysseus vooral (Ilias, II 184, IX 170; Odyssee,
XIX 247). Een generaal van Alexander met die naam heeft echter niet bestaan (zie
Helmut Breve, Das Alexanderreich auf prosopographischen Grundlage). Wel is het
niet alleen zeker dat Alexander de Grote tot in Gandhâra (Peshawar, het toenmalige
Bactriana) is doorgedrongen, maar ook dat hij daar een paar nederzettingen heeft
gesticht. Misschien heeft Slauerhoff dus aan de heraut van Odysseus gedacht, want
ook Odysseus is volgens hem tot in Gandhâra doorgedrongen; maar hij moet de
naam dan verkeerd hebben overgenomen. Ook kan hij hem verzonnen hebben.
Gelet op het handschrift zijn de vier regels onderaan later geschreven dan de
andere notities op het gedrukte formulier. De karakteristiek die hier wordt gegeven
van Pallas Athene, de bevrijd[d]e gedachte, - de godin is uit het hoofd van Zeus
geboren, - wijst erop dat ook de episode in Gandhâra beschouwd moet worden als
een deel van de ‘ideële tocht’ naar het binnenland.
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Document B-III
Beschrijving
Een map van kwartoformaat, onder aan de voorzijde bedrukt met: N.V. MAGAZIJN ‘DE
BIJENKORF’, DEN HAAG - AMSTERDAM - ROTTERDAM. Tekst van de oorspronkelijke
inhoud aan de binnenkant, in potlood.

Datering
Tussen 1929 en 1932.

Tekst
Verboden Rijk
Hoofdstuk --Tocht van af Tse King
Tempel.
Beatitude
[links onder de tekst een dikke kronkellijn]

Commentaar
Deze map is kennelijk binnenste buiten gevouwen geweest, zodat bovenstaande
tekst het opschrift was en de inhoud aangaf. Waarom Slauerhoff de map binnenste
buiten heeft gevouwen is op het eerste gezicht niet duidelijk. Zo te zien was daar
geen enkele reden voor: de voorkant was niet beschreven. De enige reden die
alsnog kan worden gevonden is dat de inhoud te omvangrijk was zodat de voorklep
niet sloot. Inderdaad is uit de nieuwe vouwen op te maken, dat de map als een doos
om de inhoud heeft gezeten, zodat de voorklep onder kwam te liggen. Waaruit
bestond die omvangrijke inhoud? Er zijn twee mogelijkheden.
De eerste is dat in de map niet alleen een bepaald aantal hoofdstukken was
geborgen van wat later Het verboden rijk moest worden, maar ook ontwerpen of
aantekeningen voor hoofdstuk V van het derde deel, handelend over ‘de ideële tocht
naar het binnenland’, voor Camerons opneming in een klooster (Tempel) en voor
zijn Beatitude. Waarom de hoofdstukken voor het tweede deel, de ‘materiële tocht
naar het binnenland’, niet in deze map zaten, is volgens deze verklaring onduidelijk.
De tweede mogelijkheid luidt, dat de map uitsluitend de voorontwerpen en
aantekeningen heeft bevat voor de Tocht van af Tse King, Camerons opneming in
het klooster en zijn Beatitude, maar aangevuld met een of meer van de bronnen
die hij bij het schrijven dacht nodig te hebben. Welke deze bronnen geweest zijn,
is niet meer precies na te gaan (zie de commentaar bij document D-VIII). De woorden
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gehele trilogie! Inderdaad is het bepaald niet ondenkbaar dat dit oorspronkelijk de
titel is geweest voor het gehele romanproject. Slauerhoff moet immers geweten
hebben dat ‘het verboden rijk’ een bekende aanduiding was voor Tibet en niet voor
het eigenlijke China (cf. de commentaar bij document C-VII, blz. 252). Bij uitbreiding
gebruikte hij die aanduiding voor gehéél China, met inbegrip van Tibet. Toen hij in
1932 Het verboden rijk publiceerde, kregen deze woorden de betekeniswaarde ‘het
vasteland voorbij het kustgebied’. Maar ook op Het leven op aarde zijn ze van
toepassing, al komen ze er niet in voor. Ze slaan daar op ‘het Land der Sneeuw’,
een naam die naar Tibet verwijst. Volgens deze zienswijze, die de editeurs de meest
aannemelijke voorkomt, koos Slauerhoff dus in 1932 een titel die hij aanvankelijk
voor de trilogie in haar geheel had gedacht.
De kronkellijn links onder Beatitude moet een betekenis hebben. Onwillekeurig
denkt men aan de rook die opstijgt uit de opiumpijp in de tekening in document
D-VIII, de rook die het opstijgen tot een toestand van ‘beatitude’ moest symboliseren.
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Document B-IV
Beschrijving
Drie gelinieerde schriftblaadjes, en drie vellen van een schrijfblok van kwartoformaat
met watermerk: STRONG BANK. Door de editeurs genummerd: [6] tot en met [11].
Aan één zijde beschreven, met inkt.
De inkt van [8] recto correspondeert met de inktvlekken van [7] verso.

Datering
1930-1931.

Tekst
+

Denn das Land zwar bleibt zurück.
1
All das andre folgt der Seele.
___
Das lästigste ist das Leben selbst
entweder weil es so sehr abmüdet
wenn es mühevoll ist,

+

[6]

Oder weil es so sehr ängstigt.
es möchte mühevoll werden
2
wenn es genuszreich verlebt ist -

Weder in Goa noch auf den Molukken noch in China. kann man irgend eine Befreiung
seiner Lebenslast erwarten.
Wieviele Meere er auch durchschifft in den Wellen murmelt immer eine
3
geheimnisvolle Verlockung zum Tod +

Das betrübte Herz ist ein Tuch das niemals die Farbe der Frö[h]lichkeit recht
1
annimmt.
___
O nymphe 〈- puis〉 la plus belle de l'ocean puisque ta presence ne te plaisait pas,
que te coutait de me laisser dans erreur, eût elle été un mont un nuage un songe
ou rien?

1
2
3
1

Zie Reinhold Schneider, Das Leiden des Camões oder Untergang und Vollendung der
portugiesischen Macht (Hellerau, 1930), blz. 106.
Zie Schneider, o.c., blz. 107.
Zie Schneider, o.c., blz. 107.
Zie Schneider, o.c., blz. 107.
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6. Luís Vaz de Camões (1524-1580), getekend door Fernando Gomes in 1560 (verkleind).
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Aussitot furieux et insensé de tant de douleur et de la honte que j avais subie en ce
lieue, je m'éloignai de là pour aller chercher un autre monde où je ne verrais personne
qui pût rire de mes souffrances
2

Lusiade. Canto V
3
(Adamastor)
+

1

Schipbreuk kust Cambodja (canto X 〈- 228〉/l28/)
Macao. eind - dood van Catharina (Diana) vernemend.

___
J'ai perdu l〈- e〉a tendre
brebis que j'adorais
Sonn[et] 122 (Natercia)
2

redondilhas - super flumina
Goa. eind. gouvern. Francisco Barreto
gevangenis.
gouvern. Bragança
expeditie Daman.
___
Satire tegen bewind - expeditie - Coutinho
3
(100 milreis -- 10 000 versregels
geldzucht roem
4

/Disparates na India /
Festijn - wijn - verzen op de borden in plaats van gerechten

2
3

1
2
3
4

Zie Camoens, Les Lusiades. Traduction nouvelle de F. d'Azevedo. Paris, [1919], blz. 162.
Adamastor: onderstreept. - Canto V handelt over het gedeelte van Vasco da Gama's reis
rond Kaap de Goede Hoop, waarin hij onder meer de Titan Adamastor ontmoet. Deze vertelt
hem, hoe hij als straf voor zijn liefde voor Thetis in een rotsblok is veranderd.
Zie voor de gehele tekst op dit blad: Camoens, Les Lusiades. Traduction nouvelle de F.
d'Azevedo, blz. IX-XI.
redondilha: een door Camões veelvuldig gebruikte versvorm, met zes of acht syllaben per
regel.
milreis: vroegere munteenheid in Portugal.
Disparates na India: (Portugees) ‘dwaasheden in India’, titel van een gedicht van
Camões.
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+

1

2

November. 100 zeilen . Goa .
3
/55/ Februari ...... Mascate .
4
Cancao [lees: Canção] do Monte Felix

+

[9]

Junto de um seco, duro e esteril [lees: estéril] monte.
Goa. t[e]rug.
5

Vice rey [lees: Vice-rei] Pedro de Mascarenhas instruçoes [lees:
instruções] especiais a seu respeito, [instruções] que[,] por sua morte[,]
passariam para quem viesse. [lees: ,] na primeira sucessão[,] para
6
Francisco Barreto .
7

Era preciso que o poeta [lees: Poeta] não voltasse para Lisboa incomodar a Infanta[,]
que tão profundo golpe havia sufrido [lees: sofrido]; era preciso que êle não viesse
exacerbar com as suas leviandades de doidamente apaixonado quem sò [lees: só]
8
queria agora uma vida inteiramente recatada.
+

1

2

Para Moluco Antonio [lees: António] Pereira Brandao [lees: Brandão]

+

[10]

c[aravela] S[anta] Maria dos Anjos
3
4
5
Duarte de Eça Ternate slecht
Camoes [lees: Camões] obrigado partir para as Moluças [lees: Molucas]
com P. Brandao [lees: Brandão]
Quando deixa de pensar no passado e considera a sua situacao [lees: situação]
presente, Camoes [lees: Camões] receia esquecer-se da Infanta

1
2
3
4
5

6
7
8

1
2
3
4
5

zeilen: onderstreept.
Goa: dubbel onderstreept, evenals 55 in de volgende regel.
Mascate: hoofdstad van het sultanaat Mascate en Oman, aan de zuidkust van de Golf van
Oman op een smal schiereiland.
Canção do Monte Felix: In Obras de Luís de Camões is dit Canção IX, blz. 249-252.
Pedro de Mascarenhas: Onderkoning van Indië (1554-1555). Omdat Slauerhoff de
tekst in telegramstijl heeft overgenomen, zijn achter deze naam de volgende woorden
door hem overgeslagen: devia ter levado de Lisboa.
Francisco Barreto: Onderkoning van Indië (1555-1558).
preciso: dubbel onderstreept.
Voor een vertaling van deze tekst, zie de commentaar bij dit document. De tekst op dit blad
en de volgende bladen is overgenomen uit: José Maria Rodrigues, Luís de Camões - A
epopeia, verschenen in: Albino Forjaz de Sampaio (ed.), História da literatura portuguesa,
ilustrada, volume segundo, Paris-Lisboa, [1930], blz. 285-376.
Moluco: onderstreept.
António Pereira Brandão: besturend generaal op de Molukken, opvolger van Duarte de Eça.
Duarte de Eça: besturend generaal op de Molukken (1555-1557).
Ternate: een der eilanden van de Molukken, waarop een fort was gebouwd, S. João.
slecht: onderstreept. Zie de commentaar bij dit document: ‘Op Ternate was de situatie
niet goed.’

Het China van Slauerhoff

86
Uma indigena [lees: indígena] das Molucás [lees: Molucas]
;
-- minha Circe[,] e o magico [lees: mágico] veneno
Que pode [lees: pôde] transformar meu pensamento
cujas mulheres são alvas e fermosas. [lees: ?]
6

Uma chinesa que o poeta encontrou na costa da China?
+

Dialogo saldado practico portugues [lees: Diálogo do soldado prático português]
1
Diogo do Couto
Vizo Rei [lees: Vizo-Rei];
Assim[,] tenho ouvido dizer que na China se gasta a mayor [lees: maior]
parte da gente da India

Soldado;
2

Sabe V.S. quanto? que estando Jaoo [lees: João] Barreto em um porto
[lees: pôrto] da China[,] por capitao-mor. [lees: capitão-mor,] se achou
em um domingo com seiscentos homens ouvindo missa[,] [y] e ouvi
3
contar
334

Commentaar
Alle aantekeningen in dit document hebben betrekking op Camões. Voor het
overgrote deel zijn het citaten uit Slauerhoffs lectuur. Behalve de eerste alinea van
blad [6] zijn ze niet terechtgekomen in Het verboden rijk. Waarschijnlijk heeft
Slauerhoff met betrekking tot het leven van Camões veel meer aantekeningen
gemaakt en zijn dit de enig overgeblevene uit de voorraad. Die welke hij wèl voor
Het verboden rijk heeft benut, moet hij dan hebben weggedaan. Het ligt voor de
hand te veronderstellen, dat hij de overgebleven aantekeningen heeft bewaard met
het oog op het derde deel van de trilogie, waarin Camões immers weer een
belangrijke rol was toegedacht. Dat ze niet alleen betrekking hebben op Camões'
lotgevallen in Goa volgend op zijn verblijf in Macao, maar ook op die daarvóór, hoeft
hier niet tegen te pleiten. Slauerhoff is immers zeer vrijmoedig met de historische
gegevens omgegaan. (Cf. Eep Francken, Over ‘Het verboden rijk’ van J. Slauerhoff,
blz. 50 e.v.) In Het verboden rijk slaat hij Camões'
6
1

2
3

Voor een vertaling van deze tekst, zie de commentaar bij dit document.
Diogo do Couto: 1542-1616, kroniekschrijver en vriend van Camões in Indië en Mozambique.
Is vooral bekend om zijn geschiedenis van Indië, Décadas da Ásia, waarmee hij het werk van
João de Barros voortzette. Voorts schreef hij het hier genoemde werk Diálogo do soldado
prático português (‘Dialoog van de bedreven Portugese soldaat’), waarin het Portugese
bestuur in Indië wordt gekritiseerd (waarschijnlijk geschreven tussen 1564 en 1568). Zie ook
de commentaar bij blad [8] van dit document.
V.S.: Vossa Senhoria.
Voor een vertaling van deze tekst, zie de commentaar bij dit document.
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eerste verblijf in Goa gewoon over en laat hij hem rechtstreeks van Lissabon naar
Macao reizen. Volgens document B-I keert Camões vervolgens weer naar het
vaderland terug. Hierbij kan Slauerhoff zeer wel overwogen hebben hem ditmaal
wel een oponthoud in Goa te gunnen, waarvoor hij dan had kunnen putten uit de
gegevens voor beide episodes waarin Camões zich in Goa bevond.

Blad [6]
Op dit schriftblaadje staan enige citaten uit Reinhold Schneider, Das Leiden des
Camões oder Untergang und Vollendung der portugiesischen Macht (Hellerau,
1930). Slauerhoff heeft dit boek gerecenseerd voor de Nieuwe Arnhemsche Courant
van 25 oktober 1930 onder de titel ‘Portugal's heldendicht’ (Verzamelde Werken,
VIII, blz. 30-36). Zijn kennismaking met deze studie vond haar weerslag in Het
verboden rijk (cf. Louis J.-E. Fessard, Jan Slauerhoff (1898-1936). Sa vie - son
oeuvre, blz. 221-223).
Het eerste citaat luidt bij Schneider:
Denn das Land zwar bleibt zurück,
All das andre folgt der Seele.

Deze versregels zijn door Schneider niet ontleend aan een gedicht van Camões,
maar aan een brief van hem, waarin allerlei dichtregels en gedichtjes zijn verwerkt.
In de tot nu toe geciteerde uitgave Obras de Luís de Camões is deze brief te vinden
op blz. 1101-1109.
Toch heeft Schneider niet uit een Portugese uitgave vertaald en geciteerd. Zijn
tekst is letterlijk overgenomen uit: Luis' de Camoens, Sämmtliche Gedichte, zum
ersten Male deutsch von Wilhelm Storck; Erster Band, Buch der Lieder und Briefe
(Paderborn, 1880), blz. 312. In een aantekening bij deze vertaling merkt Storck - in
zijn tijd een der grootste Camões-kenners - over de twee dichtregels op:
‘Ich halte auch diesen Satz für ein Verspaar. Im Original ist (...) zu lesen:
Porque emfim la (st en la) tierra queda,
E o mais a alma acompanha.

Vgl. dazu Lus[íadas] V, 3. - Seltsam berührt das spanisch-portugiesische
Wortgemisch.’ (o.c., blz. 398)
Het begin van het vijfde boek der Lusiaden vertelt van Vasco da Gama's vertrek
uit Lissabon naar Indië. De derde strofe, in de vertaling van Wilhelm Storck, luidt:
Allmählich schwanden schon Gebirg' und Bühle
Im Vaterland, das weit dahinten blieb;
Dort blieb des Tejo Flut und Cintras Kühle,
Darnach der Blick ausspähte lang' und lieb;
Dort blieb das Herz auch, ganz vom Heimgefühle
Gefesselt, das zurück es hielt und trieb;
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Bald barg sich alles, blasser stets und blasser,
Bis nichts wir sah'n zuletzt, als Luft und Wasser.

(Fünfter Band, Die Lusiaden, blz. 161)
Op zijn beurt heeft Slauerhoff Schneiders citaat naar Wilhelm Storck vertaald
overgenomen in Het verboden rijk (Verzamelde Werken, V, blz, 151):
Wel is 't land voorgoed verlaten,
Maar al 't leed vaart mee op 't schip...

Ook de volgende zes regels van blad [6] zijn een citaat uit Schneider. Het lijkt of
Slauerhoff in deze regels een gedichtcitaat heeft gezien (cf. document B-II, blad [3],
noot 4): hij groepeert de woorden in twee strofen van drie regels. Schneider heeft
ze inderdaad tussen aanhalingstekens geplaatst: ‘“Das Lästigste ist das Leben
selbst, entweder weil es so sehr abmüdet, wenn es mühevoll ist, oder weil es so
sehr ängstigt, es möchte mühevoll werden, wenn es genußreich verlebt ist.”’ Maar
het betreft geen gedicht. Andermaal citeert Schneider hier uit de tweede hand, naar
Wilhelm Storck, en wel uit een brief, die dit keer uitsluitend in proza is gesteld (o.c.,
blz. 308).
Het derde citaat is een tekst van Schneider zelf, door Slauerhoff nogal slordig
overgenomen: ‘Weder in Goa, noch auf den Molukken, noch in China kann er
[Camões] irgend eine Befreiung von seiner Lebenslast erwarten. Wieviele Meere
er auch durchschifft, in den Wellen murmelt immer eine geheimnisvolle Verlockung
zum Tod.’
Waarschijnlijk heeft Slauerhoff deze citaten genoteerd met het oog op zijn roman,
en niet voor zijn recensie van Schneiders studie.

Blad [7]
Het eerste tekstgedeelte is weer een citaat uit Schneider. Bij hem staat het in de
volgende context: ‘Mit tief mittelalterlichem Geiste kündigt er [Camões] der Welt die
Feindschaft an und reißt ihr wie einer trügerischen verworfenen Frau alle
schimmernden Schleier ihrer Versprechen vom Gesicht. Er haßt die Farben. Nichts
Buntes! überschreibt er ein Gedicht, in dem er sich unter grimmigen Scherzen in
seine Finsternis wühlt. Er will keinen Trost, das betrübte Herz ist ein Tuch, das
niemals die Farbe der Fröhlichkeit recht annimmt. Sein Verhängnis war ihm von
Anfang an gewiß, was ihn aber “am meisten betrübt, ist Freude haben.”’ (o.c., blz.
107-108)
Het gedicht waarboven ‘Nichts Buntes!’ staat geschreven, is door Schneider weer
gevonden bij Wilhelm Storck, in de eerder genoemde, met gedichtjes gelardeerde
brief van Camões (o.c., blz. 314). Het door Slauerhoff overgenomen tekstgedeelte
is bij Schneider een interpretatie van dat gedicht. Het slot van de passage is door
Schneider weer naar Storck geciteerd (o.c., blz. 315).
De vertaling Les Lusiades, van de hand van F. d'Azevedo, waaraan de tweede
aantekening op blad [7] is ontleend, is aanwezig in de bibliotheek van Slauerhoff,
nu berustend bij het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
De
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tekst is slordig door Slauerhoff overgenomen. Bij d'Azevedo luidt hij: ‘Ô nymphe! la
plus belle de tout l'océan, puisque ma présence ne te plaisait pas, que te coûtait de
me laisser dans mon erreur, eût-elle été un mont, un nuage, un songe ou un rien?
Aussitôt, furieux et insensé de tant de douleur et de la honte que j'avais subie en
ce lieu, je m'éloignai de là pour aller chercher un autre monde, où je ne verrais
personne qui pût rire de mes pleurs et de mes souffrances.’ (o.c., blz. 162)
Hier en daar heeft Slauerhoff strepen gezet in de marge van zijn exemplaar. In
dit geval heeft hij het slot van de passage aangestreept, vanaf ‘je m'éloignai (...)’.
Waarschijnlijk is dit fragment door Slauerhoff overgenomen met het oog op het
derde deel van zijn trilogie. Volgens het ontwerp, in document B-I, blad [1], zou
Camões immers op zijn terugreis naar Portugal Adamastor (weer) ontmoeten. Een
eerste uitwerking hiervan geeft document D-VI.

Blad [8]
Zijn schipbreuk op de kust van Cambodja, waarbij hij slechts het handschrift van
zijn epos kon redden, brengt Camões ter sprake in de 128e octave van Canto X
van Os Lusíadas:
‘Ce fleuve aux paisibles bords recevra dans son sein ces chants trempés dans
l'onde amère et ravis aux écueils et à la tempête; cet événement aura lieu à la suite
d'un barbare décret qui procurera des misères et des chagrins sans nombre à celui
dont la lyre sonore sera plus illustre que fortunée.’ (Vertaling van F. d'Azevedo, blz.
311)
De verwijzing naar de strofe uit dit Canto heeft Slauerhoff ontleend aan de inleiding
op de vertaling van F. d'Azevedo: Les Lusiades, blz. IX. Ook de overige notities op
dit blad zijn aan die inleiding ontleend, speciaal aan blz. IX-XI. Deze bladzijden, met
veel onderstrepingen door Slauerhoff, handelen over het leven van Camões ná
diens terugkeer uit Macao in Goa. De desbetreffende tekst luidt bij d'Azevedo:
‘(...) Camoens perdit sa place et quitta Macao, probablement à la suite de quelques
intrigues dont il fut victime pendant la traversée. Le vaisseau où il venait fit naufrage
près des côtes du Cambodge, et le poète fut obligé de s'échapper à la nage pour
sauver en même temps que sa vie l'immortel poème qu'il avait si laborieusement
composé. C'est à ce naufrage qu'il fait allusion dans la stance CXXVIII du chant X.
Sans oser affirmer qu'il venait dans les Indes comme prisonnier, nous pouvons
supposer qu'il revenait à Goa par la simple raison qu'on lui avait retiré son emploi.
C'est sans doute à l'époque de ce voyage, peut-être même vers la fin de son séjour
à Macao qu'il apprit la mort de sa maîtresse, dona Catharina, ce qui aggrava
beaucoup ses chagrins, ainsi qu'il le dit dans le sonnet CLXXII: “J'ai perdu la tendre
brebis que j'adorais, perpétuel regret de mon âme”. Hélas! que de fois il y est revenu
depuis, à ce sujet plein de regrets et de charmes! Sous combien de formes poétiques
il a chanté la mort de sa Natercia, de celle pour qui il avait souffert la prison et l'exil!
‘Remis de son naufrage, épisode où Manuel de Faria e Souza, Pedro Mariz et
plusieurs autres de ses biographes nomment à tort pour la première fois le javanais
Antonio, celui qui devait plus tard être son compagnon de misère à Lisbonne,
Camoens écrivit, dit-on, ces admirables redondilhas, que Lope de Vega a tant
admirées, et qui sont la paraphrase du psaume CXXXVI Super flumina.
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‘Arrivé à Goa, vers la fin du gouvernement de Francisco Barreto, il se trouva sans
ressources, ayant perdu dans son naufrage la fortune qu'il avait acquise à Macao,
et probablement à cause de sa disgrâce, il fut jeté en prison. Mais l'arrivée de Dom
Constantino de Bragança, son ami, en remplacement de Francisco Barreto, mit fin
à cet emprisonnement. Alors, soit qu'il eût accompagné le nouveau vice-roi dans
l'expédition de Daman, soit qu'il fût resté à Goa, il fut encore victime de nouvelles
intrigues et fut mis de nouveau en prison, jusqu'au moment où le comte de Redondo
vint remplacer Dom Constantino. Il put se justifier devant le nouveau vice-roi des
fautes qu'on lui imputait, et il allait obtenir de nouveau sa grâce, lorsqu'un
gentilhomme nommé Miguel Rodrigues Coutinho, et surnommé fios seccos (fils
secs) [preciezer: “gevoelloos tweesnijdend zwaard”], le fit retenir en prison pour une
somme qu'il lui avait prêtée. Il adressa au vice-roi une fameuse satire dans laquelle
il ridiculisait son créancier et demandait au comte de Redondo de lui donner la
liberté pour pouvoir partir dans l'expédition destinée à négocier la paix avec le
Samorin. Délivré de la prison, il dut partir avec le vice-roi et revenir à Goa après la
signature du traité de paix, en 1560. C'est à cette époque qu'il faut placer le fameux
festin qu'il donna à plusieurs de ses amis, et pendant lequel chaque convive trouva
dans son assiette une stance au lieu de mets. A ce moment il faut croire qu'il était
un peu plus heureux, grâce à la protection que lui accordait le comte de Redondo,
un ancien ami à lui (...).’ (d'Azevedo, o.c., blz. IX-XI)
Dona Catharina heette voluit: Catherina de Ataide (1530-1556); in zijn poëzie
noemt Camões haar, met een anagram, Natercia, soms ook Diana. In Het verboden
rijk heet zij ‘Diana’.
Het nummer van het sonnet waarin Camões klaagt over de dood van Catherina,
heeft Slauerhoff verkeerd overgenomen: 122, in plaats van CLXXII. In Obras de
Luís de Camões is dit sonnet CIX:
E por mais dano o outro me matou
A cordeira gentil, que eu tanto amava

Het gedicht dat geïnspireerd is op psalm CXXXVI, wordt wel Babel e Sião genoemd,
‘Babel en Sion’ (Obras, blz. 711-721). In de Statenvertaling is het psalm 137. De
Vulgaat-tekst begint met de woorden: ‘Super flumina Babylonis, illic sedimus et
flevimus, cum recordaremur Sion’.
Alleen de aantekening regel 4-3 van onder is niet aan d'Azevedo ontleend. Ze
moet een toevoeging van Slauerhoff zelf zijn; hij wilde die tussen haakjes zetten,
maar vergat het tweede haakje. Waarschijnlijk wilde hij hiermee de inhoud van de
satire aangeven, maar dan een inhoud van eigen vinding: tegenover de geldzucht
der mensen stelt Camões, volgens Slauerhoff, de roem van zijn epos. De door
d'Azevedo bedoelde satire is echter ‘Que Diabo há tão danado’ (‘Welke duivel is zo
in de wol geverfd’) (Obras, blz. 813), en die spreekt niet van Camões' dichtersroem.
Kennelijk later heeft Slauerhoff - met dikkere inkt - hier nog de titel van een andere
satire bij geplaatst, Disparates na India, ‘Dwaasheden in Indië’. Maar ook daarin
spreekt Camões niet van zijn roem, hij hekelt slechts het gedrag van de Portugezen
in Indië (Obras, blz.

Het China van Slauerhoff

91
789-793). D'Azevedo noemt deze beroemde satire overigens ook, op blz. VIII. Dit
gedicht heeft Camões echter niet na, maar vóór zijn vertrek naar Macao geschreven.
Het heeft er dan ook alle schijn van, dat Slauerhoff, zijn eigenzinnige behandeling
van Camões' biografie getrouw, hem een gedicht van zijn eigen vinding wilde laten
schrijven, onder de overbekende titel ‘Disparates na India’.
De laatste twee regels gaan weer op d'Azevedo terug: ‘C'est à cette époque
[1560-1564] qu'il faut placer le fameux festin qu'il donna à plusieurs de ses amis,
et pendant lequel chaque convive trouva dans son assiette une stance au lieu de
mets.’ (blz. XI)
Blad [8] komt inhoudelijk vrijwel overeen met de eerste helft van het toegevoegde
en weer doorgestreepte tekstdeel in document B-I, blad [1]: weer op de vloot, naar
Goa, Taprobana, etc., deelname aan plundering satire op Goa. Ook de eerste
woorden van dat tekstdeel, diefstal manuscript, gaan waarschijnlijk op d'Azevedo
terug: ‘C'est à Mozambique [waar Camões op de terugreis naar Portugal enige tijd
vertoefde] que le poète écrivit le fameux livre intitulé le Parnasse de Luiz de
Camoens, livre que, selon Diogo de Couto lui-même [historicus en vriend van
Camões in Goa en Mozambique], on lui vola depuis. Cet ouvrage, que le même
historien a affirmé contenir beaucoup d'érudition et de profondes études morales
et scientifiques, a été totalement perdu.’ (blz. XII) De situering door Slauerhoff van
deze diefstal in de levensgeschiedenis van Camões is dus weer even willekeurig
als die van andere gebeurtenissen.
Indien de overeenkomst tussen beide teksten inderdaad niet op toeval berust,
moet de toevoeging op blad [1] van document B-I dus in 1930 of iets later hebben
plaatsgevonden. Blad [8] van document B-IV stamt immers waarschijnlijk uit dat
jaar.

De bladen [9], [10] en [11]
Deze bladen bevatten aantekeningen uit: José Maria Rodrigues, Luís de Camões
- A epopeia, verschenen in: Albino Forjaz de Sampaio (ed.), História da literatura
portuguesa, ilustrada, volume segundo, Paris-Lisboa, [1930], blz. 285-376. Slauerhoff
bezat het tweede deel van deze driedelige uitgave in losse katernen, waarschijnlijk
een present van Sampaio.
Op blz. 367 staan twee foto's van Slauerhoff. Op de eerste staat hij afgebeeld
naast het borstbeeld van Camões in de grot te Macao (cf. J. Slauerhoff. Schrijvers
Prentenboek, deel 6, blz. 20). De tweede foto laat Slauerhoff zien als scheepsarts
van de Flandria. Met dit schip van de Koninklijke Hollandsche Lloyd heeft hij twee
reizen gemaakt naar Zuid-Amerika. De eerste reis vond plaats van 1 oktober tot 24
november 1930 (zie: J. Slauerhoff, Reisbeschrijvingen, blz. 176). Begin oktober
deed het schip Lissabon aan. Bij die gelegenheid moet Slauerhoff Sampaio hebben
ontmoet en hem de foto's ter hand hebben gesteld: het boek is, volgens het colofon,
in november 1930 in druk gereedgekomen. Of dit de eerste ontmoeting met Sampaio
is geweest, is niet te zeggen; het is mogelijk dat die al eerder heeft plaatsgevonden,
tijdens een van de zes reizen die Slauerhoff tussen 21 maart 1928 en 12 mei 1929
met de Gelria van dezelfde maatschappij naar Zuid-Amerika heeft gemaakt.
In het hoofdstuk over Camões neemt Rodrigues een geheel ander standpunt in
dan
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degenen die hem bij de interpretatie van de uiterst schaarse gegevens over het
leven van de dichter waren voorgegaan. De belangrijkste zijn wel Wilhelm Storck
(Luiz de Camões Leben, Paderborn, 1890) en Theophilo Braga (Camões. Epoca e
vida, Porto, 1907), die het echter onderling ook niet altijd met elkaar eens zijn. Het
punt waarop Rodrigues van beide genoemde auteurs vooral afwijkt, is de identiteit
van Camões' geliefde aan het hof te Lissabon. Zowel Storck als Braga menen dat
het Catherina de Ataide is geweest, een hofdame, door Camões in zijn gedichten
met een anagram aangeduid als Natercia, maar ook wel als Diana. Ook H. Houwens
Post is deze mening toegedaan (Het heroïeke leven van Luís Vaz de Camoëns,
Portugees renaissancedichter en avonturier 1524-1580, [1950]). Zie bovendien de
commentaar bij blad [8] van dit document.
Rodrigues daarentegen ziet in haar de Infanta Maria, een theorie die weinig
aanhang vindt. Maar niet alleen in dit opzicht wijken de inzichten van Rodrigues af.
Dikwijls kent hij de gedichten een heel andere datering toe en benoemt hij
dientengevolge de erin bezongen overige geliefden van Camões anders. Deze
opmerkelijke verschillen van mening zijn het gevolg van het feit dat over het leven
van Camões haast niets uit de eerste hand bekend is en diens vrijwel nooit
gedateerde lyriek pas na zijn dood langzamerhand werd verzameld en uitgegeven.
Men heeft daarom altijd geprobeerd de biografie rechtstreeks af te leiden uit de
gedichten en deze gegevens in verband te brengen met ambtelijke stukken en met
de historiografie van Portugal en van de Indische koloniën. Dat deze werkwijze tot
uiteenlopende opvattingen moest leiden, ligt voor de hand. We zullen deze kwestie
verder laten rusten en ons bepalen tot de tekst van Rodrigues. We wilden alleen de
tegenspraak verklaren tussen het levensverhaal volgens Rodrigues en dat volgens
d'Azevedo, die kennelijk Storck en Braga heeft gevolgd.
Blad [9] bevat enige aantekeningen ontleend aan blz. 325-327. Blad [10] sluit hier
onmiddellijk bij aan, het gaat om blz. 327-329. Rodrigues behandelt hier de
lotgevallen van Camões in Goa en de Molukken vóór diens vertrek naar Macao.
Blad [11] ten slotte bevat een passage uit blz. 332, waar Camões op het punt staat
naar Macao te vertrekken.
De hier beschreven gebeurtenissen vallen dus vóór de lotgevallen die Slauerhoff
uit d'Azevedo heeft overgenomen op blad [8]. Toch hebben we dat blad niet na blad
[11] geplaatst. Gezien immers de vlekken op de versozijde van blad [7], die
overeenkomen met de inkt van de tekst op blad [8], volgt blad [8] onmiddellijk op
blad [7]. Laatstgenoemd blad is waarschijnlijk in 1930 beschreven, de bladen [9] tot
en met [11] pas na november 1930, de maand waarin de tekst van Rodrigues werd
afgedrukt, dus waarschijnlijk pas in 1931.
Hieronder worden de relevante passages uit Rodrigues' (soms wat onhandig
gestelde) tekst in vertaling weergegeven. De citaten van Slauerhoff zijn daarmee
enigszins in hun context geplaatst. De vertaling van de eigenlijke citaten is in cursief
gezet; de door de auteur gecursiveerde tekst is gespatieerd.

Blad [9]
In 1553 kwam de São Bento, met de verbannen Camões aan boord, in Goa aan:
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‘Tegen het eind van november, terwijl er sinds zijn aankomst in Goa nog geen drie
maanden voorbij waren, scheepte hij zich in op een vloot van meer dan honderd
zeilschepen, die, onder commando van de onderkoning D. Afonso de Noronha, de
oorlog inging tegen de Koning van Pimenta [dit is Peper] (de koning van Chembe)
(...)’ (blz. 325)
Van deze expeditie in februari 1554 teruggekeerd, bereikte Camões het bericht
dat het voorgenomen huwelijk van de Infanta met de zoon van Karel V, de latere
Filips II, niet door zou gaan.
‘Maar hij moest, daartoe gedwongen vanwege zijn militaire dienstplicht, vertrekken
naar de kruiser van Estreito de Meca in de armada van Miguel de Vasconcelos, die
uit Goa vertrok in februari 1555 en die ‘koerste naar de Monte de Felix, ... om daar
in hinderlaag de schepen op te wachten die uit Achem moesten komen; en daar
bleef de armada totdat de moesson was gaan liggen, zonder dat hem ook maar
een schip in handen viel. En toen het tijd was om zich voor de winter op Mascate
terug te trekken, om de schepen van Ormuz te verzamelen en hun bescherming te
bieden tot aan Goa, omdat ze de piraat Cafár vreesden, werden de zeilen gehesen
en kwam men in die haven aan, waar men aftuigde en verbleef tot september, begin
oktober, en waar alle schepen samenkwamen.’ (Castanheda, VI, 1, 8).
‘Het was natuurlijk in Mascate, in de tijd dat hij hier overwinterde, dat de Dichter
het mooiste van zijn lyrische gedichten schreef, het canção van de Monte Felix, dat
wil zeggen van de Ras al Fil of Olifantskaap, gelegen in het noordwesten van de
Guardafui. We weten reeds wat de gevoelens zijn die toen de ziel van de Dichter
opwonden; laten we zien hoe hij ze uitdrukt:

Dicht bij een dorre, harde en onvruchtbare berg
[volgt het gehele canção.]
‘En met deze gedachten, ernaar hunkerend naar het koninkrijk terug te keren, zodra
het hem mogelijk was, ging Camões naar Goa; maar de onderkoning D. Pedro de
Mascarenhas moest uit Lissabon ten aanzien van hem speciale instructies
meegekregen hebben, instructies die, bij zijn overlijden, zouden overgaan op zijn
onmiddellijke opvolger, op Francisco Barreto.
‘Het was noodzakelijk dat de Dichter niet naar Lissabon terugkeerde om de Infanta
lastig te vallen, die zo diep gewond was geraakt; het was noodzakelijk dat hij met
zijn lichtzinnigheden van een krankzinnig verliefde haar niet verbitterde, die nu
slechts een volkomen teruggetrokken leven wilde.’ (blz. 326-327)
In het bovenstaande citeert Rodrigues de kroniekschrijver Fernão Lopes de
Castanheda (± 1500-1559), auteur van Historia do descobrimento e conquista da
India pelos Portugueses (‘Geschiedenis van de ontdekking en verovering van Indië
door de Portugezen’).
Het canção is te vinden in Obras de Luís de Camões, blz. 249-252. Een
reminiscentie eraan vinden we terug in Het verboden rijk: ‘(...) alleen in de uiterste
ellende, gezeten op een gezengde rots aan de Roode Zee, (heeft Camões) geklaagd
dat

Het China van Slauerhoff

94
hij verloren had, moedwillig was weggezworven van het geluk.’ (Verzamelde Werken,
V, blz. 109)
Dat de onderkoning bepaalde instructies zou hebben ontvangen ten aanzien van
Camões, wordt alleen door Rodrigues meegedeeld. Hoe hij hieraan komt, zegt hij
nergens.

Blad [10]
Onmiddellijk aansluitend op het voorgaande, schrijft Rodrigues:
‘De nieuwe gouverneur Francisco Barreto scheepte zich in november in naar het
noorden, met een vloot van 150 schepen; daarom kon hij hem, toen Camões uit
Mascate aankwam, al niet meer getroffen hebben.
‘Francisco Barreto kwam uit het noorden terug en stuurde António Pereira Brandão
naar de Molukken, die op de Santa Maria dos Anjos vertrok, toen de winter van
1556 ten einde liep, dat wil zeggen omstreeks mei van dat jaar. Op Ternate was de
situatie niet goed. Hoewel de koning onze vriend was, was hij op willekeurige gronden
gevangen gezet door een onwaardige gouverneur, D. Duarte de Eça, en de
inboorlingen, daarom in opstand gekomen en geholpen door de koning van Tidore,
schoonzoon van de gevangene, begonnen een oorlog tegen ons fort.
‘(...)
‘Niettegenstaande zijn driejarige militaire dienstplicht aan het eind van maart van
dit jaar afgelopen was, werd Camões verplicht met Pereira Brandão naar de
Molukken te vertrekken. En hier nam hij deel aan de met de inboorlingen aangegane
gevechten, waarbij hij gewond werd. En hij wist heel goed hoe die verwonding
ontstaan was; het was niet nodig dat men hem zei wie hem tot die ‘langdurige en
trieste verbanning’ gedwongen had. Laten we Canção 6 lezen:
Com força desusada [Met ongewone kracht]
[volgt het gehele gedicht.]
‘En de moedeloosheid bleef zijn ziel ondermijnen. Wat kon hij verwachten van een
liefde die hem slechts inspanning en verdriet en nu een verre verbanning gebracht
had? Waartoe volhouden met nutteloze koppigheid? (...)
‘(...)
‘Wanneer hij nalaat aan het verleden te denken en zijn huidige situatie overziet,
is Camões bang de Infanta te vergeten. (...)
‘Om het leven van Camões gedurende de fase tussen zijn vertrek uit de Molukken
en zijn aankomst in Indië te beschrijven, verschaffen zijn werken ons twee soorten
elementen: zijn gedichten met betrekking tot Dinamene en de twee passages uit
Os Lusíadas, die gewijd zijn aan de schipbreuk.
‘a) De eerstgenoemde vormen een geheel. Zij maken ons bekend met de
brandende liefde van de dichter voor een beschermelinge, die hem gedurende enige
tijd vergezelde en van wier tragische dood hij getuige was. Wij doorlopen deze
gedichten niet alleen vanwege hun verheven karakter, maar ook om er de
biografische gegevens uit af te leiden die ze kunnen bevatten.
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‘In de eerste plaats valt het sonnet Um mover de olhos [“Een bewegen der ogen”]
op, waarin de dichter ons de morele hoedanigheden en de lichamelijke schoonheden
opsomt van haar die zoveel indruk op hem maakte en hem de hoge gedachten deed
vergeten, die zovele jaren zijn onstuimig liefdeleven had voortgestuwd:
Um mover de olhos, brando e piedoso,
Sem ver de quê; um riso brando e honesto,
Quasi forçado; um doce e humilde gesto,
De qualquer alegria duvidoso;
Um despejo quieto e vergonhoso[;]
Um repouso gravissimo e modesto;
Uma pura bondade, manifesto
Indicio de alma, limpo e gracioso;
Um encolhido ousar; uma brandura,
Um medo, sem ter culpa, um ar sereno,
Um longo e obediente sofrimento:
Esta foi a celeste formosura
Da minha Circe, e o mágico veneno
Que pôde transformar meu pensamento.’

[In de vertaling van Wilhelm Storck: Luis' de Camoens, Sämmtliche Gedichte, II,
blz. 37:
Ein holder Blick voll Mitgefühl und Güte;
Ein sanftes Lächeln mit bescheid'nem Zagen,
Fast ungewollt; ein rückhaltvoll Betrage,
Als ob es scheu vor aller Lust sich hüte;
Scham, Sicherheit und Frieden im Gemüthe;
Ernsthafte Ruh' und furchterfülltes Wagen;
Liebreiz und Anmuth, frei und unverschlagen,
Ein Spiegelbild der reinsten Seelenblüthe;
Sittsamer Muth, beherzt zugleich und sinnig;
Schuldloses Bangen auf den heit'ren Mienen;
Ein langes Dulden und gehorsam Handeln:
So ist die Schönheit, engelgleich und minnig,
Der Zauber meiner Circe mir erschienen,
Die Sinn mir und Gedanken kann verwandeln.]

‘Wie was deze Circe? Een inboorlinge van de Molukken, waarvan de vrouwen,
volgens O Oriente conquistado [‘Het Oosten overwonnen’] van P. Francisco de
Sousa (...), ‘blank en mooi’ zijn? (...) Een Chinese, die de dichter op de kust van
China had ontmoet?
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‘Het is zeker dat hij door de schoonheid van zijn Circe zo werd geboeid, dat hij het
niet kon nalaten haar bij zich te houden.’ (blz. 327-329)
De opmerking van Rodrigues, dat Camões vreesde ‘de Infante te vergeten’, berust
op een onjuiste interpretatie van het zesde canção, Com força desusada (‘Met
ongewone kracht’; Obras, blz. 238-241). In zijn geannoteerde vertaling van het
oeuvre, en wel in het vierde deel, Buch der Canzonen und Idyllen (Paderborn,
2

1882 ), vat Wilhelm Storck, in de aantekeningen bij zijn vertaling, het canção als
volgt samen:
‘Der Kern des Liedes (V. 14-91) ist spröde und hat etwas Sprunghaftes durch die
spintisierende Sophistik des Schmerzes: Mit Freude würde der Dichter sterben (...),
wenn die Geliebte - Katharina de Ataide - von seinem Ruhme einst erführe. Aber
alle Hoffnung dünkt ihn trugvoll; trotzdem ist es ihm unmöglich, nicht mehr zu hoffen.
Dieser Gemüthszustand würde ihm Staunen erregen, wenn es überhaupt noch
Staunenswerthes für ihn geben könnte, seitdem es ihm sogar benommen ist,
hoffnungslos zu sein (...). Furcht kennt er nicht (...), und in weiter Ferne vergessen
zu werden, macht ihn nicht beklommen. Solch eine Sorge würde ihm sogar lieb
sein; dann hätte er doch wenigstens einige Furcht; aber hoffend, ohne zu fürchten,
ist er sich ein Räthsel; denn die Hoffnung erscheint stets von der Furcht begleitet.
- Dies alles hat einzig und allein die Geliebte verursacht. Um so unbarmherziger
aber behandelt sie ihn, je leichter sie seinem elenden Leben dadurch ein Ende zu
machen vermöchte, dass sie seiner Vorstellung nur auf eine Stunde ihr Bild entzöge.
Aber sie straft ihn auf's Empfindlichste, indem sie die verdiente Strafe, den Tod, ihm
nicht gewährt, sondern durch Verlängerung seines Leidens gewissermassen mit
Wucher Rache an ihm nimmt. Gerne will er indess dulden, wenn sie es wünscht,
und lernen soll an ihm die Nachwelt:
Man sterbe nicht durch Trennung oder Ferne.’ (blz. 328)
Op wie het sonnet Um mover de olhos, brando e piedoso (‘Een bewegen der ogen,
teder en medelijdend’) betrekking heeft, is niet bekend. Wel mag worden
aangenomen dat Camões in Goa enige tijd heeft geleefd met een Indische slavin,
van wie hij veel heeft gehouden. Zij heette Barbora (W. Storck, Luiz de Camões
Leben, blz. 582-584). Op haar hebben ongetwijfeld betrekking de redondilhas Aquele
cativa (‘Die slavin’; Obras, blz. 770) en de ode Aquele moço fero (‘Die felle knaap’;
Obras, blz. 325). Het laatstgenoemde gedicht is waarschijnlijk kort na 1558
geschreven (W. Storck ed., Sämmtliche Werke, III, blz. 354-355).
Over het algemeen wordt aangenomen dat Dinamene de naam is voor een
Chinese geliefde, die Camões bij zijn vertrek uit Macao, in 1560, bij zich had. Tijdens
de schipbreuk op weg terug naar Goa, bij de Mekong-delta, is zij verdronken. Om
die reden noemt hij haar, in het opschrift boven het sonnet Ah! minha Dinamene!
assi deixaste (Obras, blz. 90), dat hij aan haar dood heeft gewijd, ‘Dinamene’, ‘de
Verdronkene’: ‘A Dinamene morta nas águas’. Zie ook: Luis de Camoëns, Saudades
en andere verzen, [vertaald door Dolf Verspoor, Stichting ‘De Roos’, Utrecht, 1953],
blz. 36 en 37. Waarschijnlijk mogen we in Camões' geliefde uit het verhaalfragment
in document A-I, blad 16, deze Dinamene herkennen.
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Blad [11]
Volgens Rodrigues begaf Camões zich van de Molukken niet eerst naar Goa, om
daarna naar Macao te vertrekken. Hij laat Camões onmiddellijk na diens avonturen
op Ternate naar China reizen. Alvorens die tocht te beschrijven, spreekt hij eerst in
het algemeen over de opvattingen van de toenmalige Portugezen in Indië over
China.
‘Over de aantrekkingskracht die dat land [China] in die tijd op de Portugezen
uitoefende, verdient hoofdst. XXII van de Diálogo do soldado prático português
[“Dialoog van de bedreven Portugese soldaat”] van Diogo do Couto gelezen te
worden, waaruit ik enkele passages zal weergeven. “Over het kwaad dat China
Indië aandoet” - luidt het opschrift. En de onderkoning opent met deze vraag aan
de soldaat: “Zo, heb ik horen zeggen dat het grootste deel van de mensen uit Indië
zich uitput in China? Soldaat: Weet Uwe Hoogheid hoeveel? dat toen João Barreto
in een haven van China lag, als bevelhebber, hij op een zondag met zeshonderd
mannen de mis hoorde, en ik heb horen vertellen door iemand die erbij was, dat er
honderd niet zonder scharlaken mantel waren, en daarna heb ik dit van veel andere
personen gehoord, zodat het wel geloofd moet worden, en die toestand groeit met
de dag... Vandaar dat over een tijdje China Indië zal zijn; en al geweest was als de
inwoners meer omgang met ons hadden gewild dan het geval is; want ze willen
noch van ons, noch van enig ander vreemdeling, meer dan de handel in
landbouwprodukten, en ze staan geen nederzettingen toe. (...)”’ (blz. 332)
De laatste volzin is door Slauerhoff in de kantlijn aangestreept.
Kennelijk was Slauerhoff geïnteresseerd in het feit dat ‘de mensen in Indië’, dat wil
zeggen de Portugezen in Indië, in groten getale naar China gingen om daar handel
te drijven, ondanks de distantie die de Chinezen ten opzichte van hen in acht namen.
Het getal 334, links onderaan op blad [11], is niet het nummer van de pagina
waarop de geciteerde tekst voorkomt. Slauerhoff heeft hiermee willen vastleggen,
dat op blz. 334 vrijwel dezelfde tekst te vinden is als die van Do Couto, maar nu van
de hand van Fernão Lopes de Castanheda, evenals Do Couto een Portugees
kroniekschrijver (± 1500-1559). Kennelijk heeft Slauerhoff zich hierover verwonderd.
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Document B-V
Beschrijving
Vijf bladen, door de editeurs genummerd: [12] tot en met [16].
Blad [12]: afkomstig van een schrijfboek van folioformaat, gelinieerd; het onderste
gedeelte is afgescheurd; aan één zijde beschreven, met machineschrift.
Blad [13]: postpapier, gelinieerd; links boven bedrukt met: HOLLAND WEST--AFRIKA
LIJN N.V. | AMSTERDAM etc., rechts boven: Aan boord S/S. ... 193.., links onder: W.A.
117. 50-8-'31.; recto en verso beschreven, met inkt.
Blad [14]: als [13]; recto en verso beschreven, met inkt.
Blad [15]: als [13]; recto en verso beschreven, met inkt.
Blad [16]: als [13]; recto beschreven, met inkt.

Datering
September 1932 tot begin 1933.

Tekst
+1

2

7 Uit Geografie universelle.

+

De loss [lees: löss] vult als een dikke ge[e]le sneeuw het landschap en vult alle
holten
Waar water heeft geloopen een warnet van diepe ravijnen.
Forten, burgen.
De menschen wonen soms 50 M diep onder hun akker. warm en veilig de akkers
zijn eeuwenlang familiebezit.
Als een reiziger voorbijgaat kan een schijnbaar onbevolkte streek plotseling een
wemelende mierenhoop worden.
3
De ge[e]le aarde is het kerkhof van ontelbare plantengeneraties.
4

De Hoang Ho wordt alleen helder als een magistraat naar rechtvaardigheid vonnist.
5

Kan Tscheou is een oase
1
2

3

4
5

Uitsluitend met zwart lint getypt. De meest in het oog springende typefouten zijn bij de
transcriptie stilzwijgend verbeterd.
Bron: Géographie universelle, publiée sous la direction de P. Vidal de la Blache et L.
Gallois. Tome IX, Asie des moussons, par J. Sion. Première partie, Généralités - Chine
- Japon (Paris, 1928). (Verder afgekort: GU.) - 7: dit cijfer geeft niet het hoofdstuk in
kwestie aan; kennelijk is door Slauerhoff een verkeerde toets aangeslagen.
Deze aantekeningen betreffen het stroomgebied van de Hoang-ho (= de Gele Rivier), in de
provincies Kansu, Binnen-Mongolië, Shensi en Shansi. GU blz. 66-69. Cf. Verzamelde Werken,
VI, blz. 95.
GU blz. 73.
Kan Tscheou: Franse schrijfwijze van Kantsjou (Chang-yeh, Zhangye), gelegen in de
Gobi-woestijn, in de noordwestelijke provincie Kansu. GU blz. 72.
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6

Lan tscheou een ommuurde stad met torens en vluchtheuvels.
7
8
Si Ngan zeer archaisch, 6 dynastie[ë]n 1230 907

9

Het graf van Dschengis Khan ligt in de bocht van de Hoang Ho.
10

Chansi dadel kan gedroogd jaren later als voedsel dienen.

Chan si industrieel onafhankelijk is t meest vaderland van alle chineesche
11
provincies.
TIBET
12
Si Fam nog beschaafder, mooie huizen
13
Tsampa is nationaal gerecht van thee boter gerst.
14

Tscheng Tou.
Ceders, cypressen, papavers oranjeboomen gardenia's azalea's wilgen populieren.
15

Kao long reuzenmais 4 M hoog ruiterscharen kunnen zich erin verbergen.
16

Shan Tung.

Sneeuw bloemen burg [lees: brug]
regenbogen brug
Ceders thuya's pijnen.

6

7
8
9

10
11
12
13
14

15
16

Lan tscheou: Franse schrijfwijze van Lantsjou (Lan-chou, Lanzhou), hoofdstad van de provincie
Kansu, aan de Hoang-ho. GU blz. 72-73. In Het leven op aarde heet deze stad ‘Lang Tsjeon’;
zie ook document C-II, noot 15, en de commentaar daarbij.
Si Ngan: (Hsi-an, Xian), de hoofdstad van de provincie Shensi, gelegen dicht bij een zijrivier
van de Hoang-ho, de Wei-ho; was enige malen de hoofdstad van het Chinese rijk.
Zes dynastieën van het Chinese rijk regeerden vanuit Si-Ngan, en wel van 1230 vóór Christus
tot 907 na Christus. GU blz. 74.
Hier is de meest noordelijke bocht van de Hoang-ho bedoeld; volgens een bepaalde
overlevering ligt het graf aan de rechteroever, in het Binnenmongoolse gebied Ordos. GU
blz. 74.
Chansi: de provincie Shansi ligt in de laatste grote bocht van de Hoang-ho, tussen de
provincies Shensi en Hopeh. GU blz. 77.
GU blz. 78-79.
Si Fam: lees Si Fan; een bergvolk in Zuidwest-China, beschaafder dan de Lo lo's (zie noot
21 hierna). GU blz. 108.
Tsampa is niet het nationaal gerecht van de Si Fan, maar van de Tibetanen. GU blz. 109.
Tscheng Tou: (Ch'eng-tu, Chengdu) de hoofdstad van de provincie Szechwan, gelegen ten
noordwesten van Tsjoeng-King (Ch'ung-ch'ing, Chongqing). GU blz. 111-112. Zie ook blad
[15], noot 3, van dit document.
GU blz. 98. De reuzenmaïs heet daar echter kaoliang. Cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 170.
Shan Tung: Shantung, kustprovincie aan de Gele Zee, waar tot 1938 de Hoang-ho in zee
stroomde (van 1938 tot 1947 stroomde zij meer zuidelijk in zee uit, in Kiangsu, na 1947 weer
in Shantung). In deze provincie ligt ook een van de heiligste bergen van China, de Tai Shan;
over de kloven in deze berg zijn bruggen gebouwd, die men poëtische namen heeft gegeven.
GU blz. 92.
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17

Yang Tse, vroeger een reeks me[e]ren waarvan het Tong Ting meer nog over is.
Pagodes
waardoorheen cypressen als tengere torens die er bij hooren
Tempels aan de oevers van het meer als schiphuizen.
18

LONDENSCHE mist op tropisch landschap.
19

In Tsche Tsuan

lelies orchidee[ë]n eiken, dennen, bamboes rhododendrons, thuja's
20

Kiu Tschang, beroemde opium.

21

De Lo lo's dragen pelerines die hun dienen als tent regenscherm legerstede.
Nomaden leven in groote vilten tenten, als hoeden:
+1

De bedreiging van de
+

[13]

2

Hoangho.

Het [lees: De] barstende aorta van China.
Nu eens werpt hij zich naar t Noorden - dan naar t Zuiden Uitgestrekte moerassen: negen oude armen.
3
Yu keizer beroemde indijker
4
De stroomen van Chan Si dringen de H.ho naar 't Zuiden Tijdens een oorlog (1194) lette men niet op hem Na de inondatie zijn de dorpen 3 M. onder de löss begraven.

17
18
19
20
21
1
2
3
4

GU blz. 118.
Deze aantekening heeft betrekking op Szechwan, de provincie in het zuidwesten van China,
tegen Tibet aan. GU blz. 110.
Tsche Tsuan: Szechwan; zie de noten 14 en 18 hierboven.
Kiu Tschang: verschrijving voor Kien-tchang. GU blz. 108.
Lo lo's: behoren tot de zogenaamde Tai-volken; zij wonen in het grensgebied van
Zuidwest-China en Tibet. GU blz. 108.
Tekst in inkt.
Deze aantekeningen zijn ontleend aan GU blz. 101-103; een der paragrafen wordt daar
genoemd: ‘La menace de Houang-ho’. Cf. document B-II, blad [4].
Yu keizer: Yu werd volgens de overlevering keizer in 2205 vóór Christus; stichter van de
eerste erfelijke dynastie, van de Sjia (1989-1558 v. Chr.).
Chan Si: zie blad [12], noot 10, van dit document.
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5

6

Randplateau's Chansi en Tsin ling bergen . ‘aarde van de centrale bloem’
Ho〈- n〉angho geen verbinding doch een barrière
Vermeden door de wegen.
7
Tsi Nan is de eenige stad aan zijn oevers.
8

Tegelijk met de Tai-ping opstand ook een doorbraak van de Hoang-ho +9

Wanneer de dijken slecht bewaakt worden komen er doorbraken. (dus: in troebele
+
tijden)
[v]
(De landen liggen vaak 5 M. dieper)
10
Een spleet is noodlottig.
11
De dijkdoorbraak voorspelt het einde van een dynastie -Zonder plan wordt de Hoangho bedwongen. Iedereen dijkt zijn eigen land af.
Steeds onzeker.
Een groot Holland dat de vloed nog niet heeft overwonnen.
Slechts minieme schepen varen op de Hoangho.
Noord China is 't land der Ge[e]le aarde
12
niet dat van de ge[e]le rivier
Midden China is wel het Yang Tse dal
+1

2

Vlakte v. Ning Yuan

+

[14]

3

〈- 's zomers.〉 februari -- koren boonen colza
suikerriet
juni - dezelfde akkers:
rijstvelden.

5
6
7
8

9
10
11
12
1
2
3

Tsin ling bergen: het Tsinling-gebergte (Ch'in-ling Shan-mo, Qinling Shanmo), in het zuiden
van de provincie Kansu en het midden van de provincie Shensi.
aarde van de centrale bloem: Chinese benaming van de grote vlakte aan de benedenloop
van de Hoang-ho.
Tsi Nan: (Chi-nan, Jinan) hoofdstad van de kustprovincie Shantung; zie ook blad [12], noot
16, van dit document.
Tai-ping opstand: woedde van 1851 tot 1864. De leider was een christelijk-sektarisch
gedrevene. De opstand werd onderdrukt door Chinese generaals in samenwerking met een
schare vrijwilligers onder de Engelse generaal Gordon.
Tekst in inkt.
Een spleet: sc. in de dijk.
In de linker marge staan twee verticale potloodstrepen.
Hoang-ho betekent ‘Gele rivier’.
Tekst in inkt.
Ning Yuan: (Ning-Yüan, Ningyuan) ligt in het zuiden van de provincie Hunan. GU blz. 108.
colza: (Frans) koolzaad.
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4

Lo lo's. mantels als poncho's
slapen erop. Tulbanden; gehoornde duivels.
Wonen op ravijnenranden.
+5

6

Het roode bassin .
7
109 Weg naar Lhassa, over kammen van 6000 M.
steil dalend naar kammen van 2000 M
8
tibetaansche huizen 3 étages , daken terrassen
met masten waarin banieren wapperen met boedd[h]istische gebeden bedekt.

+

[v]

Karavanen: huiden, muscus, goud, kruiden, the[e].
9
Tsampa : thibet. gerecht; meel, thée boter.
gerst. nomaden in groote zwarte tenten
10

Lamaserie[ë]n 3000 monniken.
11
Tsche tsouan huizen.
witte muren
rieten daken
zwarte balken
+1

2

3

Stad 〈- Pao-T 〉 Tsengtou

+

[15]

Daken als omgebogen vleugels in lagen.

4
5
6
7
8

9
10
11
1
2
3

Lo lo's: zie blad [12], noot 21, van dit document. GU blz. 108.
Tekst in inkt.
Het roode bassin: naam voor de streek tussen Tsjoeng-King en Tscheng-tou, in Szechwan.
Zie Verzamelde Werken, VI, blz. 219 (‘het roode bekken’).
109: aanduiding voor de pagina uit GU.
Lhassa: ook Lhasa, of Lassa (La-sa, Lasa), de hoofdstad van Tibet; GU spreekt hier echter
van een weg ‘escaladant des crêtes de plus de 5 000 m., pour redescendre aussitôt de 1 000
et 2 000 m.’ en van Tibetaanse huizen ‘à deux ou trois étages’.
Tsampa: cf. blad [12], noot 13, van dit document.
Lamaserieën: kloosters bewoond door lama's (monniken) van de Tibetaanse en Mongoolse
tak van het boeddhisme; GU: ‘bonzeries’.
Tsche tsouan: Szechwan, provincie in Zuidwest-China, grenst aan Tibet; hoofdstad Tsjeng-tou;
hier ligt ook Tsjoeng-King. GU blz. 111.
Tekst in inkt.
Pao-T: misschien Pao-tou (Pao-t'ou, Baotou), gelegen aan de meest noordelijke bocht van
de Hoang-ho, in Binnen-Mongolië. GU blz. 73, 82, 156.
Tsengtou: (Ch'eng-tu, Chengdu) de hoofdstad van de provincie Szechwan, ten noordwesten
van Tsjoeng-King. De ommuurde stad heeft als kern een zeer oud paleis met bijgebouwen.
Tegenover blz. 177 een foto van een gebouw in Tsjeng-tou, dat Slauerhoff waarschijnlijk voor
het paleis heeft gehouden; zijn beschrijving van het paleis komt overeen met dit ‘Bâtiment
arrière du temple du Bélier’, zoals het onderschrift luidt. Zie ook blad [12], noot 14, van dit
document.
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Paleis, breede witte wering daarboven opgebogen zwarte daken.
4

Ook de steden worden gebouwd volgens de regelen van fong-chouei - die de
gunsten van geesten van aarde en hemel verzekeren
5

Wan . heeft een volmaakte ligging een rots die vooruitspringt in de rivier heeft de vorm van de beschermdraak. □
daarachter kunnen jonken ankeren
Een versmalling waarop pagode's staan belet de Yangtse de vruchtdragende
bestanddeelen te spoedig naar zee te dragen:
‘de welvaart weg te spoelen’.
6

nauwe straten: geen zon en lucht.
breede straten: wel zon en lucht
geen rijtuigen
+7

8

chaque rue s'isole de son voisin par des barrières fermées la nuit -Nachtwakers doen de ronde
In t midden: officieele doode stad.
9
Daaromheen: bloeiende handelswijken

Straten: gestampte leem, vuilnishoopen gaten.
9
elk gilde een straat.
10
Geen gebouw onderscheidt zich van de andere[n] aan de voorgevel.
4

5

6

7
8
9
9
10

fong-chouei: stelsel van regels volgens welke de plaats wordt bepaald voor de aanleg van
tuinen en parken en de bouw van huizen. ‘Les Chinois recherchent le site qui conciliera à la
cité les faveurs des génies du ciel et de la terre, selon les règles compliquées du fong-chouei.
(...) On devine que le fong-chouei n'ignore pas les avantages géographiques (...).’ GU blz.
173. Cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 153. - In de rechter marge van dit tekstdeel staan enkele
potloodstrepen.
Wan: (Wan-hsien, Wan Xian), stad aan de Yangtse, in het oostelijk deel van Szechwan. In
de linker marge van dit tekstdeel (zes regels) staat een verticale streep in rood kleurpotlood.
GU blz. 173.
Deze figuur is de weergave van de tekst uit GU blz. 173: ‘Mais la religion a fixé depuis
longtemps la forme idéale dont toute cité, comme toute maison doivent se rapprocher, et se
rapprochent souvent en fait. L'une comme l'autre doivent être, à l'imitation des anciens temples,
des carrés ou des rectangles, percés de quatre portes vers les points cardinaux. Ces
prescriptions ont été fidèlement suivies dans une foule de villes, des plus petites jusqu'aux
énormes agglomérations de Pékin et de Tcheng-tou. Fréquemment, les rues se croisent à
angle droit; dans le Sud, beaucoup n'ont que deux à trois mètres de largeur; dans le Nord,
elles sont plus larges, car on n'y redoute pas la chaleur, et, d'autre part, les rues doivent
admettre la circulation des voitures, ignorées au delà du Yang-tseu.’
Tekst in inkt.
Geciteerd uit GU blz. 173; lees echter sa voisine voor son voisin.
GU blz. 173.
GU blz. 173.
In de linker marge van dit tekstdeel (drie regels) staan een paar verticale potloodstrepen.
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104
De rijke huizen in afgelegen straten. 〈- de〉 hermetische façaden, deur eenigste
opening.
11
Mandarijnenpaleizen; gangen en pleinen omringd door lage gebouwen Tijdelijke voorsteden in de uiterwaarden van de rivieren
12
Hutten van leem en riet.
+1

Bevolking
2
bocht van de Hoangho - Chan Si.
terrassen. regen löss wieg van de chineesche beschaving.
___

+

[16]

verovert

{ Tsin .

alles

{ (China)

naar t

{ Han

miao . sifan . lo lo's .

Zuiden

{ dynastie

nog niet geassimileerd.

3

3

in Tschou
3

4

5

6

7

Militaire kolonies in het zuiden.
8

Si-ngan. Ho nan. Kai fong
oude hoofdsteden vereeuwigd door schilders en dichters 11
12
1
2
3

3

3

5
6

7
4
8

In de linker marge van dit tekstdeel (drie regels) staat een verticale potloodstreep.
GU blz. 174.
Tekst in inkt.
Chan Si: Shansi, provincie in China; zie blad [12], noot 10, van dit document. GU blz. 179.
Tsin, Tschou, (China): ten tijde van de Chou-dynastie (1050-256 v. Chr.) strekte het Chinese
rijk zich uit van het bekken van de Hoang-ho tot aan de Yangtse. De naam van de staat was
Chou, waaraan de dynastie haar naam ontleende. De staat was samengesteld uit een aantal
kleinere staatjes, waaronder Ch'in, in de huidige provincie Shensi. Dit staatje verkreeg ten
slotte de suprematie in Chou. Daaraan ontleent China zijn naam. GU blz. 180.
Tsin, Tschou, (China): ten tijde van de Chou-dynastie (1050-256 v. Chr.) strekte het Chinese
rijk zich uit van het bekken van de Hoang-ho tot aan de Yangtse. De naam van de staat was
Chou, waaraan de dynastie haar naam ontleende. De staat was samengesteld uit een aantal
kleinere staatjes, waaronder Ch'in, in de huidige provincie Shensi. Dit staatje verkreeg ten
slotte de suprematie in Chou. Daaraan ontleent China zijn naam. GU blz. 180.
Tsin, Tschou, (China): ten tijde van de Chou-dynastie (1050-256 v. Chr.) strekte het Chinese
rijk zich uit van het bekken van de Hoang-ho tot aan de Yangtse. De naam van de staat was
Chou, waaraan de dynastie haar naam ontleende. De staat was samengesteld uit een aantal
kleinere staatjes, waaronder Ch'in, in de huidige provincie Shensi. Dit staatje verkreeg ten
slotte de suprematie in Chou. Daaraan ontleent China zijn naam. GU blz. 180.
miao: Miao is de verzamelnaam van enige tientallen stammen van de oorspronkelijke bevolking.
De Chinezen hebben hen verdreven naar het bergland in Zuid- en Zuidwest-China.
sifan: het Sifan-gebergte ligt ten westen van de provincie Szechwan en vormt er de grens
met Tibet. Daar leeft ook het volk van die naam, eveneens behorend tot de oorspronkelijke
bevolking. Zie ook blad [12], noot 12, van dit document.
lo lo's: zie blad [12], noot 21, van dit document. Deze stam wordt hier, GU blz. 180, niet
genoemd; het is een toevoeging van Slauerhoff.
Han: de Han-dynastie regeerde van 206 vóór Christus tot 221 na Christus; toen werd ook het
zuiden veroverd.
Si-ngan, Ho nan, Kai fong: de steden Ho-nan (nu: Lo-yang, Luoyang) en Kai-fong (K'ai-feng,
Kaifeng) liggen in het stroomgebied van de Hoang-ho, in de provincie-Honan, een der meest
centrale en dichtstbevolkte van China. Si-ngan (Hsi-an, Xian) is de hoofdstad van de provincie
Shensi en ligt dicht bij een zijrivier van de Hoang-ho, de Wei-ho. GU blz. 181. Zie ook blad
[12], noot 7, van dit document.
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Chineesche manier van veroveren
de soldaten worden landbouwers
hunne vrouwen koloniseeren.
11

9

Sesam
10
arachiden

12

Gandara (reg. de Peshaver.
grieksch boedd[h]istisch. - hellas in China
13

thee. camelia , blijvend geblaarte,
14
weerstand tegen koude
eischt constante vochtigheid

Commentaar
Naar aanleiding van hun gezamenlijke reis door Spanje in het begin van het jaar
1934 vertelt Albert Helman iets over Slauerhoffs werkwijze: ‘In zijn haast onleesbaar
schrift, op duizenderlei verschillende papiertjes en in cahiers, schreef Slauerhoff
aan de middelste hoofdstukken van “Het leven op aarde”.’ (‘Herinneringen aan
Slauerhoff’, De Boekenkrant 1940/1941, blz. 4; ook in: Ik had het leven me anders
voorgesteld. J. Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen, blz. 144) Van deze
‘papiertjes’ zijn er dus enkele bewaard, zodat we er ons een voorstelling van kunnen
maken. Ongetwijfeld heeft document B-V behoord tot de voorraad die Slauerhoff
op zijn reis bij zich had. Vergelijk hiervoor blad [12], noot 3.
Naar aanleiding van blad [16] zij hier nog opgemerkt, dat van de bladzijden 182
en 183 van GU voor Slauerhoff kennelijk alleen de passage over Gandhâra (blz.
183) interessant was. Dit is des te opmerkelijker, omdat deze passage slechts als
terloops in de tekst is opgenomen: ‘Du IVe au VIIIe siècle, un mouvement
ininterrompue porta les moines hindous, par la Kachgarie, le Tibet ou l'Annam, vers
le Céleste Empire; les pèlerins chinois, vers les docteurs qui interprétaient la doctrine
de Çakya-mouni [dit is de Verlichte; naam voor de stichter van het boeddhisme].
Ce va-et-vient fit de la Chine et des États voisins les élèves de la sagesse aryenne
et de ce curieux art grécobouddhique de Gandara (région de Péchaver), qui donne
à certaines sculptures chinoises un reflet de l'Hellade. Il est probable que le
bouddhisme apporta aussi de l'Inde bien des progrès matériels. De même les
Jésuites de XVIIe siècle (...).’

9
10
11

12
13
14

Sesam: oliehoudend gewas, in subtropische en tropische streken. GU blz. 159.
arachiden: aardnootplanten. GU blz. 159.
Gandara: Gandhâra, de oudindische naam voor de vlakte van Peshawar, de noordwestelijke
provincie van het huidige Pakistan, aan de grens met Tibet. Ten gevolge van de
veroveringstocht van Alexander de Grote ontstond hier onder Hellenistische invloed een
Graeco-boeddhistische kunstvorm (circa 100 v. Chr. tot circa 500 n. Chr.). Zie verder document
B-II, blad [5], en de commentaar daarbij.
reg. de Peshaver: ‘région de Péchaver’. GU blz. 183.
camelia: ‘camellia (sinensis)’, lijkt veel op ‘thea sinensis’, de theeplant; Slauerhoff neemt de
Franse schrijfwijze over, met verwaarlozing van het accent op de e. GU blz. 159.
In de linker marge van de laatste twee regels staan een paar verticale potloodstrepen.
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Zoals in de inleiding op de B-groep reeds is opgemerkt, heeft Slauerhoff zich
waarschijnlijk in 1933 nader over Gandhâra geïnformeerd door Sur les traces du
Bouddha van René Grousset te raadplegen. (Zie ook de commentaar bij document
C-VII.) De onderhavige passage uit Géographie universelle las hij al in het begin
van dat jaar. Hierdoor zal hij dus voor het eerst op Gandhâra zijn geattendeerd. Dat
juist deze terloopse woorden zijn aandacht trokken, kan verklaard worden uit zijn
voornemen in deel III de ondergang van de gehele cultuur in China te beschrijven;
hoe meer facetten die cultuur vertoonde - vooral ook: westerse sporen daarvan hoe beter. Anderzijds is het natuurlijk mogelijk dat zijn lectuur van Géographie
universelle langer heeft geduurd dan wij tot nu toe hebben aangenomen. In dat
geval wordt de notitie over deze terloopse Gandhâra-passage verklaard uit het feit
dat hij juist in deze nasleep van de Griekse geschiedenis al bijzonder geïnteresseerd
was geraakt.
Dat Slauerhoff deze aantekeningen uit Géographie universelle nog heeft bewaard
na de verschijning van Het leven op aarde, wijst er waarschijnlijk op dat hij ze ook
dacht nodig te hebben voor het derde deel.
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Document B-VI
Beschrijving
Eén blad postpapier, gelinieerd; links boven bedrukt met: HOLLAND WEST-AFRIKA
LIJN N.V. | AMSTERDAM etc., rechts boven: Aan boord S/S. ... 193.., links onder: W.A.
117. 100-4-'33.
Recto beschreven; machineschrift. Door de editeurs genummerd: [17].

Datering
1933.

Tekst
+1

2

UIT. SOCIETES SECRETES EN CHINE.

+

[17]

3

NOTE 40

4

Wilg yang, zonneplant
5
Inwijding er onder: Lao tse staat onder een wilg
6

Wilgenstad zooals de Hong hun stad noemen beteekent stad van de onsterfelijkheid
en de onsterfelijken.
De ingewijden komen er samen.
de stad waar de ingewijde in volmaakte harmonie met de kosmos leeft.
7
Ook dennen pijnen cypressen worden als symbolen van onsterfelijkheid gebruikt.
8

42

Naam en (spiegel)beeld [open ruimte] van een persoon geeft macht over hem.

1

2

3
4
5
6
7
8

Tekst: grotendeels met zwart lint getypt, hier en daar met rood lint. Omdat het niet zeker
is of het gebruik van rood lint opzet is dan wel op slordigheid berust, is in de noten
aangegeven waar het rode lint is gebruikt. De meest in het oog springende typefouten
zijn bij de transcriptie stilzwijgend verbeterd.
Tekstdeel: rood. Het betreft: B. Favre, Sociétés secrètes en Chine. Origine - Rôle
historique - Situation actuelle (Paris, 1933). Slauerhoffs vertaling van de Franse tekst
is nogal vrij.
Tekstdeel: rood. Favre, o.c., blz. 209-211. De noten staan achter in het boek.
Het karakterteken voor wilg is gelijk aan het karakterteken voor yang plus een element dat
plantaardig aanduidt; vandaar de weergave zonneplant.
Lao tse staat onder een wilg: Lao tse wordt aldus afgebeeld, omdat de wilg de boom is van
de hogere kennis en van de inwijding.
de Hong: een geheime organisatie uit de achttiende tot twintigste eeuw; Hong betekent ‘rood’.
Tekstdeel waar (...) onsterfelijk-: rood.
42: zie Favre, o.c. blz. 211-212.
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Twee asceten die in de grot Yun Tai chan woonden zagen een man naderbij
9
komen die tot hun sprak ik wensch u geluk o Tao che in de duisternis en stilte te
leven.

9

Tao che: meester van de Tao.
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De twee keerden zich om en zagen in de spiegel.
(de magische die de ware persoon toont) De man was een hert.
□ Zij zeiden oud berghert bedrieg ons niet met menschgedaante
daarop werd de man werkelijk hert en vluchtte.
10

5

Er is een periode geweest waarin de taoisten zich van de logica van de confucianoten
bedienden om hun vaak vage 〈- grondstellingen〉 〈+ leer〉 ingang te doen vinden
De confucianisten om hun doore [lees: dorre] leer aantrekkelijk te maken namen
11
uit de chaos van wonderen van de taoisten wat hun goed leek om het volk te
boeien.
12

6

In heel China zijn er 400 familienamen.
13

9

De pi een ronde groenblauwe jadesteen met een gat in t midden symboliseert de
hemel.
14

13

15

De staat van de groote vrede is t ideaal dat wou Ti en san Wang wilden bereiken
16
en iedre generaal die een dynastie wou stichten nam dat als leuze.

Commentaar
Slechts een paar opmerkingen. De geheime organisatie van de Hong kende
inwijdingsriten, en geheime tekens en symbolen die de omgang tussen de leden
ook overigens ritualiseerden. De organisatie stelde zich ten doel een betere,
harmonische rijksorde tot stand te brengen en was dan ook menigmaal betrokken
bij pogingen tot omwenteling. Zij had haar wortels in het taoïsme en het boeddhisme.
De door Slauerhoff weergegeven noot 40 staat bij de volgende passage: ‘Que
signifie au surplus cette “Cité des saules” si ce n'est cette région polaire où vont les
âmes désincarnées - peut-être le Nirvana, une Jérusalem céleste où vont résider
ceux qui ont reçu

10
11
12
13
14
15
16

5: zie Favre, o.c., blz. 187.
chaos: vertaling van ‘amas’.
6: zie Favre, o.c., blz. 187-188.
9: zie Favre, o.c., blz. 188-189; zie ook document B-VII, blad [20].
13: zie Favre, o.c., blz. 192.
wou Ti en san Wang: bij Favre: ‘les anciens souverains légendaires, (ceux appelés les wou
Ti et les san Wang).’ Het is niet duidelijk of Slauerhoff wist dat wou ‘vijf’ betekent en san ‘drie’.
generaal: bij Favre: ‘chaque amateur de révolution’.
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l'initiation dans la Loge représentant matériellement l'Univers avec ses forces
opposées, le champ de lutte de l'âme humaine qui, à l'horizon des souffrances
terrestres voit se dresser enfin les murs de la cité de bonheur.’ (Favre, o.c., blz.
152) Cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 53, 105-106 en 190.
Bij de weergave van noot 5 uit Favres boek geeft Slauerhoff blijk van zijn kritiek
op het taoïsme en het confucianisme. De kwalificatie vaak vage, bij leer (van de
taoïsten), is een toevoeging van hem. Zo ook dorre, bij leer (van de confucianisten).
Ook de vertaling van ‘amas’ met chaos getuigt van kritiek, en het bezigen van de
benaming confucianoten. Zie voor deze kritische houding verder de commentaar
bij document B-VII, blad [10].
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Document B-VII
Beschrijving
Drie bladen, door de editeurs genummerd: [18] tot en met [20].
Blad [18]: afkomstig van een schrijfboek van folioformaat, hetzelfde schrijfboek
dat blad [12] van document B-V heeft geleverd; gelinieerd; aan beide zijden
beschreven. De versozijde in machineschrift en rood en blauw kleurpotlood; één
verandering en onderaan een tekening in gewoon potlood. - Zie voor de rectozijde:
document C-III.
Blad [19]: postpapier met watermerk: AMSTEL-BANK | G.H.B. binnen twee cirkels.
Links boven bedrukt met: NIEUWE [dit woord onderstreept en in rood] ARNHEMSCHE
COURANT | TELEFOON 22841 | REDACTIE. Alleen verso beschreven, met potlood, inkt
en blauw kleurpotlood.
Blad [20]: afkomstig van een schrijfblok van kwartoformaat; gelinieerd; met als
watermerk een wapen waaromheen binnen een dubbele cirkel met kroon: EXTRA
FINE PAPER FOR LETTERS. Recto beschreven, met inkt.

Datering
Ongeveer 1933.

Tekst
+1

2

RAD VAN HET ZIJN

+

[18v]

Men hoeft maar in de schaduw te gaan zitten om de achtervolging van zijn
schaduw te ontkomen
3
Zacht te loopen om geen voetsporen achter te laten.
4
adem in te houden om niet te hoesten.
5
[in de linker marge:] /woorden van Wat [lees: Wan] Chen/
6

Klokjes aan pagodes weren de daklooze geesten af.
1

2
3
4
5
6

De gehele hoofdtekst staat in machineschrift; bijna overal is zwart lint gebruikt, alleen
voor de laatste zin rood lint. De meest in het oog springende typefouten zijn bij de
transcriptie stilzwijgend verbeterd. - Tot en met ‘Meterlange bazuinen’ gaat de tekst
terug op Alfred Döblin, Die drei Sprünge des Wang-lun. Chinesischer Roman, neunte
bis zwölfte Auflage, Berlin, 1923. Achter iedere verwijzing naar deze editie wordt in het
vervolg tussen haakjes tevens verwezen naar de ‘Jubiläum-Sonderausgabe’, bezorgd
door Walter Muschg.
Rad van het zijn: deze term uit de Tao-filosofie is ontleend aan Döblin, o.c., blz. 11
(11), door Slauerhoff daar onderstreept. Zie Verzamelde Werken, VI, blz. 52 en 89.
Zie Döblin, o.c., blz. 14 (13), daar onderstreept.
Onder deze vier regels en onder de notitie in de marge staat één lange, blauwe
kleurpotloodstreep.
Tekstdeel in de marge in rood kleurpotlood.
Zie Döblin, o.c., blz. 26 (24).
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Hang Tsi[a]ng tse is de muzikanten God.

7

Zie Döblin, o.c., blz. 27 (25), daar aangestreept.
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Een man die met het uiterlijk van een stervende door het leven gaat en met zijn
altijd nabij schijnenden dood andren dreigt en levenden afperst.
8

Schildpadzoon.
9
Meterlange bazuinen.
10

Tsj U Juan sommeert de ziel bij t lichaam te blijven.
11

GERECHTEN.
Gepeperd gras, vogelvleesch, ge[e]le reiger zwarte kraan.
Zoet kuiken gekookt in speenvarken specerij van zuidelijk hout
12
sperwer havik
Wijn wordt gewarmd op den haard.
13
Distilleerders uit het land Wu mengen spiritus met witte[n] gist en brouwen de li
14
van Chu
15

16

Orgels van riet choo fluiten harp uit een holle besse[n]boom
moeten hebben:
zijwaartsche blikken, oogleden als vlinders ooren met gebogen stand,
wenkbrauwen als met een passer afgeteekend.
VROUWEN

song meisjes, bedwelmen met parfum, met lange mouwen streelen zij de
gezichten van de feestgangers, trekken aan de kleeren van hen die niet willen
blijven.
SING

17

18

Gandara grieksch boed[dh]istisch helleensch.

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

Schildpadzoon: dit is de bijnaam van Hsioe in Het leven op aarde (zie bij voorbeeld Verzamelde
Werken, VI, blz. 92). Het woord betekent ongeveer ‘hoerenzoon’. Zie Döblin, o.c., blz. 32
(30). Over het woord ‘schildpad’ als scheldnaam spreekt ook P. Arthur Segers, China. Het
volk, dagelijksch leven en ceremoniën, blz. 76 (cf. document B-IX).
Zie Döblin, o.c., blz. 34 (32).
Tsj U Juan: bedoeld is de dichter Ch'ü Yüan (circa 300 v. Chr.); de ziel: namelijk van de
overleden koning (mededeling van prof. W.L. Idema te Leiden; geldt ook voor de noten 13,
14, 15, 16 en 19).
Van hier af, tot en met de passage over de ‘sing-song-meisjes’, staat in de linker marge een
haak in rood kleurpotlood.
Deze beide woorden zijn dicht onder de voorafgaande regel getypt, waarschijnlijk met de
bedoeling dat ze direct na Zoet kuiken gelezen moeten worden.
het land Wu: het gebied direct ten zuiden van de mond van de Yangtse.
de li van Chu: rijstwijn.
Orgels van riet: een soort mondorgels, lijkend op een pansfluit.
choo: ‘chu’, bamboe.
In de linker marge van dit en het volgende tekstdeel staat een haak in rood kleurpotlood.
Gandara: zie document B-II, blad [5], en de commentaar daarbij.
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19

20

Het ambt van T[i]en shi is erfelijk in de familie Dschang door met〈- e〉/a/psychose .
21

Het geringst en het grootste samenbrengen: de marconist Cameron en het rijk van
het Midden.

22

[tekening]

19
20
21
22

Het ambt van T[i]en shi: het hoofd van een sekte van de taoïstische kerk.
metapsychose: verandering in potlood; lees waarschijnlijk: metempsychose.
Tekstdeel met rood lint getypt.
De tekening (in potlood) stelt een stad voor, gelegen op een eiland of landtong in een rivier.
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+1

2

3

donkere herfstmorgen driedakig paviljoen
4
vischvangstterras
5
brons: lotosblad dat van de rug van een lamprei afglijdt 6

nefritbron

7

Tsong-tou

8

9

in plaats of naast Tai pan , Toe tsjoen
10

Handtrommels: twee bekkeneelen.
11
12
Trompetten uit fimus en tibia met bronzen trompen - geluid als hinniken van
13
paarden
14

15

/III/ IJstoppen van de Kai-las.
16
/III/ Lin-Yo
wonderwoud

17

Een groote gouden sperwer.
Die 's avonds door een landschap vliegt
〈- Vl〉 Is toch verwant aan de kleine 〈+ zwarte〉 vogel
Die dood brengt op zijn vleugelspits

Natuur is goed, maar antwoordt niet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tekst in potlood, tot waar het gedicht begint.
Zie Döblin, o.c., blz. 304 (285).
Zie Döblin, o.c., blz. 305 (286).
Zie Döblin, o.c., blz. 305 (286).
Zie Döblin, o.c., blz. 306 (287), daar aangestreept. Zie ook blad [20] van dit document.
Zie Döblin, o.c., blz. 309 (289).
Tsong-tou: gouverneur-generaal of onderkoning; zie Döblin, o.c., blz. 311 (291), daar
onderstreept.
Tai pan: de ‘big boss’ (kust-pidgin) (mededeling van prof. W.L. Idema te Leiden).
Toe tsjoen: militair gouverneur.
Zie Döblin, o.c., blz. 318 (299), daar aangestreept.
fimus: mest, modder.
tibia: scheenbeen.
Zie Döblin, o.c., blz. 319 (299).
De twee Romeinse cijfers, met elkaar verbonden door een boogje, staan in blauw kleurpotlood
in de marge.
Kai-las: (Kang-ti-ssu Shan, Gangdisi Shan) gebergte in het westen en zuidwesten van Tibet,
op de grens met Kasjmir en Nepal. Zie Döblin, o.c., blz. 319 (299).
Lin-Yo: betekent letterlijk ‘beboste (heilige) berg’; indien Lin een verschrijving is voor Ling,
betekent het ‘numineuze (heilige) berg’ (mededeling van prof. W.L. Idema te Leiden).
Tekst in inkt, tot onder aan het blad.
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+1

2

paviljoen v. de honderd geuren.
3
Tsong fou han - de hoofdstraat.
4
Hoa Kueis. - gelukaanbrengende hoofddoeken (bebloemd)
ronde groenblauwe jadesteen een gat in
6
t midden, symboliseert de hemel.

5

pi .
7

brons .

ontstaan: lotosblad dat van de rug van
8
een lamprei afglijdt.

Commentaar
De roman van Alfred Döblin Die drei Sprünge des Wang-lun speelt in de achttiende
eeuw in China. De hoofdpersoon, Wang-lun, is de leider van een taoïstisch en
boeddhistisch geïnspireerde groep zwervers en verschoppelingen, die zich de
‘waarlijk zwakken’ noemen en gezamenlijk de ‘ware weg’, de Tao, zoeken te gaan.
Walter Muschg schrijft in een nawoord bij de Jubileum-editie van 1977 over
Wang-lun, die zijn leven als vechtersbaas en gauwdief is begonnen: ‘Die milden
Götterbilder (...), unter ihnen die kristallene Kuan-yin, erschüttern den vom
Dämonenglauben des Volkes umgetriebenen Raufbold und flüstern ihm ein, daß
man nicht töten dürfe, daß nur der dem Schicksal nicht Widerstrebende die Seligkeit
finde. “Nicht handeln; wie das weiße Wasser schwach und folgsam sein; wie das
Licht von jedem dünnen Blatt abgleiten.” Diese Botschaft von der Macht des
Schwachseins wühlt ihn auf, sein Leiden an der Ungerechtigkeit der Welt schlägt
in eine Inbrunst des Verzichtens um. Er läßt sich in die Tiefe des Unglücks fallen
und erlangt dadurch eine geheimnisvolle Kraft.’ (blz. 484)
Over de sekte der ‘waarlijk zwakken’ schrijft Walter Muschg: ‘(Wang-lun) war ein
Glied in der langen Kette ketzerischer Unruhen, die sich seit alters im Norden Chinas
abspielten. Die Lehre vom Wu-wei, vom Nichthandeln, geht auf Laotse zurück (...).
Die Anhänger dieser Sekte sagten sich von allem Priester- und Bilderkram der
Tempelreligion los und verehrten als einzigen, bilderlosen Tempel das sichtbare
Weltall. Die Berge und Flüsse waren ihre Götter, Winde und Wolken ihr Weihrauch,
die Donnerschläge ihre heiligen Trommeln, Sonne und Mond ihre Opferlampen,
Blumen und Früchte der Jahreszeiten ihre Speisopfer, Seen und Meere ihre
Trankopfer (...). Sie aßen kein Fleisch, nannten sich Brüder und Schwestern und
bildeten eine geheime Gesellschaft von Stillen im Lande, die durch fromme Ergebung
in das Tao, das jedem auferlegte Schicksal, die Kraft gewinnen wolken, dem Kreislauf

1
2
3
4
6
5
8
7

Tekst in inkt.
Zie Döblin, o.c., blz. 155 (145).
Tsong fou han: cf. document C-IV, blad 45, en Verzamelde Werken, VI, blz. 197.
Zie Döblin, o.c., blz. 155 (145).
Cf. document B-VI, noot 13.
pi: onderstreept.
Zie Döblin, o.c., blz. 306 (287), daar aangestreept. Cf. blad [19] van dit document.
brons: onderstreept.
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der Wiedergeburten zu entrinnen und den Eingang in die Vollkommenheit des
Nirwana zu finden. In dieser Mystik des “reinen Weges” verbanden sich taoistische
und buddhistische Elemente mit alten Vorstellungen der volkstümlichen Mythologie,
was sie für die Masse anziehend machte. Das Nirwana galt hier nicht als der Ort
des Nichtmehrsems, sondern als der Ort der jenseitigen Seligkeit, als das “westliche
Paradies”, als der “Gipfel der Kaiserherrlichkeit”. Ein Zweig dieser großen Bewegung,
der “Weiße Lotos” (bei Döblin die “Weiße Wasserlilie”), betete zur buddhistischen
Göttin Kuan-yin als seiner Schutzpatronin; eines seiner alljährlichen großen Feste
war die Überfahrt dieser mütterlichen Göttin ins westliche Paradies.’ (blz. 482-483)
Al deze historische gegevens zijn door Döblin in zijn roman verwerkt.
Dat Die drei Sprünge des Wang-lun grote indruk op Slauerhoff heeft gemaakt,
wordt wel aangetoond door onze bevinding dat hij het boek op zijn minst drie maal
heeft gelezen, de laatste keer om er aantekeningen uit te maken voor zijn eigen
romans (zie de inleiding tot de B-groep). Het ‘westelijk paradijs’, waarnaar de ‘waarlijk
zwakken’ streven, en de Kun-lun-bergen, waar aarde en hemel elkaar raken, komen
herhaaldelijk in Döblins roman voor. Wij vinden ze terug respectievelijk in de ‘Epiloog’
bij Het leven op aarde en in het ontwerp voor deel III uit document D-IV. Bij Slauerhoff
is de functie echter anders: niet het hemels visioen van een vervolgde geweldloze,
maar het eindpunt na een langzame ontwikkeling. Uit de aantekeningen op blad
[18v] valt hier en daar dan ook een zekere kritische toon te vernemen (cf. bovendien
de commentaar bij document B-VI).

Blad [18v]
De woorden van de eerste notitie, Rad van het zijn, zijn bij Döblin in negatieve zin
gebruikt: ‘(Die “Wahrhaft Schwachen”) hatten keine Götterbilder, sprachen nicht
vom Rade des Daseins’ (blz. 11; 11). Slauerhoff heeft hier het woord ‘Rade’
onderstreept. Of hij met zijn citaat zich als het ware tegen Döblins tekst wilde
verzetten - hij heeft uitsluitend hoofdletters gebruikt - dan wel of hij, vluchtig
herlezend, die tekst verkeerd heeft geïnterpreteerd, is niet uit te maken. Als titel
voor iets als een hoofdstuk uit zijn aantekeningen kan zijn notitie moeilijk worden
begrepen. Bovendien: hij typte wel vaker in hoofdletters zonder enige reden, kennelijk
doordat de toets voor de kapitalen bij vergissing ingedrukt bleef.
De aantekening in de marge is zeer onduidelijk geschreven, met een stomp
kleurpotlood. Achter Wa Staat een t, in plaats van een n. Deze t is kennelijk onder
invloed van de eerste letters van het volgende naamdeel geschreven: Ch, die als
Tsj dienen te worden uitgesproken. De C is met weinig druk geschreven en is met
grotere druk herhaald, zodat deze tweede C iets te ver naar links is terechtgekomen.
Bedoeld moet zijn de naam Wan Chen.
Deze aantekening in de marge is pas later, met rood kleurpotlood, toegevoegd.
In de kladhandschriften van De opstand van Guadalajara, waarvan het eerste het
jaartal 1933 draagt, is meer dan eens, waarschijnlijk een jaar later, met dit rode
kleurpotlood gewerkt - soms ook met een blauw zoals hier voor de lange horizontale
streep onder de ‘woorden van Wan Chen’ is gebruikt. Misschien dateert deze notitie
dus uit 1934. Zij slaat kennelijk op de tekst ernaast: de daar opgetekende woorden
zouden opgevat
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dienen te worden als uitspraken van ‘Wan Chen’. Hiermee moet dan de Tibetaanse
lama uit Het leven op aarde zijn bedoeld. Slauerhoff werkte het tweede gedeelte
van deze roman uit in het eerste semester van 1934. In geen van de overgeleverde
documenten echter zijn deze woorden aan Wan Tsjen in de mond gelegd. Indien
onze veronderstelling omtrent de notitie in de marge toch juist zou zijn, heeft
Slauerhoff dus geen gevolg gegeven aan zijn aanvankelijke bedoeling. Maar zou
de zozeer in het oog lopende blauwe streep een aanwijzing kunnen zijn dat hij de
woorden eerst in het derde deel Wan Tsjen in de mond had willen leggen?
Het tekstgedeelte met de uitspraken zelf is slechts voor tweederde aan de roman
van Döblin ontleend:
‘(...) Eine alte Fabel, die (die “Wahrhaft Schwachen”) erzählten, ging von Mund
zu Munde:
‘Es war einmal ein Mann, der fürchtete sich vor seinem Schatten und haßte seine
Fußspuren. Und um beiden zu entgehen, ergriff er die Flucht. Aber je öfter er den
Fuß hob, um so häufiger ließ er Spuren zurück. Und so schnell er auch lief, löste
sich der Schatten nicht von seinem Körper. Da wähnte er, er säume noch zu sehr;
begann schneller zu laufen, ohne Rast, bis seine Kraft erschöpft war und er starb.
Er hatte nicht gewußt, daß er nur an einem schattigen Ort zu weilen brauchte, um
seinen Schatten los zu sein. Daß er sich nur ruhig zu verhalten brauchte, um keine
Fußspuren zu hinterlassen. -’ (blz. 13-14; 13)
Volgens prof. W.L. Idema kunnen deze uitspraken niet uit het Chinees afkomstig
zijn. Ze moeten een chinoiserie zijn van Döblin.
De woorden adem in te houden om niet te hoesten zijn dus kennelijk een
toevoeging van de aan zijn luchtwegen lijdende Slauerhoff zelf. Het lijkt of hij hiermee
de uitspraken uit Döblins roman enigszins ironiseert. Daarmee vertoont deze notitie
een soortgelijke ambiguïteit als de eerste. Rad van het zijn.
De overige aantekeningen naar Döblin zijn alle van zakelijke aard. Van blad [18]
zijn er twee in Het leven op aarde verwerkt. De klokjes aan pagodes vinden we
terug in de ‘Epiloog’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 217). Schildpadzoon is de bijnaam
van Hsioe.
Hang Tsiang tse, de muzikantengod, en Meterlange bazuinen heeft Slauerhoff
niet verwerkt. In de roman van Döblin komt de hoofdpersoon, Wang-lun, in contact
met Toh-tsin, een priester van de muzikantengod. Nadat zij eerst onenigheid hebben
gehad, komt Wang-lun in dienst van deze priester. ‘Wenn sie zusammen vormittags
durch die Straßen und über die wimmelnden Märkte zogen, ging der riesige Wang
im grünen Kittel dem Priester voran, trug die beiden meterlangen Posaunen an ihren
Schlünden; in die Mundstücke blies von Zeit zu Zeit Toh-tsin hinter ihm; zwei
brüllende tiefe Töne fuhren schrecklich aus den Schlünden unter die
auseinanderweichenden Menschen.’ (blz. 34; 32)
De notitie over de man die met het uiterlijk van een stervende door het leven gaat
is geen letterlijk citaat naar Döblin. Ze staat tussen de andere aantekeningen in.
Toch is het mogelijk dat we te maken hebben met een aantekening die uit de lectuur
van de roman is voortgekomen. We kunnen de notitie dan weer zien als een kritische
opmerking. Immers, nu eens dwingen de ‘waarlijk zwakken’, door hun absolute
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meegaandheid en deerniswekkende toestand, hulp af, dan weer lokken zij daardoor
geweld uit, tot hun vernietiging toe. Een lezer die zich niet in deze levensopvatting
kan vinden, zou hun optreden zeer wel kunnen samenvatten met de woorden van
de notitie. Ook is het mogelijk dat de geschiedenis van de ‘waarlijk zwakken’
Slauerhoff op een thema heeft geattendeerd dat hij meende voor zijn roman te
kunnen gebruiken, hetzij voor een der verhaalstrengen, hetzij als een verhaal binnen
de roman. Uiteindelijk heeft hij er dan toch geen gebruik van gemaakt, tenzij hij dit
thema heeft willen bewaren voor deel III.
Vanaf Tsj U Juan zijn de aantekeningen op dit blad niet meer aan Döblin ontleend.
De bron ervan is ons niet bekend. Waarschijnlijk gaat het om een Engelstalige bron,
gezien sommige schrijfwijzen: choo voor ‘chu’, en sing song meisjes.
Gandara, de vroegere Helleense enclave in Peshawar, heeft Slauerhoff benut in
een ontwerp voor de ‘Epiloog’ (zie document C-VII), hoewel hij uiteindelijk deze
episode toch heeft verworpen, althans voor Het leven op aarde. De laatste notitie
op het blad vinden we eveneens in de ‘Epiloog’ terug. Bij hun afscheid zegt Wan
Tsjen tegen Cameron: ‘Maar het is te laat voor je, in dit bestaan nog over te gaan
[namelijk naar het Land der Sneeuw]. Je krachten zijn verspild. Dadelijk na den val
van Tsjong King heb ik het nog een oogenblik gedacht, maar je bent het westelijk
paradijs dat er voor ligt, binnengegleden toen ik je een oogenblik losliet. Leef nu
voort in het Rijk van het Midden.’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 222)
De tekening, ten slotte, stelt ongetwijfeld de stad Tcheng-tou (Ch'eng-tu, Chengdu)
voor, de hoofdstad van de provincie Szechwan. Waarschijnlijk heeft hiervoor een
plattegrond uit Géographie universelle (blz. 113; cf. document B-V) als voorbeeld
gediend. Allerlei daarin opgenomen beschrijvingselementen zijn door Slauerhoff,
op dezelfde plek in de tekening, overgenomen. De naam van de rivier, de ‘Fou-ho’,
is op de overeenkomstige plaats door hem ingeschreven als Foe ho; de beide
zijarmen, de ‘Kouan hien’, als Kouan hin voor de zuidelijke en als Kwan hin voor de
noordelijke arm. Waar de Franse versie bovenaan ‘Rizières-jardins’ heeft, staat bij
Slauerhoff rijstvelden; op de plaats van ‘Champ de manoeuvres de l'Est’ staat leger;
van de vele plaatsen waar een ‘Yamen’, dat wil zeggen de burelen van een
ambtenaar, is aangegeven, is die bij de ‘Porte de l'Est’ overgenomen: yamen.
Maar er zijn ook een paar verschillen. Het vierkant van de ‘Ville Impériale’ is wat
meer naar rechts geschoven. Bij Slauerhoff staat in het midden van de stad een
moeilijk leesbaar teken (y?) met eromheen een cirkel; hier kan hij de yamens
gesitueerd hebben die in GU vlak boven en rechts van de ‘Ville Impériale’ staan
aangegeven. Waar GU ‘Gabelle’ heeft, een kantoor der accijnzen, staat bij Slauerhoff
moskee genoteerd. Waar de ‘Ville Tartare’ moet liggen, staat Byz. wijk, wat een
afkorting van Byzantijnsche wijk moet zijn. (Niet van ‘Byzondere wijk’, want Slauerhoff
schreef altijd ‘bizonder’.)
De verschillen zouden erop kunnen wijzen, dat Slauerhoff zijn tekening uit een
ander boek heeft overgenomen. Toch is dit niet waarschijnlijk. De overeenkomsten
zijn daarvoor te groot. De verschillen kunnen voor een deel uit slordigheid zijn
ontstaan, voor een deel kunnen zij Slauerhoffs bedoelingen met de stad in zijn
roman weerspiegelen. Zie hiervoor verder de commentaar bij document C-III.
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Het is om nog meer redenen aannemelijk dat Slauerhoff bij het ‘Tsjong King’ uit de
roman in hoge mate gedacht heeft aan Tcheng-tou, de stad die nog voorbij het
werkelijke Tsjoeng-King ligt, níet aan de Yangtse. Van de kust uit is de stad
bereikbaar door eerst de Yangtse op te varen tot Itsjang (I-ch'ang, Yichang), in de
provincie Hupeh. Alleen met kleine boten kan men tot voorbij Tsjoeng-King komen.
Na Itsjang moet men dus over land verder reizen, zoals ook in grote trekken wordt
gedaan door Hsioe en zijn mannen (cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 82, 119 en
201), en zoals ook Gervais deed om Tcheng-tou te bereiken. (A. Gervais, Aesculape
en Chine, hoofdstuk I en II; Slauerhoff recenseerde dit boek in de Nieuwe
Arnhemsche Courant van 10 en 17 februari 1934 en had veel met dit boek op; een
exemplaar bevond zich echter bij zijn dood niet meer in zijn bibliotheek).
Bovendien: de Fou-ho, die met twee armen om Tcheng-tou heen stroomt, is een
zijrivier van de Min Jiang, die op haar beurt een zijrivier is van de Yangtse. Terwijl
nu in Verzamelde Werken over de stad wordt gezegd: ‘De rivier die twee armen
door de stad sloeg was tot de wallen opgekropen (...)’ (VI, blz. 114; cursivering van
de editeurs), staat in de Forum-publikatie van de roman: ‘De zijrivier die twee armen
om de stad sloeg (...)’ (Forum, III (1934), blz. 604), wat precies met de ligging van
Tcheng-tou overeenstemt.
Hier komt nog bij dat in Géographie universelle, op de pagina tegenover de
plattegrond van Tcheng-tou, het volgende te lezen staat over de vlakte bezuiden
de stad:
‘(...) les couches lagunaires du Bassin Rouge [dit is de vlakte bezuiden de stad]
renferment de nombreuses poches d'eau salée, de pétrole, de gaz naturel.
L'extraction de l'eau salée se fait surtout dans le district de Kia-ting et plus encore,
à l'Est, dans celui de Tseu-lieou-tsin. Dans celui-ci, on voit le cas, très rare en Chine,
d'une agglomération qui vit uniquement de l'industrie, et cela depuis des temps très
anciens. C'est la grande industrie, mais, comme l'a dit Marcel Monnier, c'est la
grande industrie d'il y a deux mille ans. Si cette agglomération (300 000 âmes?)
rappelle les villes noires d'Europe, l'outillage est resté d'une simplicité archaïque.
Les milliers d'échafaudages, analogues par leur disposition et leur hauteur à ceux
des sondages houillers, supportent des tubes de bambous emboîtés qui vont
chercher les eaux mères à 500 mètres, parfois même à plus de 1 000 mètres.
Comme force motrice, un manège à buffles, tout simplement. Les grandes chaudières
d'évaporation sont chauffées avec le charbon des mines voisines, ou avec le gaz
naturel canalisé. Nul doute que cette technique ne paraisse bien enfantine et peu
efficace; trois ou quatre usines à vapeur feraient la besogne de ces petites
entreprises qui se comptent par centaines. Mais, si les industriels chinois
apprendraient volontiers de nous à exploiter les nappes de pétrole jusqu'ici intactes,
à forer les puits avec moins de lenteur et de risques, comment accueilleraient-ils la
création d'usines modernes qui feraient baisser l'eau dans les anciens puits et
provoqueraient toutes les ruines d'une concentration industrielle à ses débuts? Et
surtout que deviendraient les foules d'ouvriers remplacés par les machines?’ (GU
blz. 112)
Als we vervolgens ònder de plattegrond onder meer nog over de stad lezen:
‘L'industrie est assez active; mais, sauf dans l'arsenal et une ou deux fonderies, elle
en
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7. Plattegrond van Tcheng-tou (Ch'eng-tu, Chengdu), naar een Chinese kaart. Ontleend
aan Géographie universelle, tome IX, première partie.
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est restée au stade de l'atelier médiéval: une multitude de petites coutelleries, de
tissages, de teintureries, de fabriques minuscules’ (blz. 113-114), dan lijken op deze
pagina's, rondom de plattegrond, verscheidene belangrijke ingrediënten voor de
episode in ‘Tsjong King’ verzameld te zijn: het winnen van water, de petroleum, het
arsenaal.
De volgende reconstructie dient zich nu aan. Slauerhoff heeft GU waarschijnlijk
van september 1932 tot begin 1933 geraadpleegd. In december 1933 heeft het
gesprek met Albert Helman plaats over de mogelijkheid ‘ergens in de wildernis’ een
radioapparaat te bouwen. Begin 1934, op reis met Helman en in Tanger, verwerkt
hij deze ‘mogelijkheid’ in de documenten C-IV en C-VII (zie aldaar). Daarin bouwt
hij dan ook de gegevens uit GU uit tot de geschiedenis van De noodlottige bron te
Tse King, die hij zich al in 1929 had voorgenomen (cf. document B-I).
Zie overigens de commentaar bij document C-III.

Blad [19]
Tot en met Kai-las zijn de aantekeningen op dit blad aan Döblin ontleend, en wel
aan het Derde Boek, ‘Der Herr der Gelben Erde’, waarmee de keizer is bedoeld.
Waarom ook donkere herfstmorgen is opgeschreven, is niet helemaal duidelijk.
Misschien omdat bij deze woorden uit de roman de dicht bij elkaar staande gegevens
beginnen die Slauerhoff opmerkelijk voorkwamen: ‘Eines finsteren Herbstmorgens
trug man den Gelben Herrn in den Ahnentempel.’ (blz. 304; 285) Kort daarop staat
dan: ‘Auf der Fischfangterrasse trug erst der stellvertretende Vorsitzende des Hohen
Rats Neuigkeiten vor von den Rüstungen gegen Birma’ (blz. 305; 286), en
vervolgens: ‘Die Knaben sangen aus dem dreidächrigen Pavillon der Instrumente
im Wechselgesang mit zwei Chören im Boot.’ (ibidem) Hiermee worden de
bezigheden van de keizer op het terras beschreven en de verstrooiingsmuziek die
voor zijne majesteit wordt uitgevoerd.
Op de aansluitende pagina heeft Slauerhoff de tweede helft van de volgende
passage aangestreept:
‘Was an diesem Tage abends sich weiter in der Purpurstadt begeben hat, ist in
Details nicht bekannt. Der Kaiser verblieb den Abend mit A-kui [een officier] allein
auf dem Zimmer, nachdem ein Teil der Vertrauten das Zimmer aus irgendwelchen
Gründen, anscheinend wegen eines plötzlich ausbrechenden Erregungszustandes
des Kaisers, hatten verlassen müssen. Weinend und fassungslos soll Khien-lung
[de kroonprins] drin ein wunderbares seltenes Gefäß zerschlagen haben, das auf
einer Porphyrsäule stand: ein altes tellerförmiges Bronzegefäß, ein Lotosblatt, das
von dem Rücken einer Blindschleiche abglitt.’
Naar de laatste zin van dit citaat verwijst de vierde notitie op het blad. Daar
betekent brons dus ‘een bronzen schaal’ of ‘een kunstwerk van brons’: namelijk een
lotosblad, dat echter volgens de Duitse tekst niet afglijdt van de rug van een lamprei
(een jong konijn, of ook een soort riviervis, de prik of negenoog), maar van een
hazelworm of blindslang.
De notitie nefritbron gaat terug op een passage waarin wordt verteld dat de
kleinzoon van de keizer, Kia-king, zich terugtrekt naar het gebergte Wan-wu-schan,
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‘wo auf dem Berge der Nephritquelle sein Haus stand’ (blz. 309; 289). Onder het
woord nefriet geeft Van Dale (1976) op: ‘groenachtige, ook wel witachtige delfstof,
in dunne plaatjes doorschijnend, overigens taai en hard als veldspaat’. Als
voorbeeldzin staat hierbij: ‘het nefriet werd in China gebruikt voor de vervaardiging
van stenen bijlen en voor kunstvoorwerpen’, waarop nog volgt: ‘gelijkend op jade’.
Het ambt van Tsong-tou wordt vele malen in de roman van Döblin genoemd, maar
alleen op blz. 311 (291) heeft Slauerhoff het woord onderstreept. Zijn notitie moet
wel aldus worden begrepen: er bestaan twee vermeldenswaardige ambten voor
provinciale hoogwaardigheidsbekleders, dat van Tsong-tou en dat van Toe tsjoen;
de tweede treedt op in plaats van of naast een Tai pan. Dit laatste woord, Tai pan,
is kust-pidgin; Slauerhoff zal het op zijn reizen hebben leren kennen. De term Toe
tsjoen komt niet in Döblins roman voor. Slauerhoff heeft hem waarschijnlijk verkregen
uit China tegen de Westerkim van J.J.L. Duyvendak, waarvan hij de tweede druk
gelezen moet hebben in 1933 (cf. de commentaar bij document C-VII). Het woord
komt er verscheidene malen in voor, maar wordt er geschreven als ‘toetsjuun’. Eén
keer wordt als equivalent ‘toepan’ opgegeven (blz. 217). Het lijkt wel of Slauerhoff
zich deze plaats min of meer herinnerde, toen hij op blad [19] met Toe tsjoen het
kust-pidgin Tai pan associeerde. Misschien zien we Slauerhoff in deze notitie de
beslissing nemen, dat de voornaamste bestuurder van Tsjong King in Het leven op
aarde een Toe tsjoen zal zijn, en niet een Tsong-tou.
De volgende drie regels van blad [19] zijn ontleend aan een passage waarin wordt
verteld over een bezoek dat de Taschi-Lama, ‘tibetanischer Papst der lamaischen
Kirche, Stellvertreter des unmündigen Dalai-Lama’ (blz. 314; 295), aan de keizer
brengt. Deze wordt ook ‘der Großlama’ genoemd (bij voorbeeld blz. 315; 295; cf.
Verzamelde Werken, VI, blz. 140). ‘Die ganze finstere Heiligkeit der Tempel begleitete
den Lama. Priester schwangen auf den Wegen, die sonst Karawanen mit Ziegeltee
und Seidenballen zogen, die furchtbaren Handtrommeln: zwei Menschenschädel,
mit den Scheiteln aneinandergeschlossen und fellüberspannt. (...) Von Zeit zu Zeit,
wenn man zur Andacht haltmachte, bliesen die Trompeten aus Menschenknochen;
in einem Bronzeansatz mit weiten Nüstern endeten sie; ihr Tönen erinnerte an das
Wiehern jenes Pferdes, das die Geister in die Freudenhimmel trägt.’ (blz. 318-319;
299)
De laatste notitie uit Döblins roman op dit blad gaat eveneens terug op de
beschrijving van de tocht van de Taschi-Lama: ‘Ungeheuer ragte der Eisgipfel des
heiligen Kailasberges herüber’. (blz. 319; 299) De daaropvolgende aantekening
Lin-Yo is niet uit die roman overgenomen; de bron is ons niet bekend. Van iets later
tijd zijn de twee Romeinse cijfers III, die met blauw kleurpotlood ervoor zijn
geschreven. Dit is met hetzelfde blauw gedaan als de lange horizontale streep op
blad [18]. Zoals in de commentaar bij dat blad al werd opgemerkt, is dit blauwe
potlood door Slauerhoff waarschijnlijk in 1934 gebruikt. Kennelijk wilde hij met de
Romeinse cijfers aangeven, dat zijn aantekeningen over de Kai-las en de Lin-Yo
bewaard moesten blijven voor deel III van de trilogie.
Wanneer het gedichtje onder aan het blad is toegevoegd, is niet uit te maken,
noch hoe Slauerhoff eraan gekomen is. Volgens prof. W.L. Idema te Leiden betreft
het
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zeker geen vertaling uit het Chinees. Wellicht is het dus van de hand van Slauerhoff
zelf.

Blad [20]
Alleen de eerste, derde en vijfde (laatste) aantekening op dit blad zijn ontleend aan
de roman van Döblin. De eerste, paviljoen v. de honderd geuren, en de derde,
Hoa-Kueis, staan in die roman vlak bij elkaar, maar in omgekeerde volgorde.
Een gedeelte van het leger der ‘waarlijk zwakken’ heeft zich afgescheiden en
gaat ertoe over de kuisheidsgelofte op te geven. De mannen begeven zich in de
richting van het vrouwenkamp: ‘Da blickten mit neugierigen und verwunderten Augen
entwichene Ehefrauen den Brüdern entgegen; sie schienen noch immer bedrückt,
daß ihnen die Luft so ungehindert ins Gesicht schlug und jeder ihren Mund sah.
Zwischen blinden Bettlerinnen, Marktweibern schoben sich graziös die galanten
Mädchen, die hellen Tupfen auf dem strahlenden Blumenfeld, die Glückbringerinnen,
Hoa-kueis; ihr Ernst ohnegleichen; um ihr sanftes Wesen schwebte der Hauch des
Pavillons der Hundert Düfte. Im Moos bogen verschüchterte Töchter angesehener
Familien ihre behüteten kleinen Körper; (...)’ (blz. 155; 145).
Het lijkt erop dat Slauerhoff voor ‘Tupfen’ het woord ‘Tücher’ heeft gelezen. Hoe
dit echter ook zij, hij heeft de passage bij Döblin kennelijk verkeerd begrepen. Met
hoofddoeken heeft de tekst niets van doen. Hoa-kuei betekent letterlijk ‘de
uitstekendste onder de bloemen’ en is in romans en novellen een gebruikelijke
benaming voor de duurste courtisanes. Het paviljoen van de honderd geuren is de
benaming voor een tuinpaviljoen. (Mededelingen van prof. W.L. Idema)
Hoe de notitie Tsong fou han hiertussen verzeild is geraakt, is niet uit te maken.
Slauerhoffs bron is ons niet bekend. We vinden het woord terug op blad 45 van
document C-IV en op blad 15 van document C-VII. Daar wordt de hoofdstraat echter
een ‘wijk’ genoemd. Zo ook in Het leven op aarde: ‘Het plein is in een meer
veranderd. De wijk Ts[j]ong Foe Han loopt onder.’ (Verzamelde Werken, VI, blz.
197) Eigenlijk betekent ‘han’: ‘rij winkels’.
Aan deze notities heeft Slauerhoff er twee toegevoegd die hij uit zijn eerder
gemaakte aantekeningen overschreef. De eerste, over de pi, heeft hij letterlijk
overgenomen uit zijn aantekeningen naar het boek van B. Favre, Sociétés secrètes
en Chine (Paris, 1933). De laatste gaat terug op blad [19], en dus indirect op de
roman van Döblin. Nu echter citeert Slauerhoff zichzelf niet letterlijk. Hij voegt eraan
toe: ontstaan:. Deze toevoeging valt niet met de tekst van Döblin te rijmen. Het is
daarom waarschijnlijk dat Slauerhoff deze notitie niet uit Döblin heeft overgenomen,
maar uit zijn eigen papieren, zonder de tekst van Döblin erbij te nemen. Hij lijkt zijn
vroegere notitie nu te interpreteren als: zo is dit (het) brons ontstaan.
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Document B-VIII
Beschrijving
Eén vel postpapier, met watermerk: AMSTEL-BANK | G.H.B. binnen twee cirkels. Links
boven bedrukt met: NIEUWE [dit woord onderstreept en in rood] ARNHEMSCHE
COURANT | TELEFOON 22841 | REDACTIE.
Alleen verso beschreven, met potlood.
Door de editeurs genummerd: [21].

Datering
Ongeveer 1933.

Tekst
+

De daken buigen naar boven De boomen naar beneden.

+

[21]

Commentaar
De herkomst van deze notitie is niet bekend.
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Document B-IX
Beschrijving
Eén schriftvelletje met afgeronde hoeken, gevergeerd papier, gelinieerd; alleen
recto beschreven, met paars potlood en inkt.
Door de editeurs genummerd: [22].

Datering
1933.

Tekst
+1

Seg[h]ers
2
3
Bedorven vleesch wordt roodgeverfd. om 't er frisch te laten uitzien.
4

Zwavelbronnen. 75°. Zeer in trek -

5

‘--- ik heb uw licht noodig - waar is de weg om naar ---- te gaan?[’]
6

7

Luchtspiegelingen -- die voor het oude verwoeste Tai-Ming worden gehouden -

〈+ Logeert in ...〉
een 〈- huis〉 paleis vol weelde, in de winter koud, 〈- slaapz〉 gangen om te
verdwalen. toiletkamers met kostbare voorwerpen en geen kommen - noch
8
handdoeken.
9

10

Kia li - Valsche li. - Yang. wilg, zonneplant.

Commentaar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tekstdeel in paars potlood. Voor Segers: zie commentaar.
Tekst in inkt.
Segers, blz. 204.
Segers, blz. 10. Deze zwavelbronnen bevinden zich in het toenmalige Oost-Mongolië.
Beleefdheidsformule bij het vragen naar de weg; Segers, blz. 14.
In de linker marge van dit tekstdeel staan twee schuine strepen.
Tai-Ming: in oude tijden een stad in Oost-Mongolië; Segers, blz. 15.
Niet aan Segers ontleend; herkomst onbekend.
Ontleend aan B. Favre, Sociétés secrètes en Chine. Origines - Rôle historique - Situation
actuelle, blz. 179; betekent: ‘valse leden van een sekte’, lieden die doen alsof zij sekteleden
zijn, maar het tegendeel bewijzen doordat zij roken en alcohol drinken. Zie document B-VI,
blad [17].
Zie document B-VI, blad [17], noot 4.
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[22]

De naam van de auteur aan wie Slauerhoff de meeste van deze aantekeningen
heeft ontleend, is verkeerd overgenomen. Het betreft P. Arthur Segers, China. Het
volk, dagelijksch leven en ceremoniën, Antwerpen/Amsterdam, 1933; eerder
verschenen als La Chine. Le peuple, sa vie quotidienne et ses cérémonies, Anvers,
1932. Slauerhoff heeft de Nederlandse editie gebruikt.
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Document B-X
Beschrijving
Eén blad, van een schrijfblok van kwartoformaat; gelinieerd; aan één zijde
beschreven, met inkt.
Door de editeurs genummerd: [23].

Datering
1933, of iets later.

Tekst
+

1

Kao tsou, eerste Han - liet de grijsaards van zijn land bijeenkomen, bood hun een
+
banket aan, en zong. begeleid door 120 kinderen, het
[23]
‘Lied van de groote wind’
2
vol zware melancholie, vol voorgevoel v〈- oo〉an de dood van de vorst.
De groote wind verheft zich, de wolken zetten zich in beweging,
Ik heb mijn macht uitgestrekt over het heelal,
Geen helden heb ik meer om de grenzen te bewaken.

___
3

Het rijk van de ge[e]le bron .
de wateren van de onderwereld.
4

Voor het district Tchong King -- is de directeur -- de oudoom van de Toesjoen . Men
moet dus voorzichtig te werk gaan Als de petroleum opspuit gelooven de bewoners dat deze inbreekt in de oude
5
orde vreezen ze vol bijgeloof

Commentaar
De eerste helft van de tekst is ontleend aan: Sung-nien Hsu, Anthologie de la
littérature chinoise des origines à nos jours (Paris, 1933), door Slauerhoff
1
2

3
4
5

Kao tsou, eerste Han: keizer Kau-tsoe was de stichter van de eerste Han-dynastie (206 v.
Chr. - 221 n. Chr.). Voor de bron: zie de commentaar.
In de linker marge van de laatste twee regels staan onder elkaar een kronkellijn en vijf schuine
streepjes, evenals de vijf strepen boven de gehele tekst waarschijnlijk op te vatten als probatio
pennae.
Het rijk van de ge[e]le bron: de wereld van de onderaardse geesten.
Toesjoen: militair gouverneur.
bijgeloof: twee maal onderstreept.
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gerecenseerd in de Nieuwe Arnhemsche Courant van 23 september 1933. Blz. 16
van de ‘Introduction’ vermeldt: ‘Le fondateur des Han Occidentaux, Kao tsou
(247-195),
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après avoir consolidé son empire, retourna, en 195, dans son pays natal. Là, il
rassembla les vieillards de ce pays, leur offrit un festin, et, accompagné de cent
vingt enfants, chanta le Chant du grand vent où transparaît une profonde mélancolie,
peut-être même le présage de la mort du souverain.’
Op blz. 104 staat de Franse vertaling van dit gedicht afgedrukt:
CHANT DU GRAND VENT

Le grand vent s'élève, les nuages flottent.
Après avoir répandu ma puissance par tout l'univers, je retourne dans mon pays
natal;
Comment pourrai-je avoir des héros pour garder les frontières?
KAO TSOU (Lieou Pang), empereur des Han.
Het gedicht is geschreven in 195 vóór Christus.
Of de verklaring van Het rijk van de ge[e]le bron, als de wateren van de
onderwereld, ook uit deze anthologie is overgenomen, is niet zeker. Inderdaad komt
‘Sources Jaunes’ verscheidene keren in de gekozen Chinese teksten voor en wordt
dan in een voetnoot toegelicht, bij voorbeeld op blz. 216: ‘Sources Jaunes, c.-à-d.
sources souterraines, demeure des morts.’ Het is echter een wijdverbreid gegeven
in de Chinese literatuur en kan dus ook uit een ander boek zijn overgenomen. In
ieder geval blijkt hier, dat Slauerhoff de symbolische betekenis voor de Chinezen
van de kleur geel gekend heeft.
De notities onder de streep hebben kennelijk direct betrekking op Het leven op
aarde. Omdat ze onder het citaat uit de anthologie zijn geschreven, moeten ze eind
1933 of begin 1934 zijn opgetekend. Slauerhoff werkte aan de Tsjong King-episode
in 1934 (zie de inleiding op de C-groep en de commentaar bij document B-VII, blad
[18v]). De aantekening over de oudoom van de Toesjoen - in de roman Lao Yin
geheten (in Forum drie maal van de zeven abusievelijk Tsang genoemd) - is echter
niet overgebracht (cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 123-126 en 146-147). Die over
het bijgeloof daarentegen wel. Vergelijking van document C-IV, blad 52-55, met
document C-VII, blad 17-18, en van beide met Verzamelde Werken, VI, blz. 201-203,
laat dit duidelijk zien: de angst voor de geesten uit de onderwereld wordt steeds
meer aangescherpt.
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De C-groep
De derde groep documenten bevat acht voorontwerpen van gedeelten uit Het leven
op aarde. Hiervan neemt document C-VIII een aparte plaats in; het komt verderop
aan de orde. Om de chronologische volgorde te bepalen van de eerste zeven,
moeten we vooral letten op de eigennamen in de tekst, zowel van de steden als
van de personages. Al werkende aan zijn roman, veranderde Slauerhoff deze namen
herhaaldelijk. Zo hebben we al gezien, dat Tsjong King aanvankelijk Tse King wordt
genoemd. Daarnaast kan de voltooide tekst ons tot richtsnoer dienen. Hoe verder
het ontwerp van deze tekst afstaat, hoe ouder het document is.
Langs deze weg kan worden vastgesteld, dat vrijwel alle zeven documenten
ontstaan moeten zijn in de volgorde waarin ze in de roman zijn verwerkt. Slechts
van één zeer kort fragment, C-III, blijft de plaatsing onzeker, omdat van de
eigennamen die erin voorkomen slechts één ook elders wordt gebruikt en omdat
ook overigens geen vergelijking met de andere documenten mogelijk is. Maar
aangezien er evenmin reden is om aan te nemen, dat Slauerhoff dit fragment op
een ander tijdstip zou hebben geschreven dan toen het bij de afwikkeling van de
roman aan de orde moest komen, wordt dit document toch daar in de C-groep
geplaatst waar de volgorde van de episoden erom vraagt.
Document C-I correspondeert met Het leven op aarde, Forum, III, mei 1934, blz.
433, regel 36, tot juni 1934, blz. 566, regel 34, dat is Verzamelde Werken, VI,
Hoofdstuk VII, blz. 85, regel 14, tot blz. 95, regel 5 van onder. Tsjong King heet hier
nog Tse King. Fong Sjen heet Hai Tan. Lang Tsjeou wordt eerst (waarschijnlijk)
Cheng Chow genoemd, vervolgens (waarschijnlijk) twee maal Tung Chow en ten
slotte Tsung Chow. Sylvain wordt nergens vermeld, ook niet onder degenen die
naar de liederen en verhalen luisteren in de heldere sterrennacht op de buiten haar
oevers getreden rivier (vergelijk de tweede helft van blad [3] met Verzamelde Werken,
VI, blz. 89-90), noch onder degenen die met de karavaan uit Tung Chow/Lang
Tsjeou vertrekken (vergelijk blad [7] met Verzamelde Werken, VI, blz. 95).
Document C-II correspondeert met Forum, III, mei 1934, blz. 433, regel 36, tot
juni 1934, blz. 577, regel 3, dat is Verzamelde Werken, VI, Hoofdstuk VII, blz. 85,
regel 14, tot Hoofdstuk VIII, blz. 106, regel 16. Tot blad 32 wordt de naam Tse King
gebruikt, daarna heet de stad Tschong King. De naam Tsung Chow is nu vervangen
door Lang Tsjeu of Lan Tscheou. Fong Sjen heet nog steeds Hai Tan. Sylvain, ten
slotte, wordt tot blad 32 nog steeds niet genoemd, dan echter komt hij opeens wel
voor, alsof hij nooit ontbroken had. Godonow heet hier opeens een paar maal
Holbein, of misschien Holbers.
Document C-III correspondeert met Forum, III, juli 1934, blz. 605, regel 24, tot
blz. 607, regel 6, dat is Verzamelde Werken, VI, Hoofdstuk IX, blz 115, regel 6, tot
blz. 116, regel 26. Vergelijking met andere documenten is hier niet mogelijk. Wel
komt de plaatsnaam Tse King voor.
Document C-IV correspondeert met Forum, III, oktober 1934, blz. 968, regel 37,
tot blz. 1005, regel 21, dat is Verzamelde Werken, VI, Hoofdstuk XIII, blz. 171, regel
31, tot Hoofdstuk XVI, blz. 209, regel 26. Voor de stad wordt hier uitsluitend de naam
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Tschong King gebruikt. Sylvain speelt dezelfde rol als in de roman. Fong Sjen heet
niet meer Hai Tan, maar Liang-ti. De gastheer van Sylvain in Tsjong King heet nog
niet Tsjeng, maar Tsing. De naam van de dienares van Fong Sjen, het tijdelijke
vriendinnetje van Cameron, luidt eerst Téon Ngo (blad 12), daarna Ngan Tseu (blad
21 en 22) en Ngan Tsu (blad 28 en 29), en verandert ten slotte in Ngan Tse (blad
29), zoals zij ook in de roman zal heten.
Document C-V correspondeert met Forum, III, oktober 1934, blz. 1006, regel 3
tot en met regel 25, dat is Verzamelde Werken, VI, Hoofdstuk XVI, blz. 210, regel
9 tot en met 31. Het bestaat slechts uit één schriftvelletje. Het bevat geen van de
bovengenoemde namen, omdat ze niet in de beschreven scène voorkomen, ook
niet in de roman. Het is echter duidelijk dat de tekst aansluit bij het eind van document
C-IV, en vóór C-VII is geschreven.
Document C-VI correspondeert met Forum, III, augustus 1934, blz. 735 tot en
met blz. 752, dat is Verzamelde Werken, VI, Hoofdstuk X, blz. 127, regel 1, tot
Hoofdstuk XI, blz. 145, regel 3. De tekst is vrijwel gelijk aan die van de roman. De
stad heet Tschong King. De gastheer van Sylvain heet nog niet Tsjeng, maar Tsjing
(blz. 45), Tsing (blz. 47) of Oom Tsing (blz. 65). De personages Liang-ti/Fong Sjen
en Ngan Tse komen in dit romangedeelte niet voor.
Document C-VII correspondeert met Forum, III, oktober 1934, blz. 968, regel 37,
tot blz. 1019, regel 19, dat is Verzamelde Werken, VI, Hoofdstuk XIII, blz. 171, regel
31, tot blz. 224, regel 8, het slot van Het leven op aarde. De meeste namen zijn
dezelfde als in de roman. Alleen Fong Sjen heet nog steeds Liang-ti, en Tsjeng
wordt als Tseng geschreven. De dienares van Fong Sjen heet overal Ngan Tse.
Grotendeels staat deze tekst even dicht bij de roman als die van document C-VI.
Voor de datering gaan we uit van de biografische gegevens die het schrijven van
Het leven op aarde betreffen.
Zoals we al hebben gezien, bestudeert Slauerhoff, met het oog op zijn roman,
Géographie universelle, waarschijnlijk van september 1932 tot begin 1933. Daarop
volgen, nog in 1933 wellicht, Sociétés secrètes en Chine van B. Favre, China van
P. Arthur Segers en de anthologie van Chinese literatuur van Sung-nien Hsu.
Op 9 juli 1933 schrijft Slauerhoff aan zijn vriend Terborgh: ‘Ik werk (...) aan het
2e deel van het “Verboden Rijk” [dit is Het leven op aarde], dat, hoop ik, dit jaar af
zal komen. Mijn schip de Amstelkerk ligt voor 2 maanden in het dok. Ik heb dus vrij.
De gage gaat deels door.’ (F.C. Terborgh, Slauerhoff. Herinneringen en brieven,
blz. 13)
In december 1933 vatten Slauerhoff en Albert Helman het plan op samen enige
tijd te gaan werken in het huisje van Helman, niet ver van Barcelona. Over die
decembermaand vertelt Helman:
‘Dan gebeurde voor ons vertrek nog het volgende, dat mij zeer sterk is bijgebleven,
ofschoon ik pas veel later de betekenis ervan te weten gekomen ben. (...) Slauerhoff
stond voor mijn radiotoestel en vroeg geheel onverwachts: “Weet je ook hoe zo'n
ding in elkaar zit?” “Zo ongeveerwel.” “Zou het mogelijk zijn,” vroeg hij toen verder,
“dat iemand die ergens in de wildernis een stuk draad en een paar lampen vindt,
daaruit een
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radio-apparaat kan bouwen?” Mijn mening was: “Dan moet hij toch wel heel handig
zijn.”
‘“Is het helemaal uitgesloten?” vroeg hij nadrukkelijk. Helemaal uitgesloten vond
ik het ook weer niet. En daarmee was de zaak afgedaan, want voor nadere uitleg
interesseerde Jan zich niet meer. Had ik toen kunnen vermoeden, dat deze vraag
betrekking had op het ontwerp van een der laatste episodes van “Het leven op
aarde”, ik had er stellig op gewezen, dat het alles goed en wel is zo'n toestel te
maken, maar dat men ook stroom moet hebben om het te kunnen laten werken,
dus grondstoffen nodig heeft om een batterij te kunnen vervaardigen.’ (Albert Helman,
‘Herinneringen aan Slauerhoff’, in: De Boekenkrant 1940/1941, blz. 2; ook
verschenen in: Ik had het leven me anders voorgesteld. J. Slauerhoff in
vraaggesprekken en herinneringen, blz. 143-144)
Samen reizen ze naar Tanger, waar Helman afscheid neemt. Van maart tot eind
oktober 1934 oefent Slauerhoff daar dan praktijk uit. Over deze periode schrijft
Terborgh: ‘Bij dit uitzicht [vanuit Slauerhoffs huis in Tanger] werd een goed deel van
“Het Leven op Aarde” geschreven.’ (Terborgh, o.c., blz. 20)
Omstreeks 16 juni logeert Slauerhoff bij Terborgh in Algeciras. ‘Hij is voortdurend
met “Het Leven op Aarde” bezig. Het zit hem dwars als alle werk van langen adem.
(...) Schertsend geeft hij een voorbeeld van de perikelen, die “Het Leven op Aarde”
hem bezorgen. Voor de passage van de oliebroncatastrophe had hij uitvoerige
aanteekeningen gemaakt aan de hand van technische lectuur. Hij had gehoopt er
een hoofdstuk mee te vullen, maar bij de uitwerking schrompelde alles tot enkele
pagina's ineen en er moest naar nieuwe stof worden gezocht om het gewenschte
volume te bereiken.’ (Terborgh, o.c., blz. 27-28)
Naar aanleiding van een brief van 26 juni 1934, uit Tanger, merkt Terborgh op:
‘Hij kwam niet dadelijk tot schrijven [namelijk van een brief]; “ik was in een periode
alleen aan 't Leven op Aarde te werken [sic], dat is nu zoowat af”.’ (Terborgh, o.c.,
blz. 35)
In Tanger was Slauerhoff niet voortdurend alleen. Constant van Wessem vertelt,
dat onder anderen Darja Collin en het echtpaar Du Perron komen logeren. Maar er
is nog iemand: ‘Een vriendin uit Zwitserland, de buurvrouw, die hij tijdens zijn kuur
in Merano had leeren kennen, zorgt voor zijn huishouden.’ (Constant van Wessem,
Slauerhoff. Een levensbeschrijving, blz. 90) Over dat verblijf in Merano - november
1931 tot maart 1932 - heeft Van Wessem bericht: ‘Een vriendin komt onder zijn
dictaat bij hem werken, o.a. de vertaling van “Pater Amaro” (voor Querido).’ (o.c.,
blz. 86) En Kelk: ‘Een doktersvrouw, alweer, wonend in een villa naast Helen [Helen
Hille Ris Lambers, bij wie Slauerhoff logeert], werd voor een ogenblik méér zijn
vertrouwde dan de beproefde vriendin van een twintigtal jaren [dit is Helen].’ (C.J.
Kelk, Leven van Slauerhoff, blz. 184) Deze doktersvrouw en vriendin nu was
mevrouw A. Kleissl-Holtus. Zij komt hem dus, na Merano, ook in Tanger terzijde
staan, niet alleen in het huishouden, maar ook weer bij zijn werk. Dit laatste blijkt
uit document C-VII, dat allerlei verbeteringen en aanvullingen vertoont in haar
handschrift, ongetwijfeld weer ‘onder zijn dictaat’. Aan de tweede editeur heeft
mevrouw Kleissl hierover bericht: ‘In elk geval heb ik vele foto's van Jan, verschillende
nam ik in Tanger, waar ik met mijn zoon Erich 5 weken bij Jan logeerde (...).’ (brief
van 5 juli 1937)

Het China van Slauerhoff

130
De data van deze logeerpartij zijn niet precies bekend, maar het bezoek van mevrouw
Kleissl kan wel ongeveer worden bepaald. In document C-VII maakt de episode van
Camerons verblijf bij de nazaten van de Griekse generaal Erybates en zijn
manschappen, allen soldaten van Alexander de Grote (cf. document B-II, blad [5]),
nog deel uit van de ‘Epiloog’. Nog in een brief van 11 juli 1934 (volgens het
poststempel), aan Jo Landheer, vraagt Slauerhoff, kennelijk met het oog op deze
episode: ‘Kun je mij ook wat Grieksch aandoen? Zooals je in t slot v/h leven op
aarde zult zien, verlaat ik China en ga weer naar Hellas. Wat zal Boutens juichen!
Of vind[t] hij dit onbelangrijk bij zoo'n barbaar als ik? (...) Ik heb op t oogenblik lieden
uit Merano, die vinden t hier prachtig (paying guests de praktijk is nog nietes!)’
(afschrift in het bezit van K. Lekkerkerker).
Deze brief - het antwoord van Jo Landheer is niet bewaard gebleven - maakt
duidelijk dat de vijf weken durende logeerpartij van mevrouw Kleissl en haar zoon
ongeveer in de maand juli viel en dat toen ook de laatste hand aan document C-VII
is gelegd. Slauerhoffs mededeling van 15 juli 1934 aan Terborgh: ‘Literair heb ik
niet veel anders gewrocht dan het Leven op Aarde eindelijk afgemaakt. Oef!’
(Terborgh, o.c., blz. 35) moet dan ook in dit licht worden gelezen. Bovendien wilde
de directeur van Nijgh & Van Ditmar, D. Zijlstra, blijkens een brief van Slauerhoff
aan Zijlstra's secretaresse, die hierna in extenso wordt weergegeven, de complete
kopij op 15 juli persklaar in zijn bezit hebben, ongetwijfeld met het oog op omvangen kostenberekening van de boekuitgave. Half juli was Slauerhoff zeker nog van
plan, de ‘Griekse’ episode in de ‘Epiloog’ te handhaven. De beslissing om deze
episode te schrappen - en haar waarschijnlijk voor deel III te reserveren - zal pas
ongeveer in augustus, of zelfs in september zijn gevallen. Pas toen werd het werk
aan de roman definitief afgesloten.
Hiermee is de voltooiing van document C-VII tamelijk nauwkeurig gedateerd: half
juli 1934. Wanneer Slauerhoff eraan begonnen is, is ook vrij precies vast te stellen,
en wel aan de hand van genoemde brief aan de secretaresse van zijn uitgever.
Deze brief dateert van 21 juni 1934 en daarin is sprake van het slotgedeelte van de
roman dat Slauerhoff zelf zal overtypen indien de directiesecretaresse daartoe geen
tijd mocht hebben; maar hij verwacht eerst nog antwoord, alvorens met het typen
te beginnen. Dit antwoord zal Slauerhoff op zijn vroegst op 28 juni in Tanger hebben
bereikt, en het zal negatief zijn geweest. Met het oog op de deadline van 15 juli zal
hij met het typen van document C-VII dus kort na ontvangst van de brief begonnen
zijn.
Voor de datering van de andere documenten moeten we onder meer de
voorpublikatie van de overeenkomstige romanpassages in Forum in aanmerking
nemen. Document C-I heeft uiteindelijk geleid tot publikatie in het mei- en het
juninummer van dat tijdschrift, evenals document C-II. Document C-III kwam eveneens in gewijzigde vorm - in het julinummer. Gezien de al eerder genoemde
gegevens over Slauerhoffs voorbereidende studies, zullen deze documenten dus
geschreven zijn tussen januari 1933 en eind april 1934. Gelet ook op de mededeling
van Helman, dat Slauerhoff in Malaga aan ‘de middelste hoofdstukken’ van zijn
roman bezig was, mogen we document C-II misschien wel op begin 1934 dateren,
althans vanaf blad 32, als de naam Tse King is vervangen door Tschong King en
ook Sylvain tot de personages is gaan behoren. In 1933 zal Slauerhoff dan
voornamelijk aan het begin van Het leven
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op aarde hebben gewerkt. Ook C-I, met zijn onzekere naamgevingen en nog zonder
Sylvain, zal dus van 1933 zijn.
De tekst van document C-III beslaat alleen de rectozijde van een blad (blad [18]
van document B-VII). De versokant is gebruikt voor aantekeningen. Hiervan bestaat
de eerste helft uit notities naar Döblins roman Die drei Sprünge des Wang-lun,
vervolgens komen enige aantekeningen waarvan de herkomst ons niet bekend is,
en onder aan het blad treffen we een schets van de plattegrond van Tcheng-tou
aan, overgenomen uit Géographie universelle. Nu is al wel gebleken dat Slauerhoff,
terwijl hij aan zijn roman schreef, voortging zich te documenteren, niet alleen voor
Het leven op aarde, waaraan hij toen, in 1933, werkte, maar ook met het oog op
het derde deel. De streep door de romantekst van C-III wijst erop dat deze tekst het
eerst werd geschreven. Toen Slauerhoff de versie waarvan blad [18] recto deel
uitmaakte, had verwerkt in een nieuwe versie, had hij die oude niet meer nodig; hij
deed die weg. Blad [18] echter gebruikte hij voor nieuwe notities. Na een streep
door de tekst te hebben getrokken, werd de versozijde voor deze notities benut. Dit
betekent dat het romanfragment op blad [18] recto kort vóór die aantekeningen moet
zijn ontstaan, die alle uit 1933 dateren. Ook C-III moet dus in 1933 worden geplaatst,
en wel na C-I, maar vóór C-II, gezien de plaatsnaam Tse King. De documenten C-I
en C-III zouden dus beide tot dezelfde versie van Het leven op aarde kunnen
behoren, C-II tot de daarop-volgende.
De documenten C-IV en C-V zijn voorontwerpen van C-VII. Document C-VI
vertegenwoordigt een romangedeelte dat aan C-VII voorafgaat, maar tekstueel staat
het even dicht bij de definitieve tekst als document C-VII, althans even dicht als de
bladen[1] tot en met [17], [22] tot en met halverwege [30], en [34] onderaan tot en
met [35] van dat document. Het is dan ook aannemelijk te veronderstellen dat C-IV
en C-V het eerst zijn geschreven, en dat Slauerhoff zich daarna zette aan het
schrijven van de (vrijwel) definitieve teksten van C-VI en C-VII, de laatstgenoemde
op basis van C-IV en C-V.
Deze veronderstelling wordt bevestigd door de datering van C-VI. Dit document
is via Uitgeverij Reflex te Utrecht aangekocht door de Leidse Universiteitsbibliotheek
(signatuur: BPL 2898). Tegelijkertijd verwierf die bibliotheek twee aan het document
toegevoegde brieven, die dezelfde signatuur hebben gekregen. Beide brieven zijn
gericht aan mejuffrouw Titia van Dijk, die in 1934 als directiesecretaresse werkzaam
was bij Nijgh & Van Ditmar, de uitgeefster van Forum en van Slauerhoffs romans.
De eerste brief is geschreven door Slauerhoff, de tweede door Du Perron. Beide
handelen over kopij van Het leven op aarde. De brief van Slauerhoff luidt als volgt:
Briefhoofd: DOCTEUR J. SLAUERHOFF | RUE GARIBALDI, 6 | (PLACE DE MARSHAN) |
CONSULTATIONS: | de 11 à 12 et de 3 à 5 | TÉLÉPHONE: |
Datum: Tanger ce - 21 Juni 34
‘Zg Mej v. Dijk
U hebt zich bewonderenswaardig door mijn handschrift heen geworsteld: bijna
geen fouten! Alle hulde, het is voor mij buitengewoon veel waard dat u er zoo mee
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vertrouwd bent. Ik hoop in de toekomst nog gebruik - geen misbruik - er van te
maken. Niet meer voor zoo omvangrijk werk bedoel ik - maar toch soms wel.
Hierbij het vervolg. en het slot hoop ik U over een paar weken te zenden. Misschien
tik ik het echter zelf! 〈- Wilt〉 Schrijft u over een dag of tien eens hoever U bent Mijnheer Zijlstra wil 15 Juli de persklare copy hebben. Of dat gaat wat mij betreft weet ik nog niet zeker maar ik denk het haast wel. Maar wat U betreft?
Als het U te veel lijkt (er komen nog 30 à 40 pag type bij) schrijft U dan p.o. even.
Dan zal ik probeeren de rest zelf te tikken. Ik hoop dat U hier even goed uitkomt als
uit het vorige.
Nogmaals dank en waardeering Met vriend groet
Uw dw
JSlauerhoff’
Naar aanleiding van deze brief kan het volgende worden opgemerkt. Mejuffrouw
Van Dijk heeft zich belast met het overtikken van kopij van Slauerhoff, die haar in
handschrift was toegestuurd. Op 21 juni 1934 zond Slauerhoff haar nieuwe kopij.
Dat moet in de eerste plaats document C-VI zijn geweest. Dit document omvat
immers exact het romanfragment dat in het augustusnummer van Forum is
gepubliceerd (blz. 735-752). Gezien de datum van de brief, zal document C-VI dus
tot stand zijn gekomen in de eerste helft van juni 1934, of reeds eerder.
De tweede alinea spreekt van het vervolg van vroegere kopij, dat bij de brief is
gevoegd, en van het slot, dat over een paar weken zal volgen; dat slot zou Slauerhoff
dan waarschijnlijk zelf tikken. Document C-VII moet dus de doorslag zijn van het
inderdaad door Slauerhoff getikte slot. Gezien zijn verzuchting in een brief aan
Terborgh, van 15 juli 1934: ‘Literair heb ik niet veel anders gewrocht dan het Leven
op Aarde eindelijk afgemaakt. Oef!’, heeft hij dit slot, het typoscript waarvan document
C-VII de doorslag is, half juli aan mejuffrouw Van Dijk opgestuurd. Het werd
gepubliceerd in het oktobernummer van Forum, blz. 968-1019. Dat de bladen [18]
tot en met [21] van dit document nog aanzienlijk afwijken van de corresponderende
tekst in Forum en de bladen [30] tot en met [34], de Gandhâra-episode bevattende,
in Forum zelfs niet voorkomen, is niet verwonderlijk. Slauerhoff bracht op de
drukproef wel vaker ingrijpende veranderingen aan. Ook is de mogelijkheid niet
uitgesloten dat hij een gewijzigd gedeelte van de tekst heeft nagezonden; het slot
van de roman behoefde immers eerst begin oktober te verschijnen.
Echter, de Forum-publikatie in het oktobernummer is langer, het slotfragment
begint daar niet op blz. 968, maar op blz. 959, bij de aanvang van Hoofdstuk IV (in
de roman Hoofdstuk XII). Ook in het septembernummer heeft een fragment gestaan,
op blz. 822-838, dat nauwkeurig aansluit bij document C-VI. Dit zou kunnen
betekenen dat Slauerhoff op 21 juni mejuffrouw Van Dijk méér heeft doen toekomen
dan alleen document C-VI. Er zou dan nog minstens een cahier zijn geweest, met
de kopij voor het septembernummer en het begin van het slotfragment uit het
oktobernummer. Dit cahier is niet overgeleverd. Maar het zou ook kunnen betekenen
dat Slauerhoff meer heeft overgetypt dan de tekst van document C-VII. Dit laatste
echter moet als uitgesloten worden geacht. Immers de door de editeurs genummerde
bladen [28] tot
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en met [32] van document C-VII zijn door Slauerhoff met potlood genummerd: 27
tot en met 31. Kennelijk heeft Slauerhoff alleen de oorspronkelijke kopij gepagineerd
en waren de genoemde vijf bladen op de verkeerde stapel terechtgekomen. Later
zullen ze, vermoedelijk door mevrouw Kleissl, weer bij de originelen op de goede
plaats zijn gelegd. Had Slauerhoff dus meer getypt, dan hadden de vijf bladen een
veel hoger paginacijfer moeten dragen.
De datering van de bij elkaar behorende documenten C-IV en C-V (voorontwerpen
voor C-VII) volgt uit die van document C-VI. Aangezien zij, zoals gezegd, eerder
geschreven zullen zijn dan C-VI, zal hun tijd van ontstaan vallen in het begin van
Slauerhoffs verblijf in Tanger, dus tussen maart en juni 1934.
Document C-VIII, ten slotte, neemt in de C-groep een aparte plaats in. De tekst
wijkt namelijk in hoge mate af van die van de roman, veel meer dan enig ander
document uit deze groep. Daardoor wijst C-VIII enigszins vooruit naar de D-groep,
de teksten die verband houden met deel III van de trilogie. Toch moet ook dit
document een voorontwerp van de uiteindelijke tekst genoemd worden, maar alleen
van blz. 211 uit Verzamelde Werken, VI, corresponderend met Forum, III, oktober
1934, blz. 1006, regel 27, tot blz. 1007. In beide gevallen gaat het om het begin van
de ‘Epiloog’.
We hebben met reden kunnen veronderstellen dat de eerste zeven documenten
zijn ontstaan in de volgorde waarin hun equivalenten in de roman zijn verschenen.
Eerst C-I, in 1933. Daarop C-II, een bewerking van C-I; omdat vanaf blad 32 de
naam Tse King vervangen is door Tschong King - en ook Sylvain voor het eerst ten
tonele verschijnt - hebben we het gesteld op eind 1933 en begin 1934. C-III moet
wel uit dezelfde tijd stammen; ook daar luidt de naam van de stad nog Tse King.
Te beginnen met C-IV echter wordt uitsluitend de naam Tschong King gebruikt;
Slauerhoff bevindt zich dan, sinds maart 1934, in Tanger. Ook in document C-VIII
treffen we de naam Tschong King aan. Gezien echter het grote verschil met de
uiteindelijke tekst, zal het op ongeveer januari 1934 moeten worden gedateerd.

Het leven op aarde werd in boekvorm gepubliceerd in november 1934. De
bovengenoemde brief van E. du Perron aan mejuffrouw Van Dijk
(Universiteitsbibliotheek te Leiden; signatuur: BPL 2898), laat op de voorbereidingen
hiertoe enig licht vallen.
Blocnote-vel, geen briefhoofd.
Datum: Parijs, 26 Juli.
‘Geachte Juffrouw van Dijk,
e

e

Gelijk hiermee zend ik u 2 pakken. Het 1 bevat de proeven van het 1 deel van
Slauerhoff's boek. Ik heb niet alles nagezien, omdat ik daarvoor geen tijd heb, maar
wel alle correcties van Slauerhoff zelf (van het andere stel copy) erop aangebracht.
Verder de hoofdstukken ingedeeld; er zijn er nu 8.
Slauerhoff schreef mij dat deze proeven niet meer naar hem hoeven te gaan. Er
is dus één ding te doen: zich precies te houden aan dit stel proeven dat ik u nu zend.
Zou u
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zelf de laatste correcties dan willen controleeren en misschien ook op eventueele
drukfouten letten? Ik vraag u dit omdat ik weet dat het oorspr. MS. geheel door uw
e

handen is gegaan. Het 1 deel is daarmee dan klaar.
e

e

Het 2 pak bevat het heele 2 deel: in proeven en in MS. - minus het ontbrekende
fragment dat ik tot dusver noch van u noch van Slauerhoff ontving. Met de beste
wil kan ik mij op het oogenblik hier niet aan wijden. Het beste is dus dat u deze tekst
persklaar maakt, zooals u het de vorige copy deed, en mij en Slauerhoff dan proeven
e

zendt van alles wat tot het 2 deel behoort.
Dit lijkt mij ook de snelste manier. Maar ± 15 Aug. ga ik van Parijs weg. Van ± 25
Aug. tot 10 Sept. ben ik echter in Tanger bij Slauerhoff.
Met vriendelijke groeten hoogachtend,
EduPerron’
Uit deze brief blijkt dat met de boekuitgave al in de tweede helft van juli een begin
werd gemaakt, dat wil zeggen toen de publikatie in Forum was gevorderd tot aan
het tweede deel van de roman (julinummer, blz. 604). Op 26 juli zendt Du Perron
aan mejuffrouw Van Dijk de door hem gedeeltelijk gecorrigeerde drukproeven van
het eerste deel. Wat met het andere stel copy wordt bedoeld, waarop Slauerhoff
zijn correcties had aangebracht, die dan vervolgens door Du Perron op de drukproef
overgebracht zijn, is niet direct duidelijk, zomin als de betekenis van proeven in het
begin van de derde alinea van de brief. Deze moeilijkheden worden echter opgelost,
als we ervan uitgaan dat de drukproeven voor de Forum-publikatie zijn gebruikt als
kopij voor de boekuitgave, zoals dit bij Het verboden rijk het geval is geweest (zie
de ‘Verantwoording’ in de elfde druk, 1982, blz. 155). Dan zijn met het andere stel
copy de finale drukproeven bedoeld voor de publikatie van het eerste deel van de
roman in Forum, of de vellen met de desbetreffende reeds in Forum afgedrukte
tekst. Hierop had Slauerhoff zijn nieuwe verbeteringen aangebracht, die dan
vervolgens door Du Perron zijn overgebracht in de drukproef voor de boekuitgave.
Ook van het tweede deel waren op 26 juli reeds drukproeven voor de
tijdschriftpublikatie voorhanden, namelijk van de tekst in het julinummer, blz. 604-617,
en van die bestemd voor het augustusnummer, dat op 2 augustus verscheen (Menno
ter Braak / E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940, deel III, blz. 18). De rest van
Het leven op aarde zou pas in het september- en het oktobernummer verschijnen.
Hiervan was op ongeveer 15 juli de kopij aanwezig in typoscript.
Op 26 juli was dus de eerste drukproefserie voor het eerste deel van de
boekuitgave grotendeels gecorrigeerd. Ook de indeling in hoofdstukken, die in Forum
vanaf het aprilnummer achterwege was gebleven, was op de proef aangebracht.
De rest werd aan de zorg van mejuffrouw Van Dijk overgelaten.
Hoe het met het tweede deel zou gaan, is ten dele uit de brief af te leiden.
Mejuffrouw Van Dijk krijgt de opdracht de drukproef van dit deel te corrigeren en de
tekst verder persklaar te maken, omdat Du Perron daar niet de tijd of de lust toe
had, en vervolgens een nieuwe proef van de gehele tekst van het tweede deel zowel
aan Du Perron als aan Slauerhoff op te zenden. Het u in de voorlaatste alinea van
de brief moet men interpreteren als ‘bij u ten kantore’. Het was niet mejuffrouw Van
Dijk, maar de
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correctrice van Nijgh & Van Ditmar die de proeven las. Het zetsel van Forum werd
gebruikt voor de boekuitgave en moest daartoe opnieuw worden opgemaakt omdat
de zetspiegel van de boekuitgave minder regels bevatte. Het moet daarom duidelijk
zijn, dat de proeven waar Du Perron van rept in het begin van de voorlaatste alinea
van zijn brief, bestemd waren voor Forum, althans waar het gold het tekstgedeelte
dat nog moest verschijnen in de afleveringen van augustus, september en oktober.
Het zetsel kon eerst worden opgemaakt voor de boekuitgave nadat de tekst in Forum
was afgedrukt.
In dit verband vraagt een zinsnede in de brief van Du Perron de aandacht: ‘minus
het ontbrekende fragment dat ik tot dusver noch van u noch van Slauerhoff ontving.’
Waarschijnlijk moeten we deze zinsnede in verband brengen met wat Terborgh
heeft opgemerkt over Slauerhoffs worsteling met zijn romanstof, waarvan hij getuige
was toen Slauerhoff in juni 1934 bij hem in Algeciras logeerde: ‘Schertsend geeft
hij een voorbeeld van de perikelen, die “Het Leven op Aarde” hem bezorgen. Voor
de passage van de oliebroncatastrophe had hij uitvoerige aanteekeningen gemaakt
aan de hand van technische lectuur. Hij had gehoopt er een hoofdstuk mee te vullen,
maar bij de uitwerking schrompelde alles tot enkele pagina's ineen en er moest naar
nieuwe stof worden gezocht om het gewenschte volume te bereiken.’ (F.C. Terborgh,
Slauerhoff. Herinneringen en brieven, blz. 28) Welke stof heeft Slauerhoff in die
laatste maand nog toegevoegd?
Zoals uit de documenten B-I en B-II al gebleken is, heeft Slauerhoff een trilogie
willen schrijven. Al werkende aan zijn romans moet hij tot het besluit zijn gekomen
de ‘tocht naar het binnenland materieel’ in deel II te behandelen en de ‘ideële tocht
naar het binnenland’ in deel III. Het is niet onwaarschijnlijk dat nog in het begin van
Slauerhoffs verblijf in Tanger de ‘oliebroncatastrophe’ het slot van deel II had moeten
uitmaken; het zou een waardig slot zijn geweest. Document C-VIII, dat in het begin
van 1934 moet zijn geschreven, ondersteunt deze veronderstelling. Hier lijkt in brede
lijnen een aanvang te worden gemaakt met een nieuw deel, de ‘ideële tocht naar
het binnenland’, als vervolg op de geschiedenis in Tsjong King. Zoals Het leven op
aarde nu voor ons ligt, volgt op de oliebroncatastrofe alleen een ‘Epiloog’, die over
het begin van die ideële tocht in sterk gecondenseerde vorm vertelt. De stof heeft
er een ander karakter dan in de rest van de roman. Tegenover de ‘concrete’
handelingen van de eerste zestien hoofdstukken staan de droomachtige, meer
‘abstracte’ handelingen van dit afsluitend hoofdstuk. Ongetwijfeld bevat deze ‘Epiloog’
de pas in juni en juli aan deel II toegevoegde stof, waarmee als het ware vooruit
werd gegrepen op deel III. Zoals gezegd, voelde Slauerhoff zich in 1934 ‘nog niet
rijp’ voor dat deel (Terborgh, o.c., blz. 41; zie ook de Inleiding op onze uitgave).
Maar de plannen lagen gereed. In eerste instantie heeft Slauerhoff in deze ‘Epiloog’
ook de reeds lang voorgenomen Gandhâra-episode opgenomen, wel een aanwijzing
hoe na deze episode hem aan het hart lag. Zelfs stuurde hij deze toegevoegde stof
nog mèt het Gandhâra-verhaal naar mejuffrouw Van Dijk (document C-VII), kort
vóór 15 juli. Op 26 juli had Du Perron de ‘Epiloog’ echter nog niet ontvangen, noch
van Slauerhoff, noch van mejuffrouw Van Dijk. De reden moet onder meer zijn
geweest, dat Slauerhoff de Gandhâra-episode alsnog wilde schrappen, om haar
voor deel III te bewaren.
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Samenvattend krijgen we het volgende overzicht:
Document C-I is geschreven in 1933; het is een voorontwerp van:
Document C-II, geschreven eind 1933 tot januari 1934, een voorontwerp dat
uiteindelijk heeft geleid tot publikatie in Forum, mei en juni 1934;
Document C-III, geschreven eind 1933; het is een voorontwerp dat uiteindelijk
heeft geleid tot publikatie in Forum, juli 1934, blz. 605-607 boven;
Document C-IV en Document C-V, geschreven tussen maart en juni 1934; zij zijn
een voorontwerp van document C-VII;
Document C-VI, geschreven juni 1934, kopij voor de uitgever die ten behoeve
van Forum, augustus 1934, door mejuffrouw Van Dijk werd uitgetypt;
Document C-VII, geschreven juni tot 15 juli 1934, (doorslag, deels handschrift,
van) kopij voor de uitgever ten behoeve van Forum, oktober 1934;
Document C-VIII, geschreven eind 1933 of begin 1934; het is een voorontwerp
van document C-VII en wijst vooruit naar de D-groep.
26 juli 1934: de eerste drukproefserie voor het eerste deel van Het leven op aarde
is grotendeels gecorrigeerd; de drukproeven van de publikatie in Forum of de in
Forum afgedrukte tekst dienen als drukkerskopij;
Juli/augustus/september 1934: ingrijpende verandering door Slauerhoff in de kopij
voor het oktobernummer van Forum, met name schrapping van de Gandhâra-episode
uit document C-VII;
Oktober 1934: de laatste Forum-publikatie verschijnt;
November 1934: verschijning van Het leven op aarde in boekvorm.
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Document C-I
Beschrijving
Doormidden gescheurde vellen van een schrijfboek van folioformaat, totaal dertien
halve bladen; gelinieerd.
De eerste tien halve bladen en het dertiende halve blad zijn alleen recto
beschreven, het elfde en het twaalfde halve blad zijn recto en verso beschreven;
alles met inkt.
Nummering en samenhang:
Eerste 1 (door Slauerhoff genummerd), bovenhelft;
ba
ld-heft:l
Tweede [1] (door de editeurs genummerd), benedenhelft van 1;
ba
ld-heft:l
Derde 〈- 2〉 1a (door Sl.), bovenhelft;
ba
ld-heft:l
Ve
i rde [1a] (door ed.), benedenhelft van 1a;
ba
ld-heft:l
Vijfde 2 (door Sl.), bovenhelft;
ba
ld-heft:l
Zesde [2] (door ed.), benedenhelft van 2;
ba
ld-heft:l
Zevende [3] (door ed.), benedenhelft;
ba
ld-heft:l
Achste
t 〈- 3〉 4 (door Sl.), bovenhelft;
ba
ld-heft:l
Negende 5 (door Sl.), bovenhelft;
ba
ld-heft:l
Teinde 6 (door Sl.), bovenhelft;
ba
ld-heft:l
Elfde [6] (door ed.), benedenhelft van 6;
ba
ld-heft:l
Twaa
dfle 7 (door Sl.), bovenhelft;
ba
ld-heft:l
Deitrnde [7] (door ed.), benedenhelft van 7.
ba
ld-heft:l

Opmerking: Waarschijnlijk is het derde blad, met de ontbrekende bovenhelft,
toegevoegd nadat 4 was geschreven, of tijdens het schrijven van 4. Blad 4 had
immers aanvankelijk het nummer 3; dit is veranderd in 4. De nummering van 5 was
onmiddellijk correct.

Inhoud
Het betreft hier een voorontwerp voor Het leven op aarde, en wel Verzamelde
Werken, VI, blz. 85, r. 14 tot blz. 95, r. 5 van onder.
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Datering
1933.

Tekst
+

1

Tai hai VII
+

1

In 't begin van de vaart waren hier en daar nog stukken land die gelijk lagen met
het water - die ons dwongen tot groote omwegen □ Maar 〈- verderop〉 de rivier rees
hoe langer hoe meer. en de groote vlakte was veranderd in een eilandrijk - waar
Japan jaloersch op kon zijn - Dorpen tempels en kloosters waren de grootste eilanden
deze

1

Tai hai: de naam die Slauerhoff aan Shanghai geeft in Het leven op aarde.
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voeren wij van verre voorbij - in tempels en kloosters had men meestal zelf wel
voldoende voorraad - De dorpen waren gevaarlijker naarmate ze meer afgelegen
lagen en meer uitgehongerd geld was er niet en honderd boeren zouden zich laten
dooden door de kogels om voedsel te krijgen. dat zou onze munitievoorraad 〈- Niet〉
uitputten - en Hsioe wilde het eigenlijk niet tot schieten laten komen. dit kon hem
later voor 〈- de justitie〉 〈+ het gerecht〉 brengen〈-, het〉 en dan kon het veel geld
kosten Alleenliggende 〈+ groote〉 hoeven en kleinste gehuchten waren beter geschikt
Meestal begon Hsioe met een handvol te geven aan de boer die t eerste de jonk
bereikte - dan verdere uitdeeling te weigeren - 〈- en weg〉 〈- en weg te〉. Allen gaven
voor geen geld te 〈- be〉 hebben en Hsioe begon weg te varen - Dan kwamen uit
vodden, die ze tusschen kleeren en huid. onder de oksel, of in een gordel droegen,
+
de laatste dollars || voor den dag. Andren kwamen met gouden en jaden voorwerpen
- Enkele[n] boden kinderen en jonge vrouwen te koop - Hsioe echter nam alleen +[1]
〈- goud en〉 geld en goud en kunstvoorwerpen als ze hem bizonder bevielen Zeker was ieder van ons voor zich gekant tegen deze soort koophandel. en later
was het 〈+ steeds〉 de vraag waarom wij er ons niet tegen verzetten □ Maar wij
kenden elkaar niet - en konden nauwelijks met elkaar spreken. Op een Na kwam
2
uit Shantung - Haitan uit het Zuiden van Ho nan - zij 〈- kenden〉 〈+ spraken〉 elkanders
taal niet. 〈- en ik geen van beide -〉 Haitan kende geen engelsch wel een honderdtal
karakters - 〈- maar er ontstond al schrijvend natuurlijk geen diepere verstandhouding
-〉
3
〈- En〉 maar deze waren meer 〈- toepasselijk〉 〈+ geschikt〉 om begrippen over de
zedeleer uit te drukken, dan om gedachten te wisselen over onze lotgevallen
Godon[n]ov kende engelsch maar ik sprak nooit met hem van den beginne af
was ik met een mateloos wantrouwen tegen hem vervuld - hoe ook zijn uiterlijk toch
eerder lach en medelijwekkend was.
〈- Tartaar schouderoptrekken etc.〉
+
Wij waren allen met stokken gewapend met 〈- lan〉 scherpe punten in drie〈+
kantige〉 〈+ snijdende〉 schachten - Al te opdringerige boeren stieten wij steeds
〈- 2〉 1a
van het schip af - Het was een gevaarlijk bedrijf tusschenbeide[n] slaakte een
gewonde een gebrul van woede en hitste de anderen op - met geweld te nemen Soms waren wij door twintig booten tegelijk omringd het was dus gemakkelijk genoeg
geweest - Maar niemand wilde de eerste zijn - En werd het gevaarlijk drongen
enkelen op - dan gaf Hsioe Hai tan een teeken en zij wierp haar gewaad open en
4
toonde sikkel en pijlen in t rood op haar zwart onderkleed Velen schenen dan door die laatste 〈- opfli〉 opflikkering van woede wanhoop en
verzet. volkomen uitgeput - en lieten zich vallen in de schuit of 〈- ont〉 overboord.
Niemand deed moeite hen te redden. Later kwamen 〈- ze〉 de boeren alleen nog als
smeekelingen - Ze lieten vrouwen en kindren zien - naakt - de borstkassen als
kooien -

2
3
4

Haitan: in Het leven op aarde heet zij Fong Sjen.
Dit tekstdeel vanaf maar staat aan het eind van de vorige regel.
Het teken van een bepaalde roversbende; cf. document B-VI.
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5

zoo diep waren de tusschenribsruimten - ontvleeschte gezichten waarin alleen nog
de oogen leefden de mond in een slappe grijns half open bleef staan +
De eerste dagen kon ik niet eten〈- ,〉 〈+ .〉 Alles wat ik nam veranderde in een
verwijt dat ik mij voedde - die t leven niet liefhad terwijl [〈+ ik〉] duizenden die niets +[1a]
dan 't leven hadden. stierven. □ Ik bewaarde mijn deel en gaf het weg. Toen
Hsioe dit zag 〈- verbood hij het -〉 na een paar dagen 〈- ik mocht〉 〈+ verbood hij〉 ik
bedierf de handel. □ Maar 〈- na een paa〉 toen was mijn medelijden al voorbij - en
honger had mij zoo in zijn macht - dat ik betreurde weggegeven te hebben. Want
Hsioe gaf ons ook niet veel. □ En ik zag ze niet meer, de hongerenden die in hun
hulken zaten en de handen uitstrekten - ik zag niets dan de groote grijze watervlakte,
ik wist dat daar duizenden waren die hongerden die stierven - maar dat was niets,
niets meer dan dat een vogel neerzat en opvloog niets meer dan een windstoot een rimpeling van het water - Ze waren er niet 〈- ze war〉 〈+ meer〉 dan de bladeren
de korrels van de grond - ze kwamen en gingen, niet alleen de menschen de
gezinnen maar ook de generatie's, alleen de vlakte bleef, nu eens dor bruin en droog
- dan weer drabbig en overstroomd - soms nam de rivier door een nuk een andere
loop maar over de heele verte bleef het eender - Ik kende geen medelijden en
weerzin meer. 〈- alleen op andere wijze〉 Maar toch +

〈- Tai hai VII〉
+

2

Ik had een groot verlangen. eens een van de kleine meisjes die de ouders met
opgestrekte armen aanboden, te koopen Ik wist niet wat 〈- een〉 〈+ ik met een〉 schepseltje met stokbeentjes smal geel
gezichtje schuine oogjes kuifje op t voorhoofd en zorgelijk samengeknepen mondje
〈- voor aantrekkelijks had〉 〈+ zou moeten aanvangen〉. Maar ik kon mij niet
weerhouden er soms een in handen te nemen te betasten en dan aan de ouders
terug te geven met een kleine aalmoes.
□ Hoewel wij veel rijst en mais verkochten werd 〈- de schee〉 de diepgang van het
schip niet veel minder. Dat bevreemd[d]e mij wel eens. Op een na en Haitan
verdiepten zich er natuurlijk niet in en wat Godon[n]ow er van dacht weet ik niet. □
Maar als men Hsioe op het voordek zag zitten in zijn zware stoel het kwabbig lichaam
in een 〈- k〉wijd overkleed - dan 〈- was〉 〈+ leek〉 het 〈+ haast〉 duidelijk - dat het schip
〈- z〉 niet opkomen kon - □ Hij deed meestal of alles hem niet aanging, 〈- een〉 maar
toch was hij het die 〈- alles〉 tot in de kleinste bizonderheden de route regelde en de
prijzen en de hoeveelheid die zou worden verkocht 〈- Op een 〈- nacht〉 〈+ avond〉 ontwaakte hij tot grootere〉
+
Op een dag werd hij plotseling levendig. Hij sprak lang en druk met de schipper
+
deze voer uit 〈- in 〈- een〉de sloep - kwam terug - 〈- en sprak〉 en voer naar〉 al
[2]
peilend - terwijl Hsioe met zijn kijker de kim afzocht - Plotseling kwam de sloep
in groote haast terugroeien - en werd haastig binnen boord geheschen. 〈- Wind was
er bijna niet〉 Het

5

ontvleeschte: deze vorm komt bij Slauerhoff naast ontvleesde voor. Zie Archipel, eerste druk,
blz. 41: ‘als de ontvleeschte van een melaatsche’. Zie ook document C-II, blad 6; daar
eveneens de vorm met t gevolgd door een substantief met een t-klank.
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was bijna bladstil - de 〈- wind die〉 Oostenwind die zoo lang de jonk had
voortgedreven en de wateren opgestuwd was ergens anders heen gegaan Het groote rietmatten zeil was van geen nut. 〈- maar〉 de groote riemen aan de
boeg werden uitgelegd - aan beide zijden werd geboomd en langzaam kwam de
plompe jonk in beweging en trachtte het verlaten stroombed van de rivier weer te
bereiken. Maar dat was ver weg. In de nacht werd geankerd. Voortdurend dreven ons takken daken huisraad, lijken
van mensch en vee voorbij meegezogen met het water. maar tegelijk met het
opkomen van de maan kwam er stilstand, zoo volkomen dat het water niet meer
rimpelde 〈+ 〈- Daarna ging het tij〉 Daarna vloeide het terug〉 - En Hsioe kreeg weer
hoop. Het werd stiller en stiller en het vuil bezonk, na een tijd lag het spiegelbeeld
van de maan. wel dof maar toch duidelijk 〈- in〉 〈+ diep in〉 het water.
+
[De bovenhelft van dit blad ontbreekt.]
+

[3]

het rad van het zijn is verder gewentel[d]
〈- de menschen〉 〈+ nog〉 [open ruimte] zijn de menschen
Hij herhaalde het eenige malen en bracht nauw merkbare variaties in het motief alleen de maan behield zijn plaats in het versrythme Daarna zong Hai Tan - daarna deed Op een na een verhaal van bloemen geesten
van menschen kindren die van plaats /en gedaante/ verwisselden 〈- en het was niet vreemd dat de bandieten die leefden van de nood van de
bevolking - zich des nachts verheugden in wijsheid.〉
Wij wisten niet meer van doel tijd en plaats en sliepen geleidelijk in - zonder geheel
het bewustzijn te verliezen □ 〈- In de verte klonk〉 Opeens was het spiegelbeeld van
de maan verdwenen - na een paar minuten stroomde het water 〈- m〉 weer met
toenemende kracht en de zware jonk werd meegezogen. 〈- Nog〉 /Zoo/ hoopte Hsioe
〈- zoo〉 de rivier te bereiken - de dijken waren in dit deel van het land nog slechter
dan overal onderhouden en moesten allang verweekt en verzakt zijn - Maar 〈- een
sch〉 kort daarop een schurend geluid langs de kiel - uit het water staken takken op.
〈- als schiep〉 en 〈- omringden〉 de jonk kon /niet/ voor 〈- nog [lees: noch]〉 /niet/
achteruit 〈- en〉 sneller en sneller 〈- k〉 trok het water weg.
+
Het werd grijs en schemerig dag. het klaarde niet op. □ De jonk was goed
verborgen tusschen de heesters maar zonk steeds dieper in de weeke akkergrond +〈- 3〉 4
weg - en zou nooit weer de wateren van de 〈- Yangtse〉 〈+ vloeden〉 [te] bevaren
- □ De voorraden rijst en mais waren bijna 〈- g〉op
ik dacht dus dat 〈- men tevreden zijn kon en naar〉 〈+ Hsioe tevreden zijn kon, en〉
verlangde ernaar dat hij met zijn winst 〈+ die groot moest zijn〉 terug zou keeren en
6
mij 〈- en〉 met of zonder de anderen naar Sche Touan verder zou laten trekken.
Maar dat gebeurde niet - wij bleven daar bij de gestrand[d]e jonk al was het
gemakkelijk

6

Sche Touan: de Oostchinese provincie Szechwan, waar de Yangtse, uit Tibet komend,
doorheen stroomt.
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7

genoeg geweest in t begin 〈- de〉 met de sloep weg te varen en Cheng Chow te
bereiken.
Maar Hsioe liet de tijd voorbijgaan bleef in zijn binnenvertrek en toen kon ook de
sloep niet meer varen - □ Haitan en Op een na bleven onverschillig - aten en dronken
veel - 〈- zongen en〉 en daar ik genoeg had van het zwijgend duldend wachten in
de gestrand[d]e jonk in het moeras dat langzamerhand weer tot akker [papier
afgescheurd] ik Godonow. 〈- wat hij van de toestand dacht.〉 〈+ waarom wij niet
verder gingen.〉
[De benedenhelft van dit blad ontbreekt.]
+
〈- Ik vroeg hem op [lees: of] wij drieen dit〉
+
Ik vroeg hem wie 〈- het〉 aanvoerder zou zijn 〈- van ons〉 van ons beiden, □ 〈5
Hij ba〉 Zijn lachbui kwam weer als een onweer opzetten maar de uitbarsting was
kort - hij zag mij aan.
Wie van ons beiden. Het is wel zeker dat Hsioe van je 〈- ze〉 kennis van de zeevaart
gebruik zal maken om je zijn gestrand[d]e schip te laten bewaken en het weer veilig
de rivier af te brengen - na de volgende overstrooming die misschien nooit komt.
Dan blijf je levenslang Noach Moest ik ook hem herhalen dat ik geloopen was van Noord naar Zuid □ Ik zelf
geloofde het nauwelijks meer - /het 〈+ loome〉 varen en het laffe bedrijf om 〈- eerbied〉
ontzag af te dwingen had mij weer loom en twijfelend gemaakt./
Mij bleef geen keus /om mij te handhaven/ - ik viel hem aan - Hij was natuurlijk
veel sterker en gespierder dan ik. met zijn lange gorilla achtige armen omvatte hij
mijn middel - door mijn grootte boog ik hem terug en drong hem naar de rand van
de 〈-b〉jonk. Ik voelde dat hij zou trachten mij met een slingerbeweging over boord
te werpen - en zette mij schrap plotseling liet hij mij los - en kromp ineen - ik dacht
eerst van pijn maar een lachstuip had hem overvallen: hij wees 〈- mij〉 [naar] over
8
zijn schouder. en mompelde: hij 〈- draagt zijn naam〉 heet schildpadzoon - hij moest
kwallenzoon heeten [De benedenhelft van dit blad ontbreekt.]
+
Sneller en sneller trok het water weg. weldra was het zoover dat de boot ook
teveel diepgang had om rond te varen - 〈- en op de〉 Voor dien tijd werden wilde +6
eenden en patrijzen gejaagd - die in groote zwermen ronddreven en nestelden
in het half nat half verrot gebladerte van de boomen. Dat ging niet meer en wij leden
eenige dagen honger. het water trok langzaam weg bleef soms een dag op gelijke
hoogte -- □ Eindelijk kwam de kruin van de dijk gelijk met het water - 〈- de schipper〉
〈- Op een vlot〉 een halve mijl op ons af.
Bijna waren wij op tijd binnen de bedding van de rivier terug geweest. □ Nu werd
een klein vlot gemaakt van riet en een paar vaten - juist genoeg om de magere
gestalte van Op een na te dragen -

7

8

Cheng Chow: (Cheng-chou, Zhengzhou) ligt in de provincie Honan, niet ver van de Hoang-ho.
De schrijfwijze Chow verraadt een Engelse bron. Misschien moet men Chung Chow lezen;
zie hiervoor echter noot 16 van dit document.
schildpadzoon: zie document B-VII, blad [18], noot 8.
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Hij bereikte ternauwernood de dijk. het vlot zonk uiteengeweekt onder hem weg.
9
Met zijn stok voor zich uit tastend ging hij over de dijk. in de richting van Tung Chow .
Zijn gedaante teekende zich af als een dorre tak tegen de vuilgrijze [/verschiet/]
10
door geen 〈- dak of〉 huis of heuveltop. geen schip nog .... gemerkte horizon de
oneindigheid zelve. □ En niemand van ons geloofde hem ooit weer te zien.
Maar de middag van de derde dag kwam in de verte over de dijk nu een halve
meter boven water een langzame stoet. die voorafgegaan leek door langzaam
voortschuivende grauwe en bruine heuvelen.
+
□ Het duurde vrij lang voordat ik kameelen herkende. en hun aanwezigheid in
dit overstroomde land dat misschien voor eeuwig moeras zou blijven, 〈- was zoo〉 +[6]
ver van de steenwoestijnen van Midden-azie was zoo vreemd 〈- dat ik mij〉 en
aandoenlijk dat ik mijzelve minder verlaten voelde. en aangetrokken tot de duldzame
dieren.
Het was toen geloof ik, dat ik besloot mee te gaan ook tegen de zin van Hsioe al
zou ik meest van verre moeten volgen.
In het voetspoor van de karavaan zou ik het land bereiken dat mijn voorloopig
doel was.
Op den dijk bleven 〈- Op een na〉 〈- Op een na〉 Op 〈- e〉Een 〈- n〉Na met de
muilezels en de drijvers. De kameelen de voorste bereden door een mongool uit
11
Altai . kwamen op ons af - een verzakte in het drab. zijn kop met 〈- de〉 een deel
van de gebogen hals bleef een langen tijd verwijtend boven het water uitsteken en
ons aanstaren, als een enorme stervende zwaan 〈- ka〉 □ De anderen kwamen 〈dicht bij ons〉 tot staan vlak langs de rand van de jonk en werden rechtstreeks[ch]
vanuit het ruim beladen 2 kisten en 2 zakken werden paarsgewijze tusschen de
bulten gehangen door een kleine kraan. 〈- die〉 aan de voormast die nog niet had
gewerkt - en alleen voor deze gelegenheid was meegenomen
+

[onder aan het blad, in potlood:]
/Hier, na een gebeurtenis [open ruimte] twist of gevoel
12
van onwaarde vergeleken met Osteria
het visioen van de schrijver/

+

+

[v]

〈+ De kameelen twaalf in getal deden twee reizen heen en terug toen was de jonk
+
leeg -〉
7
Nog wist ik niet of ik goed of kwaadschiks mee zou gaan. □ Maar de laatste
〈+ twee〉

9

10
11
12

Tung Chow: (thans Feng-ling-tu, Fenglingdu), ook Toengtsjou volgens Winkler Prins
Encyclopaedie, V, (1949), kaart van China tegenover blz. 784; ligt op het drie-provinciënpunt
van Shensi, Shansi en Honan, waar de Wei-ho in de Hoang-ho uitmondt. Misschien kan ook
Tsung Chow worden gelezen; zie hiervoor echter noot 16 van dit document.
Hier kon Slauerhoff waarschijnlijk zijn eigen handschrift in de versie die aan dit document
voorafgaat, niet lezen; nog: lees waarschijnlijk noch.
Altai: een gebergte in het westen van Buiten-Mongolië, dat de grens vormt met Siberië en
zuidelijker met de Chinese provincie Sinkiang (Dzjoengarije).
Osteria: cf. document A-II.
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kameel〈+ en〉 werd[en] niet beladen. maar gezadeld. op de voorste klommen Hsioe
Hai Tan. op de tweede gelastte hij Go[e]donow en mij [op] te klimmen.
En de dieren droegen ons geduldig - langzaam en gewichtig door het water
plonzend naar de dijk Een laatste maal gingen twee kameelen 〈- terug〉 en kwamen terug 〈- met〉 〈+ de
een〉 [met] de schippers de andere met de sloep beladen Zij zetten de boot uit aan de andre zijde van de dijk klommen er in en schoten
plotseling meegevoerd door de sterke stroom de rivier af En de karavaan ging stapvoets. struikelend - wadend - eerst over de kruin van
de dijk. toen langs een weg. waaruit meterhooge en wagenbreede stukken waren
13
weggezakt. langzaam naar Tung Chow De jonk was de eenige die nog in de vlakte achterbleef. □ Hij zou later 〈- worden
verbrand. of〉 〈+ door de boeren〉 tot tempel ingericht 〈+ worden.〉 voor de Goden
van overstrooming en hongersnood - □ 〈- Reukoffers zouden bran[nd]den waar
voordien levensmiddelen tegen woekerprijzen waren verkocht.〉
+

14

〈- Tai 〉
ho

+

[v]

15

H .V
+

16

Zeven dagen later verliet de karavaan Tsung Chow . □ Hsioe bleef achter. Op een
Na en Godono〈- x〉 reden voor〈- p〉op - Haitan kon gaan waar ze wilde maar was +[7]
meestal bij hen.
Ik reed alleen in de achterhoede. Voor mij de geduldig dravende kameelen - Ter
weerszijden eerst rijstvelden toen losslanden [lees: lösslanden] - schijnbaar
onbewoond en onbebouwd, de bevolking woonde in 〈- de〉 holen - de akkers in de
17
dalen en ravijnen. er overheen ziende was er niets dan breedgerimpeld geel.
En achterom zag ik niet eenmaal. bevreesd. [open ruimte]
En zoo 〈- ontreden〉 〈- w〉ontging ik eindelijk het nabij verleden maar ik had niet
het gevoel dat een andere toekomst achter de kim zou liggen, neen het was al〈18
les〉sof wij verder en verder terugreden in 〈- ee〉het verleden van dit land alleen
openliggend naar zee, afgesloten en gestold in het midden. tusschen de zoutmeren
de bergketens en de steenwoestijnen

13
14
15

16

17
18

Tung Chow: zie noot 9 van dit document.
Zie noot 1 van dit document.
ho

H . V: kennelijk een afkorting voor ‘Hoang-ho V’; in het door Slauerhoff gebruikte deel van
Géographie universelle wordt in het vijfde hoofdstuk de Hoang-ho behandeld (cf. document
B-V). - Uit de plaats van deze notitie, op de achterzijde van blad 7, kan men opmaken dat
Slauerhoff de bladen in een dichtgevouwen bundeltje bewaard heeft.
Tsung Chow: (Chung-chou, Zhongzhou) een plaats van die naam ligt in het noorden van de
Zuidchinese provincie Kwangtung. De keus van deze plaatsnaam is niet aannemelijk;
waarschijnlijk is het een verschrijving voor Tung Chow (zie noot 9 van dit document).
Cf. document B-V, blad [12], noot 3, en document C-II, blad 20c, noot 19.
Cf. document B-II, blad [3], en de commentaar aldaar.
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Commentaar
Het hoofdstuknummer VII komt overeen met de roman, zij het dat het hoofdstuk
daar drie bladzijden eerder aanvangt. Dit wijst erop, dat Slauerhoff de zes
voorafgaande hoofdstukken al ontworpen had toen hij aan dit document begon. Hij
heeft kennelijk hoofdstuk voor hoofdstuk geschreven en niet de verschillende
episodes door elkaar bewerkt. Dat dit ook telkens eerst tot de definitieve tekst heeft
geleid, is hiermee niet gezegd.
Des te opmerkelijker is deze hoofdstukindeling, omdat zij in de voorpublikatie in
Forum hier ontbreekt. In de derde aflevering begint op blz. 225 Hoofdstuk III, maar
verder worden geen hoofdstukaanduidingen meer gegeven tot aan het eerste
hoofdstuk van het Tweede Deel, in de zevende aflevering (blz. 604).
Intussen zien we Slauerhoff in dit document weer aan zijn eigen topografisch
ontwerp bezig. Op blad 〈- 3〉 4 schreef hij eerst de naam van de overstroomde rivier,
Yangtse, maar verving die door vloeden, daarmee een vervaging aanbrengend.
Vervolgens liet hij Hsioe als tussenstation op de tocht naar Szechwan de plaats
Cheng Chow kiezen, die echter aan de Hoang-ho is gelegen. Deze plaats vervangt
hij vervolgens door Tung Chow, dat verderop aan de Hoang-ho ligt. Slauerhoffs
aantekening op blad 7 verso bevestigt dit alles: kennelijk heeft hij bij de beschrijving
van de overstroming de Hoang-ho in gedachte gehad, en niet de Yangtse. In de
volgende versie van deze romanepisode zal hij als tussenstation Lang Tscheou
(Lan-chou, Lanzhou) kiezen, dat nog meer naar het noordwesten ligt.
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Document C-II
Beschrijving
Cahier met afgeronde hoeken, in zwart gemoireerd omslag, met etiket waarop
gedrukt: C.M.S. BOOKSHOPS, | LAGOS & BRANCHES. Op dit etiket voorts in Slauerhoffs
handschrift: Einde overstrooming | Begin tocht naar de binnenlanden (de laatste
twee letters staan op het zwarte omslag) met links boven: 2, veranderd in 3.
Het gevergeerde papier is gelinieerd. De bladen zijn door Slauerhoff uitsluitend
recto gepagineerd: 1 tot en met 19, 19a, 20a, 20b, 20c, 20d, 21 tot en met 40.
Blad 10 is een ingeplakt blad. Blad 31 ligt los en heeft blijkens de scheurrand
oorspronkelijk met blad 10 een geheel gevormd.
De bladen 19a en 20a vormen een los dubbelblad, evenals 20b en 20c. Deze
dubbelbladen zijn uit een ander, soortgelijk schrift gescheurd: de liniëring begint
drie millimeter hoger. Ze zijn door Slauerhoff zelf ingevoegd, gezien de door hem
aangebrachte paginering. Het verhaal vertoont hier geen onderbreking.
Het cahier bevat nog het oorspronkelijke aantal bladen (veertig); het bindgaren,
tussen de bladen 20 en 21, zit immers nog tamelijk strak.
Blad 23 is op het paginacijfer na geheel blanco. Toch gaat het verhaal gewoon
door, van blad 22 naar blad 24. Dit hoeft niet te impliceren dat Slauerhoff blad 23
per ongeluk heeft overgeslagen; hij kan het plan hebben gehad de tekst van blad
22 nog wat uit te breiden. Blijkens de romantekst is het hier echter niet van gekomen.
De tekst is met inkt geschreven, behoudens één verandering in potlood. Alleen
de rectozijden van de bladen zijn benut. Uitzonderingen vormen verbeteringen en
korte toevoegingen op de versozijden van de bladen 3, 4, 24, 27 en 29.

Inhoud
Het betreft hier een voorontwerp voor Het leven op aarde, en wel Verzamelde
Werken, VI, blz. 85, r. 14, tot blz. 106, r. 16.

Datering
Eind 1933 tot januari 1934.

Tekst
+

In 't begin van deze vaart lagen hier en daar nog groote lappen land gelijk met het
+
water of er even boven 〈- 〈- m〉en moesten wij〉 die ons dwongen tot groote
1
omwegen.
Maar de rivier rees hoe langer hoe meer 〈- en het〉 de groote vlakte veranderde.
en het eindresultaat was een eilandrijk waar Japan gerust jaloersch op kon zijn.
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Alleen 〈- dorpen〉, tempels en kloostercomplexen staken nog boven water uit, met
1
hun verweerde wallen kunstmatige boomgroepen. 〈+ op lage heuvels gebouwd.〉
〈- De dorpen〉

1

Van deze vier woorden, geschreven nadat De dorpen op de volgende regel was doorgehaald,
staat het laatste woord achter de beide doorgestreepte woorden.
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De dorpen 〈- en de akkers〉 lagen onder water alleen door groepen daken als
omgeslagen en bijeengedreven booten 〈- o〉boven de geheel ondergeloopen akkers.
De tempels en kloosters voeren we voorbij, deze hadden meestal zelf voldoende
voorraad, of /de monniken/ dreven met de bevolking die bij hun heiligdom behoorde,
dezelfde woekerhandel 〈- die〉 /als/ wij vreemdelingen〈- ,〉/./ 〈- zorgend onbekend te
2
blijven toch met eenige schaamte dreven.〉
+
Groote en zeer afgelegen dorpen meden wij ook de bevolking was daar talrijk
en totaal uitgehongerd en zou[den] door onze kogels niet van het voedsel worden +2
afgehouden: door 't overlevende vierde of tiende van de boeren zouden wij nog
zijn overmand.
Alleenliggende hoeven en de kleinste gehuchten waren onze geschik[t]s〈- te〉/t/
〈- klanten.〉 /afzetgebied./
Daar bleven we liggen - voor anker gaan was niet noodig - als de jonk tegen de
toppen van een bamboe of thuja boschje aangedreven was. bleef hij wel stil 〈-liggen〉
Soms liet Hsioe een vlag hijschen. waarop in bloedroode karakters
[‘]Rijst te koop’
Meestal hoefde dit niet en begonnen van alle kanten bootjes en vlotten naar ons
toe te roeien 〈- als〉 zoodra wij stillagen.
Hsioe gaf dan een handvol rijst 〈- en〉of graan aan de eerste die de jonk bereikte
+
□ Aan de volgenden weigerde hij 〈- zelfs〉 te verkoopen. sloot ramen en luiken af
+
|| en beval hen op een afstand te blijven 3
De dreigementen en smaadredenen veranderden dan van lieverlee in
3
smeekbeden en eindelijk kwamen uit vodden die ze tusschen kleeren en huid de
laatste geldstukken te voorschijn soms ook kunstvoorwerpen maar deze weigerde
Hsioe bijna altijd. Alleen als ze hem persoonlijk bizonder bevielen nam hij ze en
zette ze bij zijn verzameling in de kajuit.
Ik heb hem de prachtigste jade oorhangers en fluiten en reukfleschjes en zelfs
reliquïen [lees: reliquieën] zien weigeren alleen omdat hij ze al in een of meer
exemplaren zoo bezat.
Aan die omstandigheid hebben 〈- meed〉 meerdere boeren hun honger[s]dood te
danken □ Er zijn wel nietiger oorzaken voor iemands dood.
Eigenlijk waren wij alle vier gekant tegen dit soort koophandel. 〈- Waarom lieten〉
4
□ Haitan omdat het haar verveelde. □ Godonow omdat hij zulk vreedzaam en bijna
ongevaarlijk werk verachtte.
+
Op een na v〈- a〉ond natuurlijk iedere bezigheid waarbij men de kennis van de
+
klassieken niet noodig had, beneden zijn waardigheid.
4
5
〈- En alleen ik was in het hart gegriefd〉 /Ik schaamde mij/ bij t zien van die

2
3
4
5

Veranderingen en doorhaling met andere pen.
Bij het herschrijven van deze tekst aan de hand van een voorafgaande kladversie heeft
Slauerhoff hier waarschijnlijk de woorden verborgen hadden overgeslagen.
Haitan: in Het leven op aarde heet zij Fong Sjen.
Toevoeging op blad 3 verso.
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uitgehongerde tot 〈- de〉 〈+ het〉 laa〈- t〉gste bestaansminimum neergedrukte wezens.
die hun kostbaarheden, de laatste slagboom tusschen leven en honger[s]dood. in
de handen van de gulzige Hsioe lieten vallen. die tierde 〈- als een reusa〉 op hun
verdronken ellende als een reusachtige zwam op een vochtig ondergeloopen veld.
Alleen met onze blikken en gebaren konden wij onze afkeer 〈- voldoende〉 aan
elkander kenbaar maken.
Eerst veel later vonden wij een soort omgangstaal bestaande uit chineesch
engelsch en enkele mongoolsche woorden = Toen wisten wij niet dat wij nog langen
tijd bijeen zouden blijven en deden ook geen moeite elkaar te begrijpen Ook Hai Tan en Op ee n na spraken niet met elkaar, zij kwam uit Ho-Nan. hij uit
+
Shantung zij kind van het volk kende niet het mandarijn || en misschien niet meer
+
dan een honderd karakters
5
[twee regels wit]
Misschien kwam t door de onmogelijkheid van omgang met elkaar. dat wij 〈- ons
in 't begin te zwak en te verdeeld voelden om ons te verzetten tegen Hsioe's bevelen.〉
/ofschoon wij dit verafschuwden, in 't begin toch gedwee alles uitvoerden zooals
6
Hsioe het bestelde./
Hij had ons met stokken gewapend met scherpe punten en kanten - Al te
opdringerige boeren stieten wij daarmee 〈- van de jonk af.〉 〈+ af.〉
Het was een gevaarlijk bedrijf: soms omringden dichte drommen de stilliggende
jonk 〈- so〉 en 〈- wij〉die 〈- wondden〉 gewond werden teruggestooten hitsten brullend
van woede en pijn de anderen op met geweld 〈+ zich van〉 de voorraad. die voor t
grijpen lag. meester te maken.
Maar dat gebeurde nooit - 〈- niemand〉 het waren gedweee en slaafsche wezens
- aan onderdrukking en knevelarij gewend - 〈- Als〉 Werd het 〈- so〉dreigend dan 〈vouwden〉 〈+ deden〉 Hsioe en Hai Tan hun gewaad van boven open en toonden
7
sikkel en pijlen in t rood 〈- gebordu〉 op hun zwart kleed genaaid +
Bij t zien van die teekens doofde de opflikkering van verzet dadelijk - Van
ontzetting sprongen de drieste enteraars over boord en werden niet opgevischt. +6
〈- Zoover kwam het〉 /Dit gebeurde/ maar een paar maal: in de streek werd het
behooren tot de geheime bond spoedig bekend - en de hongerenden kwamen enkel
nog als smeekelingen. Ze lieten hun vrouwen en kindren zi〈- j〉en 't bovenlijf naakt,
de tusschenribsruimten zoo diep ingezonken. dat de borstkassen kooien leken
8
waarin alleen nog 't hart leefde in laatste fladderingen: en in de ontvleeschte
gezichten alleen de oogen - de mond bleef in een slappe grijns half open staan.
Langen tijd kon ik niet eten. 〈- Al t voedsel dat〉 〈+ Alles wat〉 ik nam veranderde
in een verwijt dat ik mij voedde terwijl ik het leven niet liefhad terwijl 〈- de〉het volk
dat niet〈+ s〉 dan t leven 〈- had〉 bezat dit bij gebrek aan voedsel verloor.
Eerst bewaarde ik mijn deel en gaf het weg, maar Hsioe merkte het en verbood
mij; ik bedierf de handel.

6
7
8

Toevoeging op blad 4 verso.
Cf. document B-VI, noot 6, en de commentaar daarbij.
ontvleeschte: zie document C-I, blad 〈- 2〉 1a, en noot 5 aldaar.
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+

Toen was mijn medelijden 〈- ook〉 〈+ al〉 voorbij 〈- en de〉 ik was zelf half verhongerd.
+
Want ons || voedsel was ook uiterst schaarsch.
7
Alleen Hsioe hield lange maaltijden - m〈- aar〉et vele gerechten maar daar ik
in ongenade was, at ik nooit met hem mee.
Het was mij onverschillig - Ook de hongerenden. ik zag ze over t hoofd - hoe dicht
ze ook bij waren in rijen op de banken van de hulken zaten en de handen naar ons
uitstrekkend - de wanhoopsgrijns op 't gezicht - als door de onderwereld geweigerden.
weer tot 't aardsch bestaan verdoemden - bij de levenden om medelijden om voedsel
kermend -- dit was onwezenlijk en onwaar
niets [lees: Niets] was er dan de groote grijze watervlakte - wat beteekende het
dat daar vogels over neerstreken en opvlogen visschen soms in de lucht sprongen
- menschen uit hun schuiten vielen - uit hun woningen spoelden en afdreven - ergens
〈- z〉 〈+ weg〉zakten in t slib of hangen bleven in de boomen De generaties kwamen en gingen de bevolking bleef - wat vermeerderend in tijden
+
9
van genoegzaamheid inkrimpend || [regel wit] en de vlakte lag bruin en droog of
+
drabbig en overstroomd maar verdroeg alles - roofbouw en braakliggen. Soms
8
nam een rivier een nieuwe loop - en brak door - na maanden had hij zich een
bedding ingesle[e]pen en liet de vlakte verder ongemoeid.
Het eenigste was [lees: wat] bleef. was een verlangen dat nu en dan
onweerstaanbaar opkwam, een van de kleine meisjes die de ouders met opgeheven
armen aanboden, te koopen Wat zou ik er mee moeten beginnen?
Was mijn eigen lot niet ellendig genoeg?
□ Maar deze menschen moest het benijdenswaardig toeschijnen, ik had immers
voedsel, iedere dag, en ik kon uit 〈- h〉de hongerstreek wegkomen.
Soms kon ik mij niet weerhouden en nam een van de bruine gerimpelde
schepseltjes met stokbeentjes smal geel gezichtje, schuine oogjes kuifje op 't
+
voorhoofd - zorgelijk saamgeknepen mondje in mijn handen - en hield het alsof
+
10
9
het || [regel wit] en gaf het dan terug met een aalmoes
Groote teleurstelling teekende zich dan af op de gezichten - voor zoover dit nog
mogelijk was.
□ Hsioe vertoonde zich weinig. en als hij aan dek kwam zat hij in een zware stoel
het kwabbig lichaam in een wijd overkleed en ook dan deed hij of alles hem niet
aanging. □ Toch was hij het die tot in de kleinste bizonderheden de route regelde
de prijzen de hoeveelheid die verkocht zou worden Maar op een dag werd hij opeens levendig. □ Hij sprak lang en druk met de
schipper - deze voer uit en peilde de watervlakte terwijl Hsioe met zijn verrekijker
de kim afzocht.
Hij gaf 〈- mij〉 hem mij en vroeg te zeggen wat ik zag - In de verte stroomde het
water wat ik zien kon aan takken en blaren die meedreven - 〈- en er war〉 en voor t
eerst

9
10

Hier, aan het eind van de bladzij, heeft Slauerhoff een tekstdeel overgeslagen; Het leven op
aarde heeft hier: bij gebrek.
Ook hier, wederom aan het eind van de bladzij, is een tekstdeel overgeslagen.
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sinds lange tijd zag ik wat anders dan daken = hier en daar was reeds de bovenste
post van een raam zichtbaar +
Ik bracht Hsioe over wat ik zag. hij riep de boot terug. en meteen 〈- trachtten wij
+
weg te〉 〈+ werd〉 getracht weg te komen. □ Maar wij hadden hier lang gelegen
10
en de jonk was in het slib gezonken Eindelijk gelukte het. maar t was doodstil de Oostenwind was ergens anders
heengegaan. het groote rietmatten zeil hielp ons niet - groote riemen werden
te[r]weer[s]zijde van de boeg uitgelegd maar geen van allen had veel kracht - de
schipper en Hsioe moesten ons helpen.
Zij deden het met duidelijk aan de dag gelegde minachting - De kracht van de
schipper 〈- de〉het gewicht van Hsioe aan t eind van de riemen brachten ons in
beweging. Maar t stroombed van de rivier dat wij moesten trachten te bereiken was
nog ver weg.
+
En toen 't donker werd zat de jonk weer op grond Er was nu strooming in het water. □ Takken daken, huisraad, lijken van mensch +11
en vee dreven ons voorbij. 〈- meegezogen met〉 alleen of in donkere klompen
onder water of er met een hand poot of twijg boven uitstekend
Tegelijk met het opkomen van de maan kwam er stilstand, zoo vol〈- komen〉ledig
dat het water niet meer rimpelde.
En daarna vloeide het iets 〈- t〉 terug.
□ Hsioe kreeg weer hoop. hij haalde dikke wolken uit zijn pijp en liet ook ons een
beker geven wat nog niet gebeur〈- t〉d was op den tocht.
Het water werd stiller en stiller, het vuil bezonk en toen kwam het spiegelbeeld
van de maan eerst dof geleidelijk aan glanzend te voorschijn in een diepte die het
water niet had.
+
Toen werd ook het nachtgewelf helder de sterren namen hun plaatsen in, de
+
wereld was teruggebracht tot een vlak waarin alleen lichter en donkerder grijze
12
tinten, lichten en streepen zich onderscheidden 〈- van〉 〈- De b〉 Wij bleven laat
op 't dek en voor t eerst sinds ons samenzijn schepten wij behagen in elkanders
11
gezelschap. □ H〈- is〉sioe reciteerde een gedicht van Wang Wei
de wereld ligt onder water geborgen
De rijpe maan ziet zijn eigen gelaat
12
Het rad van het zijn is verder gewenteld
Waarom zijn de menschen niet meegaand
En martlen zich met eigen zorgen --

Het [lees: Hij] herhaalde het eenige malen bracht nauw merkbare variaties in het
motief. en alleen de maan behield zijn plaats in het versrythme.
Haitan zong daarna een gelaten en eentonig lied. Op een na deed een verhaal
waarin

11
12

Wang Wei: Chinees dichter, 699-759; in feite betreft het hier geen gedicht van Wang Wei,
het is een chinoiserie van Slauerhoff zelf.
Cf. document B-VII, blad [18] verso.
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bloemen geesten en mensch[en] voortdurend van gedaante verwisselden en elkaar
toebehoorden.
+
Ik vergeleek deze nacht 〈- met〉 〈+ op〉 een stilliggend schip met die van vroeger.
+
□ 〈- Hoe kwam het dat〉 deze stilte door een enkel geluid begeleid met de
13
voortdurende davering toen.
Hoe kwam het dat ik nog niet gelukkig was? □ Geen van deze stond mij nader
dan mijn vroegere scheepsmakkers. Wel had ik in mij veel dat overeenkwam met
Hai Tan. ook met Op een na. maar ook deze beiden waren mij even vreemd als de
rest.
Opeens kwamen zwermen vogels 〈- aanzett〉 〈- en〉 sommige[n] streken neer op
de kruinen van boven het water uitstekende boomen, andere bleven in kringen hoog
in den hemel zwe[e]ven. □ Dat waren de gieren Een paar minuten later stak de wind op en begon het water weer te vloeien. Maar
na de komst van de vogels waren allen al begonnen te trachten weg te komen Hsioe liet een luik openen en een paar zware kisten werden naar boven gebracht
+
en op het dak van de 〈- b〉 verlaten boerderij 〈- wen〉 || waar wij naast lagen
gewenteld. 〈- Een halve meter〉 Daarna werden nog eenige zakken rijst geofferd. +14
voordat het schip heelemaal vlot kwam. De koers van de rijst was toch al met
het rijzen van het water gedaald. 〈- en〉 Wat de kisten bevatten zouden wij later zien.
als ze terug werden gehaald.
Het water was intusschen sneller gaan stroomen en de jonk dreef vanzelf mee
de riemen konden binnen boord blijven een paar man stonden met gaffels klaar
gevaarlijk drijfhout terug te stooten de schipper hing met een paar man tegen de
stuurriem.
Maar dit kon het ongeluk niet verhoeden toen we al nabij de bedding van de rivier
moesten zijn - schuurde en kraakte het onder de bodem van de boot takken zwiepten
op. het water spatte en vloog over ons heen - 〈- toen〉 〈- Na een uur al〉 〈- Het werd
dag ma〉 De morgen kwam grijs en schemerig het water scheen niet naar de rivier
+
terug te vloeien maar als mist boven de vlakte te || [te] blijven hangen De jonk lag in een kreupelbosch. de takken staken over t dek: op een bed van +15
slib. in een net van warhout gevangen was de kans nog te ontkomen afgesloten.
Ik was benieuwd hoe Hsioe zich hieruit zou redden - Ik dacht dat hij wel zou
13
trachten zich met zijn winst te redden in de boot naar . en dat hij ons de jonk over
14
zou laten - □ Godono en 〈- o〉Op een na dachten dit blijkbaar ook: geen oogenblik
gingen ze slapen - voelden telkens in hun zak zaten op t dek en als Hsioe zich
vertoonde was er onmiddellijk iemand achter hem.
Maar hij deed geen poging om weg te komen. □ 〈- Was onze hem te daad〉 Later
merkten we dat Hsioe heelemaal niet van plan was te gaan. Anders had hij toch
15
gemakkelijk met de sloep kunnen ontkomen - naar Lang Tsjou het geld van de
verkochte rijst met zich meenemend.

13
14
15

Hier is een naam weggelaten.
Meer dan eens schrijft Slauerhoff Godono, zonder w; dit wijst erop dat hij van die naam nog
niet zeker was; zie ook noot 18 van dit document.
Lang Tsjou: verderop in dit document afwisselend als Lang Tschéou, Lang Tscheou of Lan
Tscheou geschreven. Deze plaats ligt in de noordwestelijke provincie Kansu.
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Maar Hsioe deed. alsof er geen takken en boomen uit het water staken en de jonk
+
niet steeds verder in t bosch wegzakte || hij bleef meestal in de kajuit en kwam nu
+
en dan op het dek zijn pijp rooken.
16
Ik kon het niet laten 〈- voor〉 〈+ over〉 dit onverklaarbaar gedrag te spreken - en
moest mij nu wel tot Godono wenden want Op een na en Hai Tan waren er heelemaal
onverschillig voor.
Waarom laat Hsioe ons hier niet zitten en gaat hij niet alleen naar Long [lees:
Lang] Tschéou?
Zooals gewoonlijk antwoordde Godono eerst niet maar werd geteisterd door een
stuipachtige lachbui waarin hij dreigde te stikken Zijn reeds breede mond trok tot zijn ooren en zijn eene schouder ging in de hoogte
zijn bruine oogen puilden uit.
Eindelijk kwam de ontlading.
-- Weet je dan niet dat Hsioe ons nu eerst noodig heeft. Denk je dat wij mee zijn
gegaan om die rijstverkoopmaskarade [lees: -maskerade] mee te maken.
Waarom dan?
+
16
Om de wapens en kogels naar Tse King te || brengen natuurlijk -- meer zeide
+
hij niet maar ik zag dat hij ‘ezel’ dacht.
17
Zat dat in die kisten.
Weer kwam de emotie over hem.
-- Denk je dat Hsioe een heele expeditie op touw zal zetten om twee kisten wapens
weg te krijgen.
De hoofdvoorraad is onderweg die moeten we hier opwachten.
Ik vroeg daarop Godono of hij ook meeging naar Tse King.
Wie anders zou de beschaafde scheefoogen moeten wijzen hoe zij de wapens
moeten hanteeren?
Trouwens het geeft toch niets; zoodra wij de hielen hebben gelicht worden ze
toch bedorven.
En wie meer gaan mee.
Hsioe zelf niet, hij kan geen dag te paard zitten □ En hij zal zich niet te dicht bij
Tse King wagen. □ Anders nemen ze hem als gijzelaar.
Wie zal dan de aanvoerder van ons beiden zijn?
+
Weer kwam zijn lachbui als onweer opzetten - maar ditmaal nam verbazing de
+
overhand. || toen spot,
18
[‘]Wie van beiden. Hsioe kan je hier niet missen. Hij zal toch van je kennis van
de zeevaart gebruik willen maken, om je gestrand[d]e schip te laten bewaken en
het weer veilig de rivier af te brengen na de volgende overstrooming die nog wel
even uit kan blijven -’
Moest ik hem openbaren dat ik de langste weg had afgelegd die ooit een
Europeaan door China levend had afgebracht?

16

Tse King: in Het leven op aarde heet deze plaats Tsjong King.
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Ik geloofde het zelf nauwlijks meer. 〈- 〈- het〉bij〉 het laffe bedrijf waaraan wij
deelgenomen hadden had mij ondermijnd.
Mij bleef geen ander middel om mij te handhaven en dus viel ik hem aan - Hij was
sterker en gespierder dan ik met zijn lange gorilla achtige armen omvatte hij mij en
perste de adem uit.
In [in] de wanhoop kwam ik tot een wanhoopsdaad ik drong hem naar de rand
met mijn laatste krachten, zoodat wij samen over boord moesten vallen. Plotseling
liet hij mij los. tot mijn woede en schaamte geschokt door een nieuwe lachaanval.
+
Eerst dacht ik dat mijn vechtmethode de oorzaak was neen hij wees 〈- over zijn
+
17
19
scho〉 〈+ achter mij〉 en mompelde: hij heet schildpadzoon hij moest kwallenzoon
heeten.
Hsioe stond daar. op ons gestommel te voorschijn gekropen. alleen gekleed in
een wijde broek waarvan de eene pijp nog was opgestroopt. Zijn kwabbig
bovenlichaam vooral trilde als haaivin als nestsoep. bij iedere beweging die hij
maakte. en duidelijk was hij driftig en hield ons voor dat wij beiden hadden kunnen
verdrinken Hij zag in ons dus toch een zekere waarde Toen hij hoorde dat wij twist[t]en over het opperbevel van de expeditie was zijn
verwondering groot - gehuicheld of oprecht weet ik niet.
- Gelooven barbaren dat zij over 〈- ondern〉 〈+ mijn〉 ondernemingen 〈- ku〉 zullen
bevelen? Op een na zal de uitvoerder van mijn wil zijn en nog eerder zal ik als hij
sterft - Haitan in zijn plaats laten komen dan een van beiden -’
Godono kreeg het weer te kwaad □ Graag zal ik mij voor de prinses met de karbonkel op 't aangezicht neerbuigen
riep hij uit.
+
Hsioe verwaardigde zich geen antwoord meer. en kroop weer in zijn kajuit terug.
+
18
19a
Tusschen 〈- Godono〉/Holbein[?]/ en mij werd verder geen woord gewisseld.
Wij waren weer gelijken: minderen van een door ons beiden even sterk veracht[t]e
Chinees: in elkaars bijzijn vernederd: beiden even diep - Het was moeilijk elkaar te
vermijden - meestal staarde ik naar de rivierzijde en Godonow naar de [open ruimte]
De waterspiegel zakte steeds nu kwam het half-verrot en met wier doorwoelde
gebladerte van de heesters bloot waarin doode visschen en vogels in 〈de〉/een/zelfde desolaatheid hingen.
Eindelijk kwam ook de 〈- dijk bloot〉 kruin van de dijk boven het water uit. De boot
kon niet meer varen: op een licht vlot werd Op een na de magerste van allen
afgezonden: hij bereikte nauwelijks de dijk het vlot weekte uit elkaar.
Hij heesch zich bij de helling op. zijn lang gewaad kleefde aan zijn lichaam met
zijn stok voor zich uit tastend. ging hij in de richting van Lan Tscheou.

17
18

schildpadzoon: cf. document B-VII, blad [18], noot 8; het woord heeft de betekeniswaarde
van ‘hoerenzoon’.
Holbein: misschien te lezen als Holbers; het is in dit document de enige verandering in potlood.
Over de naam van het personage Godonow bestond bij Slauerhoff dus nog geen zekerheid,
toen hij bezig was aan dit document.
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Als een dorre tak teekende zich zijn gedaante af tegen het vuilgrijs verschiet, door
geen huis of heuveltop bepaald - door [geen] schip verschoven - geen zichtbre kim
+
- beeld || van een doode oneindigheid.
〈- Nieman〉 Opeens was ook hij verdwenen en geen van ons geloofde hem ooit +20a
weer te zien Maar op de middag van 〈+ de〉 derde dag na zijn verdwijning kwam in de verte
over den dijk die nu een halve el boven t water uitstak een 〈- langzame〉 stoet van
dragers voorafgegaan naar het scheen door een rij langzaam voortschuivende
grauwe en bruine heuvelen. □ De komst van de kameelen misschien uit [uit] de
steenwoestijnen van midden Azie in dit drassige overstroomde land was vreemd
en stemde mij droevig - ik begroette hen als ballingen van de andere kant gekomen
met hetzelfde lot als ik belast - het was een gedenkwaardig oogenblik voor 't eerst
voelde ik een moment dat wat ik zocht en waaraan ik meer twijfelde dan geloofde
toch bestaan moest ergens ver weg. maar niet onbereikbaar.
Later ook, toen de zware kisten aan weer[s]zijden van de bulten tegen de logge
rompen hingen - behield ik dit gevoel die herinnering. t was voldoende ze even aan
te raken - om mij kracht te geven
+
□ Op een na. de dragers en drijvers bleven op de dijk. 〈- Drie〉Zes kameelen, de
voorste bereden door een mongool uit ---- daalden voorzichtig de nog verborgen +20b
dijkhelling neer en kwamen op ons af Zij kwamen langzaam nader hun plompe pooten zogen zich telkens vast in de
drassige bodem. □ Een kon niet meer los komen, nog lang stak zijn gebogen hals
met de droeve kop boven t water uit - 〈- als〉 zwaaide heen en weer en bleef ons
verwijtend aanstaren als een enorme stervende zwaan. De andren kwamen
behouden langszij de jonk en werden als lichters beladen met alles wat Hsioe mee
wilde nemen: kisten en zakken. wij kwamen het laatste.
〈- Nog〉 Behouden kwamen wij op den dijk aan en vonden daar Op een na zittend.
en verder van hem af een groep van dertig koelies die in de modder uitrust[t]en
Nog een reis deden de kameelen heen en weer en toen ging het convooi uiterst
langzaam en telkens struikelend over de dijk naar Lan Tscheou dat nog drie
dagreizen ver weg moest liggen.
+
[regel wit]
+
In Lan Tscheou bleven wij zeven dagen en verlieten het daarna door de
20c
Oosterpoort. □ Op een na en Godono reden voorop en ik reed in de achterhoede.
Hsioe zag ons na van de wallen Wij reden eerst door rijstvelden toen even door 〈- meterhooge〉 akkers waarop
18a
Llanggras meterhoog groeide - daarna lag het lossveld [lees: lössveld] voor ons,
schijnbaar onbewoond: de bevolking woonde in holen in de zijwanden van de talrijke
19
ondiepe ravijnen. - Over dit land heenziende was er niets dan breedgerimpeld geel.

18a
19

Llanggras: een grassoort van deze naam is niet bekend; misschien gevormd naar ‘llano’
(grasvlakte) en ‘alang-alang’.
Cf. document B-V, blad [12], noot 3.
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Ik zag niet eenmaal om, nog bevreesd dat de schim van mijn verleden mij terug zou
halen.
Zoo ontkwam ik het eindelijk en voorgoed: maar ik had toch niet het gevoel een
20
andere toekomst achter de kim te vinden. 't was of wij terugreden - het nabij
verleden voerden naar dat van dit land alleen openliggend naar zee, afgesloten en
gestold in t midden - tusschen de zoutmeren en bergketens en steenwoestijnen zijn
eindelijke oplossing vindend.
+
Dit eentonig, meesleepend 〈- en onafwendbaar〉 gevoel bleef ook gedurende de
+
verdere tocht overheerschen: hoewel de tegenstand waarop wij stieten en de
20d
gebeurtenissen waarin wij geraakten hard en ingewikkeld genoeg waren.
De tocht zelf was als t voortschuiven van een gletscher - onmerkbaar en
onweerstaanbaar. de rampen rolden er als zwerfblokken overheen, een diep spoor
achterlatend, verwoestend, maar de gang van de voortschuivende massa niet
beinvloedend.
Eerst was iedere dag gelijk aan de vorige grijs en stoffig en geluideloos, door het
landschap reed geen kar bewerkte geen boer dorre akkers, in de hemel trok geen
wolk voorbij, oude pulverende steenen getuigden soms van vroeger leven met
halfuitgewischte karakters en grauwwitte dorre beenderen - die rondom verspreid
lagen Rivieren en meren waren stroomloos. en onbevaren in de rietbosschen doolden
soms scharen plukkers en vlechters tot dit wanhoopsberoep vervallen door
hongersnood of pest
+
Om mij had de tocht zoo mijn verder leven mogen duren, nooit had ik zooveel
+
rust en zooveel ruimte gekend 21
Ik bleef bij de achterhoede zette de dieren en de dragers niet tot spoed aan,
maar zorgde dat ze gelijke tred hielden De anderen bleven meest aan t hoofd van de karavaan. □ Maar hun 〈- gemop〉
murmureeren tegen droogte traagheid onzekerheid van het te behalen gewin werd
21
ik toch wel gewaar - Steeds trachtten ze mij in hun klachting te betrekken maar ik
hield mij doof.
Alleen als Godonow en Haitan samen verdwenen waren in een tent of samen
reden op de rug van een kameel 〈- reed〉 kwam ik Op een na op zijde en tracht[t]e
hem uit te hooren over de afstand die wij nog hadden af te leggen 〈- Waarom mij〉 Eigenlijk had ik gevonden wat ik zocht: een 〈- doello〉 voortbewegen
〈- door〉 over een land dat men gerust als grenzenloos beschouwen kon - zoo
langzaam kwamen wij vooruit, zooveel mogelijkheden van omwegen verdwaling
22
oponthoud - en terugslag wa〈- s〉ren er.
+
Het zwerven 〈- in de〉 doelloos en eindeloos wat wilde ik meer?
+
Verlicht was ik ook wanneer Op een na mijn vragen en wijzen in de verte
22
beantwoordde met nog lang niet - over 〈- een〉drie maanden, als de winter niet
te vroeg

20
21
22

Cf. document B-II, blad [3], en de commentaar aldaar.
klachting: dit woord heeft Slauerhoff misschien gemaakt om een rijmwoord te vermijden
(trachtten - klachten).
In de rechter marge van deze alinea staat in inkt een verticale golflijn.
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invalt, anders volgend jaar - Dat wij dan in dien winter in de woestijn veel kans
hadden om te sterven viel hem niet in. en mij ook niet - 〈- i〉Ik leerde onder 't gaan
van hem chineesch - wat in t begin ondoenlijk is [lees: was], want hij kende eigenlijk
geen engelsch maar - als men langen tijd in de eenzaamheid samen is. geloof ik
dat men besmet wordt met elkanders taal. d.w.z. de oudste taaiste en sterkste taal
dringt in het brein van de ander - zonder dat het proces in onderdeelen is te volgen
- de infectie blijft latent en breekt op een〈+ s〉 〈- goeden dag〉 uit - 〈- en het blijkt dat〉
Op een dag sprak ik gewoon met Op een na. □ Hij vertelde mij 〈- veel〉 van zijn leven.
Doordat ik mij dit /vanzelf/ goed in alle onderdeelen 〈- voor kon stellen〉 in kon
denken en na kon leven 〈- ging〉 verdiepte ik mijn kennis van de taal nog meer.
+
[bladzijde zonder tekst]
+
+
23
Al speelde het zich geheel op land af duizenden mijlen ver van zee, al
+
behoorde Op een na uit [lees: tot] een oud geslacht - al had hij nooit de zee
24
gezien, al was hem het leed van een individu dat tot een mengras behoort [hem]
totaal vreemd - toch vond ik een overeenkomst tusschen onze levens.
Wel bewoog zijn lot zich steeds vlak bij het welslagen en t volledig geluk, 〈- wel
was〉 〈+ en〉 het mijne in de buurt van de volkomen ondergang - maar in de
werkelijkheid hadden onze situaties dezelfde uitkomst: wij werden nergens
opgenomen door iedre levenssfeer teruggestooten en steeds op ons zelf. ons poover
armzalig zelf aangewezen En zoo kwam het dat wij beiden in een sluikhandel betrokken raakten die wij met
onze beginselen 〈- de〉 tot de laagste vernedering moesten rekenen - en vonden wij
23
in de woestijn en de volledige verlatenheid die voor ieder volledig mensch 〈- het
luchtledig〉 vrede.
Soms kwam de gedachte in mij op, dat wij samen Op een na en ik die wel 〈b〉Bijna niet mocht heeten in symbiose een volledig wezen zouden kunnen vormen
+
Maar met schrik besefte ik. dat ik weer wenschte wat ik vroeger: waanzinnig van
+
angst was ontvloden: dat weer een ander bezit van mij dreigde te nemen.
25
En ik zag Op een na aan en was weer gerust; neen deze was niet te duchten:
deze dorre man. deze laatste van vierhonderd en meer geslachten in wie het verleden
tot een formule was geworden: geen tooverformule maar een opgeloste 〈- be〉
24
voorgoed /met een dooddoener/ beantwoord[d]e vraag.
En hoe meer ik dat besefte hoe meer het zien van hem mij rust gaf - Wel besefte
ik dat ik zijn rust 〈- in〉voor hem door 〈- versche〉 talrijke voorgeslachten a h ware
ingeoogst en opgetast eerst na krampachtige foltrende worstelingen zou krijgen Maar die rust bestond, en op een andere wijze dan in de ee[u]wig nijvere peutrende
25
horlogemaker --- in Tai hai die mij, nog zoo lang geleden niet, het toppunt van
zelfgenoegzaamheid op aarde had toegeschenen +
Zoo zonder een woord zonder dat uiterlijke omstandigheden, gevaren of -- ditmaal
+
te
26

23
24
25

Achter mensch moet een tekstdeel door Slauerhoff zijn overgeslagen.
Dit ingevoegd tekstdeel staat op blad 24 verso.
In Het leven op aarde heet deze horlogemaker Tsju; zie Verzamelde Werken, VI, blz. 50-60,
en 69.
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hulp behoefden te komen, loste ik de verhouding tot Op een na op. Hij was mij een
voorbeeld en een baken, een vraagbaak ook.
Hij zelf scheen niets van die omwenteling te bemerken. Hij was mij dankbaar voor
de kleine voorkomendheden: als ik zijn leger spreidde - zijn paard wegbracht - of
wijn voor hem warmde 's avonds 〈- in〉bij t bivakkeeren - □ Maar toen ik het een paar
dagen lang naliet. /te zeer verzonken/ zette hij geen ander gezicht. evenmin als de
dagen dat ik weer t ergste de wisselwerking der geesten vreesde Onderwijl gingen Godono en 〈- h〉Hai-Tan voorop en waren 〈- het 's avonds〉 steeds
bij elkaar en waren ['t] toch bijna altijd oneens - soms sloeg hij haar met de leidsels
- 〈- alleen〉 's avonds aten ze snel met ons, het beste voor zich uitkiezend en doken
dan snel samen in een vilten tent de ingang afsluitend - en niet voor de ochtend te
voorschijn komend +
26
Wat zich afspeelde in de 〈- sombere〉 tent door || grauwgrijze en strakke van t
+
27
27
vilt somber en /[?]/ als een graftombe drong niet tot 〈- ons〉 〈+ mij〉 door. 's nachts
waren zij weg van de karavaan - waar ze wezen wilden Maar 〈- op een〉 ik moet bekennen dat mijn gedachten zich er soms mee
bezighielden.
Op een nacht werd ik wakker en vond de plaats naast mij ledig - 〈- Ik〉Het gebeurde
wel meer dat de oude 's nachts wegging /voor korte tijd/, maar nu kwam hij niet
terug Ik sloop op mijn beurt naar buiten en trof Op een na aan met zijn hoofd tegen de
tent gedrukt - voor een opening. Ik trok hem aan zijn schouder ongeduldig rukte hij
zich los en beduidde mij stil te zijn 〈- Het was alsof ik opeens weer teruggesmakt was in〉 In deze stille ruimte ver
van de broeinesten waar de menschheid zich verdringt, verdelgt en vermeerdert hetzelfde als daar Een droefenis die ik niet kon verdrijven door naar de sterren te turen. ook niet
door te loopen langs de plaats waar de lastdieren sliepen, neergeknield of tegen
+
28
elkaar aan leunend. || □ En 't ergste was dat ik zelf verlangde, naast Op een na
te gaan staan en te staren naar wat daar binnen 〈- die〉 〈+ in〉 zwoele enge tenten +28
gebeurde.
Maar dit ging voorbij: in plaats daarvan kwam een verlangen 〈- naar〉 in 〈- een
groote stad te zijn〉 - Lang Tschéou te zijn - deel te nemen 〈- en daar〉 aan het leven
29
daar en een -- te vinden Ruimer was dit dan de klamme wensch die mij eerst bevangen had - maar toch
voelde ik mij weer gedegradeerd - ik had al gedacht aan de ruimte aan de -- genoeg
te hebben.

26
27
28
29

Hier lijkt, aan het eind van de bladzij, het woord het te zijn weggelaten.
Eerst heeft Slauerhoff hier een ruimte opengelaten; later heeft hij daar een woord ingevuld
dat op metershooger of ‘minnelijk’ (dit dus met aanhalingstekens) lijkt.
Wederom aan het eind van een bladzij heeft Slauerhoff een tekstdeel overgeslagen; Het
leven op aarde heeft hier: beving mij.
In de rechter marge van deze alinea staat in inkt een verticale golflijn.
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Toen Op een na terugkwam voer ik tegen hem uit: of de wijsheid die hij beweerde
te hebben verworven - hem tot deze laagheden had gebracht Maar hij antwoordde kalm; Als je zoo oud bent als ik zul je je ook met kleine
30
genoegens tevreden moeten stellen - Een maaltijd kan niet alleen uit voorname
spijzen 〈- haaienvinnen〉 bestaan
Toen dreigde ik hem het hun te verraden en hij kromp ineen.
+
Doe het niet. Doe het niet. Ze zullen mij wegjagen - en jij zult alleen achterblijven
+
- □ Wie zal je verder de taal leeren. wie je de stad beschrijven waar 〈- wij heen
29
gaan -〉 〈- wa〉de karavaan heengaat waar je je anders nooit in terecht zult vinden.
Ken je dan Tseking? Ben je er geweest. □ Waarom heb je mij dat nooit gezegd?
〈- Er zijn〉: Als men lang leeft zooals ik zijn er 〈- stukken die men〉 deelen die men
voor ieder verborgen moet houden en voor zichzelf trachten te vergeten Ik heb in Tseking een post bekleed maar ben uitgeworpen wegens onwaardig
gedrag.
- Ben je dan niet bang dat je herkend zult worden?
Het is zoo lang geleden - En ik ben niets meer.
Heb je dan geen hoop weer wat te worden?
Ik zag hem eens aan in zijn grauwe kleed met de kleine staart de schaarsche
+
baardharen de voor een Chinees buitengewoon diep liggende oogen - zag hij er
+
vervallen uit - || en toch - er was iets in die man dat hem weer oprichten kon 30
wat weet ik niet - maar ik had het gevoel dat die slappe gebogen rug plotseling
weer recht en veerkrachtig kon worden, die klagerige stem - vol en bevelend - de
slappe trekken van t gezicht sprekend en wilskrachtig Als er iets gebeurde - Wat Ieder van ons wacht op de gebeurtenis die hem tot zich zelf zal brengen of boven
hem zelf zal uitheffen - Die komt meestal nooit - men vergeet en schikt zich.
Zoo ‘Op een na’ - En ik 31
Ik wachtte 〈- op de intocht〉 /ook./ in Tse King.
〈- In ruil voor mijn toegeeflijkheid voor de nachtelijke expedities〉
/〈- En〉 Ik voelde nu dat de voldaanheid het ruimtegevoel voorbij was. Het was
een uitrusten geweest in hooge maar leege sfeer. Ik hoopte dat de gebeurtenis die
32
mij tot mij zelf zou brengen in Tse〈- k〉 King -/
Overdag ging de tocht verder - in dezelfde slagorde. □ Haitan werd hoe langer
hoe overmoediger - zij lachte Op een na 〈- i〉die ze vroeger had gevreesd in zijn
gezicht uit - tegen mij werd ze van schuw uitdagend en kwam soms naast mij rijden
33
Maar ik schonk haar niet de minste aandacht □ Holbein kwam haar ook halen
als

30
31
32
33

Op blad 27 verso staat als variant voor maaltijd bijgeschreven: dieet.
Deze laatste drie woorden verzuimde Slauerhoff kennelijk door te strepen.
Deze toevoeging staat op blad 29 verso; de laatste zin is niet voltooid; Het leven op aarde
heeft hier: zou plaatsvinden.
Zie noot 18 van dit document.
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+

zij te lang wegbleef en altijd zag hij 〈- met een〉 || [regel wit] voldaan dat ik niet de
+
minste moeite deed om tot Hai tan te spreken of haar te naderen.
31
Waarom hij zoo op Hai Tan gesteld geraakt was, weet ik niet - wel was ze
frisscher sterker dan aan 't begin van de reis - maar de vlek ontsierde haar toch zoo
radicaal dat er geen gedachten aan [open ruimte] opkwamen.
□ En toch was het altijd licht in de tent des nachts - Ik zag Op een na nog geregeld
gaan en komen.
En in ruil liet ik mij telkens en telkens weer van Tse King verhalen Ten slotte kende ik de stad nauwkeuriger dan welke plaats waar ik ooit geweest
34
was --------------------Ik had het gevoel dat ik als wij aankwamen [ik] er onmiddellijk de weg zou vinden
weten waar de pleinen lagen, hoe ik uit de doolhof van straten de richting zou
behouden ook 〈+ met〉 welke menschen ik in contact moest treden en met welke
niet +
Dit kwam niet alleen door de verhalen van Op een na 〈- ik had〉 maar uit het
steeds gesterkt bewustzijn dat Tse King 〈- de〉 〈+ mijn〉 bestemming moest zijn - +32
Ik, anders de vreesachtigste ging nu met het meeste vertrouwen en gerustheid
voort behalve 〈- Hai Tan〉 〈+ Op een na〉 die 〈- het〉 voor alles volkomen onverschillig
was Ik had verwacht met Sylvain vertrouwelijk te worden maar Sylvain hield zich meer
35
en meer afzijdig, meestal liep hij alleen of in de buurt van Hsioe alsof hij hoopte
dat deze hem uit zou noodigen wat meer te rooken. Nu en dan gebeurde dat ook
wel eens. Anders had niets zijn belangstelling volkomen uitgebluscht 〈- als asch〉
ging hij voort. zoodat men soms verwachtte dat hij als een termietenheuvel ergens
aan de kant van de weg zou blijven staan.
□ Op-een-na daarentegen werd levendiger 〈- naarmate hij〉 en toen ik hem eens
vroeg naar de reden van zijn hernieuwde vitaliteit bekende 〈- mij〉 hij mij na lang
36
aarzelen. dat het vooruitzicht Tschong King weer te zien hem zooveel moed gaf.
hij had het niet meer gehoopt - nu had Hsioe hem meegenomen. eigenlijk moest
hij Hsioe dankbaar zijn, en hij haatte hem evengoed +
Wat er in Tschong King gebeuren ging. kon Op een na minder schelen, ze
mochten hem doodslaan zoodra hij binnen de wallen was, als ze hem dan maar +33
niet weer buitenwierpen doch meteen begroeven als t kon in een kist, als 't moest
in een mat Hij bekende mij dat daar veel kans op was, in vroeger jaren was hij verbannen.
wegens een reeks wandaden die hij nu oprecht betreurde als jeug[d]zonden en
afdwalingen. □ En van zelve kwam hij er toe 〈- iets uit zi〉 wat van zijn leven te
verhalen. Midden in de woestijn was dit het eerste levensteeken dat China mij gaf.
totdien was het altijd gebleven bij 〈- lijden〉 zien en lijden -

34
35
36

Deze zin is onderstreept.
Volgens blad 20c is Hsioe in Lan Tscheou achtergebleven; dat blad is later toegevoegd.
Tschong King: tot hier was de naam van deze stad Tse King.
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Eerst hoorde ik dan dat zijn echte naam anders luidde maar dat hij die niet meer
dragen mocht.
Voor de meesten stond het gelijk in t leven halfdood te zijn de naam der
voorvaderen niet te dragen, maar hij had zich er in den loop der jaren in geschikt Hij droeg een bijnaam die hem zijn leven lang was bijgebleven en die vertaald
luidde ongeveer: Altijd op één na +
Hij kwam voort uit een groot eerst welgesteld 〈- boerengezin〉 gezin. 〈- behoorend
+
tot de [de] voornaamsten van de stad -〉 maar een rechtszaak waarin zijn vader
34
door de beschuldigingen van een ontslagen knecht gewikkeld was geworden.
had het na jarenlange procedures volkomen geruïneerd - behalve eenige waarden
die zijn moeder die een helderder blik had dan de vader, niet hopend op een
rechtvaardige uitspraak, diep in de grond van de binnenplaats begraven had Kort daarna was de familie uit de stad verbannen. men had 〈- de〉het laatst bezit
veilig in de grond laten rusten hopende het later op te graven 37
Zij waren naar Pah-Si getrokken twee zusters 〈- war〉 stierven onderweg. zijn
grootvader werd op de schouder van zijn vader verder gedragen In Pah-Si 〈- was〉had zijn vader. eerst koopman - maar door zijn ongeluk alle
zelfvertrouwen en inzicht kwijt, 〈- een hout〉 niet echter zijn lichaamskracht. zich bij
een houtzagerij verhuurd - hij deed schrijverswerk. hij arbeidde ook mede 〈- t〉en
trok de trage zaag die dagen lang door de lengte van een boomstam onderweg is,
soms uren lang +
De oudste zuster werd prostituee. voor twee dollar per maand werkte zij in een
theehuis, de jongste liep met gedroogde kersen aan stokjes te koop en verdiende +35
er al spoedig ook wat bij. □ Hij en [en] zijn beide broers deden niets bepaalds
liepen de heele dag door de stad, soms werkend als de gelegenheid zich voordeed
38
- Maar meestal brachten zij ook wat mee naar huis, eetwaren - of een v - of een
ineengefrommelde zijden of katoenen doek aan een uitstalling ontrukt onder d〈- ie〉e
kiel verborgen Eens was hij bestraft [lees: betrapt] - en met vijftig stokslagen bestraft van zijn
ouders kreeg hij er nog vijftig bij - Als hij iets meebracht gebeurde dat nooit Van zijn vader hoorde hij altijd van de onrechtvaardigheid der menschen: nu kreeg
hij ze van zijn vader zelf te ondervinden - Hij raakte toen nog meer dan zijn vader
aan t denken en malen er over, 〈- met〉 maar hij praatte niet: naar zijn vader luisterde
iedereen al lacht[t]e men hem ook achter zijn rug weer uit - hij wist wel dat weer
slaag alleen het antwoord zou zijn geweest dat men hèm gaf Zijn zuster kreeg ook slaag als een man wegliep zonder te betalen hetgeen in 't
begin nogal eens gebeurde +
[regel wit]
+
Toch kwamen er betere jaren. Langzaam aan kreeg zijn vader zijn verstand
36
terug hij

37

Pah-Si: lees Pa-Hsi; plaats in Szechwan, het huidige Lang-chung (Langzhong), ligt aan een
rivier die bij Chungking (Ch'ung-ch'ing, Chongqing) van links in de Yangtse uitmondt. In de
2

38

atlas van Albert Herrmann, Historical and commercial atlas of China (Taipei (Taiwan), 1964 ),
komt deze plaatsnaam alleen voor op kaarten die de situatie weergeven tussen 220 en 618
na Christus.
Het woord is niet voltooid; misschien moet men hier lezen: vrucht; in Het leven op aarde is
het met de twee voorafgaande woorden vervangen door: vruchten.
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maalde niet langer over een begrip onderdrukte de nog lagere arbeiders en werd
nummer drie in de houtzagerij - de ingewikkelde administratie werd hem
toevertrouwd, en de dochters werden nu thuisgehouden en later uitgehuwelijkt 〈- En hij〉 De broers kwamen ook al in de houtzagerij, en hij mocht schoolgaan
omdat hij zwak was, en men toch de hoop hem te zien sterven had opgegeven □ Hij voelde zich in het bedompte schoolhok nog ongelukkiger dan in t gedrang
van de stegen rondom de markten - maar leerde vlugger dan de anderen.
Toen de omroepers rondgingen en 〈- de〉 in de straten uitschreeuwden dat de
39
40
41
Hao Yan uit de hoofdstad 〈+ in 〈- --〉/Suog Ho /〉 〈- was gekomen〉 om de examens
voor de laagstgegradueerde geletterden af te nemen was hij opgegaan 〈- Men hing hem een paar strengen kopergeld om zijn hals - deed een 〈- m〉paar
〈- mexicaansche〉 〈+ zilver〉 taels in zijn zak. en gaf hem mee aan een karavaan -〉
+
Na de eerste proef stond zijn naam en toenaam op het groote bord buiten de
+
omheining van het examengebouw met die van nog geen derde deel der
37
candidaten.
〈- Zijn geld 〈- l〉 was echter bijna op.〉 Ook de tweede proef doorstond hij.
Zijn vader ging al rond bij vrienden met trots van zijn zoon gewagend.
Tevergeefs[ch] liep die hem achterna om hem te vragen te zwijgen tot de derde en
laatste proef voorbij was. De vader riep steeds □ Je bent er toch op een na.
42
En overal moest hij meedrinken van warme wijn en
□ Met barstende pijn in t hoofd kwam hij op de derde. 〈- zitt〉 [open ruimte] zat de
dag lang in zijn cel. de opgaaf was een essay van minstens honderd karakters over
de zin van een tekst [open ruimte] □ Hij kon er niet uitkomen - en had nog geen
honderd karakters
Toen was het tijd de examinator ging rond en zette zijn stempel erachter.
In angst en twijfel bracht hij de dagen door en liep tallooze malen rondom het
examengebouw.
+
43
Eindelijk kwam de lijst. 〈+ waarop nog zes en 〈- z〉 twintig namen stonden.〉
+
〈- Zijn n〉
38
Zijn naam was er niet bij.
Hij had veel te verduren van zijn vader die de spijt over zijn voorbarigheid wreekte
op de zoon.
44
□ Maar t volgend jaar moest hij weer - 〈- t〉het examen had nu plaats in Lengtshi
tien

39

40
41
42
43
44

Hao Yan: deze aanduiding voor de bedoelde functionaris komt niet in het Chinees voor en
zal dus door Slauerhoff zijn verzonnen; Kao-Yen betekent ‘examen’. (Mededeling van prof.
W.J. Idema te Leiden.)
Suog Ho: misschien is bedoeld Shuang-ho in Szechwan.
Deze beide woorden zijn door Slauerhoff abusievelijk doorgehaald.
Het is niet duidelijk of Slauerhoff hier een tekstdeel heeft overgeslagen of dat hij het volgende
woord Met abusievelijk met een hoofdletter heeft geschreven.
Van dit toegevoegde tekstdeel, geschreven nadat Zijn n op de volgende regel was doorgehaald,
staan de laatste vijf woorden achter het doorgestreepte tekstdeel.
Lengtshi: Leng-ch'i (Lengqi) ligt in het midden van Szechwan, Leng-chi (Lengji) in het noorden
van Hupeh. De lezing ‘Lung Sji’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 104) is hier niet aannemelijk.
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8. Facsimile van document C-II, blad 38 (verkleind).
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dagreizen ver men hing hem een paar strengen kopergeld om zijn hals een paar
zilverstaven in de zak en gaf hem mee aan een karavaan. □ Ook nu kwam hij door
de beide eerste examens - maar toen was zijn geld op: 't laatste had hij gebruikt
voor papier om de opgaven op te schrijven □ Hij vroeg de waard of hij blijven kon
en zond een bode naar huis De derde ronde was hier pas over 3 weken - □ De waard duldde hem nog een
week. liet hem toen 〈- teg〉 onder de palissaden van den hof slapen joeg hem eindelijk
weg, hij zwierf toen drie dagen door de stad - en haveloos en vervuild kwam hij op
t examen.
Hij werd toegelaten omdat hij de eerste beide deelen had afgelegd.
+
Maar de cellenbewakers wierpen verachtelijke blikken op hem. Hij was zoo dof
+
en duizelig in zijn hoofd dat hij 〈- weer〉 zijn werk 〈+ bijna〉 niet kon afmaken - hij
39
maakte 〈+ wel〉 een slot - het was een opstel over de 〈- deugd〉 armoede als
hoogste deugd 〈- van〉 en eenige --- voor de wijze en leverde het vroeg in en legde
zich neer 〈- b〉even buiten de muur □ De examinatoren zagen hem daar liggen en
dachten dat hij beschonken was en dat beschonkenen niet in de rangen der
ambtenaren mogen treden
Zij teekenden aan dat hij nimmer zou worden doorgelaten
Toen de lijst buiten hing - sloop hij er langs vond zijn naam niet, het opstel was
toch goed geweest, hij vermoedde wel de reden - 〈- en heri〉 Hij ging alleen en te
voet naar huis, zag er zoo deerniswaardig uit dat hij onderweg ongemoeid werd
gelaten En thuis wilde hij zijn vader verwijten doen - vertelde dat hij de beide eerste
examens met gemak had doorstaan maar zijn vader viel hem al in de rede □ Weer Op een na - ik wist het wel
[regel wit]
+
□ Sindsdien noemden allen hem op Een na Toen hij weer op krachten was vluchtte hij de stad uit en sloot zich aan bij een +40
ongeregeld leger dat in de vlakte rondzwierf.
In het leger bevonden zich veel geletterden. Want wie eenmaal geleerd heeft en
al zijn wil heeft verbruikt om spreuken te leeren en essay's over wijzen te schrijven
is levenslang ongeschikt voor beroep en handenarbeid. □ Slaagt hij niet dan blijft
45
hem niet anders over dan het verachtelijkst beroep .
De half of bijna geletterden worden gemakkelijk aangeworven en soms officier
als de troep groote verliezen heeft geleden - en tegenslagen heeft gehad. □ Keert
het lot dan worden ze weer gemeen soldaat of moeten de troep verlaten. Want. de
geletterden zijn meestal gek
Toch was hij een tijd lang officier geweest.
Om zich steeds te herinneren dat de geringheid van zijn familie en de armoede
en het onrecht hem h〈- oe〉adden doen mislukken - de opstellen waren toch goed
geweest. - behield hij met opzet de naam Op een na.

45

Namelijk dat van een rover; ontleend aan B. Favre, Sociétés secrètes en Chine (Paris, 1933);
cf. document B-VI.
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Commentaar
Op het etiket van het cahier staat links boven: 3. Dit zou kunnen betekenen, dat we
met de derde versie te maken hebben van de hier beschreven episode.
Waarschijnlijker is dat in de schriften 1 en 2 - die niet bewaard zijn gebleven - niet
dezelfde, maar de voorafgaande episodes opgetekend stonden.
Het gedichtfragment op blad 12 van het manuscript komt in het oeuvre van Wang
Wei niet voor. Misschien is dat de reden waarom de naam van de dichter niet meer
in de tijdschriftpublikatie (Forum, III, 1934, blz. 438), noch in de boekuitgave
(Verzamelde Werken, VI, blz. 89) wordt vermeld. Ook zijn daar de laatste twee
regels van het gedichtje geschrapt. Volgens prof. Idema duiden vooral het adjectief
rijpe bij maan en de vermelding van Het rad van het zijn in een stemmingsgedichtje
als dit, op een chinoiserie van Slauerhoff zelf. Dit neemt niet weg dat de gehele
scène geïnspireerd zou kunnen zijn op het eerste van de twee afdelingen van een
vertaling in prozavorm van een lang gedicht van Soe Toeng Poo (1036-1101), Het
gedicht van den Rooden Muur, door R.H. van Gulik. De vertaling is verschenen in
het tijdschrift China (jrg. V, 1930, nr. 3, blz. 203-206), dat Slauerhoff als lid van de
Nederlandsch-Chineesche Vereeniging gratis ontving:
‘In den herfst van het jaar 1081, de zevende maand, na volle maan, ondernam ik
met mijn gasten een boottocht langs den Rooden Muur. Ongemerkt kwam een
zachte wind op, die het water even deed rimpelen. Ik schonk mijn gasten wijn in,
wij droegen het “Lied op de glanzende maan” voor, en we zongen het gedicht op
de Deugdzame Jonkvrouw. Langzamerhand steeg de maan boven de Oosterbergen
en bewoog zich als het ware aarzelend tusschen de sterrebeelden Too en Nioe
[respectievelijk de Grote Beer en de Steenbok]. Een witte nevel trok over de rivier,
en de schittering van het water vervloeide onmerkbaar in de herfstlucht. Wij lieten
het bootje heen en weer dobberen als een stuk riet: wijd strekten nevel en water
zich uit, en wij werden door den wind geleid, wij wisten niet waarheen. Het was als
verlieten wij de wereld, en alsof wij slechts door vleugelen vèr gedragen omhoog
reisden naar de Onsterfelijken. Nu dronken wij den wijn en verheugden ons zeer:
wij zongen, terwijl we de maat sloegen op den rand van de boot:
Wij bewegen onze roeiriemen van geurig hout.
Een ijdele lichtschijn glanst alom verspreid.
Treurig dwalen onze blikken over het wijde watervlak,
Gedenkend onze vrienden, die verre verwijlen......

‘Een der gasten speelde fluit, het lied begeleidend in schoone harmonie. Het geluid
was als vogelenzang, nu eens treurig, verlangend, dan weer als ware het geween,
en klagend. Langzamerhand aanzwellend, gelijkmatig als een zijden draad, was
het als de dans der draken, verscholen diep in hun duistere rotsholen, als het weenen
van een verlaten vrouw in een eenzame boot. Ik voelde mij van weemoed vervuld,
en nadat ik mijn kleed geordend had, en was gaan zitten, vroeg ik den gast: “Wat
is de zin van dit lied?” De gast zeide:
‘De maan schittert, der sterren glans neemt af;
De kraaien zijn heen gevlogen naar het Zuiden.’

Het China van Slauerhoff

164
‘Was dit niet een lied van Ts'au Meng Te? In het Westen zie ik Sjiea-k'oo, in het
Oosten Woe-tsjang: aan alle kanten staat het dichte groen tusschen rotsen en
stroomen. Is dat niet de plaats, waar Meng Te ingesloten werd door Tsjoo Juu?
Nadat hij King-tsjoo verwoest had, trok hij Oostwaarts. De rij zijner booten was
duizend mijlen lang, zijn vaandels en banieren verduisterden schier den hemel. Hij
bracht een wijnoffer aan de rivier, en zong zijn lied met opgeheven speer ......
Voorzeker was hij de held zijner eeuw. Maar ach, waar verblijft hij nu? Gij en ik,
voorwaar, die aan den oever van de rivier het hengelsnoer uitwerpen en brandhout
verzamelen, wij zijn de gezellen der visschen en kreeften, en de makkers van de
herten. Wij worden gedragen door een bootje, dun als een blad, en reiken elkaar
den beker over ...... wij, eendagsvliegen, die zwerven tusschen hemel en aarde,
graankorrels, drijvend in den onmetelijken oceaan.
‘Ik treur over de kortheid van ons leven ...... Ik wenschte, het leven der menschen
ware even onuitputtelijk als de groote rivier; dan zoude ik met de vliegende
Onsterfelijken rondzweven, de maan in haar loop tegenhouden, en eeuwig zijn ......
Ik weet, dat ik dit nu niet verkrijgen kan: daarom schonk ik mijn lied den
droefgeestigen wind.’
‘Ik zeide: “Vrienden, kent gij ook niet het water en de maan? Aan den eenen kant
bewegen zij zich, en nooit verdwijnen zij, anderzijds wassen ze en nemen weer af,
doch nooit worden ze in wezen grooter of kleiner. Wanneer men het beschouwt
vanuit het standpunt der verandering, dan kunnen zelfs hemel en aarde geen
oogenblik blijven voortbestaan, maar als men het beziet uit een oogpunt van
onveranderlijkheid, dan zijn alle dingen en ook ik zelf eeuwig. Wat blijft ons nog te
wenschen overig? Bovendien heeft elk ding tusschen hemel en aarde een meester.
Wat niet van mij is, al is het ook maar een haar, kan ik nooit tot mijn eigen maken.
De zachte bries over de rivier, de glanzende maan boven de bergen: de
eerstgenoemde vangt het oor op, en maakt haar tot geluid, de laatste ziet het oog,
en maakt haar tot een schoon beeld. Als gij déze dingen neemt, zal niemand ze u
ontzeggen, en zij blijven eeuwig. Dit is de onuitputtelijke schat van wat alle dingen
voortbrengt, datgene, wat u en mij gelijkelijk vreugde brengt.”
‘De gasten lachten blijde, en reikten elkaar de schoongespoelde bekers over.
Toen het vleesch en de vruchten op waren, en bekers en schotels door elkaar lagen
in groote verwarring, legden wij ons, tegen elkaar aanleunend, in het bootje ter ruste,
en bemerkten niet, dat het in het Oosten reeds daagde......’
Op blad 15 wordt voor het eerst Lang Tscheou genoemd. In document C-I heette
deze stad eerst nog Cheng Chow, vervolgens Tung Chow. In Het leven op aarde
wordt ze Lang Tsjeon genoemd (Verzamelde Werken, VI, blz. 91 e.v.; zo ook in
Forum). Kennelijk heeft Slauerhoff, of de tekstbezorger, bij het gereedmaken van
het manuscript voor de druk de laatste letter, een u, voor een n gehouden.
Om welke plaats gaat het hier? Op Nederlandse kaarten treffen we de plaatsnaam
Lantsjou, of Lantschou aan (Lan-chou, Lanzhou). De spelling met een e in het
tweede woorddeel wijst op een Franse bron: Lan Tcheou. Zij komt voor in Géographie
universelle (IX, première partie, blz. 72-73), en in René Grousset, Sur les traces du
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Bouddha, op de ‘Carte de l'Eurasie vers 650 de notre ère’ achter in het boek (cf.
document B-II, blad [5]). Deze plaats ligt in de noordwestelijke provincie van China,
Kansu. Vroeger strekte deze provincie zich met een lange ‘slurf’ uit tussen de
zuidwestgrens van Binnen-Mongolië en het noordoosten van Tibet. Vanouds vormt
deze ‘slurf’ de verbinding tussen China en midden- en westelijk Azië. Daar ligt
Lantsjou, de hoofdstad van Kansu. Nog voorbij deze hoofdstad, net binnen de
Chinese Muur, ligt de eigenlijke uitvalspoort voor de lange tocht naar het westen
door de Gobi, vroeger Leang-tcheou geheten (weer volgens de Franse schrijfwijze
op de bovengenoemde ‘Carte’; echter niet in GU), of ook: Liangtsou, maar
tegenwoordig Wu-wei (Wuwei): ‘(Hiuan-tsang) gagna les hautes vallées et les gorges
de l'actuel Kan-sou, la plus occidentale des provinces chinoises, qui pénètre comme
un coin dans la Terre des Herbes, entre les sables du Gobi et le plateau sauvage
du Köke-nor [een meer]. Leang-tcheou, la dernière ville importante du Kan-sou,
était déjà ce qu'elle reste aujourd'hui, la tête des pistes de caravanes vers la Mongolie
et le Tarim. C'était aussi un marché fréquenté par tous les peuples du Grand-Ouest,
depuis la boucle du Fleuve Jaune [de Hoang-ho] jusqu'au Pamir (...).’ (René
Grousset, Sur les traces du Bouddha, blz. 29)
Waarschijnlijk is Slauerhoffs schrijfwijze een samentrekking van Lan-Tcheou en
Leang-Tcheou. Zie ook document B-V, blad [12].
Voor een verklaring van de plotselinge toevoeging van de figuur van Sylvain, zie
de commentaar bij document C-IV.
Nog een opmerking over de bron van de levensgeschiedenis van Op-een-na. Volgens
Fessard (Louis J.-E. Fessard, Jan Slauerhoff (1898-1936). Sa vie - son oeuvre, blz.
251 en 403) zou Slauerhoff dit verhaal hebben ontleend aan The story of Miss Li
van Po Hsing-chien, dat hij heeft gekend in de vertaling van Arthur Waley (More
translations from tbe Chinese, blz. 83-102). Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat
dit verhaal de bron zou zijn: het verschilt te zeer van de geschiedenis van Op-een-na.
Dit blijkt al uit Fessards eigen woorden: ‘(...) L'histoire de Mademoiselle Li, qui servit
de canevas pour celle de Op-één-na (...). (...) beau prince, belle et vertueuse
jouvencelle (vertueuse selon les canons extrême-orientaux du temps), marâtre
indigne et abusive, aventures diverses et happy-ending. Slauerhoff tire tout cela
vers le bas: commerçants ruinés, père aigri et brutal, fils malchanceux autant que
maladroit, sad-ending (...).’ (blz. 403) Slauerhoff zou dus van alles en iedereen het
tegengestelde hebben gemaakt en bovendien ‘Miss Li’ zelf uit het verhaal hebben
geschrapt.
Eerder komt het derde hoofdstuk in aanmerking van: Sergej Tretjakow, Den
Schi-Chua. Ein junger Chinese erzählt sein Leben. Bio-Interview (Berlin, 1932). In
1927 vertelde de student Den Schi-Chua het verhaal van zijn leven aan Sergej
Tretjakow, bij wie hij colleges volgde aan het Russisch instituut van de nationale
Universiteit te Peking (cf. blz. 10 en 509). Tretjakow heeft hiervan een boek gemaakt,
waarin hij de student zelf als verteller laat optreden. Slauerhoff recenseerde het
boek in de Nieuwe Arnhemsche Courant van 7 mei 1932; zijn exemplaar bevindt
zich nu in het Letterkundig Museum. De relevante passages uit het derde hoofdstuk
luiden als volgt:
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‘Nahe und vertraut war mir in den Tagen der frühen Kindheit mein älterer Onkel, ein
Mann, der der Stolz der Familie hätte werden sollen, aber es nicht geworden war.
‘Schi - das ist der regierende Stand des alten Chinas, die Gelehrten. Nur, wenn
man die Examen ablegte und ein Schi wurde, durfte man den Schen anlegen, - den
Uniformgürtel des Beamten, einen engen Reifen, der mit Steinen und Spiegelchen
besetzt war.
‘Die Gelehrsamkeit war verbunden mit Staatsstellen und den Vorzügen, die diese
brachten. Schen-Schi, - das sind die hervorragenden Familien, die Landbesitz haben
und ihre Kinder etwas lernen lassen, damit sie später Amt und Würden erringen
und aus deren Einkünften den Landbesitz vergrößern.
‘Wir, die Dens, waren auch Schen-Schi, nur verarmte.
‘Schens waren in unserer Sippe, die der mandschurischen Dynastie gegenüber
oppositionell gestimmt war, selten. Dafür prangten gelehrte Grade in unserem
Tschu-Pu [het familieboek van de Dens, voor zover zij behoorden tot de Pu-generatie,
de generatie van Schi-Chua's vader] neben den Namen unserer Ahnen.
‘Schon lange vor meiner Geburt hatte mein Onkel nach Beendigung der
Mittelschule den Titel eines Studenten erhalten, - Tun-Schan. Drei Jahre später
legte er in der Kreisstadt (diese Städte erkennt man an der Beisilbe fu, z.B. Tschifu)
das Doktorexamen - Sü-Tsai - ab. Nach weiteren drei Jahren fuhr der Onkel nach
Tschendu, der Hauptstadt von Setschuan, um das Examen des gelehrten zweiten
Grades - Sü-Shen - abzulegen.
‘Er erzählte mir öfters, wie das vor sich ging. Man setzte die Examinanden in
Käfige. Das geschah zu dem Zweck, um dem Examen äußerlich möglichst “ehrliche”
Bedingungen zu sichern. Man nahm in den Käfig Papier, Pinsel und Tusche mit und
Gehirne, die von einer phantastischen Zahl von aufgesogenen Namen, Zeilen,
Aphorismen, Kommentaren und Daten aufgeschwemmt waren. Die Examen wurden
nur schriftlich abgelegt.
‘Die Überlieferung sagt, daß ein sittenloser oder verbrecherischer Mensch im
Käfig von seinem Geiste verlassen wird und durchfällt. Deswegen muß der Gelehrte,
der sich zum Examen vorbereitet und in den Käfig geht, sehr auf sich aufpassen,
um keine Sünde zu begehen, und sei sie noch so winzig. Die Gelehrten bewegten
sich sogar auf besondere Art, vorsichtig, um nicht etwa einen Käfer oder eine Ameise
zu zertreten. [De laatste twee zinnen zijn door Slauerhoff aangestreept.] Sie mußten
sogar mit ihren Gesten vorsichtig sein, sich gemessen bewegen, um keinem von
den mikroskopischen Wesen etwas zuleide zu tun, die in der Luft herumschweben.
So lehrt es der Buddhismus.
‘Dem Gelehrten war es auch verboten, an Frauen, Liebschaften und an die
Kurtisanen der Teehäuser zu denken. Begegnete er auf der Straße einer Frau, so
mußte er die Augen niederschlagen. [De laatste negen woorden zijn onderstreept.]
Dem Gelehrten blieben als einzige Vergnügen Wein und Opium. Wenn der Gelehrte,
der das Examen abgelegt hatte, nicht Beamter wurde und seinen hohen Titel nicht
nützlich anzuwenden verstand, blieb für ihn nur eins, - Lehrer zu werden. (...)
‘Der Onkel war sehr begabt. Seine Prüfungsarbeiten wurden als außerordentlich
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anerkannt, auf Staatskosten gedruckt und an die Verwandten und Gelehrten
versandt. Alles war dazu angetan, daß er nach drei Jahren in Peking als Gelehrter
ersten Grades -Tsin-Sü - aus dem Käfig herauskommen und dann dort, wer weiß,
im Kaiserschloß das Examen für die höchste Gelehrtenstufe der Akademiker Chan-Lin - ablegen konnte.
‘Aber... in der Familie gab es ein paar Todesfälle. Es starb des Onkels Großvater.
Der Onkel legte die weiße Trauerkleidung an. Die strenge Trauer dauert drei Jahre
und während dieser drei Jahre darf man weder heiraten noch Examen ablegen. Der
Onkel wartete geduldig. Die Trauerzeit ging zu Ende, aber da starb die Großmutter.
Wieder hieß es drei Jahre warten. Nach der Großmutter trug der Onkel die Mutter,
den Vater und die Stiefmutter zu Grabe.
‘So machte er fünfzehn Trauerjahre hintereinander durch. [Ook deze zin is
onderstreept.] Und als die Trauerzeit zu Ende war, da stellte es sich heraus, daß
inzwischen (1904) das alte Examensystem abgeschafft worden war. Und noch
einige Jahre später (1911) stürzten die Anhänger Sun Yat-Sens die alte kaiserliche
Dynastie und räumten mit den gelehrten Graden auf.
‘Der Onkel konnte das dem neuen China in Gestalt meines Vaters, eines
Revolutionärs und Sun Yat-Sen-Mannes, niemals vergessen.
‘(...)
‘“In dem Examenskäfig saß ich drei Tage. Ich hatte einen Bambuskorb mit Essen
bei mir. Besondere Wächter untersuchten mich und den Korb. Sie sahen nach, ob
in den Pasteten und den Gurken nicht etwa vorbereitete Artikel steckten. Ich hatte
einen Kommentar zu den Lehren des Konfuzius zu schreiben. Ich habe das Examen
mit Glanz abgelegt. Meine Arbeit wurde gedruckt und im ganzen Kreise an die
Bekannten, Verwandten und Examenskollegen verschickt. Die Themen sag ich dir
nicht. Du bist noch zu klein und verstehst sie nicht, und ich selber, fürchte ich, hab
schon die komplizierten Überschriften vergessen.”’
Zie verder over het examenstelsel in China: J.J.L. Duyvendak, China tegen de
Westerkim, blz. 210-213.
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Document C-III
Beschrijving
Blad [18] recto: blad afkomstig van een schrijfboek van folioformaat; gelinieerd.
Tekst in inkt. Zie voor blad [18] verso: document B-VII.

Inhoud
Het betreft hier een voorontwerp van Het leven op aarde, en wel Verzamelde Werken,
VI, blz. 115, regel 6, tot blz. 116, regel 26.

Datering
1933.

Tekst
+

2
+

[18r]

1

Uit het verre Westen over de oude uitgesleten halfvergeten karavaanwegen kwamen reizigers - pelgrims kooplieden en ook door zwerfdrift bezetenen. maar
allen dragen van de voortbrengselen en gebruiken van de landen daar 〈- van〉 〈+
ver in t Westen van〉 Moscovie Byzantium en Arabië - en bereikten het eerst van
2
alle〈- n〉 steden van het rijk van het midden Tse King . □ Sommigen 〈- trokken door〉
- bleven er als uitgeput door den te langen tocht en dachten niet meer aan heengaan.
Het Westen waarvandaan zij kwamen - lag ver achter hen, te ver om er terug te
keeren te veel gevaren waren er langs de vage wegen om ze ten tweede maal nu
uitgeput en minder gewapend en minder geestdriftig te doorstaan op een trage
terugtocht.
3
Ook werd er over de stad van Kublai[s] Khan waarheen zij hadden willen gaan
in Tse King[,] koel afwijzend en minachtend gesproken als over een later
opgekomene. die alle glans en rijkdom geleend of gestolen had van de oudere
dieper in t rijk gelegen steden 4
5
Andren gingen toch naar Kalgan en Pei Ping maar kwamen terug aangetrokken
tot de stad waar zij t eerst na 't reizigers en steppen leven waren aangeland 1
2
3

4
5

Door het gehele stuk is met inkt een kromme lijn getrokken.
Tse King: door Slauerhoff onderstreept; in Het leven op aarde heet deze stad Tsjong King.
Kublai[s] Khan: ook Koeblai Chan en Choebilai Chan, Mongools-Chinees keizer (1214-1294),
kleinzoon van Djingiz Chan, regeerde vanaf 1260. Marco Polo bezocht zijn hof. De stad van
Kublai[s] Khan: Peking, dat voor het eerst door deze keizer tot residentie werd gekozen.
Kalgan: (Chang-chia-k'ou, Zhangjiakou) een poortstad aan de Chinese Muur, in het
noordoosten van de provincie Hopeh.
Pei Ping: de naam die Peking droeg van 1928 tot 1949.
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geleerdheid. Tse King had geen tartarenstad en een mantschoeswijk zooals andere
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6

steden als smadelijke herinnering aan vroegere onderwerping. □ Maar wel eenige
byzantijnsche gebouwen, een moskee - een [open ruimte]
En het laatst kwam - alleen - als de eenigste van zijn ras. maar in een groote
7
karavaan - zijn rijkdommen 〈- met〉 en onbekende --- met zich meevoerend - een
man 〈- uit 〈- de〉een stad van〉 van het westelijkst ras. van het overal diep door de
zee ingevreten werelddeel van het Westen. □ Hij kwam niet over de eindelooze en
hemelhooge landwegen. door de steppen van Turkestan, de ketenen en ravijnen
van Tibet Zijn rasgenooten hadden varend over zee. voor Kanton de machtige maar
verweekelijkte hoofdstad van het Zuiden aan de mond van de Paarlrivier op een
8
smal schiereiland een vestiging. Zij noemden het een stad maar het was kleiner
dan een middelmatig dorp van een der centrale provincies

Commentaar
Door de gehele tekst is van boven naar onder een kromme lijn getrokken.
Waarschijnlijk is dit gebeurd toen dit ontwerp in een latere, verbeterde versie was
opgegaan.
Rechts boven staat het cijfer 2. Dit lijkt erop te wijzen, dat we met een fragment
uit een groter geheel te maken hebben, waarvan het eerste blad en de bladen 3 en
volgende verloren zijn gegaan.
Op het verloren gegane eerste blad moet Slauerhoff aan het tweede deel van
Het leven op aarde zijn begonnen, wat wel uitkomt als we letten op de definitieve
tekst: in de Verzamelde Werken gaat slechts één bladzijde van dat tweede deel aan
het onderhavige fragment vooraf. Dit eerste blad en de bladen 3 en volgende moet
hij vernietigd hebben toen ze eenmaal waren verwerkt tot een volgende versie.
Alleen blad 2 behield hij om op de keerzijde aantekeningen uit zijn lectuur te maken
(zie de inleiding tot de C-groep). Deze handelwijze doet een verband veronderstellen
tussen de verhaaltekst en de versozijde van het blad. Dat verband is te vinden in
de tekening van Tcheng-tou. We hebben al vermoed, dat Slauerhoff bij zijn verhaal
over Tsjong King vooral aan deze stad heeft gedacht. Het onderhavige fragment
nu gaat juist over die stad, die hier nog Tse King heet (let op de onderstreping van
Slauerhoff). Dit verband vertoont bovendien een paar merkwaardige details. Bij de
beschrijving van Slauerhoffs tekening in de commentaar bij document B-VII hebben
we onder meer op de volgende verschillen gewezen: op de plaats van ‘Ville Tartare’
op de plattegrond in Géographie universelle staat bij Slauerhoff zeker níet
‘Tartarenwijk’ maar wel Byz. wijk, dat wil zeggen: ‘Byzantijnsche wijk’; en in plaats
van ‘Gabelle’, het kantoor der accijnzen, heeft hij aangegeven dat daar een moskee
staat. Van beide zaken nu is in het fragment op de rectozijde uitdrukkelijk sprake:
Tse King had geen tartarenstad en een

6
7

8

Zoals Peking bij voorbeeld.
Deze streepjes wijzen er waarschijnlijk op, dat dit blad niet de eerste versie van deze passage
vertegenwoordigt; Slauerhoff kon hier waarschijnlijk zijn eigen handschrift niet lezen. Om
onleesbaarheid te voorkomen, heeft hij in het onderhavige document meer dan twintig woorden
verduidelijkt.
Bedoeld is Macao, dat op een schiereiland voorbij Kanton ligt, aan de mond van de Paarlrivier.
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mantschoeswijk (...). Maar wel eenige byzantijnsche gebouwen, een moskee (...).
Bovendien moet op de bladen 3 en volgende de beschrijving van de stad zijn
voortgezet, evenals dat in de romanuitgave is gebeurd. De veranderingen in de
plattegrond zijn dus het gevolg van het reeds geschreven verhaalfragment.
Niet alleen wordt hierdoor ons eerder uitgesproken vermoeden dat Tcheng-tou
model heeft gestaan voor Tsjong King (Tse King) bevestigd, maar ook blijkt nu dat
de tekening bijna als een illustratie bij de tekst kan worden opgevat. Bovendien
wordt nu begrijpelijk, waarom uit het hele ontwerp voor het begin van het tweede
deel van de roman alleen dit ene blad bewaard is gebleven. Het ging Slauerhoff
niet om de tekst - die heeft hij zelfs doorgestreept - maar om de tekening. En die
zal hij niet alleen nodig hebben gehad voor het tweede gedeelte van Het leven op
aarde, maar ook voor deel III van de cyclus. Met reden is dus de plattegrond
opgenomen in de B-groep, bij de aantekeningen ter voorbereiding van de romans,
en niet bij document C-III.
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Document C-IV
Beschrijving
Frans cahier in halflinnen roodbruine band met op het voorplat een gestileerde
tekening van bloemen en een bij en een cartouche waarop: L'ABEILLE; ruitjespapier
(vierkante ruitjes).
Alleen de rechter bladzijden zijn genummerd: 1 tot en met 58, door Slauerhoff;
[59] tot en met [68], door de editeurs.
Tekst in inkt, met wijzigingen in paars potlood en blauw kleurpotlood; over het
algemeen zijn alleen de rechter bladzijden beschreven, de linker bladzijden zijn
soms voor toevoegingen benut.

Inhoud
Het betreft hier een voorontwerp van Het leven op aarde, en wel Verzamelde Werken,
VI, blz. 171, regel 31, tot blz. 209, regel 26.

Datering
Tussen maart en juni 1934.

Tekst
+

〈- De vrouw bleef liggen.〉
+
Zij lachte even. en stak haar tong 〈- uit〉tusschen de lippen door, en bootste
1
het dreigen van een slang na □ Laat hem maar. Zij doen niets. Zij komen om de muziek en gaan weer weg als
die ophoudt - □ Ze zien er gevaarlijk uit, maar ze zijn niet vergiftig
□ Het is toch een groote.
Zij zag even over de rand.
Ja die ken ik wel. Die is zoo vaak hier.
Hij kan toch een slapende worgen in zijn kronkelingen - Laat hem liggen waar hij
ligt en mij ook〈-. en kom〉Kom dichterbij.
Ik klom de treden op
De regen was opgehouden, maar de middag was nog donkerder geworden onder wolken.
Achter de blader en bloemenschermen herkende ik haar toch - de eerste van de
tochtgenooten die ik terugvond - de eerste ook die verdwenen was. al voor wij in
Tschong King aankwamen.
1
Zij leek niet meer op de havelooze Liang ti die zoo koppig en onverschillig alle
ontberingen van de tocht verdragen had - zich bemoeiend met wie haar op t
oogenblik het meest beviel of van wie zij 't meeste gedaan kon krijgen 1

Liang ti: in Het leven op aarde heet zij Fong Sjen.
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2

Ze leek meer op een die ik in Tai hai had gezien op 〈- het〉 de kussens in het
rookvertrek liggend als een nymph op de golven.
Het gezwel had zij weer afgedaan evenals die nacht - ik miste het - ik vond dat
het meer bij haar hoorde - ja haar schoonheid meer deed uitkomen dan al de
sieraden die zij nu zoo overtollig droeg.
+
Zij toonde zich niet verrast.
+
Wij spraken niet over de tocht alleen over t leven dat zij hier had - Het beviel
2
haar goed, zij hoopte Hsioe nooit meer terug te zien Zij had hier beter en voornamer minnaars. Zij liet doorschemeren dat de Toe
Tsjoen haar soms bezocht en 〈- toonde〉 〈+ liet〉 een sieraad - 〈+ zien〉
Ik toonde mij geinteresseerd. hopende iets van de anderen te hooren.
Straks, als de zon onderging zou het koud worden, nu en dan ging al een windstoot
als een huivering door de slap neerhangende blaren. De zon ging onder en scheen
op een gegeven oogenblik de verandah in Neen, zij zag er toch moe uit en verveeld, zeker verveelde 〈- zich〉zij zich toch in
Tschong King, in haar begrip achterlijk en onbeduidend vergeleken met Tai-hai zijn Bund Palace hotels
En -- zou zij zich anders zoo opgetogen hebben getoond dat ik kwam?
3
4
Maar -- zou zij daar en in Tsing tao en Tsche foe en andere steden van de kust
zoo boven de waarde zijn geschat.
Nadat ik genoeg bewonderd had, vroeg ik of zij ook iets van de vroegere
kameraden wist.
Alleen Godonow zie ik soms.
Hij komt 's nachts in t geheim.
Kan ik hem hier ontmoeten.
Neen, dat is te gevaarlijk, Godonow is jaloersch. □ Jij 〈- niet〉 ben[t] niet jaloersch
wel. Je geeft er niet om. 〈- Dat weet ik nog die nacht in Tai hai.〉
□ Op mijn beleefd protest sloeg zij geen acht.
+
□ Even graag mag ik je. Zelfs liever.
De andren zijn allemaal hetzelfde hoffelijk zacht, vriendelijk en onderhoudend +3
in het begin bruut en vervelend daarna Wat doet hij nu?
O. hij is begonnen met het oefenen van cadetten. □ Er is een keurkorps gevormd
uit zoons van de voorname families Hij is nog altijd bezig ze te leeren hoe ze 't geweer moeten vasthouden - Aan 〈't ex[c]erceeren〉 〈+ schieten〉 zijn ze nog 〈- t〉niet toe.
Wel moeten ze ex[c]erceeren en kaartlezen. □ Het moet erg amusant zijn soms
is zijn lachen nog niet bedaard als hij hier komt -

2
3
4

Tai hai: de naam die Slauerhoff in Het leven op aarde aan Shanghai heeft gegeven.
Tsing tao: (Ch'ing-tao, Qingdao) havenstad aan de zuidkust van het schiereiland Shantung.
Tsche foe: ook Chefoo (Yen-t'ai, Yantai), havenstad aan de noordzijde van het schiereiland
Shantung.
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En de anderen.
Die ziet hij niet Weet je ook niets van hen af?
〈- Kun〉 Ik kan het wel voor je te weten komen.
Kun je een geheim bewaren?
Ze boog zich naar mij over en fluisterde.
5
De Toe Tsjoen komt nu en dan bij mij.
Ik deed mijn best bewonderend te kijken en in uitgezochte bewoordingen haar
geluk te wenschen met de eer.
En meteen vroeg ik: Kun je dan voor mij uitvinden waar Sylvain zit?
Dat weet ik allang.
6
's Avonds en 's nachts is hij bij Tsing , die is er niet zoo erg meer mee ingenomen
als in t begin toen zijn vrienden kwamen om de vreemde te zien. □ Je weet Sylvain
i〈- n〉s in t begin wel vermakelijk met zijn gebrom en zijn langzame manier van doen
maar hij verveelt gauw.
+
Hij krijgt nog altijd veel te eten en te drinken maar, op last van de Toe Tsjoen
+
hoe langer hoe minder opium.
4
Overdag wordt hij naar een groot gebouw gebracht dat ze arsenaal noemen.
Het is gemakkelijk te vinden, het staat aan de rivieroever 〈- twee li van〉 bij de groote
brug het steekt boven de hutten daar uit - alle vensters zijn kapot en t dak is er bijna
heelemaal af.
Als je wat van Sylvain wilt gedaan krijgen, ga daar dan heen en neem wat opium
mee =
Ik geloof dat je beter doet er heelemaal mee op te houden - je kunt hier nooit
vinden wat je noodig hebt.
Zij wist alles.
Als het misloopt kom dan hier, ik zal je dan wel verbergen Kom altijd hier op deze tijd. Dat heb je goed uitgekozen - Iedereen die geen werk
heeft slaapt. □ Maar maak nu dat je weg komt - Straks rijden de menschen uit om
elkaar middagtheebezoeken te brengen.
Zij klapte in de handen 〈- fl〉 een van de meisjes kwam ze fluisterde iets - ze kwam
terug met een blad thee. daartusschen vier kleine ronde pakjes - miniatuur
sardineblikjes.
Het was de opium waarmee ik Sylvain kon winnen. □ Haastig dronk ik onder de
verbaasde oogen van de dienaressen de thee - 〈- en〉
Ik vond het rijtuig aan t einde van de laan terug
□ gelukkig had Velho een zwijgzame bui zoodat wij beiden elk in eigen gepeinzen
verzonken het avondeten namen - 〈- dit〉 [Er]
+
Er stonden vele kaarsen in alle hoeken maar 〈- de〉 het bleef er altijd donker het
+
was of de gravures beelden en boeken al het licht voor zich in beslag namen 5
〈- Ik vroeg wat hem scheelde, hij antwoordde eerst niet〉

5
6

Toe Tsjoen: militair gouverneur.
Tsing: heet in Het leven op aarde Tsjeng.
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Die avond deed hij toch een poging tot toenadering die ik resoluut terugwees〈-, hij
ging daarna naar zijn kamer terug -〉
De andere morgen ging ik vroegtijdig uit om Sylvain op te zoeken Ik moest de brug oversteken om bij het arsenaal te komen De brug was heel lang aan beide oevers 〈- begon ze uiterst sma〉 begon ze breed,
maar in t midden was zeker nu en dan een peiler [lees: pijler] weggesleurd door de
sterke stroom 's winters en was de brug niet of onvoldoende hersteld - en daar was
niets dan een vlonder van eenige planken - over de zomerbedding □ Ook in de
droge tijd was er nog een vrij snelle stroom zoodat dan het zwakke palen en
plankenstel zwiepte en wankelde.
Geen wonder dat evengoed het pont en veerbedrijf dat veel langer bestond dan
de brug. levendig was gebleven Nu en dan zwol de kracht van de stroom aan - de zware pont en ook de lichtere
booten dreven af en stieten tegen de peilers [lees: pijlers] waardoor de brug kraakten
7
waggelde . Maar zij die de moed hadden of door gebrek genoodzaakt waren de
brug te begaan lieten zich daardoor niet afschrikken, en balanceerden verder 〈- ki〉
met hun last〈- en〉 op t hoofd of aan de draagstok.
+
Als het al te gevaarlijk werd lieten zij zich zakken in de klaarliggende booten.
+
Zoodoende was er een combinatie van brug en veer.
6
□ 〈- Begin en einde van de lage rivieroever en het begin van de stroom〉
〈- Het begin en〉
De beide uiteinden van de brug over de lage rivieroevers waren breed en stevig
en goed onderhouden - de planken waren glad, ook door het vele gaan erover.
Want dit waren publieke wandelplaatsen □ Over de balustrade kon men neerzien
op het leven daaronder in de visschersdorpen waar de visschers leefden alsof zij
nog ver weg zaten in de oertijd bij de oorsprong van de rivier of aan de oevers van
een zee en niet binnen de muren van Tschong King met stijlvolle gebouwen en
hoogbeschaafde mandarijnen samen -Zij gingen met vuil en modder en schubben bedekt - met netten op de schouder
8
en den rug en visschen aan touwen geregen - met strengen sapeken in hun handen
〈- deze〉 〈- en werkten〉 waarmee ze soms op twistende vrouwen en kinderen
insloegen Ook werd aan de oever van de rivier de medicijnmarkt gehouden, vele substanties
die voor de ingewikkelde mengsels noodig waren, kwamen uit de rivier - weekdieren
schelpen bezinksels planten - Maar ook de jacht leverde een aandeel van beenderen
en schedels van kleine dieren - gedroogde organen +
Soms werd een leeuw of tijger geschoten en ook hier verkocht - Er werd hier
+
meer betaald dan bij 't gouvernement - Meestal moest de jager zich tevreden
7
stellen met een keurig gepenseelde oorkonde. □ Meestal hadden ze geen huis
om hem op te hangen en verkozen dus het geld -

7
8

kraakten waggelde: lees: kraakte en waggelde; wederom een voorbeeld van hoe Slauerhoff
op zijn gehoor schreef.
sapeken: kopergeld, met een gat in het midden, zodat de munten aan een snoer kunnen
worden geregen.
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De morgen dat ik over de brug ging om Sylvain aan de andere kant te zoeken was
er een groot gedrang op de brug - zoodat ik gemakkelijk het geleide kwijt raakte ik
riep hen toe mij weer 's avonds op het 〈- markt〉plein te wachten.
〈- Aan de overkant kon ik nergens een groot 〈- ge〉 vervallen gebouw ontdekken Had Liang ti mij toch misleid? Misschien zat Sylvain wel den heelen dag gevangen
in〉
Aan de overkant kon ik nergens een groot vervallen gebouw ontdekken, de doortocht
werd bemoeilijkt omdat de hier levende bevolking niets afwist van de gebeurtenissen
in de stad en niet uit de weg ging, zooals ik dat gewend was.
Ik werd gehinderd. 〈- ged〉 bedreigd, eens geslagen toen ik op een klein kind trapte
dat voor mijn voeten kroop terwijl ik omhoog zag of ook ergens een muur boven de
huizen te zien was.
Eindelijk kon ik niet verder en toen stond ik er voor. □ De vensters lagen een
meter diep in de steen, van ruiten was geen scherf te bekennen - wel tralies door
roest dikker en knoestig, zoo dicht bij elkaar dat vogels en katten niet, vleermuizen
en insecten 〈- wel binnen konden〉. er wel door konden. daarbinnen moest het wel
steeds half donker zijn.
+
〈- Ik liep〉 Een deur was niet te vinden. maar opeens zag ik door een van de 〈+
ve〉ramen 〈- S〉 de schim || van Sylvain - in een blauwe kiel, mager, met doffe
8
oogen hangende 〈- wag〉 wangen, - klein en nietig - vergeleken bij die hij was op
de tocht toen hij toch ook al in een vervalstadium verkeerde.
Ik riep en riep maar hij scheen niet te hooren. Ik sloeg met een steen tegen de
tralies Toen kwam hij 〈- voor〉 naderbij, en vroeg wat ik wou Laat mij eerst binnenkomen.
Hij haalde de schouders op. ‘Waarvoor?[’]
Het was hem volmaakt onverschillig 〈- dat〉 een oude kameraad te zien - welke
reden ik ook opgaf en ik zal [lees: zag] hem al verdwijnen - wegwazen in de
verwarring van verzakte balken spinraggen netels. puin - daarbinnen Toen hield ik 〈- de vier 〈- bil〉 blikjes〉 〈+ een blikje〉 op mijn hand □ Hij vloog 〈- op〉
weer op 't venster toe.
Heb je het - Loop die kant uit. vier Meter verder is een bres Zoo kwam ik erin De binnenmuren waren omvergehaald of afgehakt □ In een van de ruimten die
kamers waren geweest, lagen werktuigen - hing een blaasbalg boven een kolenvuur.
□ Zes of zeven Chineezen waren onverschillig bezig.
Sylvain bracht mij in een van de verste hoeken en deed mij neerhurken achter
een muur.
Ik wilde hem 〈- vragen〉 uitvragen, maar hij gaf geen antwoord □ Eerst rooken, dan praten.
Uit een gat tusschen de steenen nam hij een bamboestengel met een groote
steenen
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kop, stak een houtskoolkomfoortje aan dat in een kuil stond en stak zijn hand uit. □
Ik gaf hem een van de pakjes - hij klauwde het met bibberende handen open en
rook er aan Goed, ze is goed zei hij 〈- haastig〉 boorde er een draadnagel in en kookte haastig.
+
Ik zag wel dat ik niets van hem gedaan zou krijgen voordat hij zijn schade had
+
ingehaald.
9
□ Kreeg je heelemaal niets vroeg 〈- hij〉 〈+ ik〉 nog.
Ik kocht of ruilde voor ijzer. van die gemeene die de visschers en voerlui uit de
buurt rooken. □ Deze stellen zich tevreden met het uitschraapsel en de slakken van
de goede Het moest wel bocht zijn als Sylvain die niet kieskeurig was, het nog te slecht
vond Onderwijl zoog hij haastig vier pijpen achter elkaar. en zag er toen in zijn gezicht
beter uit.
Hij was nooit een modelofficier geweest - maar zijn handen waren goed verzorgd
- ze zaten vol wonden schrammen en kloven - zijn bakkebaarden waren uitgegroeid
baardstoppels bedekten zijn kin Maar zijn oogen stonden nu weer vol aandacht en hij scheen mij werkelijk te zien
[‘]Jou gaat het goed’. Zonder een zweem van naijver
□ Ik heb een goede gastheer getroffen.
Ja, als je zulke opium overhebt!
Kun je mij er geregeld van brengen? Dan zal ik je dankbaar zijn zoolang ik nog
leef.
Ik denk het wel. Maar ik heb ook wat noodig □ Waarom heb je hier geen dak?
Het was weer begonnen te regenen zooals elke middag om dien tijd het komfoor
siste. en ging uit.
〈- Ze beweren〉 Die schurken beweren dat de hemel alles moet zien wat wij op 't
ondermaansche met de wapens uitvoeren =
Daarom hebben ze 〈+ van〉 dit huis dat allang leeg stond omdat er eens iemand
door de geesten in stukken is gescheurd 〈- gro〉 het dak afgehaald en de muren
afgebroken.
+
Alleen in de werkplaats is er een klein afdakje boven de oven - Wij kunnen er
+
wel heen gaan. Daar is het tenminste warm 10
Vlot het werk.
Dat is het ergste, wat je jaren lang hebt verwaarloosd opeens weer in alle
onderdeelen te moeten uitoefenen.
□ Ik dacht dat het je goed zou doen.
[‘]Denk je dat een dokter die 25 jaar lang niets dan gekken heeft behandeld het
prettig vind[t] als hij plotseling chirurg moet zijn en alle operaties verrichten’
□ ‘Nu, dit komt er niet zoo erg op aan’.
Het komt er wel op aan. Als die dingen niet afgaan dan moet ik er aan gelooven.
Ik dacht dat je dat niet schelen kon.
Neen maar wel om op chineesche manier er aan te gaan -
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Maak er dan zelf een eind aan.
Ik zou alleen door opium 〈- ten gronde〉 aan mijn eind willen komen - En ik geloof
dat er voor mij geen letale dosis meer bestaat.
In de werkplaats stonden een paar mitrailleurs eenige geweren - een
vlammenwerper - een houwitser - alles voor zoover ik kon zien van de nieuwste
constructie.
□ = [lees: ‘]Het ziet er niet zoo kwaad uit’ - Die dingen gaan toch wel een paar
keer af - En als ze uit elkaar springen dan ligt het toch niet aan jou, maar aan de 〈chineezen〉 - chineezen die de stukken verkeerd behandelen Misschien is dat werken wel goed voor je - en word[t] je beter dan je was. dan
voor die tijd in Tai hai. □ Als je langzaam aan mindert kun je nog wel er van afkomen
+
Ben je hierheen gekomen om mij te bekeeren
+
Krijgen alle europeanen in China de bekeerkoorts. □ Ik heb je maar een ding
11
te zeggen - als je hier terugkomt zonder opium en met moraal dan laat ik je er
uit trappen Hij schreeuwde en raasde..
en plotseling ging hij stil en versuft in een hoek zitten
□ De werklui schenen dit wel meer mee te hebben gemaakt. Zij werkten rustig
door.
Toen liet ik nog een pakje zien.
Hij sprong op slaakte een 〈- vl〉 verwensching.
‘Wat heb je nog meer. waarom zeg je dat niet dadelijk, wat heb je mij op te hitsen.[’]
En hij strekte zijn hand al uit.
Ik stak het pakje weer in mijn zak.
Er zijn dingen die ik even noodig heb[t], als jij opium - Die moet ik eerst hebben.
En die kun jij me geven.
Hij staarde mij niet begrijpend aan.
Ik vertelde hem welke opdracht ik had aangenomen.
□ ‘Je bent stapelgek. Als je je hoofd verliezen wilt zijn er nog wel andere
manieren.[’]
Een paar dingen heb ik wel. Maar hoe moet〈- en〉 〈+ ik〉 〈- wij〉 aan draad komen
en aan 〈- fittings〉 〈+ lampen〉?
Dat weet ik niet. Dat is jou[w] zaak.
‘Geen lampen geen opium.[’]
[‘]Z〈- oek〉ie maar eens op de -- markt, daar wordt wel het goed van uitgeplunderde
karavanen verkocht. Misschien zijn ze daar wel eens bij’
□ Doe dat zelf.
‘Ik heb geen vrijheid van beweging’
Ik dan wel?
Je bent toch hier!
+
‘Maar de bewaking wacht mij op.[’]
+
‘Ik moet gaan.’
12
En zonder hem tijd te gunnen ging ik heen □ ‘Kom morgen terug’ riep hij mij achterna.
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□ Ik was overtuigd dat Sylvain de lampen - als ze in Tschong King 〈- voorkwamen〉
aanwezig waren - zou vinden.
Maar ik nam mij voor ook zelf te zoeken - op de markten en waar ik t maar
vermoeden kon
□ Dit deed ik de volgende dag - liep ook vele straten door. maar vond niets.
Moe en mismoedig ging ik dezelfde middag naar Liang-ti = 〈- Dez〉 en verhaalde
haar van mijn moeilijkheden □ Ze stelde mij voor met de Toe Tsjoen te spreken,
maar hield niet aan toen ik het afsloeg.
Ze gaf mij alle opium die ze had. twaalf blikjes. □ Ik kon zoo de begeerte en de
energie van Sylvain tot het uiterste prikkelen.
Liang-ti gaf mij nog meer - Ik had het gevoel dat zij trachtte een
terdoodveroordeelde nog eenige laatste aardsche gunsten te bewijzen.
9
Ze liet mij alleen met Téon Ngo . de kleine die 〈- ik〉 mij van haar drie vrouwen het
meeste aanstond Ze was bekoorlijk en schuchter - voorgewend natuurlijk zong verschillende liedren
- achter elkaar zonder nuance - bracht mij daarna in haar kamer waar ik mij tusschen
de zijden kussens satijnen schermen gelakte tafeltjes en later op het fragiele bed
niet erg behaaglijk voelde.
De middag ging voorbij zooals het moest, toen het avond werd stond ik op om
heen te gaan zonder mij veel anders te voelen - dan na een bezoek aan een
+
bloementuin of volière, licht gestreeld door kleuren en geuren en zacht gekweel. ||
+
□ In niets voelde ik dat dit de eerste ontmoeting weer met een vrouw was na
13
meer dan een jaar eenzaamheid Maar ik leefde ook al in een andere wereld, niet meer in die van de zinnen. ook
niet van t verleden. □ De indrukken van de buitenwereld drongen verzwakt tot mij
door, geluiden en licht onderscheidde ik juist voldoende om mij te orienteeren
Ik vroeg mij af hoe het zijn zou als dit heel[e]maal ophield Zou Tschong King dan ook weg zijn of zou het blijven, als een hoop steenen
waardoor menschen zwermden - Mij zoo weinig [open ruimte] als een groote roode
mierenhoop naast de weg. □ Zou deze toestand samenvallen met de terechtstelling,
of zou ik die daar〈- vo〉voor al bereiken? □ Ik was er bijna zeker van dat de constructie
mislukken zou.
Ik ging over de brug de wachters volgden mij.
〈- N〉 Deze avond was ik toch nog onder de indruk van de enorme
menschenmenigte die 〈- binn〉 Tschong King herbergde
De brug was vol als een tak waarop een bijenzwerm is neergestreken, als een
tram in Moscou of Tokio bij avond.
En van de oevers stroomden voortdurend meer menschen toe.
De zonsondergang gaf weinig licht de gezichten waren doodsbleeke vlekken in
het wemelend gedrang - in de nevel die uit de rivier opsteeg □ Het was mij te moede
of ik voor 't laatst tusschen de menschen was.

9

Téon Ngo: heet in Het leven op aarde Ngan Tse.
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Het was alsof het mij niet aanging dat ik weer werd gebracht naar het huis van Velho
die ik deze avond niet te zien kreeg.
+
Ik deed een poging om door t venster naar de verre bergtop te zien maar er was
+
te weinig licht. en trouwens wat ging die berg mij nog aan?
14
+

Hoofdstuk III
+

15

De andere dag kon ik niet naar Sylvain gaan. □ Het was natuurlijk onmogelijk
dat hij de onderdeelen zou hebben. Maar mijn angst en ongeduld waren nu weer
zoo groot dat ik hem zien wilde - Ik was bang dat hij niets zou doen dan rooken
zoolang hij voorraad had - Ik wilde hem aansporen tot zoeken al wist ik niet goed
hoe ik hem daartoe zou kunnen be〈- ge〉wegen, hem voor wie het leven van een 〈mensch〉 ander mensch geen waarde had en ook het eigen leven niet □ Maar deze
dag wachtten leden van de lijfgarde van de Toe Tsjoen mij op, namen mij in hun
midden en brachten mij naar het paleis.
〈- Zij waren nog uitgerust als de ouden - met speren pijlen en boog, ik〉
Ik moest de heele morgen wachten en werd daarna voorgeleid.
De Toe Tsjoen ontving mij in zijn groote werkkamer liet mij niet zitten geen thee
brengen en zeide alleen dat het toestel over 10 dagen klaar moest zijn. en vroeg
mij hoe ver ik al gevorderd was. Hij dacht, niet ver daar ik nog niet eens de plek had
aangewezen waar het staan moest.
Ik zeide dat de plek allang bekend was maar dat ik het zoo lang mogelijk geheim
wilde houden, omdat het noodlottigerwijze de kamer was waar mijn gastheer 〈- zich〉
het liefste vertoeft.
+
Hij zag mij verbaasd aan maar antwoordde dat het zoo gebeuren zou.
+
〈- Verder wacht ik op een belangrijk onderdeel.〉
16
□ Verder ontbreekt mij een ding om de constructie te voltooien. Ik zoek
booglampen.
Hij zag mij wantrouwend aan, nu.
Lampen? Hebben de geesten lampen noodig om de weg naar het toestel te
vinden.
Maar 〈- we〉men kan honderd, duizend flambouwen om het toestel heen zetten.
Daaraan zijn ze gewend, ander licht is er in de onderwereld niet - Die zien ze veel
eerder.
Ik trachtte hem uit te leggen waarvoor de lampen dienden, maar gaf het spoedig
op. □ Het was ondoenlijk iemand die niets van electrotechniek afweet - hun functie
duidelijk te maken - en 〈- het〉 tot gelooven was hij niet geneigd.
□ Over tien dagen zei hij nog eens
en ik werd weggebracht - regelrecht naar Velho's huis terug.
〈- Tegen de avond kwam hij naar mij toe - Ik was hem dankbaar voor de alleen
doorgebracht[t]e dag.〉
's Middags kon ik gelukkig 〈- uit〉 er uit komen naar Sylvain gaan. Ik vond hem 〈onder〉 bij t muurtje bij t komfoor, slapend. □ Met moeite kreeg ik hem wakker.
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Hij staarde mij verwezen aan, scheen zich niet te herinneren dat hij iets had beloofd,
vroeg of ik weer nieuwe voorraad had.
Woedend liep ik het arsenaal uit niet wetende wat te beginnen, en ging om tot
rust te komen dwalen in de velden bij de wallen waar ik in 't begin gezocht had naar
mineralen.
+
Het was er doodstil. er stonden weinig huizen, hier en daar waren koelies bezig
met het ee[u]wige werk bamboe's in te slaan die jaren onderweg waren voordat +17
ze 〈- op een diepte wa〉 de diepte bereikten 〈- waar het water was.〉 /waar het
10
bronwater opwelde, het eenige dat goed was om te drinken./ □ Het water van de
rivier, die in een meer uitliep wa〈-t〉s brak met aluin en kalkzouten verzadigd en voor
11
drinkwater niet te gebruiken /Tschong King - met zijn rivier zoo waterrijk leed dorst - De rivier liep uit in een
meer, 〈- zijn wa〉 over een steenige bodem, zijn water raakte van zout aluin en kalk
meer en meer verzadigd, het was brakker zouter en harder dan dat van de zee - □
Het boren naar water gebeurde overal en ging altijd door, want bijna iedre bron
raakte na een tijd op, en dan moest er weer een ander zijn. Het boren was voor
Tschong King een even groot levensbelang als het aanleggen 〈- of〉 〈+ en〉
12
onderhouden van dijken voor 〈- andere landen〉 sommige laag gelegen 〈-l〉 landen/
13
Ik dwaalde daar in de buurt wat rond zag /in de verte/ de rijen koelies aan 't blok
trekken dat telkens met een doffe slag neerviel op de bovenste schacht. □ Ik ging
op de rand van een poel zitten, en schepte water. Vreemd het had een ge[e]le glans.
Ik proefde. Het smaakte naar olie. Petroleum.
□ Petroleum.
Door deze ontdekking kon ik de Toe Tsjoen van mijn mislukkende uitvinding
afleiden.
□ Ik ging naar het paleis.
Maar halverwege bleef ik staan
Hij moest mij voor een bedrieger houden.
De 〈- voorspiegeling van rijkdommen〉 manier waarop hij door het winnen van de
olie rijkdom zou kunnen verwerven zou hij niet begrijpen. En als hij t begreep zou
hij t niet willen, want dan zou Tschong King totaal ondergaan aan t nieuwe als hier
boorinstallaties, raffinaderijen en fabrieken werden neergezet.
En toch hoopte ik dat dit onverwachte mij zou redden uit de benarde toestand.
Ik ging op de koelievoorman toe en beval hem een 〈- put te g〉 schacht te slaan
vlak bij de poel waar ik had gezeten.
+
Door mijn zoeken en woelen in de aarde genoot ik bij de boorders de meeste
+
eerbied van allen. □ zij zagen in mij een vakgenoot van hooger rangorde. □ Zij
18
gehoorzaamden dadelijk verplaatsten de stellage en het blok en begonnen op
de plaats die ik had aangewezen - 〈- Het duurde niet lang〉. /In een uur was alles
14
overgebracht./
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Dit tekstdeel staat op blad 16 verso, in inkt.
Deze volzin is door Slauerhoff abusievelijk niet doorgehaald.
Dit ingevoegde tekstdeel staat eveneens op blad 16 verso, in inkt.
Toevoeging in inkt.
Dit tekstdeel staat op blad 17 verso, in inkt.
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15

〈- Ik wachtte tot〉 De primitieve werkwijze heeft veel voordeelen.
□ Ik wachtte tot het blok met regelmatige tusschenpoozen op de bamboe
neerdreunde Niets zou de schacht kunnen tegenhouden tot de ge[e]le straal opspoot. En dan....
was ik allang ter dood gebracht.
〈- I〉Over tien - negen dagen moest het toestel klaar zijn - en zoo niet - dus negen
dagen had ik nog te leven.
16
Maar ik wilde niet verder denken, vandaag nog niet, ik ging naar Ngo Tsou om
te vergeten
Maar ook daar vond ik het niet.
Zij was eerst bereidwillig, geforceerd vroolijk zooals altijd, maar midden in het
ceremonieel dat een omhelzing voorafging barstte zij in tranen uit - tranen die bleven
stroomen 〈- Alweer een bron〉 Het scheen dat ik ook hier een bron had 〈- ontketend〉 〈-〉ontboeid.
Op mijn vragen kreeg ik geen antwoord.
Eindelijk kwam het Kia-So is hier geweest. Hij komt nu en dan Liang ti bezoeken. Zij vind[t] het naar
maar het moet.
+
Kia So is machtig en zou ons uit Tschong King kunnen verbannen - Hij haat alles
+
wat vreugde is, en natuurlijk allen die het lichtzinnige leven leiden. die genot
19
geven en er genot weelde kleurige gewaden juweelen voor terugkrijgen = □ Hij
zou ze allen willen verdelgen. Maar die van Tschong King zijn door de wet beschermd
- □ Liang-ti niet - Hij heeft de Toe Tsjoen gedreigd haar te zullen verdrijven. Toen
heeft de Toe Tsjoen hem aangeboden gebruik van haar te maken. - zonder haar
zelf te vragen of zij wilde Hij is gekomen. zij heeft hem in zijn gezicht uitgelachen. totdat hij t bevelschrift
liet zien - Zij 〈- w〉 heeft nog getracht ons beiden aan te bieden maar hij houdt niet
van kinderen wat wel vreemd is bij zoo'n oude man Toen is zij gezwicht De eerste ke[e]ren heeft zij uren lang gebaad, en zich daarna een zware roes
gedronken. Zij heeft gezworen de Toe Tsjoen niet meer te ontvangen Maar zij doet het toch, en Kia So blijft ook komen - Zij geeft er nu al niet meer om.
〈- Maar nu heeft hij gemerkt dat jij mij bezoekt - Hoe dat weet ik niet - 〈- Misschien
heeft hij je laten bespieden -〉 Wij hebben altijd gezorgd dat er veel tijd tusschen
was. □ En hij heeft gezegd dat het de laatste maal moest zijn.
〈- Zij〉 Toen zij dit alles gezegd had ging zij voort met huilen -〉
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De eerste twee woorden van deze volzin staan aan het eind van de vorige regel.
Ngo Tsou: heette eerder Téon Ngo; zie noot 9 van dit document.
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+

Maar nu heeft hij de laatste keer gezegd dat Liang-ti nog blijven mocht, maar dat
+
wij over een maand 〈- moesten〉 T[s]chong King uit moesten.
20
〈- Wat is die Kia-So voor iemand.
De priester van de oorlogsgodtempel.
Hoe ziet hij er uit Ze beschreef hem〉
Wie is die Kia-So?
〈- Het〉 Een priester die veel macht heeft. De Toe Tsjoen volgt altijd zijn raad.
En kun je hem niet gunstig stemmen vriendelijk zijn hem aanhalen?
Ze huilde erger Moet je mij dat aanraden? Neen er is maar een middel om hem zachter te
stemmen. en dat is offeren in zijn tempel. Maar wat? Een paar dagen geleden heeft
hij laten omroepen, da[t] hij geen graan geen rijst, geen kostbaarheden meer
aanvaarden kan, het wordt te vol.
Hij wil alleen nog geld Zij hield met huilen op. en zag mij vol verwachting aan. □ Was dit ingewikkeld
verhaal dan niets anders dan een verbloemde vraag om datgene waar alles. ook
het avontuurlijkst toevalligste en onverwachtste avontuur op uitdraaide; geld?
Ik geloofde niet veel van die priester. En al bestond hij het zou hem toch zeker
onverschillig zijn, of de favori[e]te van de Toe Tsjoen 〈- er〉 een paar kamermeisjes
17
had die niet uit Tschong King kwamen? □ 〈- Enfin〉 zij zou haar zin hebben. Ik had
17
nog een paar biljetten over van het 〈- zwijg〉geld dat ik indertijd bij die
opiumsmokkelarij had gekregen. □ Zou ik haar alles geven? Ik zou toch geen geld
+
ooit weer noodig hebben - Over eenige dagen zou ik || immers dood zijn. 〈- Zou
+
17
21
mijn hoofd ook in een kooi aan een 〈-vor〉 van de poorten komen te hangen?〉
18
19
Ik weet niet waarom ik toch 〈- geld〉 /wat/ bewaarde. 〈- en Ngan Tseo maar een
20
biljet van 50$ gaf.〉
Was het de verwachting misschien bewakers te 〈- kunnen ko[o]pen〉 〈+ moeten
omkoopen〉; was het alleen behoudzucht, sterker dan de onverschilligheid voor het
〈- mat〉 aardsche?
Ik gaf haar maar 50 dollar.
Zij scheen het dan ook niet genoeg te vinden.
Haar tranen stroomden niet weer, maar zij bleef het zwijgend bekijken - en draaide
het om en om.
Is het soms niet genoeg vroeg ik, toch verbitterd, over die inhaligheid bij dat zoo
argeloos en teeder schijnende schepseltje.
Eerst was ik voornemens om de laatste dag van mijn leven tenminste nog een
uur bij

17
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Doorhaling in paars potlood.
Doorhaling in paars potlood.
Doorhaling in paars potlood.
Verandering in paars potlood.
Ngan Tseo: voorheen Téon Ngo en Ngo Tsou; zie de noten 9 en 16 van dit document.
Doorhaling in paars potlood.
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haar te genieten nu zette ik ook dat uit mijn hoofd. Hoewel, 〈- over een paar dagen〉
21
/morgen/ was ik die geldgeschiedenis misschien ook vergeten Is het 〈- weer〉 niet genoeg. vroeg ik nog eens.
Jawel het is 〈- genoeg〉 〈+ veel〉, maar ik durf er niet alleen naar toe en -- durft ook
niet. 〈- Kun〉
Nu wat is daar aan te durven?
Het is er zoo donker en somber er hangt van alles ook doodsbeenderen en Kia
So zelf is zoo afschuwelijk.
Kun je niet meegaan.
Goed. 〈- Ik zal probeeren.
22
Morgenmiddag wacht ik in de laan.〉
Zij leefde op. Het scheen dus waar te zijn. Toch bereidde ik er mij op voor dat zij
niet komen zou - Misschien had zij gehoord dat ik niet lang meer zou 〈- blijven〉 leven
22
van Liang ti 〈- die het van de Toe Tsjoen weten kon -〉
+
〈- Zij ging tegen m〉
+
Zij vleide [lees: vlijde] zich tegen mij aan - en fluisterde.
22
Je bent goed, je bent groot en rijk. Je zult machtig worden en lang leven.
Vergeet Ngan Tseo niet als je later je vrouwen kiest Ik beloofde dat ik aan haar zou denken Ik kon het gerust beloven.
Zij vond het beter dat ik 〈+ haar niet afhaalde met mijn equipage〉 in de buurt van
de tempel op haar wachtte 〈+ ik〉 en [lees: en ik] liet mij 〈- beschrijve〉 de ligging
beschrijven.
〈- Voor alle zekerheid ging ik er dezelfde middag nog heen. □ Opeens had ik zelf
ook een groote belangstelling in die tempel gekregen -〉
Van haar komend ging ik voor de laatste maal naar het arsenaal, hoewel ik niet
meer hoopte op Sylvain. □ 〈- Tot mijn verw〉 Tot mijn verwondering vond ik hem niet
dommelend en suf als de andere keeren maar helder en actief - Hij kwam me
tegemoet gaf mij een hand en keek mij aan - en voor t eerst zag ik iets als
kameraadschap in zijn blik Wat is er met j〈- ou〉oe [lees: je] gebeurd.
Ik dank je, die opium van jou is zoo goed. Die heeft mij er heel[e]maal bovenop
geholpen. En -- ik ben vandaag geschrokken zooals nooit eerder van mijn leven Heeft je dat goed gedaan
Neen maar 't heeft me aan jou doen denken - □ Hier zie - Hij bukte en deed een
kistje open □ Ik zag eigen gemaakte droge elementen - draad met hennip [lees:
hennep] dik omwonden - primitieve spoelen Ik bukte greep het en uitte een kreet van vreugd. -
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Doorhaling in paars potlood.

Het China van Slauerhoff

184
+

Is daar alles.
+
Neen de lampen niet - Ik weet niet hoe ik daaraan komen moet.
23
23
□ Ik liet het weer vallen - /weer terug in wanhoop/
Alles behalve dat 〈- Zoek zelf nog eens goed raadde Sylvain nuchter. □ In de straten waar geroofd
goed wordt verkocht van de karavanen. Ik heb het je al eens gezegd. Je weet het
24
nooit -〉
〈- Wat is er to〉 Wat heeft je zoo doen schrikken.
Ik --. zeg het liever niet -.
Heb je soms gehoord of gelezen dat ik over een week wegens bedriegerij
terechtgesteld word[t]? □ Dat weet ik allang.
Neen Wat dan?
Godonow - Godonow is dood.
Hoe weet je dat.
Als ik hierheen word[t] gebracht ga ik door de Oosterpoort. □ Ik zie meestal niet
om mij heen - loop gewoon achter de voorste wacht〈- en〉er aan - 〈- D〉 Vanmorgen
kreeg ik een stomp van de achterste. zoodat ik opzag, daar hing een kooi en daarin
de dikke kop van Godonow. de krullen met bloed aan elkaar gekleefd, en nog
dezelfde grijns die hij altijd had Nu is dat zoo erg. 〈- Vind[t] jij het dan zoo erg〉 〈+ Zie je er dan zoo tegen op. om〉
dood te gaan, vooral zooals hij? Als hij onthoofd is heeft hij nog een zachte dood
gehad -- Wie weet wat ons wacht.
Sylvain staarde somber voor zich uit Je hebt gelijk zei hij. Heb je nog meegebracht. □ Ik ga mij heelemaal doodrooken.
Doodrooken. □ Als je genoeg had.
Ik had nog 3 blikjes in mijn zak maar gaf hem niets - Wilde ik dat hij toch in leven
+
bleef || al moest ik hem gelijk geven? 〈- Of〉
+
Zoek nog eens naar lampen. Morgen zal ik vier blikjes meebrengen
24
Hij kreunde en liet de uitgestrekte hand zinken □ Weer leven zei hij. en zoeken. En toch tevergeefsch. □ Waarom doe je niet als
ik, kom hier met mij rooken Ik geloof eigenlijk niet dat je je doodrooken kunt. □ Vooral jij niet.
Dan nemen we het in.
‘Ik geloof niet dat de maag die hoeveelheid verdraagt.’
Je durft niet je bent laf. Je wacht liever af totdat ze je 〈- wurg〉 〈- nemen〉 ter dood
brengen.
Toen zag ik wel dat hij vastbesloten was. 〈- Een gevoel van verlatenheid als ik
25
nog niet in Tschong King had gekend. besloop mij.〉
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Godonow - Sylvain morgen. Liang-ti zou er ook wel aan gaan als de Toe Tsjoen
genoeg van haar had.
Nu eerst besefte ik dat zij die de tocht met mij hadden gemaakt 〈- die〉 en nu met
mij samen binnen de wallen van deze stad leefden, al zag ik ze nooit. of bijna nooit
- de eenigen waren die het leven op aarde op gelijke manier als ik ondergingen en
soortgenooten waren.
De andren Toe Tsjoen Velho - de duizenden die ik dagelijks[ch] op de straten zag
- leefden toch in een andere wereld〈-, een〉.
Een wereld waar ik nu en dan aan raakte soms zelfs in doordrong. maar waar ik
toch niet ademen kon =
+
Sylvain, doe het niet.
+
Laten wij ontvluchten. Ik zal zooveel mogelijk opium bij elkaar brengen dat je
25
genoeg hebt voor onderweg.
Sylvain wilde niet = Het is onmogelijk We worden toch opgemerkt - voor we tien
li buiten de wallen zijn.
□ Kunnen we de rivier niet afdrijven met een vlot.
□ En in de zoutsteppe terechtkomen en daar verdorsten.
/[‘]Laten we t ons toch hier gemakkelijk maken!’
Hij keek om zich heen alsof het arsenaal een lustslot was. Misschien zag hij het
26
ook zoo./
□ Er was niets aan te doen. we moesten elk in eigen lot ondergaan.
27
Ik ging naar de tempel van de oorlogsgod , die op de hooge rivieroever lag
tusschen twee poorten temidden van schrale pijnboomen en die er uitzag als een
〈- plompe〉 ark. plomp en vredig
28
Het pad dat er heen leidde gaf echter al een voorgevoel 〈- van gruwelen〉 . hier
en daar hingen beenderen tegen de boomen stonden halve schedels op palen, 〈gri〉 〈- demonen b〉 breedgrijnzende afgodsbeelden schuilden achter t geblaarte.
/Maar ik had〈- e〉 een onweerstaanbare lust hier binnen te gaan, misschien om
29
mij aan de doodsgedachten te wennen/
30
De tempel zelf had niets 〈- bizonders.〉 /van buiten/ dat het van andere
30
onderscheidde of t 〈- moest zijn dat deze〉 /moesten/ schelle nieuwe kleuren 〈30
had〉/zijn/ 〈- en van buiten wat zeker〉 en zeker door en door vermolmd hout - [wat]
een aanzien gaf van 〈- hoe welvarend〉 welvaart. en dat hij van binnen zeer donker
was en zeer vol, zoo vol beelden staande als het atelier van een beeldhouwer die
eerst na zijn dood beroemd zal worden. □ Maar hier waren in plaats van de hoofden
met een stuk schouder, torso's
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Toevoeging op blad 24 verso, in paars potlood.
de oorlogsgod: ‘Hij is geenszins een wreede, in veldslagen en het vermoorden van vijanden
genoegen scheppende tyran: hij is de god die oorlog kan afwenden en het volk van zijn
verschrikkingen kan vrijwaren.’ (E.T. Chalmers Werner, Mythen en legenden van China, deel
I, blz. 128) Hij is dus de god van de vredespartij in de stad.
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zonder armen, de beelden voorzien van veel hoofden. meer armen dan inktvisschen.
en meer vleugels en oogen dan de draken van de Apokalyps.
Toch had deze beeldenmassa iets onmiskenbaar Grieksch - maar meer op
Laokoön dan op de Venus van Milo geinspireerd.
+
31
Opeens bracht mij dit aan t denken, 〈- en een wanhoopsgedachte〉 〈- 〈- waarvan
+
32
33
26
ik niet had gedacht〉/Ik had niet geloofd/〉 dat /er/ nog plaats was in mijn geheel
door de zorgen over het slagen van het werk en t behoud van mijn leven ingenomen
geest, viel mij in, als een bliksemstraal in een door onweer oververzadigde atmosfeer.
34
〈- Opeens herinnerde ik〉 /Ik herinnerde/ mij dat ik in afgelegen straten een paar
maal een gebouw had gezien dat aan een moskee herinnerde, een bolvormig gewelf
een afgeknotte slanke vierkante toren er naast. □ In Tschong King de afgelegenste
Chineesche stad 35
〈- H〉het huis van Velho. de moskees de tempel, hier, verdrongen en vergeten,
maar aanwezig Wat zou er liggen in en achter de bergen - zou ik 〈- steeds〉 〈+ nog〉 〈- ver〉 verder
36
naar het Oosten gaande -Mijn gedachten ontvluchtend drong ik verder de tempel binnen. gaande 〈- door〉
de smalle paden 〈- ov〉die tusschen de beeldengroepen openbleven.
Tusschenbeide[n] moest ik mij diep bukken. Tusschen de beelden hingen 〈- str〉
aan koorden de meest vreemdsoortige voorwerpen die zeker als votiefgeschenken
bedoeld waren. □ Schedels, kettingen van middelhand en voetbeenderen sieraden
aarden bronzen vaatwerk, wapens kleine zilveren dolken en bijlen, 〈- b〉pelzen
hoofdstellen 〈- en sieraden〉 van paarden, koraalsnoeren, gouden armbanden,
37
roofdiertanden haarwrongen 〈- snuifdoozen〉 Ik kon mij voorstellen dat de priester van deze tempel bekend had gemaakt dat
alleen nog geldoffers werden aanvaard - De tempel was al stikvol〈- .〉, □ 〈- Het werd〉
en donker door de massa van offers. □ Daarachter was een open ruimte brandden
fakkels en offerstokjes - Ik kwam nog dichterbij en deinsde toen terug, mij achter
een groote 〈- god〉 afgod verbergend. □ Er zat daar op een lage estrade een priester,
+
en deze was dezelfde die ik 〈- naast〉 〈- op〉 bij de receptie || had zien zitten 〈- een
+
zete〉 op de zetel 〈- di〉 naast de Toe Tsjoen 27
Gelukkig had hij niet opgezien. Denkelijk was hij door de overstelpende
hoeveelheid offers onverschillig geworden voor meer.
Ik sloop naar de ingang terug 〈- en〉 raakte verdwaald, in de haast om 't kortste
pad te vinden en opeens zag ik iets blinken in de halve duisternis. 〈- om〉 〈- de〉Het
hing
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〈- om de〉 〈+ als snoer〉 [om de] plompe hals van een oorlogsgod. het stond als kroon
op zijn hoofd - 〈- enkele〉
Het waren lampen! Enkele hingen als groote oorbellen op zijn wangen neer.
Mijn leven hing als offerandes van he〈- t〉m af! □ Bijna schreeuwde ik van
verrassing, 〈- daarna deed〉 had ik de lampen afgeplukt. toen deed ik toch iets zeer
gevaarlijks, ik streek een lucifer af om te zien of het de 〈- gezochte〉 〈+ goede〉 waren
Ja.
Ik weet niet welke steppenroover deze gelukkige greep had gedaan 〈- met welke
bedoeling〉 zeker had hij de karavaan niet geplunderd met de bedoeling om een 〈g〉offer te vinden dat eens een vreemdeling zou redden van de dood en de
gelegenheid te geven aanzien 〈- te verwerven in Tschong King.〉 te verwerven in
Tschong King Ik overlegde in de duisternis tusschen de beelden. □ 〈- Naar de Toe t〉 De priester
vragen of ik de lampen mocht meenemen - Hij zou ze opbergen of stukslaan om 〈het〉 de constructie te doen mislukken en mij ten val te brengen.
De Toe tsjoen vragen of ik de beschikking krijgen kon over bepaalde offers in de
tempel van Kia So aanwezig?
+
Hij zou ze mij zeker 〈- geven〉 〈+ toewijzen〉 maar Kia 〈- z〉So zou wel kans zien
+
ze te vernietigen voordat ik ze in handen had.
28
Alle kansen benutten.
Een deel meenemen. Een deel in de buurt van de tempel verbergen. Een deel
38
meegeven aan Ngan Tse
En een deel laten hangen. Als het misging met de andere deelen bleef de
mogelijkheid open, deze nog te halen.
□ [-. Ik] 〈-maakte 〈-vi〉twaalf lampen los, zoo dat 〈- een〉de overgebleven〉 Ik maakte
twaalf lampen los. en liet alleen die boven op het hoofd zitten. Zoo zou het uit de
verte niet opvallen. dat de andre er ontbraken. 〈- En de Toe tsjoe〉 En ik kon een
gegrond[d]e hoop hebben dat Kia So niet iedere dag al zijn offers in oogenschouw
kwam nemen. □ Integendeel, daar hij alleen nog geld aannam. was hij er wel
onverschillig voor.
Het was een geluk dat ik de laatste tijd, chineesche kleeding mocht dragen = In
de schoot van het oppergewaad droeg ik de lampen voorzichtig weg. verborg bij de
39
boom waar ik op Ngan Tseu zou wachten 〈- onder 〈- vallend l〉 gevallen loof de
lampen〉. voorloopig onder gevallen loof de lampen, en wachtte in een stemming
van vrijheid en rust. zooals ik nimmer had gekend En toen zij aankwam schoof ik haar nog een 〈- 50$ biljet〉 〈+ 〈- b〉 rol geld〉 in de
handen, zeide dat ik al in de tempel was geweest. dat zij niet hoefde te vreezen en
gauw terug moest komen.
En zij was in vijf minuten 〈- gxxx〉 terug. verstard van smart.
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40

Kia So had het geld aangenomen. 〈- gegrijnsd〉 en gezegd dat zij nog 〈- veertien〉
een maand langer blijven mocht.
+
〈- Daarna moest zij onherroepelijk gaan al bracht || zij ook 〈- duizend〉 tien maal
+
40
29
zooveel.〉
En zij snikte =
Een maand? Maar dat is lang genoeg.
Zij begreep mij verkeerd en verdubbelde in hevigheid van snikken en overvloed
van tranen.
Zij leek bijna een europeesche - zoo goed overdreef zij oorspronkelijk zuivere
gevoelens tot een comédie.
41
□ 〈- Domme Ngan Tseu.
Over de helft van een maand, heb ik meer invloed in Tschong King dan Kia So.
〈- en laat ik〉
Je hebt maar voor een ding te zorgen: breng deze lampen veilig naar huis breek
ze niet en verberg ze onder je bed.
Ngan Tse begreep de samenhang niet, maar vertrouwde op mijn belofte. wikkelde
42
de lampen in een van haar onderkleeren 〈- en〉 〈- bracht ze〉 en ging heen.〉
〈- Wanneer kom je.〉
/Ik troostte haar zei dat ik een middel wist om haar te laten blijven □ Ze geloofde
43
mij eerst niet toen half toen bijna - en ging./
Ik wachtte tot zij ver genoeg weg was, en ging een andere weg terug. voorzichtig
wandelend. de handen in mijn mouwen.
Opeens begreep ik dat het toch om mij was. dat Ngan Tse leed - en vreesde
Tschong King te moeten verlaten.
Dat zij haar gevoelens overdreef. lag in de aard van haar bedrijf.
Maar wat gaf het mij dat er een wezen was 〈- op aarde〉 dat leed bij de gedachte
mij te gaan verliezen: Zij kende mij toch niet - Zij wis niet eens dat ik in levensgevaar
44
had verkeerd, nog verkeerde. En toch haar 〈- kinderlijke〉 wensch te offeren had
mij op t goede spoor gebracht gered misschien.
Wat was het van mij dat zij liefhad?
Neen, niet mijzelf.
+
Denkelijk alleen de wijze. waarop ik met haar omging, omzichtiger, minder
+
veeleischend dan de 〈- meeste〉 mannen. die zij had gekend 30
Niet mijzelf dus - Ach, wat kwam het er op aan. □ 〈- Ik hoopte toch nu weer.
na alle wanhoop van de laatste tijden 〈- m〉 te gaan behooren, mij in te lijven bij het
45
leven van Tschong King -〉
Toen ik de lampen die ik bij mij droeg had neergelegd. bij de andere materialen,
toen ik
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wist dat ik nu volledig was geoutilleerd, voelde ik geen vreugde of verlichting meer,
alleen een vreemd ijl gevoel, of het mij eigenlijk niet meer aanging, of het al voorbij
was.
46
〈- En of ik een nieuwe kennis had gekregen.〉
Of er iemand in Tschong King aanwezig werd, die ik nooit had gezien. wiens
lichamelijke gedaante ik niet kende 〈- die〉 wiens taal en gedachtengang de mijne
niet was, en die zich nu mijn lot had aangetrokken
〈- Het tegendeel dus 〈- van〉 was zijn bestaan van dat van Ngan-Tsé.〉
47
48
〈- H〉 〈- Of〉 〈- w〉 Was hij het ook die het naar de tempel had geleid?
Ik wilde er niet over denken en duchtte de onbekende bondgenoot als een
bedreiging van mijn bestaan; later zou hij natuurlijk gaan eischen en beslag op mij
leggen?
Ik ging vergeten bij Ngan Tse.- het gelukte goed en zij beijverde zich mij te doen
genieten en haar ijver bracht een reeks erotische sensaties teweeg die ik nog niet
kende die mij innerlijk wel onverschillig lieten maar mij toch een zekere verbazing
+
als afleiding 〈- vormden die〉 gaven〈- v〉 〈- voor mijn〉
Ik had de Toe tsjoen doen berichten dat ik 〈- het〉 al mijn materiaal bijeen had, +31
dat de zaal van het verleden van Velho moest worden ontruimd, en dat ik in drie
49
dagen dus nog twee voor de afloop van de termijn /gereed zou zijn/
□ Die 〈- midd〉 〈- nacht〉 middag zag ik ook Liang ti voor het laatst Zij was met de andere dienaressen omslachtig bezig haar bezittingen in te pakken.
Zij zou op een lustverblijf van de Toe Tsjoen wonen 50 Li van Tschong King af.
Of zij veel zin had vroeg ik haar.
Het leven zal daar toch zeker wel eentonig zijn.
Zij haalde de schouders op.
Dat is het hier ook. En overal. De opium is overal hetzelfde wijn ook de vrienden
ook, de mannen vooral.
Alleen Tai-hai zou ik graag terug willen zien. □ Niet dat het daar beter is. Maar
daar 〈- is toch een〉 komen nu en dan toch interessante vreemdelingen. □ Zwervers
die zich over smachtende vrouwen ontfermen. □ Die overal toe bereid zijn.
50
〈- En〉/Maar/ als t er op aan komt -[‘]Hoe ver ben je nu met je toestel?’
Ik zei haar voorzichtig dat ik hoopte dat het in orde zou komen.
Doe maar niet zoo geheimzinnig. Ik weet het al lang - Ik had wel willen zien, hoe
al die waardige witharige wijzen het zullen aangapen.
+
Maar er mogen geen vrouwen bij zijn
+
Dus ook dat niet.
32
〈- Ik hoop dat〉 Ik denk dat Hsioe mij wel zal komen halen.
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Weet je het van Godonow?
Ja het is zijn eigen schuld. Dat dwaze lachen 〈- van hem〉. dat hij niet kon laten.
Er sprak spijt uit haar stem. Ik denk dat hij een of ander minziek aanbod onder
51
onbedaarlijk gelach heeft afgeslagen〈-, misschien is hij uit haar bed gerold =〉
〈- Dus ook Liang ti gaat Ts〉
En. Op-een-na.
Hij is onderwijzer geworden op een school ≡ is erg dankbaar, gedraagt zich goed,
merkt niet dat de kinderen hem bespotten en naroepen en bedrinkt zich een heel
enkele keer.
Dus nu heelemaal kindsch.
Och waarom, het eene leven of het andere.
Ook Liang ti was moe en moedeloos, haar oogen stonden mat en dof. haar mond
was slap.
〈- Het werd eenzaam in Tschon〉
Het proces was al bijna voltrokken, Tschong King had weer eenige vreemdelingen
52
opgenomen /hun/ levenskrachten uitgezogen en weer afgestooten.
Alleen Op een na. die er eigenlijk hoorde aardde. al was het op een zeer
plant[en]-aardige wijze.
En Sylvain zou verder kunnen leven op opium.
□ En ik? 〈- Overal mij〉 Over mij zelf wilde ik nu niet denken +
〈- Ik hul〉
De bewapening was weer naar de wil van de tegenstanders mislukt. Nog een +33
tijdlang zouden een troepje outcasts oefeningen uitvoeren waarvan ze zelf de
zin hoe langer hoe minder begrepen Misschien zouden er enkele schoten van de wallen worden gelost.
Eenige jaren daarna lagen dan de kanonnen als verroeste bussen op de steenen,
stonden de mitrailleurs verbogen en verstoft in een kelder. en hadden zich enkele
jongelingen uit Tschon[g] King bij bandieten of ongeregelde troepen aangesloten
en kwamen nooit meer in hun stad terug.
Misschien bracht een het nog tot generaal maar nooit zou hij er over denken zich
in de nabijheid of binnen Tschong King te wagen.
Kwam hij als bezoeker, hij zou worden bespot evenals een vrouw die na een
leven van handel met de liefde haar juweelen als 〈- ordeteekenen〉 weeldebewijzen
aan haar verwanten toonen wil. □ En Tschong King aanvallen. een bijgeloovige
vrees zou hem daar altijd van afhouden. □ Tschong King bleef zichzelf - en tartte
53
54
/menschen/ tijd en eeuwigheid 〈- en vooral menschen〉 .
54
〈- Ik hielp Liang-ti met inpakken〉 - en ging vroeg naar huis - en sloot mij op.
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Ik hoorde Velho herhaald en dringend kloppen denkelijk 〈-was〉 was het bevel van
+
ontruiming van de Toe Tsjoen hem medegedeeld en || wilde hij mij vermurwen.
+
Eindelijk ging hij weg.
34
Het was helderlichte maan, ik had niet de minste lust op te zien naar de bergtop
en voelde weerzin tegen alles, en een groote verlatenheid en lusteloosheid.
〈- Alleen Sylvain was nog over, hoelang. Ik merkte hoe 〈+ sterk〉 ik gehecht was
aan hen die alleen het toeval van een tocht met mij had samengebracht, hoe weinig
aan Tschong King.〉
55
De Toe Tsjoen zou mij wel 〈- opnemen〉 /ontzien en 〈- protegeeren〉/ na de gelukte
56
〈- opname〉 , wat daarna? □ Op zijn best zou ik een rol mogen spelen. die ik toch
niet lang volhouden kon en daarna een vrijgeleide krijgen om te gaan 〈- wa〉 waarheen
ik wilde.
Maar, was dat wel niet veel waard.
+

Hoofdstuk IV
+

35

57

Velho bleef 't eerst werkeloos aanzien〈- de〉 in zijn groote 〈- gothische〉 stoel
58
zittend, toen de 〈- timmerman en de metaalbewerkers〉 /werklieden/ kwamen 〈- en
59
60
ruimte maakten〉 - 〈- en ik het mat〉 /de meubels opstapelden./
61
□ 〈- Maar〉 [open ruimte] en gaten boorden in 〈- het hout -〉 /muur en vloer/
Hij zag mij verwijtend aan, ik vermeed zijn blikken - Opeens riep hij zijn bedienden
en liet hen alles wegdragen.
Zou hij nu in een andere kamer in dezelfde opstelling de atmosfeer die hem
onmisbaar was geworden trachten te bewaren?
Het liet mij onverschillig, het ging mij al niet meer aan Ik begreep niet meer, waarom ik deze zaal had aangewezen. Maar 〈- t was〉 /het
62
euvel/ [was] nu eenmaal gebeurd - Mijn doffe haat tegen Velho was veranderd in
een vage 〈-weerzin〉 afkeer en matig medelijden - ‘Zou het niet beter zijn alles in kisten te sluiten, nòg beter alles te verbranden.
□ Het doet meer kwaad dan goed?[’]
□ Hij antwoordde niet, maar ging door, zijn bedienden aanwijzingen te geven.
〈- Neen, deze man〉 Zij droegen de stukken weg onverschillig, de timmerman en
de smeden werkten door, zij schenen elkaar niet eens te zien - Zij volgden mijn
aanwijzingen op, 〈- we〉 maar langzaam als met weerzin soms schreeuwden zij,
zonder dat ik er een reden voor vinden kon, luid tegen elkaar en lieten 〈- soms〉 iets
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+

63

vallen, /alsof het plotsling witgloeiend was geworden -/ blijkbaar zagen zij || toch
geesten wier aanwezigheid ik vaag voelde in het vertrek dat nu het leeg was nog +36
duffer en voller leek.
De antenne op het dak moest ik alleen opstellen - Er was geen te bewegen mij
daarbij te helpen Ik dacht nog even Sylvain te laten komen maar wilde hem maar niet storen
misschien was hij juist bezig in laatste zwijmel af te sterven bovendien zou hij
misschien te duizelig op het dak zijn Zoo kroop ik alleen rond, zette de palen en maakte draden vast, 〈- en zag niet
eenmaal op van het werk naar de bergen in de omtrek ook niet naar mijn favori[e]te
64
- hoewel die deze laatste dagen helder en onbewolkt boven de ketenen uitrees -〉
/Het was een neevlige dag voorbij de omringende daken en muren en boomtoppen
was ook niets zichtbaar alleen de top van de heuvel waarop wij de eerste dag hadden
65
gestaan kwam nog boven een wolk uit - en daar keek ik liever niet naar/
Na drie dagen hard werk - /dagen waarin 〈- ik〉 de spijt om het telkens mislukken
66
niet altijd gepaard ging met doodsangst - onverschillig was ik geworden -/ na
ontelbare vergeefsche pogingen - en proeven die niet dan geknars en gezoem 〈67
opbrachten〉 /teweegbrachten/ kwam de nacht waarin ik voor t eerst zuiver af kon
stemmen Zou ik het leven dat ik was ontloopen toch weer toelaten. al was het alleen maar
als geluid? □ Hoelang was het geleden dat ik de zee verliet - die mij telkens toch
weer met mijn ras in aanraking bracht - 〈- en〉 Taihai verliet waar ik leefde als
uitgestootene en 〈- aa〉 steeds aangesto[o]tene!
+
□ Nu liet ik dit leven toch weer toe tot een afgezonderd deel van de aarde al was
+
het dan alleen in geluid - nu om mijn eigen leven te redden! Dat het daarvan
37
afhangen moest!
□ 〈- Ja moest -〉
Ik draaide er kwamen stemmen en muziek, eerst door〈- hee〉 〈- en toen, -〉 een
snerpende marschmuziek die afgesloten werd door een paukslag - en een grove
snoevende stem aan het woord liet Hier heerschte diepe nacht daar moest het middag of avond zijn in een groote
verlicht〈- te〉e zaal - vol menschen. rook en hun adem. □ Ik hoorde een man zich
beroemen op de onder zijn leiding behaalde 〈- over〉 zegepraal van 〈- de〉 het gezonde
68
menschenverstand op de waanzin van verwoesting die de wereld had bevangen hem hoog opgeven van de materieele voordeelen die het volk dat hem 〈- in〉 zijn
69
vertrouwen nog te wachten stonden - Daverend geklap dreunend gebrul, weer
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muziek - marsch. en partijgezang paukgebeuk. /een gehuil. dat het vermoeden
70
opwekte dat zij tegenstanders aan de martelpaal hadden gebonden -/
Ik brak af - Na een tijd gelukte het mij een siberisch grensstation te krijgen waar
communistische propaganda in t chineesch werd uitgezonden - Daarna. dansmuziek
- uit Tai hai?
+
Ik legde het toestel het zwijgen op. Nu vannacht || had ik nog deze macht - 〈+
morgen moest ik het uit handen geven -〉
38
Morgen mochten zij zelf er uit halen wat ze wilden - ik zou het niet meer
aanraken - □ Komaan het was een goede ruil: het behoud van mijn leven voor een
kleine stoornis in de atmosfeer in en om Tschong King.
En het had ook zijn goede zijden. Het zou Kia So zeker ergeren meer dan de
bewapening en toch op den duur zou het de Toe Tsjoen en de besten van het oude
ras wel weer meer afkeerig maken van de blanke beschaving 〈- het zou hen vervelen.
en t toestel zou wel worden vernield, in geheime opdracht van een van hen -〉 /Het
71
zou evenals de wapenen, wel worden verwaarloosd en vernield./ Maar dan hoopte
ik vèr weg te zijn〈+ .〉〈- !〉
De volgende dag waren weer alle zetels en stoelen die Velho bezat. in de zaal van
het verleden, nu de /ge/hoorzaal neergezet, 〈- en was〉 □ 〈- v〉 Voller dan te voren Voorop kwamen de Toe Tsjoen, Kia So - Tsiang en de opperrechters, daarachter
72
+
de magistraten v./h stadsbestuur, vier of vijf groot〈- -〉e kooplieden nog eenige
+
73
39
priesters, nog een paar lagere mandarijnen, tolken || drie klerken van het Yamen
74
gereed met penseel /loodrecht boven het opgespannen papier/ om proces verbaal
van het gebeuren te maken =
Allen streefden naar een waardige koelverachtende houding - Alleen de Toe
Tsjoen. Kia So. en een paar van de oudste rechters slaagden erin de vrees en de
angstige verwachting die hen vervulden in t geheel niet tot uiting te laten komen De andren zagen elkaar aan - schuifelden trappelden met de onzichtbare voeten
onder de neerhangende gewaden, hoest[t]en gebaarden. sommigen stonden op en
liepen de zaal uit, een kwam niet terug. de andren bleven toch zekerheidshalve bij
de deur staan en schoven hun handen in en uit de mouwen. en kakelden hoog en
druk met elkaar.
/Het keelgeschraap was niet van de lucht en weldra was de vloer die Velho altijd
75
zoo mahonieglimmend had gehouden bevuild./
Nooit te voren en later ook niet heb ik een bijeenkomst van Chineezen - en zulke
76
voorname/n/ zoo geagiteerd gezien.
Tot mijn groote verwondering was Velho ook aanwezig.
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Hij zat bij een raam dat uitkwam op een smal met bloemen omgeven terras, alsof
hij gekomen was om bij t eerste geschal dat mijn zege beteekende weg te kunnen
gaan terzijde maar alsof hij toch de hoop niet had verloren dat de proef zou mislukken
+
de zaal weer zou worden ontruimd ik in || hechtenis zou worden genomen 〈- zoodat
+
hij〉 Ja misschien hoopte hij wel dat hij tusschenbeide zou mogen komen en mij
40
redden. Dan zou ik voorgoed door dankbaarheid aan hem geketend zijn. Ik nam
mij al voor om mij ook daardoor niet te laten beinvloeden - Hij zag mij valsch en
tersluiks[ch] aan. Zijn aanwezigheid hinderde mij meer dan die van Kia-So - Toch
was deze gevaarlijker □ Ik had niets meer van de 〈+ roof 〈- van〉der〉 lampen〈- roof〉 gehoord. ik had ze
in een dikke eikenhouten kast opgesteld Toch had ik een argwaan dat hij ze had gemist uit zijn tempel en wist dat ik ze
had. Dat hij afwachtte tot hij ze zag om ze op te eischen en 〈- mij daa〉 daarmee de
werking van het toovertoestel als ondergeschikt aan de offers uit zijn tempel voor
te stellen.
Er werd thee rondgereikt - Alles geschiedde uiterst langzaam - alsof allen er tegen
opzagen en de tijd wilden rekken.
Eindelijk wenkte de Toe tsjoen 〈- mij〉 en beval mij de samenstelling en de werking
van het toestel 〈- kort〉 uit te leggen. Blijkbaar wilde hij 〈- de werking van〉 het bijgeloof
van de aanwezigen zooveel mogelijk door nuchtere feiten 〈- te〉 temperen, opdat de
uitwerking van de 〈- opna〉 weergave die hij zelf ook overschatte, zoo matig mogelijk
zou zijn.
+
□ Ik kon hem niet ten volle bevredigen; als ik || de samenstelling van het toestel
+
zou beschrijven moest ik ook de lampen noemen en dat zou de 〈- aandacht〉 〈+
41
argwaan〉 van Kia-So. als hij ze misschien had gemist. zonder 〈- te weten wa〉 er
veel om te geven. gaande maken Ik weidde dus uit over de elementen noodig voor de 〈- opwekking van de〉 vorming
van een ontvankelijk organisme dat zich t beste met Yin het passieve het vrouwelijke
liet vergelijken en over de stroomen in de aether krachtig maar onzichtbaar. in de
zon zoowel als in de nacht - die gelijk stonden met Yang, het mannelijke
verwekkende.
77
78
De Toe tsjoen 〈- schraapte zijn keel en〉 zag mij /spottend èn/ verwijtend aan
- ook Kia-So alsof hij in mij 〈- een conc〉 meer en meer een concurrent ging zien die
over grooter tooverkunsten beschikte dan hij Maar een man in een 〈- goudgeel gewaad〉 wit gewaad waarover een goudge[e]le
lap dubbel was geslingerd. met een tweehoornige hoed op t hoofd een keten van
kleine beenderen o〈- p〉m zijn hals en een dijbeen op zijde en een rond welgedaan
gelaat met groote oogen. zag mij spottend aan, alsof hij zeggen wilde. die red[t] zich
er heel goed uit - dat kan hij hier gerust doen - bij ons moest hij het niet probeeren.
Inderdaad, als ik een kring van mannen zooals hij om mij heen had gehad, zou
ik hebben ge〈- w〉zwegen, het toestel met een handbeweging hebben overgedragen
en beschaamd zijn weg〈- gevlucht -〉 gegaan.
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+

Dit moest de man zijn die onzichtbaar tusschen de Toe Tsjoen en Kia So had
+
gezeten - 〈- zijn〉 ik zag, dat hij alles wist - van begin tot eind.
42
〈- Zou hij mij goedgezind zijn zooals de Toe tsjoen of giftig vijandig zooals Kia
So?〉
/En zou het niet zijn aanwezigheid zijn die ik eerst vaag en ver, de laatste dagen
hoe langer hoe sterker had gevoeld - zoodat hij eindelijk zichtbaar voor mij zat.
Na de schaamte kwam de rust en het vertrouwen. 〈- Deze〉 Hij was de eerste
mensch. die ik ontmoette die 〈- met〉 〈+ niet van〉 Tschong King afhing, niet een
onderdeel of functie vormde van de stad, en alleen daardoor bestond - Het was of
ik opeens 〈- weer〉 over Tschong King heen kon zien - 〈- en mijn〉 alsof de berg
opeens weer uit de nevelen oprees en mij herinnerde aan de verten die daarachter
79
lagen, 〈- ver〉 ook voor mij niet onbereikbaar./
Ik brak mijn rede af en draaide aan de knoppen hopend een goed begin te vinden
Ik kreeg zeer duidelijk dansmuziek - uit een van de hotels van Tai-hai waarschijnlijk
- □ Een tango, een wiener wals een foxtrott. □ Het maakte zeer weinig indruk.
Misschien was hun gehoor niet op deze trillingen gebaseerd. Zeker zouden ze
het niet als muziek verstaan.
Een wat verward geruisch, dat kon een molen ook voortbrengen -!
Ik 〈- brak dus midden in een boston af, en〉 zocht 〈+ dus〉 een menschelijke stem.
En weer kreeg ik een siberisch grensstation, met in t chineesch uitgesproken
propaganda. □ Ik geloof dat hun taal 〈+ er〉 zeer veel van 〈- 〈- het〉 〈+ dit〉 dialect in
de radio〉 verschilde, zoodat ze de zin niet verstonden.
Des te meer indruk maakte het.
Dit, ja dit moest〈- en stemmen van geest〉 de stem van een geest zijn.
80
/onweerstaanbaar sprekend in verwante klanken./ Een ander kwam aan t woord,
nog een, toen een spreekkoor.
Het auditorium werd stiller en stiller - Ik voelde de beklemming de angst die hen
beving. Ik zag dat sommigen 〈- t〉zaten te trillen op hun stoelen. Eindelijk hielden
een paar het niet langer uit en slopen weg - De andren bleven alleen uit vrees voor
+
81
de Toe tsjoen en Kia So - 〈- De Tibetaan〉 /Wantchen/ alleen zat er even rustig en
+
onverschillig bij 43
〈- De〉 Waren zij gevangen in den ban van het onbegrijpelijke, voor hun [lees:
hen] bovennatuurlijke - ik werd van een ban bevrijd - Tschong King imponeerde mij
niet langer, het gevoel van nietigheid - dat mij had bevangen was opgeheven.
□ 〈- Zoo gedroegen zich de machthebbers, bij t ondergaan van een onbekende
sensatie. die duizenden europeanen dagelijks[ch] beleefden zonder eenige
ontroering.〉 /〈- nu zich de machthebbers zoo laf gedroegen, dat〉 □ Integendeel het
was of Tschong King niet langer bestond dan als een droom van het verleden - die
82
ik had terwijl ik weer over de vlakte trok met het gebergte voor mij./
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Toevoeging op blad 41 verso, in inkt. - Cf. document B-II, blad [3] en de commentaar daarbij,
blz. 68.
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Tevergeefs[ch] trachtte ik mij toch nog vast te houden aan het 〈- ver〉 gevoel voor
het verleden van Tschong King, zijn onwrikba〈- re lig〉arheid 〈- midden in de vlakte〉,
zijn ongenaakbare ligging als eenige stad aan een onbevaren rivier door leege
zandige oevers gedekt - het gaf niet - het liet mij los Ik zweefde weer ledig in de ruimte.
Ik draaide verder, en ontving chineesche muziek trommels bekkens gongen fluiten.
Dit kalmeerde de verontrust[t]e gemoederen - Maar spoedig was dit ten einde en
zetten de 〈- stemmen weer in -〉 toespraken weer in Maar deze werden opeens overstemd. □ 〈- Opeens〉 Een man stond in t midden
van de toehoorders. hij schree[u]wde luid hij 〈- gesticul〉 gesticuleerde hevig - Zijn
pantoffels waren vertrapt en beslijkt, zijn gewaad plakte aan zijn lichaam zijn oogen
puilden uit zijn hoofd. □ De 〈- aa〉toehoorders waren bekneld in onderdrukte angst
+
- de bode was een toonbeeld van || ontzetting = blijkbaar 〈- begreep〉 〈+ verstond〉
men niet wat hij zei -. Een paar grepen hem en schoven hem voor de Toe tsjoen +44
〈- Deze〉 [lees: Deze] beval hem te spreken, maar hij jammerde en wees op de 〈plek〉 plaats waar t geluid het hevigst was bij t houten kastje.
De Toe tsjoen gelastte mij het toestel tot zwijgen te brengen. Maar het lustte mij
de verwarring te vermeerderen - Ik draaide en de geweldige geluidmassa van een
duitsche symphonie daverde in de zaal. het was een inundatie van klanken. over
de stilte die er zoo lang had geheerscht Toen kwam de Toe Tsjoen op mij toe en verzocht mij nederig, de stemmen tot
zwijgen te brengen Ik schakelde uit, nog meer indruk maakte de plotselinge stilte - Zelfs Kia So zag
mij aan met wrevelig ontzag. 83
Alleen 〈- de Tibetaan〉 /Wan Tschen/ bleef mij weer spottend en onbewogen
bezien - 〈+ bijna met een blik van verstandhouding -〉
84
□ Nog sprak de bode niet - maar huilde - en beefde - maakte de kow to[w] voor
de Toe tsjoen en bleef liggen.
Kia So en twee handlangers sjorden hem weer overeind De man hield zich niet staande. Hij wees naar een hoek van 〈- z〉de zaal - en nu
zag ik d〈- an〉aar ook twee beulen met groote breede zwaarden staan.
Die waren voor mij bestemd geweest. als ik gefaald had.
En de bode dacht dat ze voor hem waren!
De Toe tsjoen zond ze weg.
+
En toen stamelend hakkelend ijlend || kwam het eruit +
De ge[e]le vloed uit de onderwereld is doorgebroken. Het is gebeurt [lees:
45
gebeurd] op de plaats van de laatste boring, het plein is een meer - de wijk
85
Tsong-fou-han is al ondergeloopen - De bewoners vluchten. □ De ge[e]le vloed
rijst sneller en sneller -.
Hierop zweeg hij en zakte weer in elkaar. Een deel van de toehoorders, door deze
nieuwe angst totaal verbijsterd. liep[en] de zaal uit.
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Toevoeging op blad 43 verso, in inkt.
kow tow: eerbiedige groet, door neer te knielen en met het voorhoofd de grond te raken.
Tsong-fou-han: cf. document B-VII, blad [20].
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〈- De Toe tsjoen Kia So en hun gast bleven zitten □ De andren drongen zich om 〈hen〉hem heen.〉
De overigen nog geen twintig drongen om de Toe tsjoen en Kia So 〈- en de tibetaan
heen.〉 heen 〈+ als een kudde〉 □ Alleen de Tibetaan vooraan en Velho in zijn hoek
bleven rustig zitten. Ik bleef bij mijn toestel staan - 〈- als een〉
Kia So wees op mij.
De geesten van de onderwereld hebben de stemmen gehoord - 〈- hebben〉 dulden
niet dat de geesten van de lucht zich op aarde kenbaar maken hebben wraak
genomen en 〈- de〉 het gewelf dat hun wereld van de onze scheidt, doorbroken Vernietig het toestel. Offer hem - Misschien wordt hun toorn nog bezworen De Toe Tsjoen weerhield hem.
- Kom, kom Kia So - je weet zelf heel goed dat het niets met elkaar te maken
heeft. □ Laten wij hem liever vragen of hij niets weet om 〈- te〉 de overstrooming te
keeren.
Van sommige zaken weet hij meer af dan wij.’
+
Kia So zag woedend en hulpzoekend om zich heen. □ 〈+ Van〉 〈- D〉de 〈- tib〉
mandarijnen op een hoop gedrongen. ging niet veel kracht uit, en de tibetaan zat +46
nog steeds roerloos in zijn stoel.
Tot hem keerde zich nu Kia So.
[‘]En Wan tchen.’ schreeuwde hij Zult gij werkeloos toezien dat Tschong King
ondergaat - Zijt gij daarvoor van ver gekomen! Gij weet even goed ja beter dan ik
dat het de vreemdelingen zijn die het evenwicht van de bodem en de lucht 〈waartusschen〉 waarop Tschong King sinds al de eeuwen van zijn bestaan heeft
berust hebben verstoord.
Een avond voor hun komst liep ik in de buurt van de groote vijver, en toen al ik
herinner het mij nu liet de onderwereld zijn ge[e]le violette tint door het water
schemeren. □ Ik wist niet wat het beteekenen moest anders had ik gewaarschuwd
- Ach, zou het geholpen hebben hadde ik gewaarschuwd.
Hij keerde zich nu tegen de Toe Tsjoen
Willens wetens blind en doof zijt gij die de macht had dit alles te keeren - Uw geest
was onrustig - had niet genoeg eraan de 〈- sta〉 belangen van Tschon[g] King en de
eeredienst voor de voorvaders en goden te handhaven Uit verveling, uit grilligheid hebt gij Tschong King overgeleverd aan het verderf.
Want Chen, Want chen voeg Uw vervloekingen bij de mijne - Tschong King moet
worden gered moet een ander hoofd hebben.
+
Als de Tibetaan gesproken had zouden de mandarijnen, hoe vreesachtig ook,
+
zich op hun heer hebben geworpen - Want allen zagen naar hem. □ Hij echter
47
verroerde zich niet en een glimlach speelde om zijn 〈- fra〉 mond, en zijn fraai
rond gelaat bleef onbewogen Dan zal ik alleen strijden krijschte Kia-So. □ Verniel 〈- het〉 eerst het toestel - 〈Nog〉 Niemand verroerde zich, alleen bukte een der mandarijnen zich legde 〈- wa〉
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op de grond wat vuurwerk dat hij bij zich had, zeker [om] 〈- het af te steken 〈- als〉
bij〉 〈+ voor〉 het feest dat op de inwijding van het toestel had moeten volgen en stak
het af - Misschien hielp het.
Kia So snelde toen op de beulen toe, en ontrukte een 〈- het〉 zijn hakbijl -De ander weigerde.
Kia So begon op het toestel in te hakken. zonder veel succes, het eikenhout was
〈- s〉taai en zijn krachten waren zwak - zijn armen dun alleen zijn woede was sterk.
Hij zou er dus wel doorheen komen.
De Toe tsjoen stond er even naar te kijken - □ Allen waren in angstige afwachting
wat hij zou doen. □ Niets: hij liet Kia So begaan - en na eenige oogenblikken vroeg
hij mij mee te gaan en eens te zien naar die bron uit de onderwereld - □ 〈- Eigenlijk〉
Zijn houding was zoo onverschillig - hij scheen er niet veel van te gelooven of er in
elk geval geen gevaar in te zien.
Een loos alarm, of een door handlangers van de priester opgeblazen
+
natuurverschijnsel meer scheen hij niet te verwachten -+
〈- Het is jammer van〉
48
Toen hij en Want chen heengingen en mij met hen meenamen - verlieten alle
andren ook haastig de hoorzaal waar Kia So hakken bleef en Velho de splinters bij
elkaar veegde. twee grijsaards de eene half kindsch de ander machteloos boosaardig
[‘]“Wij moeten hem wel laten begaan” zei de Toe tsjoen terwijl wij zonder haast
door de tuin wandelden
Hij moet zijn woede toch ergens tegen botvieren. □ Het is jammer van de moeite.
Maar het bouwen van een ander toestel zal nu wel veel gemakkelijker gaan.
Hoewel, voegde hij er peinzend aan toe, ik weet niet of ik wel een ander wil
bezitten. Eigenlijk, ja eigenlijk, heb ik er al genoeg van -’
〈- Een 〈- nieuwe〉 doodsangst blijven leven h〉
〈- Een gevoel van wrevel dat ik daarvoor, een gril die 〈- in〉 〈- e〉na een uur bevredigd
was, in levensgevaar had verkeerd kwam in mij op. □ Maar eigenlijk gaf ik hem gelijk
86
86
en〉 〈- h〉/H/et schouwspel dat ons wachtte deed mij de heele aangelegenheid
terstond en totaal vergeten. en langen tijd daarna herinnerde ik er mij eerst weer
aan
__________
+

Hoofdstuk V
+

49

De boormeesters waren eerst 〈- volstrekt〉 niet voornemens geweest de
aanwijzingen van de vreemdeling werkelijk op te volgen. en door te boren op de
plek die hij had aangewezen -
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Ze hadden een dunne slappe bamboestengel uitgezocht waarvan de geledingen
ver van elkaar afzaten, zoodat hij doorboog al was het blok ook licht, de valhoogte
klein de koelies die aan het touw trokken traag en loom, voelend dat dit werk er niet
op aan kwam.
Zij liepen niet vèr weg 〈- al〉 in een rij van honderd. maar bleven er bij zitten 〈- en〉
vierden 〈- een〉 het touw en palmden het weer in zonder zich van 〈- p〉hun plaats te
bewegen Zij rookten erbij o〈- p〉f speelden hasard. □ En 's middags trokken zij driekwart
87
slapend- zooals ook de poenkatrekkers ergens in een hoek van t vertrek in zwijm
hurken - maar steeds het touw. waaraan het blarenscherm is bevestigd op en neer
blijven halen zoodat de luchtstroom aanhoudt.
Maar na een paar dagen was er 〈- een〉 〈- met〉 een grooter diepte bereikt dan ergens
anders. waar het boren volgens de regelen geschiedde met een 〈- z〉 stevige schacht
en een zwaar blok 〈- en〉 een opgezweepte ploeg -+
□ Het water stond hoog in de schacht en had vreemde glanzen en kleuren.
De vreemdeling kwam niet meer terug. - Waarschijnlijk was hij weer gevangen +50
gezet. Hij had een geheim geweten - □ Dit vocht dat er zoo vreemd uitzag moest
ook bizondere eigenschappen hebben. Misschien werkte het geneeskrachtig,
misschien kon men de steen er mee week maken, zoodat het bouwen weer
gemakkelijk werd, zooals in de oude tijden, toen men de groote muren had gemaakt,
die 〈- men nu zelfs〉 de menschen van nu zelfs niet konden afbreken Dit geheim wilden de boormeesters wel voor zich zelf houden.
De vreemdeling kwam niet terug. En als hij terugkwam waren er niet honderden
middelen om een vreemdeling die nergens op verdacht was. 〈- uit de weg te ru〉 te
doen verdwijnen?
〈- Hij wist blijkbaar wel de weeke plekken van de aarde te vinden. 〈- Maar alleen
aan de oppervlakte.〉〉
En voordat de bron van het vreemde water was bereikt waren toch wel alle
vreemdelingen uit de stad geweerd en ergens buiten ver op de vlakte neergezet,
om daar te verdwalen en te worden omgebracht.
Geen reden tot bezorgdheid!
〈- Het〉 De zwakke stellage werd door een sterke vervangen. het blok verzwaard
de koelies hadden nu geen tijd meer voor dommelslaap en tersluiksch spel - Zij
+
liepen af en aan in een regelmatige lange rij. honderd man || achter elkaar, 〈+
evenveel als de zw〉 even sterk als de ploegen die de zwaarste jonken door de
51
88
sterkste watervallen bij I-tchang sle[e]pen En een van hen was altijd aanwezig, dat 〈- het〉 de heikabel geen oogenblik
verslapte dat de dreuning van het blok op de van een koperen 〈- r〉band voorziene
bamboe

87
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poenka: (in Voor-Indië) aan de zoldering opgehangen waaier, die met touwen bewogen wordt.
I-tchang: (I-ch'ang, Yichang) ligt aan de middenloop van de Yangtse, in de provincie Hupeh;
cf. document B-VII, de commentaar bij blad [18].
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regelmatig doorging dag en nacht, in maanlooze nachten bij glimmende vuren - in
regennachten bij overdekte toortsen - □ Waarom hen haast bevangen had, hen die
hun heele leven niets hadden gedaan dan de boringen leiden waarbij het op een
maand niet aankwam 〈- daar toch elke dag hier of daar een bron werd bereikt〉 dat
wisten ze zelf niet.
Het was de hoop door een bizondere gebeurtenis uit de levenskring waarin het
gilde hen en hun voorouders steeds gevangen had gehouden te ontsnappen Maar toen het gebeurde vlucht[t]en ze allen naar de windstreken en verborgen zich
in de menigt en maar een had de moed het de Toe tsjoen te melden.
Het gebeurde ook te onverwacht te overijld. □ Het had nog weken moeten duren
en langzaam en statig had de nieuwe bron zijn straal ten hemel moeten zenden Maar op een middag. juist tijdens een van de zeldzame rustperioden, niet meer dan
+
een kwartier werd nog de || koelies gegund om hun voedsel op te schrokken
+
gebeurde het.
52
De aarde schokte - allen vielen tegen de grond - een onderaardsch gebrul
weerklonk. nog onderdrukt - een groote scheur ging snel dwars over de vlakte in t
midden gaapte een diepe zweer plotseling in de aarde en geen 〈- f〉 straal maar een
steenenregen spoot in de hoogte.
Toen liep de zweer vol met het vreemde kleurige vocht, nu niet meer violet en
paars van tint, maar vuilgeel van kleur het welde over de randen en zienderoogen
wies[ch] het, en voordat hun bezinning terugkeerde was 〈- het〉 de vlakte al in een
meer veranderd en zaten zij aan de rand te verdwaasd om te vluchten. eerst 〈- war〉
maar toen de vloed bleef aanhouden waren 〈- w〉 er wel enkelen die voor deze ramp
zich zelve ombrachten door aarde in hun mond te nemen zoodat zij de ontzetting
niet hoefden af te wachten maar de meesten weken naar de hooge wallen daar niet
ver vandaan Zij bleven er niet lang alleen de bevolking uit de omgeving beklom ze ook 〈- uit
een〉 De wallen die hen veiligheid verzekerden tegen de vijanden van buitenaf,
schenen hen 〈+ ook〉 de veiligste plaats tegen de overstrooming die van binnen
kwam.
+
Er heerschte een vreemde stilte; terwijl in de stad het stemmenrumoer nooit
+
ophield.
53
89
Het vuilge[e]le vocht dat zich uitbreid〈- de〉/en ging/ over de straten, dat alles
89
overtr〈- o〉/e/k/ken zou/ en glibberig maakte, de spijzen oneetbaar en 't water
ondrinkbaar boezemde hen een ontsteltenis in die hen volkomen verstarde Toen de Toe tsjoen met de Tibetaan en de vreemdeling[en] en een paar stukken
van zijn lijfwacht aankwam. waren de muren al vol. maar hij vond gemakkelijk plaats
op
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9. Facsimile van document C-IV, bladzijde 54 (verkleind).
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het platform van een wachttoren. □ De muren werden door steeds meer menschen
90
beklommen de stad liep leeg/,/ 〈- en vol tegelijk〉
90

〈- De〉 /de/ wallen werden bezet als de randen van een arena - er was meer publiek
bij de vreemde verschrikking uit het binnenste der aarde dan bij de ontvangst van
de geestenstemmen uit het luchtruim Allen zagen op naar de Toe tsjoen maar deze deed niets om het gevaar te
verhinderen □ Wat vermocht hij ook tegen de machten van de onderwereld die nu
91
al het levende met een vettige ge[e]le laag ging/en/ overtrekken
92

Meer werd van Kia So verwacht die /onder bekkenslag en trompetgeschal/ met
een priesterstoet aankwam en de wallen beklom - Allen weken uit, het was al zoo
vol dat dit niet ging zonder dat velen in de vestinggracht of naar binnen stort[t]en +
Kia So en zijn gevolg keerden zich naar de kant van het gevaar - het in een [een]
meer veranderd plein dat spoedig de heele stad zou overstroomen. Hier en daar +54
bleef nog een brok bodem aan de oppervlakte enorme gasbellen welden naar
de oppervlakte en 〈- w〉 barstten daar uiteen Kia So en zijn volgelingen baden met breede gebaren en trompet en gong lawaai.
93
en opeens keerde Kia So zich om liep op de wachttoren toe, en eischte /weer/ het
leven van de vreemdeling.
〈- [‘]Dat is de eenigste die 〈+ misschien〉 raad weet - □ Kies andere offers maar
94
van hem blijf je af.’〉 /De Toe Tsjoen keerde zich af weigerde/
Daarna wendde Kia So zich hulpzoekend naar Want Chen maar ook deze wendde
zich af - glimlachend en hoofdschuddend.
□ Verbolgen van gramschap overkokend wendde Kia So zich tot het verzameld
volk en riep het luide uit dat de Toe tsjoen zelf het verderf van Tschong King wilde
95
- /en dat hij zelf ten verderve moest zijn/
+
Maar hij kwam niet ver met zijn vervloeking. □ Struikelde hij in zijn ijver. verward
|| in de wijde plooien van het staatsiegewaad? □ Of gaf 〈- een der〉 de bevolking +55
verbolgen hun heer te hooren beleedigen, en als een offer voor de onderwereld
te hooren doodverven hem een duw?
Kia So viel in het oliemeer ploeterde een paar keer op en in. en kwam toen niet
meer boven.
De lagere priesters een gelijk lot duchtend verstrooiden zich haastig tusschen de
menigt - sommige trokken hun talaar uit en wierpen die naar beneden. 〈- waar ze
een〉
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□ De plotselinge dood van de machtige en kwaadaardige oorlogstempelhouder 〈wekte weinig〉 trok bijna niet de aandacht.
In steeds dichter 〈- rijen〉 drommen stonden de inwoners op de wallen - als 〈schipbreukelin〉 〈- de〉 te talrijke opvarenden op een langzaam zinkend schip en
zagen naar de Toe tsjoen op deze naar Want Chen die afweerde en [en] 〈- op
Cameron wees.
Weet hij het, vroeg de Toe Tsjoen
□ Hij weet een redmiddel. Of het helpen zal kan ik niet beloven -〉
96
〈+ erbij zat of het hem niet aanging -〉
+
Voelde hij niets voor Tschong King +
〈- W〉 Waarom was hij gekomen?
56
Alleen om bij het afsterven van de 〈- al〉 oude stad tegenwoordig te zijn?
De vloed bleef wassen.
〈- Zooals een zwaar in de longen gewond[d]e verdrinkt in eigen bloed zoo verdronk
97
Tschong King in het uit zijn grond onophoudelijk opwellend vocht.〉
Toen wendde de Toe Tsjoen zich om hulp tot Cameron Ja er is een middel - Als een stuk van de muur afgebroken kan worden voordat
de vloed de stad binnendringt, en [hij] af kan vloeien in de vestinggracht en verder
of [lees: op] de velden, dan kan Tschong King worden gered.
Een stuk van de muur afbreken --- □ Dat was bijna even erg als de totale
ondergang - 〈- En zo〉
Hoe zou dat kunnen? Dat duurt dagen en voor het nacht is zal de vloed al
overloopen.
+
Ik weet een middel - Kan ik een vrijgeleide krijgen naar het oude arsenaal?
〈- Voor de〉 De Toe Tsjoen beraadslaagde een oogenblik met de omzittenden +57
en gaf 〈- t〉zijn toestemming =
〈- Voor t eerste deel op een vlot〉
Het ars[e]naal was stil en verlaten het werk was er voorgoed gestaakt. In de hoek
waar hij gewoonlijk lag vond Cameron, Sylvain, dood, de pijp nog inde eene hand
naast een uitgedoofd komfoor en een halfvol blikje - Een gelukkige rookend was hij
overgegaan.
De laatste kameraad en deelgenoot 〈- v〉aan de tocht die hem tot een zoo absurd
bestaan had gevoerd was weg, nu had hij het alleen te volbrengen.
Na eenig zoeken vond hij de pakjes springstof - iets kleiner dan de opiumblikjes,
van een grooter uitwerking, 〈- wat〉 wat is in de kosmos van meer -- de bedwelming
+
van een werkzaam brein of de verwoesting van een stuk aarde?
+
Een halve li van de wachttoren af. werd 〈- de mijn〉 〈+ een gat〉 in de muur
58
gemaakt het gelukte ondanks de herhaalde charges van de garde van de Toe
tsjoen niet - dat stuk muur leeg te maken. □ Wezenloos en versu〈- lf〉ft bleven er
mannen vrouwen kindren
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zitten liggen hurken. op de steenen die straks in de lucht zouden vliegen. □ Niemand
〈- ge〉 begreep trouwens wat er gebeuren zou 98
〈- Alsof〉 Tevergeefs[ch] trachtten de gardes de menschen te bewegen - 〈- de
andere kant〉 aan de buitenkant - af te springen door de gracht heen te gaan en het
〈- veld〉 vrije veld te kiezen. Het waren maar enkelen die de moed hadden de stad
los te laten en zich aan hun lot op de leege aarde toe te vertrouwen. 〈- Het grootste
deel van〉 □ Een groot deel van Tschong King's bevolking kleefde aan de wallen
een grooter deel nog moest in de huizen hokken en daar gelaten afwachten welke
+
ramp er zou komen. □ De opeenstapeling van menschen [die] 〈- gerin〉 || de enorme
+
ring van 〈- mensc〉 hoofden en rompen die de steenen bedekkend om de stad
[59]
geslagen was, had iets benauwends. Van de muren was geen steen meer te
zien - alleen de wachttorens waar de aanzienlijken op zaten stak[en] nog boven de
menschenmenigte uit - en daartusschen als was de ring op een plaats
stukgesprongen gaapte de leege halve li. waar de ontploffing zou plaatshebben,
met moeite aan beide zijden door de gardes leeggehouden, op de achterblijvers na
die hier en daar zaten als vrijwillige offers. □ Alsof de vloed wist, dat men hem een
laag legde. waar hij invallen moest. zoodat hij zijn gansche geweld niet meer tegen
de stad kon keeren, kwam hij geweldig opzetten - en overstroomde nu de randen
van het plein en begon de naastbijliggende straten binnen te dringen - 〈- en te
dreigen met brandgevaar.〉
〈- Wel kon de Toe tsjoen een 〈- w〉 〈- op〉 terstond een wet uitvaardigen op〉
+
Weldra zouden alle straten bedekt zijn met een glibberige laag, die 〈- zich〉 ook
〈- de〉 alle voorwerpen in de winkels eerst. en het binnenste van de huizen daarna +[60]
vet en onbruikbaar zou maken.
Alleen daardoor al zou het leven in Tschong King langen tijd onmogelijk zijn □ Maar de vuren die 〈- op duiz〉 zeker al was de stad al grootendeels ontruimd
nog zeker op duizenden plaatsen zouden branden of smeulen.
En de olie die er langzaam maar zeker naar toe trok?
Welke vernieling zou de eerste zijn de gedeeltelijke van de muur of de absolute
van de heele stad.
Cameron maakte het magazijn onder in de muur, legde een 〈- la〉 korte lont zoodat hij [naar hij] dacht nauwelijks[ch] tijd te hebben weer naar boven te klimmen
en bij de Toe tsjoen de ontploffing af te wachten
+
Maar er was tijd genoeg. Het bleef stil 〈- op d〉 onder de leege muur. □ Aan
+
weerskanten en onder de wachttoren ook. Het was eindelijk tot de || bevolking
[61]
doorgedrongen dat er iets ging gebeuren.
Wantchen en de Toe tsjoen hingen over de balustrade, 〈- tevergeefs[ch]〉 uitziende
naar de leege muur tevergeefs[ch] trachtte Cameron hen te overreden naar binnen
te gaan en zich te bergen in een van de steenen vertrekken. Zij schenen geen
gevaar te zien en de tijd verstreek. en er gebeurde immers niets?
Cameron had een dergelijke angst maar nu oneindig versneld en verhevigd als
toen hij vreesde 〈- zijn〉 het ontvangtoestel niet te kunnen beeindigen - 〈- Maa〉 □
Was de
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dynamiet 〈- vochtig〉 /bedorven/ de lont uitgegaan, had hij hem verkeerd gelegd?
100
□ En steeds steeg de olievloed - /en begon nu te golven/ en het scheen of een
oneindige tijd voorbijgang [lees: -ging] steeds angstiger werden de blikken van de
hofhouding - half spottend half angstig die van de Toe tsjoen.
Cameron besloot weer naar beneden te klimmen - en de lont nogmaals te leggen
+
- Als de muur onderwijl toch werd opgelicht en in t ruim || geworpen en hij daarbij
werd vernietigd wat hinderde het? Een 〈+ beter〉 einde aan zijn leven kon hij zelf +[62]
toch niet vinden. goedwillig kon hij zijn leven op aarde niet afbreken. 〈- Dus〉 /En t zou altijd beter zijn dan de dood die hem wachtte als hij de vernietiging van
101
de stad niet kon tegenhouden./
〈- En〉 Hij daalde de wachttoren af - □ Maar op dat moment had de dynamiet
besloten toch maar te ontploffen - Het midden van de muur werd opgelicht - eerst
in massa - toen maakten de steenen zich los en een wolk van puin vloog 〈- regelrech〉
loodrecht op, onder t gejammer van de 〈- moe〉 afgematte vluchtelingen die de muur
niet hadden verlaten en nu werden mee opge〈- sch〉rukt, hun ledematen verliezend
onder den opgang hun hoofd verpletterend bij de terugval.
Een bres 〈- van〉 over de volle hoogte van de muur honderd meter breed beneden
een kwart li boven was ontstaan en door het gat begon 〈- sneller en sneller〉 de olie
in de gracht te vloeien - □ Tschong King was met opoffering van een stuk van de
heilige wallen, gered!
+
□ De Toe tsjoen zag met bewondering en ontzag de vreemdeling aan, 〈- de〉 door
+
iedereen gering geschat, door hem onderscheiden zonder dat hij wist waarom
[63]
en die nu ten tweede[n] male een wonder had teweeggebracht dat zijn begrip te
boven ging. Tschong King was 〈- de〉 〈+ het〉 grootste gevaar dat het gedurende zijn
bestaan had bedreigd ontsnapt 102
Hij moest hem ondanks zijn poovere afkomst tot magistraat maken met 〈+ de〉
titel van redder van Tschong King - en bestrijder van de onderwereld - hoewel het
gevaarlijk was deze laatste titel te dragen De olie kabbelde nu met de snelheid van een ondiepe bergbeek door de muur in
de vestinggracht - en zou spoedig over de lagere overkant over t veld afvloeien De bevolking was [zich] 〈- nu〉 〈+ ook〉 bewust dat het gevaar geweken was, maar
geen een verliet nog de wallen - eenzelfde gedrang bleef de steenen en leem volledig
+
bedekken en deze onwrikbaarheid || van de volksmassa's had iets onheilspellends
vooral daar de avond viel. en de stad donker werd. en iets onbereikbaars kreeg +[64]
- alsof zij eenmaal in de macht van de onderwereld geweest zijnde nu nooit meer
door de levenden mocht worden bewoond.
Eindelijk wilde de Toe tsjoen maar een begin maken en begon 〈- met〉 zijn gevolg
bijeen te roepen om de toren af te dalen - Maar Want chen weerhield hem - trok
hem
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naar de rand van de balustrade - en wenkte ook Cameron. □ Maar er was niets te
zien. Alleen had Tschong King, hier en daar door de avondzon beschenen, een
eigenaardige 〈- 〈+ violette〉 glans〉 - violette valsche glans.
En opeens was Tschong King er niet meer. □ Een dikke vuilge[e]le wolk hing
binnen de wallen waarin zich hier en daar zwarte haarden vormden. En eindelijk
kwamen de vlammen eerst om de randen toen met spitse tongen hier en daar er
boven uit. 〈- De [lees: Dan] sloeg plotseling 〈- de〉 〈+ een〉 vlam als een reuze waaier
+
over het oorspronkelijk oliemeer. en naderde de wallen. weldra lekten de
+
vlammentongen de rand.〉
[65]
/Alleen het 〈- oorspronkelijk〉 meer gevormd waar de olie oorspronkelijk was
opgeweld bleef nog vrij van vuur. Misschien was daar 〈- het wate〉 de olie nog te
veel met water gemengd - 〈- En t meer〉 〈+ en〉 bleef zich in de vestinggracht
103
uitstorten/
〈- Heel Tschon〉 Waar Tschong King had gestaan, walmde rookte brandde het,
nu en dan schokte een gasontploffing de atmosfeer. □ Alleen de wallen stonden
nog 〈- en daa〉 als een schaal om het vuur heen - en op de wallen stonden zij die
inwoners waren geweest van de verbrandende stad die hen nog in den ban hield allen bleven naar binnen staren 104
〈- Eindelijk〉 Ook de voornamen ook de Toe tsjoen en zijn gevolg.
Toch was deze de eerste die zich los maakte en met een handbeweging allen
uitnoodigde 〈- hem〉 zich te redden - Hij wees op de brug onder de wachttoren die
nog toegankelijk was, hij zette hen aan tot haast, de hitte van binnen begon 〈- al
ondraaglijk te worden〉 - de gezichten te blakeren.
De mandarijnen gaven aan de uitnoodiging gehoor - 〈- Op een dra〉 Zij 〈- grepen
+
h〉 klommen haastig de 〈+ buiten〉helling waar de steenen || uitstaken naar beneden,
+
en liepen op een draf de brug over. Hadden sommigen voorzien dat zij hier
[66]
zouden ontkomen? □ Er stonden draagstoelen kameelen muilezels. □ En in draf
vluchtte het eerste deel van Tschong King's inwoners de vlakte in. en was weldra
op een veilige afstand.
□ 〈- Dit〉 Hun redding wekte de bevolking op uit zijn verstarring. Overal begonnen
menschen de hellingen af te dalen. de grachten te doorwaden en de overkant te
beklimmen. Velen te zwak of door dampen bedwelmd bleven steken in de gracht De modder was gedrenkt door olie, van een groote zuigkracht geworden en weinigen
wisten al hun voetstappen uit die weeke bodem te halen Toch redden zich nog tamelijk velen, toch zou de heele bevolking, op de zwakke
grijsaards, de zwakste vrouwen en vele kinderen, zij die niet meer gedragen werden
en nog te jeugdig waren om krachtig te kunnen vluchten na, zich in de steppen
+
rondom Tschong King zich voorloopig hebben || kunnen redden 〈- als〉 om toch om
+
te komen in de droogte als slaven door de steppenroovers opgepakt te worden
[67]
of in t gunstigste geval [na] de nabij gelegen en toch zeer verwijderde steden te
hebben bereikt - zich dan een nieuw nog armoediger leven te scheppen, als de
brand niet opnieuw een stoot
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vooruit had gedaan en nu de beslissende alles verdelgende - □ Het meer vatte vuur
en [lees: een] vlam als een reuzewaaier liep er over heen - en kroop door de bres,
de in de ringgracht geloopen petroleum vatte ook vlam, van binnen en van buiten
was Tschong King door het vuur omgeven en daarmee was de kans 〈+ tenietgedaan〉
dat er iets van zou overblijven dan in de woestijn verstrooide bevolkingsresten en
na een wekenlange brand, ruines eerst zwart 〈- en wit〉 〈- ge〉 beroet daarna wit en
bruin als verschroeide doodsbeendren alleenstaand en gekromd en ingestort
+
opstekend in de zon op een kale vlakte || □ Die nog in de gracht liepen en dat waren
+
de meesten verbrand[d]en onder een kort angstgehuil, die nog op de wallen
[68]
waren stikten tusschen de twee rookringvuren - de nog in de stad
achtergeblevenen waren allang vergaan, drijvend in de olie of geschroeid en gestikt
zittend op de bovenste verdiepingen en de bovenste terrassen van de huizen - □
Misschien rekte nog een enkele het leven in 〈- de〉 een koele kelder. wanend na de
brand te worden verlost. En wie weet zou niet een enkele ontkomen.
De Toe tsjoen bleef staande in een hoek van de wachttoren naar de ondergang
van zijn stad zien als een gezagvoerder van zijn brug naar t zinkend schip dat hij
niet verlaten mag. De oliedamp bedwelmde hem maar nog lang bleef hij bij bewustzijn
- en dacht dat Wantschen. en de laatste vreemdeling van het convooi, met hem
stierven - daar op de hoogste wachttoren door t vuur

Commentaar
Ook in dit document zien we Slauerhoff bezig zijn eigenzinnige geografie verder uit
te werken. Op blz. 51 wordt I-tchang genoemd, een plaats aan de Yangtse, terwijl
Tsjong King toch verondersteld wordt in een bocht van de grote Muur te liggen
(Verzamelde Werken, VI, blz. 114).
Van Tsjong King zelf komen we meer te weten. Volgens blz. 5-7 stroomt door de
stad een rivier. Dit is niet het geval met Tcheng-tou, de stad waaraan, zoals we
hebben gezien, Slauerhoff aanvankelijk sterk heeft gedacht bij het ontwerpen van
zijn verhaal. Bij de reeds door hem aangebrachte stadswijzigingen (zie document
C-III) voegt hij nu die van het stroombed van de rivier. We mogen aannemen dat in
de beschrijving van de stad die aan het begin van de Tsjong King-episode wordt
gegeven en die aan dit document voorafgaat - cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 114
- de rivier nog om de stad heen stroomt. Deze inconsistentie wordt pas na de
publikatie van deze hoofdstukken in Forum opgeheven (zie de commentaar bij
document B-VII, blad [18v]).
Voor zover deze wijzigingen en toevoegingen niet uit zijn eigen fantasie zijn
voortgekomen, zal hij ook andere steden in gedachte hebben gehad, waarvan hij
de topografie voor een deel op zijn Tsjong King projecteerde. Zo heeft Dina van
Berlaer-Hellemans erop gewezen, dat Tsjong King ook trekken vertoont van Peking
(zie haar artikel: ‘Slauerhoffs “Reisverhalen”: een poging tot interpretatie’, in: Spiegel
der Letteren, XIX (1977), blz. 130-149, speciaal blz. 135). In dit artikel licht zij deze
overeenkomst niet toe, maar in een brief aan de eerstgenoemde editeur, gedateerd
26 juni 1981, geeft zij de volgende verklaring: ‘Peking bevat “de verboden stad”, het
keizerlijk paleis, op de keizer na slechts bewoond door vrouwen en eunuchen.
Tsjong
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King (cf. Shanghai/Tai Hai) is “een” verboden stad voor vreemdelingen (cf. hoofdstuk
IX-X); verdedigd door “een gilde” waarover wij op p. 125 (Verzamelde Werken, VI)
vernemen dat zij het huwelijk verbood en streng was als een kloosterorde; en die
daarenboven - als een vrouw - wordt belaagd (door Hsioe) / zuiver moet worden
gehouden (p. 127: “tot nu toe geheel rein”). De auteur verwerkt de vergelijking Peking
- Tsjong King in zijn werk (p. 115, p. 118). Het eerdere lot van Peking herhaalt zich
- mystisch - in Tsjong King.’
Aan deze karakteristiek kan nog worden toegevoegd, dat in de buurt van beide
steden een lustverblijf voor de Toe tsjoen, respectievelijk de keizer ligt. Er bestaat
echter ten aanzien van de plaats van dit lustverblijf een opmerkelijk verschil tussen
het handschrift en de definitieve tekst. Op blz. 31 van het voorontwerp staat: ‘(Liang
ti) zou op een lustverblijf van de Toe Tsjoen wonen 50 Li van Tschong King af.’ Een
li bedraagt 575 m, het lustoord ligt dus bijna 29 km verwijderd van de stad. Dat is
ongeveer dezelfde afstand als die tussen de Verboden Stad van Peking en het
buitenpaleis van de keizer. In Verzamelde Werken, VI, blz. 189, is dit veranderd in:
‘Zij vertelde mij dat de Toe tsjoen haar wegzond naar een lustverblijf in de bergen,
vele dagreizen van Tsjong King verwijderd.’ De overeenkomst met Peking mocht
zich dus niet te zeer opdringen.
Tekstvergelijking brengt al gauw aan het licht, dat document C-IV nog heel wat
meer bewerking heeft ondergaan, voordat de definitieve tekst tot stand was gekomen.
Het heeft niet veel zin hier alle verschillen met de romantekst op te sommen. We
beperken ons tot drie gevallen.
Op blz. 1 van het manuscript wordt verteld, hoe Cameron in Tsjong King Liang ti
(Fong Sjen) voor het eerst terugziet na hun gevangenneming: ‘Zij leek niet meer op
de havelooze Liang ti (...). Ze leek meer op een die ik in Tai hai had gezien op de
kussens in het rookvertrek liggend als een nymph op de golven. Het gezwel had zij
weer afgedaan evenals die nacht (...) ik vond dat het meer bij haar hoorde (...) dan
al de sieraden (...).’ In deze passage wordt teruggewezen naar Camerons bezoek
aan het huis van Hsioe in Shanghai, waar hij, volgens de roman, Solange ontmoet,
half Hsioes echtgenote, half zijn slavin. Het lijkt eerst alsof Liang ti Cameron slechts
aan Solange doet denken, maar in de tweede zin uit het citaat blijken zij dezelfde
persoon te zijn, althans in de ogen van Cameron. Of in het voorontwerp van de
Shanghai/Tai hai-episode Solange inderdaad Liang-ti heeft geheten, is niet meer
na te gaan, omdat het desbetreffende handschrift niet is overgeleverd. In de roman
is de gelijkstelling van Fong Sjen met Solange weggewerkt, althans sterk verzwakt:
‘Maar ik herkende haar toch, al leek ze niet meer op de havelooze Fong Sjen, in
het met bloemen en reigers geborduurd gewaad (...) en vooral zonder het
wanggezwel; het was voor het eerst dat ik haar zoo zag. (...) Ik dacht aan een nacht
in Tai Hai (...).’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 172) Toch is ook al in het manuscript
deze gelijkstelling afgezwakt. Onder aan blz. 2 zegt Cameron tegen Liang ti: ‘Jij
bent niet jaloersch, wel. Je geeft er niet om.’ Achter deze woorden is vervolgens de
toevoeging geschrapt: ‘Dat weet ik nog die nacht in Tai hai.’ We mogen hieruit
afleiden, dat in de oorspronkelijke opzet Fong Sjen en Solange een en dezelfde
persoon zijn geweest, op zijn minst in de ogen van Cameron. Zo
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bevestigt het handschrift de interpretatie van mevrouw Van Berlaer, dat ook in Het
leven op aarde ‘de vrouwenfiguren slechts variaties (blijken) te zijn op het nu al
bekende tema’ (o.c., blz. 141; bekend, namelijk uit Het verboden rijk). Er is volgens
haar niet sprake van identiteit tussen de verschillende vrouwenfiguren, maar van
herhaling, in de zin van Nietzsches ‘ewige Wiederkehr des Gleichen’ (o.c., blz.
142-146; vergelijk ook W. Blok, ‘Expérimentation temporelle dans le roman “Het
verboden rijk” de J. Slauerhoff’, in Écriture de la religion, écriture du roman, blz.
123-137, speciaal blz. 133-136).
Een ander opmerkelijk verschil tussen het manuscript en de roman betreft een
passage over de groep van tochtgenoten die Cameron naar Tsjong King vergezellen
en daar met hem gevangen worden genomen. Als Cameron van Sylvain heeft
gehoord dat Godonow is onthoofd, leidt dit bij hem in het manuscript tot de volgende
gedachtengang (verbeterde interpunctie en cursivering van ons):
‘Toen zag ik wel dat hij vastbesloten was [zich dood te roken].
‘Godonow - Sylvain morgen. Liang-ti zou er ook wel aan gaan als de Toe Tsjoen
genoeg van haar had.
‘Nu eerst besefte ik dat zij die de tocht met mij hadden gemaakt en nu met mij
samen binnen de wallen van deze stad leefden, al zag ik ze nooit, of bijna nooit de eenigen waren die het leven op aarde op gelijke manier als ik ondergingen en
soortgenooten waren.
‘De andren, Toe Tsjoen, Velho - de duizenden die ik dagelijks op de straten zag
- leefden toch in een andere wereld. Een wereld waar ik nu en dan aan raakte, soms
zelfs in doordrong, maar waar ik toch niet ademen kon.’ (blz. 24)
In de roman is deze passage geslonken tot: ‘Maar ik zag wel dat hij vastbesloten
was. En ik wilde dat hij leven bleef zoolang ik leefde. Wij hadden den tocht samen
gemaakt, waren beiden nu verloren in Tsjong King, dat ik wel beter kende dan hij,
maar dat toch een andere wereld bleef met allen die er bij hoorden: de Toe tsjoen,
de rechters, de mandarijnen, zoowel als het volk dat op de straten leefde en stierf.’
(Verzamelde Werken, VI, blz. 185)
Het lijkt erop of Slauerhoff in het manuscript de lezer nog inzicht heeft willen
verschaffen in de functie van Camerons tochtgenoten voor het verhaal. Het ligt dan
voor de hand te veronderstellen, dat zij allen een aspect vertegenwoordigen van
de hoofdpersoon (soortgenooten in het leven op aarde): Godonow is vooral de
luchthartige avonturier; Sylvain vertegenwoordigt Camerons streven naar verlossing
uit de kringloop van het bestaan, maar dan in de surrogaatvorm van de opiumroes;
Liang-ti (Fong Sjen) is de parallelfiguur van Camerons verlangen naar zelfverlies
in de lichamelijke liefde, eveneens een surrogaat, dat als zodanig extra wordt
aangeduid door het gezwel op haar wang (zij wordt ten slotte door de Toe Tsjoen
overgebracht naar zijn lustverblijf ver buiten de stad, een parallel met Camerons
verblijf in het Westelijk Paradijs); Op-een-na ten slotte is Camerons jammerlijk
spiegelbeeld van cultureel ontwikkelde en geletterde. (Cf. wat betreft Sylvain en
Fong Sjen: Dina van Berlaer-Hellemans, o.c., blz. 137, waar zij spreekt van ‘twee
verschijningsvormen van dit nirwana [namelijk van de opheffing van het
“Individuationsprinzip”], t.w.
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enerzijds de overgave aan de vrouw en anderzijds het kunstmatig paradijs van de
opium’; en blz. 142: ‘heen en weer geslingerd tussen passief en aktief nihilisme,
tussen de “animus” en de “anima” in [Camerons] aard.’) (Zie ook Louis J.-E. Fessard,
Jan Slauerhoff (1898-1936). Sa vie - son oeuvre, blz. 261-263.)
In de roman is deze toelichting niet meer in Camerons gedachtengang te vinden.
Dit wil waarschijnlijk niet zeggen, dat Slauerhoff een andere opvatting over de vier
tochtgenoten was gaan huldigen. Aan hun optreden zelf is niets veranderd. Slauerhoff
heeft het zelfs op een gegeven ogenblik nodig geoordeeld de figuur van Sylvain
aan het gezelschap toe te voegen (zie document C-II vanaf blad 32, en de inleiding
op de C-groep). Dit is te verklaren uit het gevoelen dat een belangrijk aspect van
Cameron nog niet in het reisgezelschap vertegenwoordigd was. Niettemin heeft
Slauerhoff deze parallellie in de definitieve tekst kennelijk niet willen onderstrepen.
Hij wilde liever dat de lezer deze parallellie zelf zou ontdekken, zoals hij het ook aan
de lezer heeft overgelaten, de figuurlijke betekenis van ‘China’ te doorzien.
Boven aan blz. 26 staat eveneens een passage die in de roman sterk is gereduceerd.
Zij volgt op de eerste beschrijving van de tempel van de oorlogsgod, waar Cameron
allerlei beelden aantreft, die hem ‘onmiskenbaar Grieksch’ voorkomen, ‘maar meer
op Laokoön dan op de Venus van Milo geïnspireerd’ (blz. 25). De tekst vervolgt dan
(door ons nu geïnterpungeerd):
‘Opeens bracht mij dit aan 't denken. Ik had niet geloofd dat er nog plaats was in
mijn geheel door de zorgen over het slagen van het werk en 't behoud van mijn
leven ingenomen geest, viel mij in, als een bliksemstraal in een door onweer
oververzadigde atmosfeer.
‘Ik herinnerde mij dat ik in afgelegen straten een paar maal een gebouw had
gezien dat aan een moskee herinnerde, een bolvormig gewelf, een afgeknotte slanke
vierkante toren er naast. In Tschong King, de afgelegenste Chineesche stad: het
huis van Velho, de moskees, de tempel; hier, verdrongen en vergeten, maar
aanwezig ‘Wat zou er liggen in en achter de bergen - zou ik nog verder naar het Westen
gaande -‘Mijn gedachten ontvluchtend drong ik verder de tempel binnen (...).’
In de roman is dit geworden: ‘Ze schenen meer op Laocoön dan op de Venus
van Milo geïnspireerd. Nieuwsgierig ging ik verder, den verlaten tempel in en evenals
ik in de stad op een stuk moskee, een brok Dorischen of Byzantijnschen bouw was
gestooten, vond ik hier en daar een Griekschen trek tusschen de monsterlijke
beelden.
‘Wat zou er liggen voorbij Tsjong King naar het Westen, achter de bergtoppen?
Nu en dan moest ik mij diep bukken (...).’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 186)
De tekst is in drie opzichten teruggenomen. Om te beginnen wordt Camerons
gedachtenflits niet meer als een inspiratief moment voorgesteld; dientengevolge
krijgt zijn waarneming een veel minder sterk reliëf. Vervolgens is de zinsnede over
Tsjong King als ‘de afgelegenste Chineesche stad’ verdwenen; de stad blijft dat
natuurlijk wel, maar het wordt niet nogmaals onderstreept. Ten slotte ligt in het
handschrift de meeste nadruk op de islamitische bouwwerken, in de roman op de
Griekse cultuuruitingen.
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De islam is niet weggewerkt, maar wijkt terug ten gunste van de Griekse cultuur.
Ongetwijfeld is dit gedaan met het oog op de reeds lang voorgenomen, maar nog
te schrijven passage over Camerons tocht naar Gandhâra (zie document B-II, blad
[5]). In document C-VII, waarin C-IV herschreven is, komt deze tocht inderdaad
voor. In de roman blijkt hij geschrapt. Toch is daar het Griekse element in de
onderhavige passage gehandhaafd, mèt Camerons gedachtengang over hetgeen
hem ‘voorbij Tsjong King naar het Westen’ nog te wachten staat. Men kan dit
Slauerhoff als een vergissing verwijten, gezien de wijze waarop Het leven op aarde
is afgerond. Men kan het ook zien als een weloverwogen vooruitwijzing, maar dan
naar deel III, waarheen hij de Gandhâra-episode waarschijnlijk heeft willen
verplaatsen.
De drie passages uit het manuscript die we met de overeenkomstige in de roman
hebben vergeleken, wijzen op een meer algemene tendentie bij het uitwerken door
Slauerhoff van de ontwerpen tot de definitieve tekst: die van versobering. Niet alleen
wordt de tekst over het algemeen korter - al worden enkele passages, hier niet
genoemd, juist enigszins uitgewerkt - maar ook valt een onderdrukking te constateren
van een te duidelijke verwijzing naar de bedoelingen van de auteur met het verhaal.
Als uitleg op te vatten zinsneden worden vermeden, het verhaal moet vooral voor
zichzelf spreken. Dit kan men opvatten als in overeenstemming met de karakteristiek
die mevrouw Van Berlaer voor de gehele cyclus geeft: ‘een symbolische en zelfs
archetypische werkelijkheidsvoorstelling’ en ‘konkreet voorgestelde innerlijkheid (...)
i.p.v. traditioneel realisme’ (o.c., blz. 138, respectievelijk 147). Verklarende zinsneden
kunnen zo'n voorstellingswijze alleen maar verzwakken.
Al eerder hebben we opgemerkt, dat sommige zinsneden herinneren aan de
oorspronkelijke opzet van de romancyclus (de documenten B-I en B-II). Daarvan
geeft document C-IV nog een voorbeeld. Onder aan blz. 20 van het manuscript
wordt verteld, dat Cameron aan Ngo Tsou (Ngan Tse) geld geeft om de priester Kia
So gunstig te stemmen: ‘Ik had nog een paar biljetten over van het 〈- zwijg〉geld dat
ik indertijd bij die opiumsmokkelarij had gekregen.’ Op blz. 184 van de roman staat
ongeveer hetzelfde: ‘Ik had nog een paar biljetten, een van Hsioe, het zwijggeld van
diens opiumsmokkelarij.’ Van het smokkelen van opium is in de definitieve tekst
echter verder geen sprake, wel van Camerons deelneming aan het uitbuiten van
de hongersnood ten gevolge van de overstroming. De opiumsmokkel komt, voor
zover wij weten, alleen voor in het oorspronkelijk ontwerp uit document B-I:
‘opiumsmokkelen te Amoy’. Kennelijk hebben we in de roman te doen met een
overblijfsel uit dit ontwerp. Dit geldt ook voor het manuscript, want document C-IV
zal geschreven zijn toen op zijn minst de inhoud van de hoofdstukken over de
overstroming al definitief vaststond (cf. de inleiding op de C-groep).
Voor de figuur van Wan Tsjen zij verwezen naar de commentaar bij de documenten
C-V en C-VII.
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Document C-V
Beschrijving
Eén velletje, geknipt uit een schrift, gelinieerd en met rode kantlijn. Aan beide zijden
beschreven, met inkt; de rectozijde met inktvlekken. Geen paginering.

Inhoud
Het betreft hier een voorontwerp voor Het leven op aarde, en wel Verzamelde
Werken, VI, blz. 210, regel 2 tot en met 31.

Datering
Waarschijnlijk tussen maart en juni 1934.

Tekst
nog gespaard, door de damp langzaam verstikt.
Hij vergiste zich echter. Hij stierf alleen, terwijl zijn onderdanen in massa's stierven,
hij stierf alleen zooals hij alleen had bestaan. eigenlijk was Kia So de eenige die
hem ooit 〈- had〉 was genaderd 〈- behalve〉 in den geest. en dan nog met
kwaadaardige bedoelingen
Hij stond alleen te sterven.
Cameron was op weg naar een bergtop waarnaar hij vroeger had gestaard en
die hem op 't laatste moment als reisdoel was ingevallen, toen hij al dacht op aarde
niets meer te zoeken te hebben
En zoo was hij de brand ontkomen hoe wist hij niet. Misschien had hij zijn halve
leven wel achtergelaten op de eenzame wachttoren, steeneiland in de vuurzee,
misschien had de Toe Tsjoen gelijk als hij hem zag
+

Maar toch was Cameron op een oogenblik gewaar dat hij weer op reis was dat de
bergtop in onbereikbare hoogte in 〈- b〉de bovenste laag van een vreemd ijl azuur +[v]
hem boven t hoofd hing. Hij bewoog dus hij leefde. □ En voor hem uit zag hij met
1
groote sprongen gaan Want chen de tulpa uit Tibet, die reisde op de 〈- door〉 〈+ in〉
zijn 〈- landgenoo〉 land gebruikelijke wijze
Cameron haastte zich niet hem in te halen. Maar toch wist hij dat hij hem ergens
in een dal bij de top zou ontmoeten.

Commentaar

1

tulpa: ook toulpa, magisch opgeroepen verschijning.
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Het woord tulpa heeft Slauerhoff zeer waarschijnlijk ontleend aan Alexandra
David-Neel, Mystiques et magiciens du Thibet (Paris, 1929). Zijn exemplaar bevindt
zich nog in zijn boekerij, de druk is van 1932. Onder meer wordt het woord daar
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10. Facsimile van document C-V, verso.
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gebruikt in een voetnoot op blz. 294, ter verklaring van de ‘materialisaties’ waartoe
sommige Tibetaanse lama's in staat worden geacht: ‘Elles sont dénommées toulpa,
écrit sprulpa, “créations magiques”, “fantômes illusoires”.’
Gedurende de eerste vier decenniën van deze eeuw bereisde Alexandra
David-Neel (1867-1969, inderdaad!) verscheidene malen Tibet, hoewel het land
voor vreemdelingen verboden was. Zij had van tevoren een diepgaande studie van
het land, de zeden en de godsdienst gemaakt en sprak na enige tijd de taal vloeiend.
Haar aangenomen zoon, genaamd Yongden, was een Tibetaanse lama. Later heeft
deze een roman gepubliceerd, ‘the first to be written by a Tibetan Lama for Western
readers’, getiteld Mipam. A Tibetan novel (London, 1938; herdruk: San
Francisco-Kathmandu, 1971; citaat op blz. VII). Vermomd heeft Alexandra
David-Neel, samen met Yongden, een reis door het land gemaakt, waarover zij
verslag heeft uitgebracht in Voyage d'une Parisienne à Lhassa à pied et en mendiant
de la Chine à l'Inde à travers le Thibet (Paris, 1927). Over een van haar andere
reizen heeft zij verslag gedaan in Au pays des brigands-gentilshommes (Paris,
1933). Naast deze reisverhalen heeft zij ook enige studies over het boeddhisme en
over Tibet geschreven. Haar onthullingen worden wel eens in twijfel getrokken.
In hoeverre Slauerhoff aan haar beschrijvingen van bovennatuurlijke manifestaties
geloof heeft gehecht, is niet na te gaan. Wel is duidelijk, dat hij de gegevens heeft
gebruikt, als materiaal, om er een roman van te maken. Gezien de strepen die hij
op vele plaatsen in de kantlijn heeft aangebracht, heeft hij Mystiques et magiciens
du Thibet grondig bestudeerd. Omdat het boek voor Slauerhoffs ‘Chinese’ romans
van groot belang is, wordt hier, alsook in de commentaar bij document C-VII, er
ruimschoots uit geciteerd.
Over de tulpa vertelt David-Neel het volgende:
‘(...) les théories des lamaïstes concernant n'importe quels phénomènes sont, au
fond, toujours identiques. Toutes sont basées sur le pouvoir de l'esprit et ceci n'est
que logique de la part de gens qui, pour la plupart, considèrent l'univers, tel que
nous le voyons, comme une vision subjective.’ (blz. 292)
‘Les matérialisations telles que les Thibétains les dépeignent et telles que j'ai pu
en voir moi-même, ne ressemblent point à celles qui, paraît-il, ont été observées
dans les séances de spiritisme. (...)
‘(...) certaines de ces apparitions sont créées volontairement, soit instantanément,
si l'auteur du phénomène est doué d'une force psychique suffisante, soit par un
procédé très lent (...).
‘En d'autres cas, l'auteur du phénomène produit celui-ci involontairement et n'est
point conscient de l'apparition contemplée par d'autres.
‘Parfois, l'apparition consiste en une forme identique à celle de l'auteur de la
matérialisation et, dans ce cas, ceux qui, d'une façon quelconque, croient à
l'existence d'un “double” éthéré, y verront une manifestation de ce dernier. Mais de
multiples sosies de l'auteur du phénomène apparaissent, parfois, simultanément,
et dans ce cas il est difficile d'attribuer les apparitions à l'existence d'un unique
double. D'autres fois encore, la forme ou les formes créées n'ont aucune
ressemblance avec celui qui les produit.

Het China van Slauerhoff

215
‘Je relaterai, ici, quelques-uns de ces phénomènes dont j'ai été témoin en même
temps que d'autres personnes:
‘(...)
o

‘3 Le troisième incident singulier semble bien appartenir à la catégorie des
phénomènes produits volontairement.
‘A cette époque, je campais près de Pounag riteud, au Kham. Une après-midi, je
me trouvais avec mon cuisinier, dans une hutte qui me servait de cuisine. Le garçon
demandait des provisions. Je lui dis: “Viens avec moi dans ma tente, tu y prendras,
dans les caisses, ce dont tu as besoin.”
‘Nous sortons et, en approchant de ma tente dont les rideaux étaient ouverts,
nous voyons tous les deux le lama supérieur du riteu assis sur une chaise pliante
près de ma table. Ceci ne nous étonna pas, car ce lama me rendait souvent visite.
Le cuisinier me dit aussitôt: “Rimpotché [een van eerbied getuigende kwalificatie]
est là, il faut que je retourne faire du thé pour lui, je prendrai les provisions plus
tard.”
‘Je réponds: “C'est cela, prépare du thé tout de suite.”
‘Le domestique s'en va, je continue à avancer. Arrivée à quelques pas de la tente,
il me semble qu'un voile de brume diaphane, tendu devant elle, s'écarte doucement.
Le lama avait disparu.
‘Un peu après, le cuisinier revenait apportant le thé.
‘Il fut surpris de ne pas trouver le lama et pour ne pas l'effrayer, je lui déclarai:
“Rimpotché n'avait qu'un mot à me dire, il est occupé et n'avait pas le temps de
rester davantage.”
‘Je ne manquai pas de parler au lama de cette vision, mais il se borna à rire
narquoisement, sans vouloir me donner d'explication.
‘La création d'un fantôme (...) a deux buts: le but élevé qui consiste à apprendre
au disciple qu'il n'existe point de dieux en dehors de ceux qu'il crée par sa pensée,
et le but, plus intéressé, de pourvoir à sa propre protection.
‘Comment le fantôme protège-t-il son créateur? En apparaissant à sa place. C'est
là une pratique courante. Chaque matin, le lama qui y est initié revêt la personnalité
de son dieu tutélaire (il pourrait en revêtir une autre s'il le désirait) et l'on suppose,
alors, que les êtres malveillants, au lieu de le voir comme un homme, le voient sous
celui d'une déité à l'aspect effrayant, ce qui les met en fuite.
‘(...)
‘Quant aux magiciens, ils ne voient dans la création d'un toulpa (fantôme) qu'un
moyen de se pourvoir d'un instrument qui exécutera leurs volontés. Et dans ce cas,
le fantôme n'est pas nécessairement un dieu tutélaire, mais n'importe quel être ou
même quel objet inanimé, propre à servir leurs desseins.
‘Une fois bien formé, ce fantôme tend, disent les occultistes thibétains, à se libérer
de la tutelle du magicien. Il arrive qu'il devienne un fils rebelle et l'on raconte que
des luttes, dont l'issue est parfois tragique pour le sorcier, s'engagent entre lui et
sa créature.
‘On cite aussi des cas où le fantôme envoyé pour accomplir une mission, n'est
point revenu et continue ses pérégrinations en marionnette à demi-pensante et
demi-consciente. D'autres fois, c'est l'opération de la dissolution qui donne lieu à
des
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drames. Le magicien s'efforçant de détruire son oeuvre et le fantôme s'acharnant
à conserver la vie qui lui a été infusée. [In de kantlijn van deze alinea, op blz. 299,
heeft Slauerhoff een streep gezet.]
‘Tous ces contes dramatiques de “matérialisations” en révolte ne sont-ils que pure
imagination?
‘C'est possibie. Je ne me porte garante de rien, je me borne à relater ce qui m'a
été narré par des gens qu'en d'autres occasions, j'avais trouvés dignes de foi. Mais
eux-mêmes peuvent s'illusionner.
‘Quant à la possibilité de créer et d'animer un fantôme, je ne puis guère la mettre
en doute.
‘Incrédule à mon ordinaire, je voulus tenter l'expérience moi-même et, afin de ne
pas me laisser influencer par les formes impressionnantes des déités lamaïstes que
j'avais l'habitude d'avoir sous les yeux, en tableaux et en statues, je choisis un
personnage insignifiant: un lama courtaud et corpulent du type innocent et jovial.
Après quelques mois, le bonhomme était formé. Il se “fixa” peu à peu et devint une
sorte de commensal. Il n'attendait point que je pensasse à lui pour apparaître, mais
se montrait au moment où j'avais l'esprit occupé de tout autre chose. L'illusion était
surtout visuelle, mais il m'arriva d'être comme frôlée par l'étoffe d'une robe et de
sentir la pression d'une main posée sur mon épaule. A ce moment, je n'étais point
enfermée, je montais à cheval tous les jours, vivais sous la tente et jouissais, selon
mon heureuse habitude, d'une excellente santé.
‘Un changement s'opéra graduellement dans mon lama. Les traits que je lui avais
prêtés se modifièrent, sa figure joufflue s'amincit et prit une expression vaguement
narquoise et méchante. Il devint plus importun. Bref, il m'échappait. Un jour, un
pasteur qui m'apportait du beurre vit le fantôme, qu'il prit pour un lama en chair et
en os.
‘J'aurais probablement dû laisser le phénomène suivre son cours, mais cette
présence insolite commençait à m'énerver. Elle tournait au cauchemar. Je me décidai
à dissiper l'hallucination dont je n'étais pas complètement maîtresse. J'y parvins,
mais après six mois d'efforts. Mon lama avait la vie dure.
‘Que j'aie réussi à m'halluciner volontairement n'a rien de surprenant. La chose
intéressante dans ces cas de “matérialisation” est que d'autres voient la forme créée
par la pensée. Les Thibétains ne sont pas d'accord sur l'explication à donner à ce
phénomène. Les uns croient qu'il y a réellement création d'une forme matérielle,
les autres ne voient là qu'un cas de suggestion: la pensée du créateur du fantôme
s'imposant involontairement à autrui et lui faisant voir ce qu'il voit lui-même.
‘Malgré l'ingéniosité déployée par les Thibétains dans leur désir de trouver une
explication rationnelle à tous les prodiges, certains de ceux-ci demeurent
inintelligibles, soit qu'ils soient de pures inventions, soit pour d'autres raisons.
‘C'est ainsi qu'ils admettent généralement que les mystiques avancés ne doivent
pas nécessairement mourir de la manière ordinaire, mais peuvent, n'importe quand
ils le désirent, dissoudre leur corps de façon à n'en laisser aucune trace.
‘Il est raconté que Réstchoungpa disparut de cette manière et que l'épouse de
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Marpa, Dagmédma, s'incorpora à son mari au cours d'une méditation particulière.
‘Toutefois, ces traditions, dont les héros vivaient il y a des siècles, nous
apparaissent comme de pures légendes. Le fait suivant, de date relativement récente,
est plus propre à nous intéresser, d'autant plus qu'au lieu de s'être produit dans un
ermitage solitaire, le prodige s'est, dit-on, accompli au grand jour, devant des
centaines de témoins.
‘Je dois déclarer, immédiatement, que je ne me trouvais pas parmi eux, et l'on
peut imaginer combien je le regrette. Mes renseignements proviennent de gens qui
m'ont affirmé avoir vu le phénomène. Le seul lien que j'aie avec le miracle est que
j'ai connu celui qui est dit en être le héros.
‘Ce dernier était (...) un des guides spirituels du Trachi-lama. On le dénommait
Kyongbou rimpotché. Lors de mon séjour à Jigatzé, il était déjà vieux et vivait en
ermite à quelques kilomètres de la ville sur la rive du Yésrou Tsangpo
(Brahmapoutre). La mère du Trachi-lama le tenait en grande vénération et, tandis
que j'étais auprès d'elle, j'entendis plusieurs histoires extraordinaires à son sujet.
‘L'on disait qu'à mesure que les années s'écoulaient, la taille du savant et saint
ascète diminuait. Ceci est, d'après les Thibétains, le signe d'une haute perfection
spirituelle, et de nombreuses traditions existent au sujet de mystiques-magiciens
qui, ayant été des hommes de haute stature, furent graduellement réduits à des
proportions minuscules et, finalement, disparurent.
‘Lorsque l'on commença à parler de la consécration de la nouvelle statue de
Maitreya [de toekomstige boeddha], le Trachi-lama exprima le désir de voir Kyongbou
rimpotché procéder à la cérémonie, mais celui-ci déclara qu'il serait mort avant que
le temple contenant la statue ne soit entièrement terminé.
‘Le Trachi-lama, me dit-on, pria l'ermite de retarder le moment de sa mort, afin
de pouvoir consacrer le temple et la statue.
‘Une telle requête peut sembler bizarre à un Occidental, mais elle s'accorde avec
la croyance thibétaine que les grands mystiques possèdent le pouvoir de choisir le
temps de leur mort.
‘L'ermite, déférant au désir du Trachi-lama, promit donc qu'il officierait quand le
jour de la consécration serait venu.
‘Alors, environ un an après mon départ de Jigatzé, temple et statue étant terminés,
une date fut fixée pour la solennité de leur consécration. Ce jour venu, le Trachi-lama
envoya une magnifique chaise à porteurs et une escorte à Kyongbou rimpotché,
pour l'amener à Trachilhumpo.
‘Les hommes de l'escorte virent l'ermite prendre place dans la chaise, celle-ci fut
close et l'on se mit en marche.
‘Pendant ce temps, plusieurs milliers de personnes s'étaient assemblées à
Trachilhumpo pour assister à la cérémonie. Quel ne fut pas leur étonnement,
lorsqu'elles virent arriver Kyongbou rimpotché seul et à pied. Il traversa le temple
en silence, s'avança vers la gigantesque statue, s'en approcha jusqu'à la toucher
et, graduellement, pénétra en elle. [Naast deze en de vorige alinea heeft Slauerhoff
een streep gezet, blz. 302.]
‘Un peu plus tard, la chaise à porteurs entourée de son escorte arriva. On en
ouvrit la porte... elle était vide.
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‘Beaucoup affirment que le lama n'a jamais plus été vu depuis ce temps.
‘(...)
‘Nous recueillîmes les opinions suivantes:
‘Kyongbou rimpotché avait créé un fantôme identique à lui qui était entré dans la
chaise et s'était comporté comme il a été relaté dans le temple de Maitreya. Ce
fantôme s'était évanoui en touchant la statue comme l'avait combiné le lama-magicien
qui, pendant ce temps, n'avait peut-être pas bougé de son ermitage.
‘Ou bien, de sa retraite, le lama avait été capable de faire éprouver une
hallucination collective à la foule assemblée loin de lui.
‘Quelques-uns insinuèrent que Kyongbou rimpotché était déjà mort quand le
miracle se produisit, mais avait laissé derrière lui un tulpa (fantôme), sa créature,
pour se rendre à Trachilhumpo.’ (blz. 294-303)
Deze tekst geeft aanleiding tot twee overwegingen. In de eerste plaats zou men
eruit kunnen afleiden, dat Wan Tsjen, althans in Slauerhoffs ontwerp, geacht wordt
een tulpa te zijn, een ‘fantôme illusoire’. Dank zij wiens geestelijke energie deze
manifestatie dan zou zijn ontstaan, is niet duidelijk. Aan de andere kant is het van
belang op te merken, dat in de definitieve tekst het woord tulpa níet meer voorkomt.
Slauerhoff zou dus ten aanzien van de functie van Wan Tsjen van gedachten kunnen
zijn veranderd: niet een ‘fantôme illusoire’, maar een werkelijke goeroe-lama. Het
meest waarschijnlijk echter is dat Slauerhoff bemerkt heeft in zijn voorontwerp een
fout te hebben gemaakt: hij heeft een verkéérd woord gebruikt, dat de lezer tot
gevolgtrekkingen als hierboven zou kunnen verleiden, die helemaal niet zijn bedoeling
zijn geweest. Hij moet het woord tulkou hebben bedoeld, door David-Neel verklaard
als ‘lama de rang supérieur’ (blz. 10, 89, 109-124). Tulpa is eerder van toepassing
op Wan Tsjen, wanneer deze onzichtbaar aanwezig is bij de ontvangst van de
vreemdelingen in Tsjong King, tulkou wanneer hij persoonlijk aanwezig is bij de
demonstratie van het radiotoestel en de daarop volgende ramp. We komen hierop
nog terug in de commentaar bij document C-VII, waarin het woord tulkou wèl is
gebruikt, zij het opnieuw verkeerd geschreven, namelijk als tulka.
De tweede overweging betreft de door Slauerhoff aangestreepte passage op blz.
299 van David-Neel. Waarom heeft hij hier die streep gezet? Het ligt voor de hand
(vooral) bij deze passage te denken aan het fantoom van Camões, die Cameron in
Het verboden rijk direct belaagt, die in Het leven op aarde Cameron telkens weer
in de gedachten komt en die, zoals we hebben gezien, ook in deel III nog een
belangrijke rol had moeten spelen. Kan deze passage misschien één van de
ingrediënten zijn geweest, waaruit Slauerhoff de relatie tussen Cameron en Camões
heeft opgebouwd? Voor de beantwoording van deze vraag zou men moeten weten
of Slauerhoff, die de editie van David-Neels boek uit 1932 bezat, al in 1929 of 1930
had kennis genomen van de eerste druk uit 1929. Hiervan is echter niets bekend.
We zullen het er dus op moeten houden, dat de streep in de kantlijn als een
herkenningsteken begrepen moet worden.
Ook de wonderlijke manier waarop Wan Tsjen zich voortbeweegt, vinden we bij
David-Neel uitgebreid beschreven:
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‘Par le terme collectif loung-gom les Thibétains désignent de très nombreuses
pratiques, visant des buts divers, les uns spirituels, les autres physiques, qui
combinent la concentration d'esprit avec différentes gymnastiques de la respiration.
Cependant, le nom loung-gom est plus spécialement appliqué à un genre
d'entraînement mi-psychique, mi-physique, destiné à faire acquérir à celui qui le
pratique, une légèreté et une célérité supernormales. Le loung-gom-pa est un athlète
capable de parcourir, avec une rapidité extraordinaire, des distances considérables,
sans se sustenter, ni prendre de repos.
‘(...)
‘Il est, toutefois, à remarquer que l'exploit requis du loung-gom-pa se rapporte
plus à une miraculeuse endurance qu'à une rapidité momentanée de sa course. Il
ne s'agit pas, pour lui, de fournir, à toute vitesse, une course de 12 à 15 kilomètres,
comme dans nos épreuves sportives, mais, comme il vient d'être dit, de couvrir,
sans arrêt, des distances de plusieurs centaines de kilomètres, en soutenant une
allure de marche excessivement vive.
‘(...) Cependant, bien qu'un bon nombre de moines s'efforcent de pratiquer les
exercices de loung-gom, il est certain que très peu obtiennent le résultat qu'ils
souhaitent et les véritables loung-gom-pas doivent être fort rares.
‘Ma première rencontre avec un loung-gom-pa eut lieu dans le désert d'herbe au
nord du Thibet.
‘Vers la fin de l'après-midi, nous chevauchions en flânant à travers un vaste
plateau, lorsque je remarquai, très loin devant nous, un peu sur notre gauche, une
minuscule tache noire que mes jumelles me montrèrent comme étant un homme.
Je fus très surprise. Les rencontres ne sont pas fréquentes dans cette région, depuis
dix jours nous n'avions pas vu un être humain. De plus, des gens à pied et seuls,
ne s'aventurent guère dans ces immenses solitudes. Qui pouvait être ce voyageur?
‘(...)
‘Comme je continuais à l'observer avec mes jumelles, je m'aperçus que sa
démarche était singulière et qu'il avançait étrangement vite. Bien qu'à l'oeil nu, mes
gens ne pussent guère distinguer qu'un point noir se mouvant sur l'herbe, il ne se
passa pas très longtemps avant qu'ils ne remarquassent aussi la vitesse surprenante
avec laquelle ce point se déplaçait. (...)
‘(...)
‘(...) D'après ce que je savais de la technique du procédé, l'homme marchait dans
un état de transe. Par conséquent, il était probable que, bien qu'il n'en dût pas
mourir, il éprouverait un choc nerveux pénible s'il était brusquement tiré de cet état
particulier. Jusqu'à quel point ce choc pouvait-il être dangereux, je n'en savais rien
et ne voulais pas faire du lama l'objet d'une expérience, peut-être cruelle, dont je
ne pouvais mesurer les suites. (...)
‘(...)
‘Il était arrivé à une petite distance de nous. Je pouvais distinguer nettement sa
face impassible et ses yeux largement ouverts qui semblaient contempler fixement
un point situé quelque part, haut, dans l'espace vide. Le lama ne courait point. Il
paraissait

Het China van Slauerhoff

220
s'enlever de terre à chacun de ses pas et avancer par bonds, comme s'il avait été
doué de l'élasticité d'une balle. Il était vêtu de la robe et de la toge monastiques
usuelles, toutes deux passablement râpées. Sa main gauche s'agrippait à un pli de
la toge et demeurait à moitié cachée par l'étoffe. Sa main droite tenait un pourba
(un poignard rituel). En marchant, il remuait légèrement le bras droit, rythmant son
pas comme si le pourba, dont la pointe se trouvait fort éloignée du sol, eût été
véritablement en contact avec lui et qu'il s'y fût appuyé comme sur une canne.
‘(...)
‘(...) En tenant compte du nombre d'heures pendant lesquelles nous avions voyagé
au trot habituel de nos bêtes; déduisant le temps pendant lequel nous étions
demeurés campés, j'arrivai à la conclusion que pour atteindre à l'endroit où nous
l'avions trouvé vers la fin de l'après-midi, le loung-gom-pa, après avoir passé près
des dokpas [herders], devait avoir marché toute la nuit et le lendemain, sans s'arrêter,
à une vitesse à peu près égale à celle avec laquelle nous l'avions vu avancer. C'était
la continuité de cette rapidité qui était merveilleuse, car marcher pendant vingt-quatre
heures consécutives est loin d'être considéré comme un record par les montagnards
du Thibet.’ (blz. 201-206)
‘D'après les renseignements que j'ai obtenus de différentes sources, la pratique
de cette espèce particulière de loung-gom peut être rapidement esquissée comme
suit:
‘Le premier pas avant de commencer son étude est, comme toujours, de recevoir
l'initiation appropriée. Il faut ensuite s'exercer pendant plusieurs années, et sous la
direction d'un maître expérimenté, à de nombreuses variétés de gymnastiques
respiratoires. C'est seulement quand le disciple s'y montre suffisamment avancé
qu'il lui est permis d'entreprendre les marches elles-mêmes.
‘Une nouvelle initiation lui est conférée à ce moment et son gourou lui apprend
une formule mystique. Le novice concentre ses pensées sur la répétition mentale
et cadencée de cette formule qui rythme le jeu de la respiration pendant la marche,
les pas s'effectuant en mesure, avec les syllabes de la formule.
‘Le marcheur ne doit ni parler, ni penser à aucune chose, ni regarder de droite à
gauche. Il lui faut tenir les yeux fixés sur un unique objet, éloigné, et ne jamais
permettre à son attention d'en être détournée par quoi que ce soit.
‘Lorsque l'état de transe a été atteint, bién qu'une grande part de la conscience
normale se trouve abolie, celle-ci demeure assez active pour faire éviter au marcheur
les obstacles qui peuvent exister sur son chemin et le maintenir dans la direction
de son but. Cependant, ces deux choses se produisent mécaniquement sans
provoquer aucune réflexion dans l'individu en transe.
‘(...)
‘Laissant à part ce qui semble être de l'exagération, il résulte de mon expérience
très limitée de cette pratique et de ce que j'ai appris des lamas dignes de confiance,
que l'on parvient à ne plus sentir le poids de son corps. Une sorte d'anesthésie
amortit aussi les sensations causées par les heurts contre les pierres et les autres
obstacles que l'on peut rencontrer, et l'on marche pendant des heures, avec une
vitesse inaccoutumée, éprouvant cette agréable griserie bien connue des
automobilistes qui font de la vitesse.’ (blz. 214-217)
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Document C-VI
Beschrijving
Cahier met zwart gemarmerde platten en donkerblauwe linnen rug. Op het etiket
staat in Slauerhoffs handschrift: Het leven op aarde.
Gelinieerd papier. De bladen zijn door Slauerhoff uitsluitend recto genummerd:
32 tot en met 49, 49 tot en met 67. Er zijn dus twee bladzijden 49.
Voorin na het schutblad een onbeschreven blad, daarna zijn drie bladen
uitgescheurd. Achterin zijn negen bladen en het schutblad uitgescheurd.
Oorspronkelijk heeft het cahier dus binnen de schutbladen vijftig bladen geteld;
20

10

20

collatie: [1] [2] [3] .
Tekst, doorlopend op de recto's, in zwarte inkt tot en met bladzijde 62, regel 9;
daarna in paarse inkt. Wijzigingen in zwarte inkt tot bladzijde 62, regel 9; daarna in
paarse inkt. Op elk der bladzijden (verso's) tegenover de bladzijden 36 en 60 staat
een toevoeging bij de tekst op de recto's. Boven enkele moeilijk leesbare woorden
heeft een onbekende hand (mejuffrouw Van Dijk?) met potlood aangegeven, hoe
het desbetreffende woord diende te worden gelezen.
Eigendom: Universiteitsbibliotheek te Leiden; signatuur: BPL 2898.

Inhoud
Het betreft hier een gedeelte van de tekst van Het leven op aarde, corresponderend
met Verzamelde Werken, VI, blz. 127 tot en met blz. 145, regel 3.

Datering
Juni 1934. Kopij bestemd voor de uitgever ten behoeve van de publikatie in Forum,
augustus 1934, blz. 735-752.

Commentaar
De eindtekst komt qua omvang precies en qua inhoud vrijwel overeen met de in
Forum afgedrukte tekst. Om deze reden wordt hij hier niet afgedrukt.
Er zijn vooral veel interpunctie- en spellingvarianten, en een aantal ritmische
correcties.
Boven aan de tekst staat: Hoofdstuk II; daaronder: Brief van Kia-So aan
Wantschen. Het volgende hoofdstuk luidt: Hoofdstuk III, en daaronder: Aankomst
en ontvangst van de vreemdelingen te Tschong-King. Dit stemt overeen met de
Forum-publikatie. In de boekuitgave is de nummering van de hoofdstukken gewijzigd,
het zijn respectievelijk de hoofdstukken X en XI; alleen bij hoofdstuk X is daar het
opschrift gehandhaafd.
Op één plaats in Forum hebben de moeilijkheden die mejuffrouw Van Dijk
ondervond met het overtikken van Slauerhoffs handschrift (cf. de inleiding op de
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C-groep) gezorgd voor een curieuze variant. In Verzamelde Werken, VI, staat op
blz. 144, regel 22-23: ‘Daarna werden de herders naar voren gebracht, die bleven
staan.’ Het handschrift heeft: Daarna werden de Siberiers naar voren gebracht die
zich niet beijverden papieren te voorschijn te halen ze bleven staan. Mejuffrouw
Van Dijk heeft
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het woord Siberiers hier kennelijk niet kunnen lezen, in Forum staat althans: ‘Daarna
werden de Siberius naar voren gebracht, die zich niet beijverden papieren te
voorschijn te halen. Ze bleven staan.’ (blz. 752) Deze Siberische herders, of liever
hun verschijning in het handschrift van Slauerhoff, heeft haar kennelijk al eerder
moeilijkheden gebaard. Op blz. 106 van Verzamelde Werken, VI, worden zij voor
het eerst in de roman genoemd: ‘Voor Lang Tsjeon [lees: Lang Tsjeou] hadden zich
nog twee mannen bij ons gevoegd: wij kwamen van hen niet anders te weten dan
dat zij Buriaten waren, herder en soldaat om beurten.’ Buriaten zijn leden van een
stam die vlak onder het Baikal Meer woont. In Forum is Slauerhoffs handschrift hier
weergegeven met Bariaten (juni 1934, blz. 577; het handschrift van deze passage
is niet overgeleverd). De tweede plaats waar de stamnaam van deze herders in de
roman wordt genoemd, is Verzamelde Werken, VI, blz. 112: ‘(...) de troepen die
Godonow en de beide Buriaten moesten trainen (...)’. Forum heeft hier: ‘(...) de
troepen die Godonow en de beide Siberische herders moesten trainen (...)’ (juli
1934, blz. 603). Dit zal ook wel de tekst zijn geweest van het handschrift.
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Document C-VII
Beschrijving
Vijfendertig kwartobladen, alle aan één zijde gebruikt. Door de editeurs genummerd:
[1] tot en met [35]. De bladen [28] tot en met [32] zijn ook al door Slauerhoff
genummerd, aldus: 27, 〈- 29〉 28, 29, 30, 31. De bladen [23], [24] en [25] zijn
bovendien links boven genummerd met Romeinse cijfers: II, III, IV; op blad [22]
ontbreekt het cijfer I.
De bladen [1] en [35] zijn afkomstig van een schrijfblok waarvan het papier
enigszins aan linnen doet denken.
De bladen [2] tot en met [21], [26] tot en met [29] en [31] tot en met [33] zijn vellen
postpapier met recto links boven gedrukt: J. SLAUERHOFF | ARTS en rechts boven:
WASSENAAR,...; watermerk: ORIGINAL | T I M PAPER, gevolgd door een niet goed te
ontcijferen monogram binnen een cirkel.
De bladen [22] tot en met [25], [30] en [34] zijn van een eenvoudige Japanse
papiersoort. Ze zijn gesneden van een groot vel met een zeer groot watermerk,
waarvan alleen te reconstrueren valt: Imperial-Japon en Mikado.
Bij het postpapier staat de geschreven tekst aan de versozijde, behalve bij de
bladen [9], [11], [31] en [32].

De tekst: De bladen [1] tot en met [21] en [26] tot en met [35] bevatten een door
Slauerhoff getypte tekst in doorslag. De verbeteringen zijn òf in machineschrift, òf
in handschrift uitgevoerd. De met de hand geschreven verbeteringen zijn haast alle
aangebracht door mevrouw A. Kleissl-Holtus, met inkt; slechts enkele, in inkt of
potlood, zijn van de hand van Slauerhoff. (Voor mevrouw Kleissl: zie de inleiding
op de C-groep.)
De bladen [22] tot en met [25] - die welke links boven genummerd zijn met II tot
en met IV (I ontbreekt) - bevatten uitsluitend tekst in het handschrift van mevrouw
Kleissl. Dat deze bladen door mevrouw Kleissl overgeschreven zijn van het origineel
(of van een al of niet gecorrigeerde doorslag) is duidelijk bij bestudering van de
tekst. Zo staat er andre, wat Slauerhoff vaak schreef, waar zij zeker ‘andere’ zou
hebben geschreven als haar gedicteerd was. Bovendien ziet het manuscript er veel
te ordelijk uit voor een gedicteerde tekst. De omvang van de overgeschreven tekst
komt overeen met twee bladen typoscript van Slauerhoff. Om de een of andere
reden moeten deze twee bladen niet goed bruikbaar zijn geweest.
De hier gepresenteerde tekst is over het algemeen de eindtekst van het document.
Dit wil zeggen dat verbeteringen die mevrouw Kleissl heeft aangebracht zonder de
basistekst inhoudelijk te wijzigen, niet apart zijn aangegeven. Hieronder vallen alle
door haar aangebrachte leestekens, hoofdletters en verbeteringen in de spelling.
De spelfouten die zij over het hoofd heeft gezien, zijn over het algemeen door de
editeurs stilzwijgend verbeterd, om de leesbaarheid van de tekst te vergroten;
onzekerheid omtrent de juiste translitteratie komt bij deze getypte tekst immers
vrijwel niet voor. Zo is ook aan het eind van een zin een schuine streep of een kruisje
stilzwijgend weergegeven met een punt. De verworpen varianten echter zijn
diplomatisch overgenomen.
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Aldus representeert de hier geboden tekst drie opeenvolgende tekstfasen:
a) De basistekst, dat is de door Slauerhoff uit een voorafgaande versie
overgenomen of bewerkte tekst; hiertoe behoren ook de verbeteringen die Slauerhoff
tijdens het typen in machineschrift aanbracht; ze zijn van de gewone diacritische
tekens voorzien.
b) De inhoudelijke verbeteringen, door mevrouw Kleissl aangebracht in overleg
met Slauerhoff of aan de hand van het door Slauerhoff gecorrigeerde oorspronkelijke
typoscript; ze zijn tussen schuine strepen geplaatst of waar het alleen maar
doorhalingen betreft tussen scherpe haken en worden in dit laatste geval in de noten
verantwoord.
c) De inhoudelijke verbeteringen die Slauerhoff ná de correctie door mevrouw
Kleissl heeft aangebracht; ze zijn eveneens tussen schuine strepen geplaatst en
worden in de noten afzonderlijk verantwoord.

Inhoud
De tekst van dit document is een voorontwerp van het slot van Het leven op aarde:
Verzamelde Werken, VI, blz. 171, regel 7 van onder, tot het eind van de roman op
blz. 224.
De eindtekst op de bladen [1] tot en met [17], [22] tot halverwege [30], en [34]
onderaan tot en met [35], komt (vrijwel) overeen met de romantekst. Om deze reden
worden de bladen [1] tot en met [16] hier niet weergegeven. De bladen [17] tot en
met [21] bevatten het laatste voorontwerp van het slothoofdstuk van de roman; dit
ontwerp, dat nogal afwijkt van de romantekst (behalve blad [17]), is hier in zijn geheel
opgenomen. De hierop volgende ‘Epiloog’, misschien wel het meest intrigerende
gedeelte van de roman, is ook integraal weergegeven (de bladen [22] tot en met
[35]), hoewel alleen de bladen [30] vanaf het midden tot [34] onderaan een van de
roman afwijkende tekst vertonen.

Datering
Tussen eind juni en half juli 1934. Doorslag van de kopij die aanvankelijk bestemd
was voor de uitgever ten behoeve van de publikatie in Forum, oktober 1934.

Tekst
[Niet weergegeven: blad [1] tot en met [16]]
+

HOOFDSTUK V
+

[17]

De boormeesters waren eerst niet voornemens geweest, de aanwijzingen van
de vreemdeling op te volgen en door te boren op de plek die hij had aangewezen.
□ Zij hadden een dunne slappe bamboe stengel uitgezocht die doorboog al was het
blok ook licht, de valhoogte klein, de koelies die aan het touw trokken traag en loom,
voelend dat dit werk er niet op aankwam.
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1

zitten vierden, en palmden 〈- het〉 weer in, zonder zich van hun plaats te bewegen,
rookten erbij en speelden hasard. 's Middags trokken zij driekwart slapend, zooals
2
de poenkatrekkers ergens in een hoek van 't vertrek op hun hurken dommelend
toch steeds het touw waaraan het blarenscherm is bevestigd op en neer blijven
halen, zoodat de luchtstroom aanhoudt.
Maar na een paar dagen was toch een grooter diepte bereikt dan ergens anders
waar het boren volgens de regelen gebeurde met een stevige boor een zwaar blok
en een opgezweepte ploeg.
Het water stond al vrij hoog in de schacht en had vreemde glanzen en kleuren.
□ De vreemdeling echter, kwam niet terug. Waarschijnlijk was hij weer gevangen
gezet. Misschien konden de boormeesters zijn geheim voor zich houden.
□ Dit vocht dat er zoo vreemd uitzag moest ook wel bizondere eigenschappen
hebben. Misschien werkte het geneeskrachtig, misschien kon het de steenen week
3
maken zoodat het groote bouwen weer gemakkelijk werd 〈- zo〉 als in de oude tijden
toen 〈- men de〉 de 〈- menschen〉 /ouden/ de groote muren hadden gemaakt die de
menschen van nu zelfs niet konden afbreken.
De zwakke stellage werd door een sterke vervangen, het blok verzwaard, de
koelies hadden nu geen tijd meer voor dommelslaap en tersluiksch spel ook 's
middags niet, zij liepen af en aan, in lange strakke rij, honderd man 〈- sterk〉 achter
elkaar, een even sterke ploeg als die welke de zwaarste jonken door de snelste
4
watervallen bij I-Tschang sleepen.
Een van de meesters was altijd aanwezig om toe te zien dat de heikabel geen
oogenblik verslapte dat de dreuning van het blok op de van een koperen band aan
't boveneind omklonken bamboe regelmatig doorging bij felle zon zoowel als 〈- bij〉
in maanlooze nachten bij glimmende vuren, in regennachten bij overdekte toortsen.
Waarom hen deze haast had bevangen terwijl ze levenslang niet hadden gedaan
dan boringen leiden waarbij het op een maand niet aankwam, ze wisten het zelf
niet. Was het de hoop door dit bizondre uit de levenskring waarin het gilde hen
gevangen hield te ontkomen de verhevene te naderen?
Toen het gebeurde vluchtten ze even hard als de koelies, verborgen zich in de
menigt/e/ en maar een had de moed het de Toe Tsjoen te melden.
Het was ook te vroeg, te onverwacht. Het had nog weken moeten duren, langzaam
en statig had de nieuwe bron zijn straal ten hemel moeten zenden.
[regel wit]

1
2
3

4

Deze komma is door mevrouw Kleissl abusievelijk hier aangebracht in plaats van na het
voorafgaande zitten.
poenka: (in Voor-Indië) aan de zoldering opgehangen waaier, die met touwen bewogen wordt.
Doorhaling van mevrouw Kleissl. De verbeteringen tussen schuine strepen in dit document
worden, voor zover ze van de hand zijn van mevrouw Kleissl, in de noten niet afzonderlijk
verantwoord.
I-Tschang: (I-ch'ang, Yichang) aan de middenloop van de Yangtse, in de provincie Hupeh;
zie ook document B-VII, de commentaar bij blad [18v].
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Maar op een middag juist tijdens een van de al zeldzamer en korte rustperiodes
gebeurde het.
De aarde schokte, allen vielen tegen de grond Een onderaardsch, nog onderdrukt
gebrul, weerklonk. Een groote scheur ging dwars over de vlakte op de plaats van
de stellage vormde zich een diepe kratervormige zweer in de aarde, de stellage
verdween er in, daarna spoot er geen straal maar een steenen- en slijkregen in de
hoogte.
Enkelen werden gewond, allen bevuild.
Toen liep de zweer vol met het vreemde vocht, nu niet meer violet en paars maar
+
troebelgeel, het welde over de randen breidde zich uit over het plein || □ Voordat
+
hun bezinning terugkeerde was het in een meer veranderd aan welks rand zij
[18]
zaten te verdwaasd om te vluchten.
Toen de vloed bleef aanhouden en er weer slijkregens opgingen waren er enkelen
die voor deze ramp grooter werd zich zelf ombrachten door aarde in hun mond te
nemen. De andren vluchtten naar de hooge wallen, niet ver daarvandaan, ook de
bevolking kwam opzetten. De wallen die hun veiligheid verzekerden voor gevaar
van buitenaf schenen hun ook het veiligst bij de inwendige overstrooming.
Terwijl in de stad het stemmenrumoer niet ophield en aanzwol heerschte hier aan
de rand een vreemde stilte. alleen kletterde nu en dan een steenenregen neer 〈5
op〉 ontploften gassen in het gele meer.
Toen de Toe Tsjoen aankwam met zijn gevolg waren de muren al bezet, hij vond
plaats op het platform van een wachttoren
〈- T〉 En steeds bleef de bevolking optrekken 〈- de muren w〉
Allen zagen op naar de Toe Tsjoen maar deze deed niets om het gevaar te keeren
Vermocht hij niets tegen de macht van de onderwereld die al het levende met een
vochtige laag ging overtrekken?
Toen Kia So aankwam onder bekkenslag en trompetgeschal met een stoet van
gemaskerde priesters moest er plaats worden gemaakt door hen die aan de rand
stonden naar beneden te stooten.
Hij stelde zijn volgelingen langs de rand van de muur op en bracht de gewijde
muziek tot zwijgen. Daarna liep hij op de wachttoren toe en in de stilte om hem heen
voor 't front van 't volk riep hij nogmaals om de dood van de rampenbrenger voordat
hij met het bezweringswerk ging aanvangen.
〈+ Verbolgen en van gramschap overkokend wendde Kia So zich tot het
opgehoopte volk aan de voet van de toren en riep het tot getuige dat de Toe Tsjoen
wetend dat de vreemdeling de rampen bracht deze toch leven liet.〉
En iedereen verwachtte dat de Toe Tsjoen nu, in 't aangezicht van 't gevaar de
vreemdeling die onbegrijpelijk zijn gunsteling voor een tijdlang was geweest naar
beneden zou laten werpen.
Maar terwijl hij sprak drongen een paar vrouwen uit het gedrang naar voren grepen
Kia So en de vechtende kluwen viel naar beneden 〈- en bleef〉
Kia So bleef liggen, de andren kropen een eind van hem af en bewogen toen niet
meer. De lagere priesters verstrooiden zich haastig tusschen de menigte sommigen
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trokken hun geestelijk kleed uit en wierpen het naar beneden. 〈+ De plotselinge
dood van de machtige en kwaadaardige oorlogsgodtempelhouder trok bijna niet de
aandacht van het volk dat in steeds dichter drommen op de wallen stond als een te
talrijke bezetting op 〈- een zin〉 de bovendekken van een zinkend schip.〉 □ De vloed
kwam snel opzetten, de lichamen begonnen weg te drijven, de bevolking drong om
de wachttoren heen en riep om hulp.
De Toe Tsjoen wendde zich tot Cameron.
Is er een middel om het onheil te keeren?
〈- Ja er is een middel〉 Als een stuk van de muur afgebroken kan worden voordat
de stad zelf is ondergeloopen kan de olie in de gracht afvloeien en verder het veld
in.
Een stuk van de muur afbreken? Dat is een schennis En 't volk zou het niet
begrijpen, denken dat men Tschong King gaat verwoesten of minstens prijsgeven
aan zijn vijanden. En dan, het zou dagen duren.
6
〈- Ik beschik over een middel〉
+
Ik weet een middel om de muur onmiddellijk over een kleine afstand te openen.
+
7
[19]
Dan moet ik een vrijgeleide hebben naar het arsenaal om het te halen.
De Toe Tsjoen wilde beraadslagen. Maar Cameron drong aan er was haast bij
als men langer wachtte liep de heele stad onder. Toen kon hij gaan.
□ Hij moest de muur over een groote afstand omloopen voordat 〈-het〉 de bodem
erbinnen droogstond. De vluchtelingen waren schaarscher hoe verder men van de
bron van de ramp afkwam. Het was alsof deze de bewoners aantrok, alsof ze wilden
waken, de neiging tot vluchten was niet sterk. □ In groote stadsgedeelten ging het
leven nog zijn gewone gang. Wel liepen omroepers door de straten om te
waarschuwen de huizen te verlaten en buiten de stad te gaan omdat een
overstrooming dreigde. Maar de meesten geloofden het niet, begrepen het ook niet,
want de rivier stond laag en waar kon het anders vandaan komen.
Wel was het arsenaal stil en verlaten, het werk was er voorgoed gestaakt.
□ In de hoek waar hij gewoonlijk lag te rooken vond Cameron Sylvain, dood, maar
in een volkomen ontspannen ongedwongen houding, de pijp nog in de hand, naast
een uitgedoofd komfoor en een halfvol blikje.
Het was gelukt, rookend was hij overgegaan, de laatste tochtgenoot had het doel
bereikt, alleen hij zwierf nog over de aarde zonder te weten waarheen. /Kon hij hier
niet gaan liggen naast Sylvain en het einde afwachten? □ Altijd belette hem één
enkel verlangen één op zich genomen taak vrijwillig de verlangde dood te zoeken.
Het arsenaal verwoest en vervallen leek hem nu zoo aanlokkelijk./
Na eenig zoeken vond hij de pakken springstof 〈- waarmee〉 〈+ die voor〉 de
granaten was bestemd. Met elkaar was het wel voldoende voor een mijn en de muur
was op die plaats nogal wrak er was dus kans.
〈- Toen hij weer terug was〉 Gedurende zijn aanwezigheid [lees: afwezigheid] was
de vloed niet gestegen, sommigen dachten iets gedaald, en de Toe Tsjoen aarzelde
weer
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zijn toestemming te geven. De tijd verstreek maar weldra 〈- wies[ch]〉 〈+ kwam〉 het
weer opzetten Sommigen zagen Cameron er op aan Het werd tijd voor de ingreep.
De Toe Tsjoen zwichtte en plotseling begonnen zijn gardes een stuk muur te
ontruimen wat slechts gedeeltelijk gelukte, wezenloos en versuft bleven er mannen
en vrouwen met kindren liggen, zitten, hurken. □ Hij liet omroepen dat de bevolking
het veld moest intrekken, maar enkelen gaven gehoor, hadden de moed de stad te
verlaten en zich aan hun eigen lot op de leege aarde toe te vertrouwen[.], de meesten
bleven aan de wallen hangen 〈- en wachten welke ram〉 een nog grooter deel hokte
in de huizen. Wel zag men in de verte alle jonken die anders in dichte zwermen in
de bocht van de stroom lagen zonder zich ooit te verroeren nu als een enorm zwart
en ruig vlot afzakken. De vloed scheen nu ook hooger gelegen deelen van de stad
binnen te dringen. Want van weerszijden vermeerderde de bezetting van de muur.
drong naar 't midden, er was geen steen meer te zien, een breede ring van menschen
rompen, hoofden, ledematen, was om de stad geslagen. En telkens moesten de
gardes een charge uitvoeren om het stuk muur leeg te houden, er begonnen meer
en meer dooden, gestikt of neergesabeld naar binnen te vallen. □ De Toe Tsjoen
gaf een teeken, Cameron, van enkele wachten vergezeld daalde de steile
binnenhelling af, liet een gat graven nauwelijks een meter boven het olieoppervlak
zoodat de overlaat zoo spoedig mogelijk zou zijn bereikt.
Hij maakte het magazijn, legde een korte lont, hij dacht nauwelijks tijd te hebben
nog naar boven te klimmen om op de wachttoren de ontploffing af te wachten.
+
Maar er was tijd genoeg. Het bleef stil, de opwelling van de olie ging door er
+
kwam golving aan de oppervlakte er dreef van alles op rond vreemd hoog er
[20]
boven uitstekend, huisraad nauwelijks ondergedompeld, een sampan trachtte
er over te varen alsof er al een veerdienst naar de bovenstad zou komen maar deze
sloeg om.
Zacht en glijdend kabbelde de olie tegen de binnenmuur.
Cameron wilde de Toe Tsjoen en zijn gevolg overreden zich te bergen in een van
de steenen vertrekken maar zij weigerden er gebeurde immers niets, ze geloofden
niet dat een ontploffing zoo hevig en levensgevaarlijk kon zijn, als hij nog kwam.
Was de springstof bedorven, de lont gedoofd of verkeerd gelegd?
Hij had een dergelijke angst als voor het mislukken van het toestel maar nu
samengeperst, oneindig versneld, en plotseling trad volkomen onverschilligheid
voor het eigen lot in, het einde was daar[.], hij klom naar beneden om de lont te
verleggen om desnoods de mijn zelf aan te steken er moest ruimte komen, het
moest de verstarring waarin Tschong King en allen bevangen waren moest worden
gebroken.
Op dat moment had de mijn besloten, toch maar te ontploffen. Doffe knallen, het
midden van de muur werd opgelicht, eerst in massa toen maakten de steenen zich
los, een wolk van puin steeg op onder 't gejammer van de meegerukten waarvan
sommigen in de olie vielen anderen in de buitengracht rolden of verpletterd
neerkwamen op de rand van de muur.
De ontstane bres was breed beneden smaller boven maar telkens nog viel een
stuk muur in en breeder en hooger werd de afstrooming van de olie in de gracht.
Tschong King scheen gered, het grootste gevaar dat sinds zijn ontstaan had
gedreigd ontsnapt. De vreemdeling die de ramp misschien opgeroepen maar ook
bezworen had
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was verdwenen, ondergegaan met het door hem ontketend geweld, en ook dat was
een reden tot opluchting.
Men had hem anders magistraat moeten maken met de titel van redder van de
stad en bestrijder der onderwereld en dat zou veel moeilijkheden teweeg hebben
gebracht. Nu was men weer van alle vreemdelingen bevrijd en zeer strenge decreten
zouden worden uitgevaardigd dat nimmermeer een in de stad zou komen onder
welk voorwendsel ook.
De olie stroomde nu met de snelheid van een ondiepe bergbeek 〈- amode[?]〉
door de muur in de ondiepe vestinggracht, zou spoedig over de lagere overkant in
het veld afvloeien.
Maar de bevolking bleef 〈- onwrikbaar bovend muur〉 de muren bezetten en deze
onwrikbaarheid had iets onheilspellends vooral daar de avond viel, de stad donker
werd, nergens lichten werden ontstoken en iets onbereikbaars kreeg alsof het, eens
in de macht van de onderwereld geweest, niet meer door de levenden kon worden
bewoond.
Toen de avondzon onder de wolken die dien dag niet opgetrokken waren uitscheen
kreeg het een vreemde bleekviolette glans.
8
〈- Meer en meer begon en der van de muren toch het veld ingaan.〉
〈- De toe tsoen die het voorbeeld geven wilde da〉
En opeens was Tschong King er niet meer.
Een dikke vuilgele wolk vulde de kring van de wallen. Hier en daar ontstonden
zwarte haarden en eindelijk klommen de vlammen er bovenop. □ Alleen het
oorspronkelijk bronmeer bleef nog vrij van vuur en rook misschien was daar de olie
te veel met water vermengd.
De bevolking begon nu over de buitenmuur en door de gracht over de velden af
te vloeien. Nergens ontstond een paniek en velen bleven nog steeds naar binnen
staren alsof ze geloofden dat Tschong King onder de rook en walm wel weer te
voorschijn zou komen.
Ook de Toe Tsjoen klampte zich vast aan de balustrade van de wachttoren, maar
hij gaf zijn gevolg vrij de post te verlaten en bijna allen gaven gehoor. Een eind
verder was een brug over de gracht afgezet door de garde aan de overkant stonden
draagstoelen en paarden gereed en in goede orde trokken de voornamen de vlakte
in zonder acht te slaan op de vluchtelingen waarvan al velen bezweken.
+
Meer en meer bleven steken in de gracht waar het slijk met olie gemengd een
+
groote zuigkracht had gekregen, de zwakken konden hun stappen niet meer
[21]
ophalen, zij die hun last van have en goed niet 〈- merr〉 wilden afwerpen zakten
weg.
Toch waren de meesten wel ontkomen, hadden later na de brand terug kunnen
keeren, in de verwoeste stad een nieuwe over de oude puinhoopen kunnen bouwen
of ergens verder in de steppe〈- n〉 een andre kunnen stichten niet de ware, een
Nieuw Tschong King kon nooit het oude evenaren.
Maar een ontploffing, duizendmaal heviger dan die welke de muur had opgelicht
woelde het meer op, de vlam wentelde zich er over door de bres, de wallen o〈- m〉/p/
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door de gracht rondom. Tschong King brandde van binnen en buiten met drie kwart
van zijn bevolking.
Een woedend angstgehuil steeg op uit het binnenste waar de meesten nog
9
verbleven 〈- een〉 verspreid en snerpend /kermen/ uit de grachten. En na een paar
10
minuten werd het stil. Die in de gracht lagen in de olie te smeulen en 〈- te〉 die in
de binnenstad stikten in de kelders op de bovenste verdiepingen of in de walm en
gassen.
Op de muur leefden nog enkelen. /Ook/〈- D〉/d/e Toe Tsjoen bleef staande in een
hoek van de wachttoren staren naar de ondergang van zijn stad als een
gezagvoerder op de hoek van de brug van het schip dat hij niet verlaten wil, waarmee
hij zinkt of verbrandt.
De dampen benevelden hem maar op zijn hoogte bleef hij toch bij bewustzijn.
Zien kon hij niets meer door de dichte walm, maar hij dacht dat tenminste de
vreemdeling en Wan Tschen met hem stierven en dat deed hem goed, niet meer
dan de mindere stervelingen kon hij zich schikken in een eenzaam lot. Wel verdacht
hij Wan Tschen een oogenblik ervan, zich in trance te dompelen en zich met groote
sprongen te verwijderen maar hij nam aan dat zijn magische formules niet tegen
de walm en de hitte, die al ver om Tschong King heen heerschten, zouden zijn
opgewassen.
Maar hij vergiste zich hij stierf alleen 〈- zooals hi〉 terwijl zijn onderdanen in massa's
stierven zooals hij ook alleen had bestaan.
Verlaten stond hij in een hoek van de wachttoren te sterven.
Wan Tschen was al ver en stond op een van de hellingen van 't gebergte waarin
de steppe achter Tschong Kings einder overgaat. In de verte zag hij nog een kleine
vuilgele wolk onregelmatig van omtrek, die zich langzaam uitbreidde als een olievlek
over het grijze /gerimpelde/ landschap.
En de vreemdeling die door de ontploffing teruggeworpen was en gekneusd en
verdoofd met moeite op de wachttoren was teruggekomen had deze ook verlaten.
Terwijl hij stervensbereid was, viel hem de bergtop in waarnaar hij vanuif de stad
had gestaard 〈- een〉 en een woord dat hij vroeger eens ergens had gehoord luidend:
Het westelijk paradijs, als reisdoel, toen hij dacht op aarde niets meer te zoeken te
hebben.
En dat had hem door de walm over de gracht en de 〈- versch〉 geblakerde steppe
heen gebracht.
De bergtop was dezelfde waar Wan Tschen stond uit te rusten en neer te zien;
hij zag hem eenmaal uit de walm in vreemd ijl azuur en Wan Tschen reisde al weer
met groote sprongen zooals in 't land der Sneeuwen gebruikelijk is. □ Cameron
11
11
haastte zich niet hem in te halen overtuigd 〈- dat〉 hem ergens 〈+ weer〉 /te/ 〈- zou〉
ontmoeten en vervuld van de verwachting die de bij tusschenpoozen gehoorde
woorden in zijn leeg, verwoest maar nog altijd lichtgeloovig brein opwekten.
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+12

13

Epiloog.

+

[22]

Een oude zomerdag, hoe lang geleden naderde een stoomschip komend van
een plantagedragende eilandgroep in de zuidelijke zeeën, de verweerde kust van
China met een terugkeerend deel van zijn bevolking aan boord.
Ben ik niet met hen meegestroomd over het land, zou ik anders ooit dit gevreesde
vreemde element hebben bereikt?
En een andre dag, ik weet niet meer in welk seizoen, in welk jaar, want in de stilte
na de rampen zijn alle jaren gelijk - zooals de dagen in dit [deel] van het gebergte
van het chineesche binnenland - bereikte ik tegen avond de bergtop waartegen ik
14
ten tijde van mijn gevangenschap bij Velho door het lage hooge raam en ook later
toen ik vrij in en om Tschong King rondging had opgezien.
Het was vreemd op deze vaste brokken steen te staan en te bedenken dat dit nu
hetzelfde was wat mij zoo vaak had voorgezweefd, onder de maan en boven de
wolken, in 't azuur van een zonnige dag in 't 〈- water〉 zwart van een stormnacht. En
toch, hoe onwrikbaar de bodem ook scheen, nog voelde ik mij 〈+ ermee〉 in de ruimte
zweven. Kon ik dan ook hier niet, zelf eindelijk tot stilstand gekomen, het leven van
de aarde aan mij voorbij laten trekken voordat het gedaan was, met mijn lichaam
de sensatie genieten waarvoor de andre menschen leven? □ De top die zoo
onbereikbaar had geschenen toen ik ertegen opzag vanuit de stad was nu een lage
heuvel tegenover de bergketenen, hoeveel achter elkaar die aan de horizon de
hemel ophieven, uitholden en schraagden tegelijk.
Maar voor mij, onder mij, lag de aarde zoo diep dat ik vanaf mijn standplaats de
bodem van het dal niet kon zien.
Aan de overzijde echter, op een van de hooge drempels zag ik Wan Tschen staan,
nauwkeurig, of hij vlak bij was, de lompe geelleeren muilen aan zijn voeten, het
koord om zijn middel, de keten van schedelbasisbeenderen om zijn hals, zijn smalle
mond en diepe oogen in zijn bronzig gezicht, zelfs de goedige, spottende uitdrukking
ervan. □ Hij wenkte mij om bij hem te komen, gemoedelijk alsof hij aan de overkant
van een straat wachtte.
Ik had maar een paar stappen te doen om de afstanden op te heffen en gelijke
tred met Wan Tschen houdend met hem door te reizen naar het land der Sneeuwen.
Hoe lang had de tocht door China geduurd〈- ?〉, hoe gauw zou de even groote
afstand daarheen zijn afgelegd!
+
Ik aarzelde, de hellingen aan de overkant waren ontzaglijk grauw en doodsch al
scheen Wan Tschen zich er heel goed te voelen, waarom moest ik altijd de barre +II [23]
onherbergzame oorden van de aarde bereiken, de guurste lotgevallen beleven,
mij nooit verheugen in de bevalligheid en blijven in de liefelijke streken.
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Maar als het dan eenmaal mijn lot was, ik sloot de oogen, deed een stap,
verwachtend in een snelle val door Wan Tschen te worden aangetrokken en naast
hem te komen.
En ik viel, maar niet diep en in plaats van de gierende wind van de ruimte langs
mijn gelaat en vallend lichaam voelde ik iets warms langs mijn wangen en iets wollig
15
en zijdigs in mijn handen.
Ik opende mijn oogen: door een gordijn van karmijnroode bladeren waaronder
een donkerroode schemer hing zag ik de blauwe lucht en toen ik opstond nog de
barre bergketenen nu nog hooger maar iets dichterbij, en Wan Tschen die al
wegreisde en mij nog ten afscheid wenkte.
Een gevoel van berouw en verlatenheid beving mij dat niet dadelijk weer week
toen ik zag waar ik was; in een papaver〈- veld〉meer wijd en diep, onbewoond alleen
aan de rand lag een rij kleine, fraaie pagoden met hoog opgebogen daken op slanke
zuilen open en licht, geen tempels, lustverblijven ter weerszijden van een zeshoekig
huis dat onbewoond en gesloten scheen, alleen rekte zich een dunne rookkolom
van het dak nimmer verflauwend.
□ Op 't oogenblik dat ik duizel〈- ig〉end 〈- werd〉 en mijn laatste levenslust
wegkrimpend het land der Sneeuwen waande binnen te gaan vanwaar niemand
menschelijk terugkeert had ik door een val of een toeval het westelijk paradijs
gevonden, waarvan zooveel verhalen in omloop zijn en dat nog door niemand is
aanschouwd.
Bijna was ik eroverheen gestapt, door ascetische wanen aangetrokken. Of, was
het de wil van Wan Tschen dat ik hier neer zou komen om later de ontberingen van
zijn land des te scherper te ondergaan?
Neen, mijn eigen geestkracht had mij begeven, gelukkig, voor een poos zou ik 't
leven nog genieten.
Voorgoed! Hier ging ik niet meer vandaan. Voor de andren de flauwe afschaduwing
van genot die ik altijd had ontbeerd om daarvoor ineens aan de bron te komen. Voor
mij nu de oorspronkelijke genieting zelf.
+
De papavers deinden in de wind, welig, warm en rood, daartusschen groeiden
+
alle mogelijke andre bloemen, de geuren kon ik nog niet onderscheiden alleen
III [24]
aan de lucht die over 't water en tusschen de muren hangt gewend, in de verte
zag ik de gestalten van hen die, na het genot dat de papaver geeft nog begeerlijk
zijn voor de zinnen wat van geen der aardbewoonsters kan worden beweerd.
Ik waadde door de papavers. Een ging mij tegemoet.
In 't midden, waar het meer het diepste was ontmoetten wij elkaar. De heele
verdere dag bleven wij gevlijd op de, met roode blaadjes bedekte, van de zon
doorstoofde en zacht naar zaad geurende bodem.
Tegen donker bracht ze mij naar haar heiligdom. Zij was meer dan alle vorigen.
Een naam had zij niet maar een gebaar, een woord drukte meer uit dan een geestrijk
16
gesprek van Solange , het liefdewerk van een gansche nacht.

15
16

iets wollig en zijdigs: weer een voorbeeld van hoe Slauerhoff op zijn gehoor schreef; een
teveel aan s-klanken hinderde hem hier kennelijk.
Solange: de Europese echtgenote van Hsioe; zie Verzamelde Werken, VI, blz. 39 e.v.
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Ngan Tse .
Bij haar liggend op de zachte matten, omgeven door papavers, dichtbij in vazen,
in de verte als meeroppervlak, zelden rookend, meer minnend maar nog vaker
zwijgend en peinzend opziend naar de verre bergen werden mijn vorige ervaringen
langzamerhand van mij afgenomen.
Eerst hingen ze nog in de kamers als zelden aangedane gewaden, zweefden
daarna in de lucht als herfstdraden of losgeraakt spinrag, dwarrelden daarna door
't zwerk als de losgeraakte bladen van een door de wind uit een ommuurde tuin
weggerukt en ontbonden en daarna voortgejaagd boek. □ Soms lazen wij samen
nog een bladzijde, zij lachte erom of zag mij ongeloovig aan en streek mij over 't
hoofd. Nu en dan kon ik toch niet nalaten op leege bladen te schrijven, al raadde
zij, de namenlooze en gedachtenlooze dit ook nog zoo zeer af.
Ook lachte zij mij uit over mijn grove schrift en deed mij voor hoe men schrijven
moet met een fijnharig penseel, een strakgespannen vel rijstpapier streelend. Het
was een lust haar te zien maar op 't blad stond nooit iets te lezen. Ik wachtte mij
wel het haar te zeggen.
+
Mijn bladen greep ze speelsch en liet ze los aan de rand van de vallei. Ik vroeg
+
haar of ze niet bevreesd was dat een van de bladen door de wind gedreven
IV [25]
ergens in de bewoonde wereld neer zou vallen en de ligging van het westelijk
18
paradijs verraden, maar ze lachte mij, de eeuwige zorgbedenker uit.
+
zoover kwamen de bladen niet zoolang bleef het schrift niet leesbaar en als later
+
iemand het las, ontcijferde, dan lag het al ergens 〈- anders〉 /verder/ en anders
[26]
zou hij het toch over 't hoofd zien.
En ik dan?
Jij? Als Wan Tschen je niet had teruggehouden en ik je niet had aangetrokken
dan zou je nu verkleumen over besneeuwde hoogvlakten, of allang door hongerige
gieren of waanzinnige bonzen zijn verscheurd voor een of ander offerfeest.
Terwijl nu.... Ze rekte zich uit, deed mij neerliggen 〈- ik volgde met wel〉 〈+ naast
haar〉 en boeide mij. Maar nu en dan zag ik over haar lichaam, de ronding van de
19
schouderen verheffing der boezem, nog naar de bergen weer smeltend wit onder
grauwe lucht, nu en dan schreef ik toch over 't Westelijk paradijs, het verlangen
daarvan mee te deelen en dat [lees: dan] toch de bergketenen over te trekken waren
de eenige begeerten die 〈- nog〉 in mij, buiten die welke aan haar waren gebonden,
nog bestonden.
20

Wie op de top van de Dapsang staat en staart naar het Noordwesten ziet soms
als hij al vermoeid is en wil gaan rusten in een spleet van de rotsen opeens waar
de nevelen

17
18
19
20

Ngan Tse: de dienares van Fong Sjen (Liang Ti).
Tot hier staat de tekst in het handschrift van mevrouw Kleissl.
schouderen: waarschijnlijk te lezen als schouder en.
Dapsang: een van de hoogste toppen van de Karakoroem, aan de noordgrens van Pakistan
en Kasjmir; cf. document B-I, blad [2], noot 11.
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trekken, tusschen twee toppen, gebed een rood meer, een meer van bloed〈- ,〉?
of is het avondrood dat midden in de bergen is blijven hangen〈- .〉?
Het meer ligt daar warm en rood, meestal onbewogen behalve wanneer een
zachte wind uit de hemel neerdaalt en een weeke deining aangeeft. □ 〈- Zooals het
22
bloed door millioenen erytrocyten , zoo is dit meer〉 □ Bijna het heele jaar is het
meer in de doodsche bergstilte golvend en bloeiend aan zich zelf overgelaten.
Alleen in de vroege herfst waden kindren en vrouwen in indigokleurige gewaden
er door. Met een vlijmscherp mesje brengen zij de bloemhoofden steken toe zoodat
zij wit gaan bloeden. Andre vangen het op in kleine nappen waarin het bruin stolt.
Later als de winter nadert ontwaart de ziener op de Dapsang als hij ten minste is
blijven staan of weer naar boven is geklommen een zwarte slang die langzaam van
het meer wegkronkelt en over de bergketens kruipt soms in stukken gebroken die
zich later weer vereenigen in de vlakte, dan wordt hij langer en dunner naarmate
23
hij de volkrijke steden en de valleien van de gele blauwe 〈- en〉of paarlen rivier
nadert en valt eindelijk uiteen. In kleine groepen gaan de dragers verder, zij kermen
niet onder zware lasten op schouders schrijnend aan laadstok hangend, zij hebben
alleen een gordel om hun middel soms hangen zij onder de oksel nog een deel van
hun onzichtbare last die hen ongemoeid laat waar zij licht en vaardig mee loopen
terwijl zij toch 〈- het mena〉 de menschheid meer zegen en onheil brengen dan de
zwaarbeladen karavaan.
Zij reizen snel, soms slapen zij een paar uur in een boschje, vermijden de
herbergen en de groote wegen, het gaat over brokkelige hellingen over gezwollen
rivieren op lichte rieten vlotten, en eindelijk in de groote steden aan de stroomen en
de kust 〈- gaan〉 worden de pakjes gelost gaan van hand tot hand verdwijnen in de
groote rijst- en graanloodsen.
Van daar reist het later met andre lading mee in de ruimen en vindt zijn weg. In
donkre nachten wordt het afgehaald door lage jonken donkervarend met gedoofde
lichten Het is gekomen met de schepen van hen die het bruine sap, het eenige
oliesel dat de verstarde hengsels van de poorten der zaligheid kan verzachten tot
opengaan als gevaarlijk menschonteerend gif beschouwen, omdat zij die het bezitten
en genieten weigeren nog slavenarbeid in hun voordeel te verrichten, omdat het stil
maakt en zij de spot der zwijgenden voelen met hun luidruchtige dronkenschap.
+
Maar stond wel ooit iemand op de hoogste top van de Dapsang?
De laatste tijden zou hij de slang ook niet zien wegkronkelen, lawines hebben +[27]
de passen volgestort de wegen zijn afgesneden het sap wordt niet meer geoogst
de grond en de stengels zijn ervan verzadigd.
Het roode meer is nu overstelpend zwellend maar ongenaakbaar.
Zij die de druppels van de genade in rook laten opgaan zien soms, aan de uiterste
rand van hun droomen het verre meer, rood deinend tusschen de onwrikbare bergen.

21
22
23

Deze komma is door mevrouw Kleissl abusievelijk hier aangebracht in plaats van na gebed.
erytrocyten: rode bloedlichaampjes.
de gele blauwe of paarlen rivier: respectievelijk de Hoang-ho, de Yangtse en de Paarlrivier,
die bij Hongkong en Macao in zee stroomt.
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Ik leef er alleen en soms wensch ik dat andren de vervulling met mij zouden deelen
〈- het bedrukt mij dat〉
Vroeger wenschte ik dat als eenmaal de bedwelming volmaakt zou zijn er nooit
een einde hoefde te komen, nu wilde ik, niet dat het ophield, maar dat dit roode
24
meer de groote blauwe stroom afdreef, de oceaan op en zich vereenigde met een
ver koraaleiland een ringrif van glanzend zand binnendreef en het atol vulde met
zijn roode ronde weelde en gloed, om daarna vlot te raken als een enorme
bloemenboot vreugde en weelde brengend overal. Dit kan niet zijn, in 't aangezicht
van de onwrikbare bergen van het land der Sneeuwen moet ik genieten.
Ik zie ze alleen als ik te vroeg ontwaak grauw en doodsch in de ochtend. □ En
Wan Tschen wenkt niet meer.
's Nachts slaapt zij met mij, overdag waakt zij over mij en neemt mijn ervaringen
en herinneringen van mij af.
Ik ken haar naam niet, haar gedachten niet, haar gelaat eigenlijk ook niet ik zou
ze niet herkennen als ik ze ontmoette elders dan hier.
Maar wel 〈- zou ik ze〉 in de nacht, zij neemt de gedaante aan van iedre droom
zoodat ik de onbeweeglijke ligging van het westelijk paradijs verdragen kon. En dan
haar geur die van alle bloemen samen overstemmend, troostte mij.
Er waren maar twee dingen die mij hinderden.
Het een was het uitzicht op de bergen aan de overkant, niet de 〈- heldere〉
/nevelige/ dagen maar als in de verte de ijzige wind uit de toendra's er over blies
en de toppen scherp uitstaken.
En de klokjes.
Het paviljoen van de samenkomst lag aan de uiterste rand, hing bijna over het
ravijn. Een zoo bevallig gebouw kon de laagvlakte nooit doen verrijzen, alleen hier
waar in de ijle lucht de bergen naar alle zijden (behalve eene) bevallige lijnen
voordoen. Het dak is rood en verguld, de spreuken zijn geen vermaningen uit de
wijzen maar dartele regels uit de drank- en minneliedren van de dichters. □ Aan de
twaalf spitsen hangen kleine klokjes in papavervorm (alles hier herinnert aan
papavers) maar ze zijn blauw boosaardig kobaltblauw. □ Waarom?
En als de avondwind rijst, juist als de dag het genietbaarst wordt dan deinen en
klinken ze, welluidend genoeg, maar de tonen kwellen mij. □ Ze herinneren me aan
de tijd dat ik in een rampzalige stad, aan 't eind van een onmenschelijk bestaan een
toestel maakte dat stemmen uit de lucht opving.
En zij vangen de stemmen op die roepen van de overkant uit het land der
Sneeuwen met zijn levenbedreigende koude die eischt dat ieder zelf zijn inwendig
vuur voedt met uiterste concentratie niets afstaande voor genieting van het lichaam
Ik vraag haar de klokjes weg te nemen maar ze wil niet, lacht mij uit.
□ Ze hangen er al zoo lang ze geven 〈- zoon mooi co〉 zoo'n mooi geluid, ze
verschrikken de geesten.
Neen ze trekken ze aan.

24

de groote blauwe stroom: de Yangtse.
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+

25

De demonen door de machtige gebeden en bezweringen van de 〈- tibet〉 tulka's
+
naar de rand verdreven, maken gebruik van de geluidsgolven op [lees: om] het
27 [28]
ravijn over te steken.
Ze wachten daar, soms zie ik ze zitten paars en blauw op de zwarte en zwavelgele
randen. En de kleur van de klokjes werkt ook mee. □ die kleur hoort hier niet, maar
aan de overkant.
Hoe kom je erbij Ik zie ze niet en ook de hooge bergen niet waar je over spreekt
Zie je ook die bergen niet?
Neen zij ziet geen bergen Voor haar houdt de wereld hier op rondom is niets dan
een vage nevel, de wereld Was ik als zij!
〈- Op mijn aanh〉 En des te gevaarlijker voor mij die ze wel zie.
Op mijn aanhoudend verzoek maakt ze toch de klokjes stil, wegnemen wil ze ze
niet, ze worden vastgebonden. Maar nu gonzen de koorden en vermenigvuldigen
en verscherpen zich de stemmen.
Het westelijk paradijs is verstoord, er was weinig voor noodig.
In harde zon en wind welken de papavers snel, worden de zijige blaadjes rimpelig
en flets
Zoo gaat het ook met de huid en het gelaat van de liefelijke feeën.
□ Uit het dal komen kwade dampen opzetten vreemde boomen groeien angstig
snel op de rand van het westelijk paradijs toe.
En op een nacht keert al het wee waaraan ik mij hier ontkomen waande. □ Ik
verweerde mij samen met haar en de rook tegen de slaap die toch over mij kwam
als een plotseling stijgende vloed zwaardreunend en fijn sissend, de branding der
droomen wentelt mij om en om als een schelp van 't zacht strand meegesleurd naar
't ziedende midden van een cycloon, waar de grootste schepen in planken en
splinters worden uiteengerukt.
Maar de schelp dwarrelend in 't geweld kan niet breken en zinkt eindelijk na geluwd
geweld langzaam naar de diepere lagen.
Weer zie ik Wan Tschen staan, maar nu op een zachtglooiende donkergele vlakte
die verder ombuigt en steil omhoog gaat in een zware kolom waarvan [de] ronding
bijna vlak is als de arm van een beeld wiens romp de bergen zijn van de overkant,
het hoofd verdwijnt in de wolken, de beenen liggen ergens vlak gekruist, diep in de
vallei.
Staat dit beeld voor de ingang van zijn tempel of voor het heele land der
Sneeuwen? Een stage stofstorm zuigt er dwars over, geen korrel blijft op het gladde
pantser liggen
Het Westelijk paradijs is verdwenen. Ik sta op een klein plateau
Wan Tschen komt op mij af hij zal mij wel een onontkoombare taak opleggen,
maar ik zal niet meer ontwijken.
Ik heb hem nooit zoo dichtbij gezien. Hij maakt nog meer dan vroeger de indruk
van
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tulka: verschrijving van tulkou; ‘un de ces lamas de rang supérieur que les étrangers
dénomment fort improprement des “bouddhas vivants”.’ (Alexandra David-Neel, Mystiques
et magiciens du Thibet, blz. 10, 89, 109-117)
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loome goedheid en niet van een aanvoerder 〈- in de eeuwigdurende strijd tegen de
deomen [lees: demonen]〉 uit het land waar de eeuwigdurende veldslagen tegen de
demonen worden gevoerd en cadavers als dagelijksche gebruiksvoorwerpen benut.
Hij zegt; Paradijzen duren niet lang Je moet nu een ander heenkomen hebben je
kunt niet sterven evenmin als ik, mijn geluk, jouw ongeluk, maar waarom zou het
ook niet jouw geluk kunnen worden?
Je bent te moe en te verzadigd van de paradijsgenoegens om weer opnieuw te
gaan zoeken, je gaat alleen als je zeker weet dat je de goede weg hebt.
Ga daarom 〈- mij〉 /mee/ naar mijn standplaats van daaruit zal ik je verschillende
26
26
〈- din〉 /kanten laten zien. En wij ga/an naar de top aan de overkant waar hij zie
+
+
ik nu || een tent van schapevellen heeft als winterverblijf naast een grijs /dor/
+
grasveld.
〈-29〉
+

28 [29]

‘Het uitzicht is hier goed en 't is nu lang genoeg geleden’.
‘Zie eerst maar eens toe hoe het met Tschong King gaat waaruit we toen samen
zijn ontkomen.’
Hij schuift het verschiet open slaat daarna het kleed voor de ingang van zijn tent
opzij en laat mij 〈- zien.〉 /alleen. Ik zie/
Ik kan eerst de puinhoopen van Tschong King niet ontdekken.
27
28
Wel 〈- zie ik〉 in 't midden van het roode bekken korte ronde torens door een
vijf- zesdubbel lijnenstelsel verbonden
Dat zijn de boorinstallaties en de pijpleidingen.
Op de plaats van de stad ligt nu een vlek van groote lage witte huizen en daarnaast
dof en bruin als 〈- turfmolm〉 /beenderasch/ een groep krotten. Dat is samen nieuw
europeesch en chineesch Tschong King.
Verder. De Yang Tse Heeft zijn loop verlegd Tai Hai is verdwenen uitgestrekte
moerassen nemen de plaats in van de oude riviermondingen.
Maar verder in 't Zuiden liggen nieuwe steden naast de oude er ver boven uit. □
Ik zie er juist een schokken en instorten door een aardbeving.
In 't Zuiden aan de rand van Kwantung ligt nog het schiereiland Macao als een
bruine gebroken flesch op een verlaten strand.
Wan Tschen vraagt of ik nog terug wil maar wacht mijn antwoord niet af en zegt mij
om te zien.
Het beeld is verdwenen het onafzienbaar plateau dat het binnenste van het land
der Sneeuwen inneemt ligt voor mij open.
De sneeuwvelden worden door bruine en roode bergruggen gebroken, ertusschen

26
26
27
28

Doorhaling van mevrouw Kleissl, en tekstdeel, ten gevolge van het omkrullen van het
carbonpapier niet overgekomen, door haar ingevuld.
Doorhaling van mevrouw Kleissl, en tekstdeel, ten gevolge van het omkrullen van het
carbonpapier niet overgekomen, door haar ingevuld.
Doorhaling van mevrouw Kleissl.
het roode bekken: het Rode Bekken is de naam van de vlakte die zich uitstrekt tussen
Tsjeng-toe en Tsjoeng-King.
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liggen grijze grasvelden om meren groot als zeeën. Eerst gaan zand- en
sneeuwstormen als fijne wervelstroomen er over, snel valt de nacht, de sterren zijn
hier groot en dichtbij, rood als granaatappels, geel als blonde hoofden, de maan is
geen hemellichaam, een afgerond bergcomplex, de zon kan slechts eenige
oogenblikken zich boven de hooge kammen uit〈- heffen〉 houden om de betoovering
van de nacht en doodslandschappen daarbinnen op te heffen.
□ Deze wereld is niet verlaten.
Wan Tschen laat mij van verre verschillende kloosters zien diep in de vlakte door
duizenden bonzen bewoond, nu eens samenstroomend in de gebedshallen dan
weer verdwijnend in de omliggende cellen dagen achtereen hymnen herhalend,
ritueele oefeningen makend, altijd doende de demonen in bedwang te houden
oogenschijnlijk lui levend in werkelijkheid geen seconde in het verdedigingswerk
van hun land verflauwend.
Daarna bracht hij mij bij de kleine hooggelegene waar een tien- of twaalftal
heremieten onbevreesd samen zijn onkwetsbaar 〈- en〉 al hun tijd aan hoogere
meditaties kunnen wijden alleen meteen de telegraafdienst door
gedachtenoverbrenging verzorgend.
Zij leven onbekleed onderhouden de warmte niet door oefeningen maar door de
wrijving van gedachten.
Hun gebeden zijn kort en ijl en klaar als klokken boven bergbeken geluid als
bevelen 〈- Daarna〉 /doorgegeven van dichtbije goden./
Hooger nog stonden de tenten van de asceten die naakt in de sneeuw leven de
cellen van hen die zich voorgoed in 't omsloten duister hebben teruggetrokken en
afscheid van licht en lucht hebben genomen om te leven in 't gezelschap van hun
eigen gedachten.
Ik zie de demonen trekken over de verlaten sneeuwvelden nu en dan bezit nemend
van een argeloos wezen een verdoolde herder of een in zijn gebedsoefening
verslapte bonze.
En in dit oogenschijnlijk zoo verlaten land alleen door natuurrampen geschokt
werd de hevigste en verbitterdste strijd gevoerd zonder wapenstilstand. □ Steeds
grepen de demonen aan steeds weer wierpen de geestelijke legers ze terug.
Nergens op aarde zijn de legers der demonen zoo machtig en goed aangevoerd
29
nergens hebben de menschen zoo'n kracht van afweer en moed ze 〈- te zien en〉
te bestrijden zoo dat ze zelf onmenschelijk zijn geworden om aan te zien en bijna
aan hun tegenstanders gelijk.
+
Men moet hier lang gewoond hebben om vriend en vijand medemensch en
belager te kunnen onderscheiden de onervarene zou zich tegen beide verweren +29 [30]
en spoedig uitgeput neerzijgen op de barre bodem.
Ik wist ook wel dat ik onmiddellijk een prooi zou worden als ik dit land binnenging
zonder het geleide van Wan Tschen.
In een oogenblik zou ik in flarden zijn gescheurd.

29

Doorhaling van mevrouw Kleissl.
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Ik keerde mij tot hem verklarend dat ik nu bereid was /met hem/ binnen te gaan en
in zijn land te blijven.
Maar Wan Tschen tot mij
Ik laat het je alleen zien opdat je er later niet naar zult verlangen en denken dat
het je is onthouden. Je ziet dat je niet sterk genoeg bent er alleen door te gaan. En
ik kan mij niet voortdurend om je bekommeren.
□ Al heb je een enkele waartegen de meesten niet zijn opgewassen met eigen
kracht overwonnen〈- .〉/, de gewone krijgers van het geestenleger ginds kun je nog
niet eens weerstaan. Dit eischt al jarenlange gebedsoefening./
□ Ik zal er steeds naar verlangen te wonen in het land van de Sneeuwen in een
30
van de vestingen die er voortdurend worden belegerd waar de kaolings klinken in
de wanhopige winternachten en de gebeden als een snelvuur worden onderhouden.
Nergens op aarde wordt zoo'n boeiende strijd gevoerd en de leegte van 't bestaan
zoo diep vergeten, zoo dicht bevolkt.
Maar Wan Tschen voerde mij om het land der Sneeuwen heen, snel voortglijdend
over de kam van de buitenste ketens tot wij aan de andre kant uitkwamen en weer
op een plateau stonden, uitziend over een groene weide maar bij nader toezien zag
ik dat het de bovenkant van een dichtgegroeid bosch was dat tot de rand reikte.
Daarachter zag ik voor 't eerst sinds onheugelijke tijden weer water van een smal
meer of een verre uitlooper van een zee en daarbij een nederzetting van witte
kristallen - huizen kon ik er niet in erkennen zoolang had ik een gebogen en
verwrongen bouworde voor mij gezien.
En Wan Tschen sprak weer tot mij
Onthoud die plek waar je nu nog niet heen kunt gaan en niet wilt
Het is de eenigste waar iemand leven kan die door de westersche wereld is
verstooten of die moedwillig heeft verlaten die niet in de oostersche leven kan, die
het land der Sneeuwen heeft gezien maar niet bereikt.
Vele eeuwen voor de val van Tschong King maar nu al weer dichterbij kwam op die
31
plaats bij dat water een veldheer aan , dienaar van de grieksche veroveraar die
met zijn falanx het verste in het oosten was doorgedrongen maar dapperder en
ondernemender nog dan zijn heer en ongevoelig voor de babylonische weelde.
Van daar zag hij het land der Sneeuwen in de verte dat aan de andre kant lager
is en meer open ligt. Ook daar trok hij heen hoewel uiterst weinigen hem nog volgden.
Hij zag iets zoo verschrikkelijks dat hij is teruggevlucht, zijn volgelingen bestierven
het of werden gegrepen.

30

31

kaolings: lees kanglings; Tibetaanse trompetten van menselijke dijbeenderen; zie Alexandra
David-Neel, Mystiques et magiciens du Thibet, blz. 133 en de foto tegenover blz. 16. Cf.
document B-VII, blad [19], noot 12. Misschien speelde Slauerhoff bij deze verschrijving het
woord ‘kaoliang’ door het hoofd; zie document B-V, blad [12], noot 15.
Voor de bladen [30] toten met [34]: cf. document B-II, blad [5], document B-V, blad [16] en
document B-VII, blad [18v].
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Hij moet aangekomen zijn op de nacht van het verschrikkelijkste t[s]cheud dat ooit
is gevierd een strijd tusschen levenden en demonen met lijken als wapens waarbij
de veldslagen tusschen Grieken en Perzen geen slachtingen maar speelsche
schermutselingen waren.
Enkelen van de macedoniërs echter zagen niets en volgden hem in de snelle
afdaling en zijn met hem gekomen daar aan 't water waar een smalle 〈- maar uiterst
bloeiende en vruchtbare〉 /bewoonbare/ streek ligt〈-.〉/tusschen 't rotsland.
Erybates weigerde terug te keeren, zij hadden geen lust als deserteurs 〈33
misschien〉 te worden gestraft en zijn met hem in ballingschap gebleven.
34
Wie niet in 't land der Sneeuwen leven 〈- en〉 kan en overal elders het bestaan
ondraaglijk vindt [open ruimte]
+
〈- kan〉 /moet/ daar zijn leven rekken.
+
35
30 [31]
Ga dus naar Gandarah , het is hier niet ver vandaan.
Wan Tschen verdween en met ondraaglijk verlangen zag ik naar het land der
Sneeuwen. 〈+ waar hij weer mee was samengevallen〉 het onmenschelijke land
waar ik ondanks al mijn menschontvliedende lotgevallen niet leven kon.
Ik voedde weerzin tegen het ballingsoord, zoolang het licht was staarde ik nog naar
de verre toppen en ook in de nacht totdat de maan langzaam wegzakte 〈+ daarachter〉
in zijn diepten als een het ruim ingestooten en weer teruggetrokken gebergte.
En zoo dacht ik aan Wan Tschen een afgezant van zijn rijk die weer was
teruggeroepen aan de bevolking van mijn laatste schip, een deel dat zich weer bij
het geheel voegde.
Terwijl ik nergens 〈- vandaan kwam nergens werd teruggeroepen en nergens kon
binnendringen.〉 /werd aangetrokken./
Toen ik mij eindelijk omkeerde naar de nederzetting aan het steppenmeer, zag
ik het niet meer.
Was het een visioen geweest dat Wan Tschen voor mij had opgeroepen, nog
minder werkelijk dan het westelijk paradijs? had hij mijn moed om het land der
Sneeuwen alleen binnen te gaan willen beproeven? /Ik wilde nog gaan./ □ Of was
het woud zooveel hooger gegroeid terwijl ik 〈- sliep?〉 /omzag?/
Gelukkig stak een storm op.
Terwijl de kruinen zich kromden meende ik in de verte een flits van het water de
rand van een wit dak te zien en toen een tak tegen de rand van 't plateau aansloeg
greep ik aan enterde mij naar de stam en begon de afdaling van knoest tot knoest
grijpend. Spoedig was het donker plotseling hielden de vertakkingen op, de stam
werd glad, ik kroop langs de laagste tak totdat ik een afhangende rank tegenkwam,
liane of luchtwortel, als

32
33
34
35

tcheud: rite waarbij de lama zich door demonen laat verscheuren om hen zodoende juist te
overwinnen; zie Alexandra David-Neel, Mystiques et magiciens du Thibet, blz. 125-148.
Doorhaling van mevrouw Kleissl.
Doorhaling van mevrouw Kleissl.
Gandarah: de huidige vlakte van Peshawar, in het noorden van Pakistan; zie de commentaar
bij document B-II, blad [5].
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ze ver boven de bodem ophield zou mijn tocht geëindigd zijn, kon ik afsterven
zwevend in de lucht of mij te pletter laten vallen.
Toen mijn handen de laatste vezels hielden raakten mijn voeten nog niet de grond.
De lucht was duf en verstikkend
Ik had geen kracht om weer naar boven te klimmen naar de stam terug te gaan
en liet mij vallen.
Ik kwam zacht neer, tot mijn middel zonk ik weg in een laag vergane blaren en
vermolmd hout terecht gekomen Als de heele woudbodem zoo was kon ik niet
36
ontsnappen. Het was 〈- hier〉 niet meer volslagen donker, hier en daar schemerde
een bleek licht van schimmels.
Dieren waren hier niet te duchten welk dier kon leven op een bodem van vergane
planten? Demonen evenmin, voor hen had een oord waar geen menschen waren
niets aantrekkelijks. De geest van het verleden vreesde ik niet meer. Ik kon mij
opwerken tot vastere grond en bemerkte een helling 〈+ die〉 naar de meeroever
moest leiden.
Die kant ging ik uit, alleen bevreesd weer 〈+ in〉 een met rottenis gevulde kuil
terecht te komen maar de stammen stonden zoo dicht op elkaar de slingerplanten
waren zoo talrijk dat ik bijna voortdurend houvast had.
De tocht door deze uitgestrekte katakombe van fossiele planten en dieren duurde
uren, plotseling zag ik een strand, een meer, maar voor mij was nog een dichte
muur van luchtwortels en lianen.
De laatste hinderpaal leek onoverkomelijk als een prikkeldraadversperring, gejaagd
liep ik heen en weer, opeens zag ik toch een opening en wrong mij er doorheen en
ijlde over het breede strand op het water in de verte toe, de angst en afschuw,
onderdrukt in 't woud, ontlaadde zich in die ren en in een onderdompeling.
37
Maar de angst dat het woud nog plotseling vooruit zou groeien en mij 〈- met〉
omsingelen en terugzuigen bleef, en ik zag uit naar een middel om zoo spoedig
mogelijk aan de andre oever te komen.
Deze was ver weg, hooge heuvels met pijnboomen begroeid daalden in 't water
af mijn krachten waren niet toereikend zoo ver te komen.
/En ik zag geen spoor van de bewoonde plaats./
+
Toen kwam langs de pijnboomzoom een boot drijven 〈- een zwarte lijn op t water〉
〈+ op een slanke lage romp〉 een driehoekig zeil, breed aan de ra, spits beneden, +31 [32]
de eenvoudigste vorm van vaartuig een witte boldriehoek boven een zwarte lijn
〈- Of〉 Later dacht ik dat ik mij vergiste. De wereld was veranderd sinds het westelijk
paradijs, het kon een blad zijn een 〈-in zec〉 insect, een geestenschip. □ De heele
verdere dag bleef het aan de overkant tegen avond stak het opeens over en liep
een mijl van mij af op het strand.
Ik had het varen afgezworen, gehoopt dat de tocht over 't verdronken land met
Hsioe de laatste 〈- aanraking〉 zou zijn geweest, ik had een voldoening gehad toen
in Tschong King 〈- over het water〉 de olie het water overweldigde.

36
37

Doorhaling van mevrouw Kleissl.
Doorhaling van mevrouw Kleissl.

Het China van Slauerhoff

243
Maar nu was het een groote vreugde weer door het water te worden gedragen, de
stooten van de golven tegen rand en bodem te voelen en 't voorovertrekken van
het zeil, alles wat ik vroeger in verharde ijzeren vorm had gevoeld. □ De boot was
even leeg als de holte van het zeil, een boomstam die misschien 〈- al lan〉 sinds zijn
bewerking tot schip niet meer met menschenhanden in aanraking was geweest/?/
Maar op de voorsteven waren letterteekens gegrift die ik niet ontcijferen kon.
Ik ging op de bodem liggen en sliep spoedig in, vertrouwend 〈- dat〉 en mij veiliger
voelend dan op het leege strand met het woud nog in den rug.
Later werd de inscriptie mij verklaard met de wetenschap dat ze eigenlijk niet voor
mij bestemd was.
〈- Ee[n]veldheer van A〉 Erybates was na de volksplanting te hebben gesticht en
tegen aanvallen van buiten te hebben beveiligd op een dag over 't meer vertrokken
en niet teruggekeerd.
Eerst om hem te redden, later om zijn herinnering levendig te houden werd elke
dag een boot afgezonden eerst bemand, later leeg, de stroomingen van het meer
voerden meestal vanzelve terug het 〈- afzend〉 laten drijven van de boot was toen
ook al tot een 〈+ onbegrepen〉 ritus geworden[.], een van de weinige uit de oude tijd
overgebleven, daar Erybates en zij die met hem waren de herinnering aan hun
vroeger leven niet wilden bewaren. Toch hadden de nakomelingen hun helleensche
zeden 〈- bewaard〉 /weer teruggevonden, in hun rasherinnering of door later
gekomenen./
38
Op de booten werd 〈- nog altijd〉 een gebed aan Poseidon en een bericht aan
de afgedwaalde dat hij nog altijd welkom was bij de zijnen 〈- aa〉 aangebracht. □ Als
ik het had kunnen lezen zou mij dus eenige troost in eenzaamheid zijn geworden
maar de ontvangst zou mij dan nog meer hebben verwonderd.
Toen ik weer ontwaakte lag de boot, 's nachts teruggedreven, aan de andre oever
't was alsof ik een oceaan had overgestoken zoo anders zag de schepping eruit. □
Dit woud was open, de stammen waren slank en stonden ver van elkaar, de zon
scheen er in onder het groene dak, er waren geen andre dieren dan vossen en
vogels, in de verte zag ik een open plek daar moest de nederzetting zijn. □ Uit het
geboomte kwamen eenige mannen mij tegemoet. Houding en gelaat drukte eerst
verwachting, toen verbazing, toen teleurstelling uit.
Blijkbaar leek ik niet op de god die zij van de overkant verwachtten al kwamen in
hun eigen legenden de goden vaak als bedelaars op aarde.
Hun teleurstelling steeg toen zij merkten dat ik hen niet verstond.
Toch werd ik niet gevangen gehouden of terechtgesteld.
De bevolking was op de open plek bijeen. De oudste van hen die mij hadden
gevonden hield een toespraak, hij wees op mij, op 't luchtgewelf, de zon. □ Daarna
wachtte hij. Eindelijk stak uit een van de achterste rijen een man de hand op. Met
hem kon ik meegaan.
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Daarmee was mijn opname in Gandara 〈- een feit geworden〉 /geschied/ . Na een
40
paar dagen zag niemand naar mij om ik kon 〈- gaan〉 /bewegen/ waar ik wilde.
+
Nergens nog was het zoo vanzelve gegaan, ik werd niet vastgehouden,
+
opgesloten ik kon komen bij iedre samenkomst kreeg dadelijk een
[33]
Gandaragewaad, 〈- maa〉 leven kon ik zooals mij beviel in 't woud, aan de
meeroever, in de tempel kon ik toeven, maar niemand lette op mij en dit was een
grooter isolement dan opsluiting.
Eerst zag ik toe hoe zij leefden.
Zij werkten bijna allen lang en ingespannen, met de allerprimitiefste werktuigen,
van steen en van een soort metaal, dat ik niet kende, graan werd nog gemalen met
ronde steenen moeizaam uit een rots geslagen, met kleine en zwakke 〈- st〉 beitels
waarover men lachen moest en weenen tegelijk. □ Het losmaken 〈- en s〉 van een
maalsteen duurde langer dan het boren van een put in Tschong King, de mannen
werkten zoo ook aan ander huisraad, beploegden en bebouwden het land 〈- met〉
de vrouwen weefden het linnen voor de gewaden
□ De tempel op de landtong door 't meer omspoeld, aan een zijde soms
binnengestroomd, had niets afschrikwekkends men kon er in en uit evenals regen
〈- aa〉en zon aan alle zijden.
Zij hadden geen marmer voor zuilen, de dikste en zooveel mogelijk gladgeschaafde
pijnboomstammen droegen een halfgebroken driehoekige fries, waarop een man
in een strijdkar, Erybates? een kleine phalanx tegen een 〈- gr〉 dicht met troepen
bezette steile berghelling aanvoerde.
Rondom stonden beelden van grieksche 〈- en per〉 goden knapen en vrouwen en
enkele perzische, meest gebroken. Nu en dan werd op een platte offersteen een
schaap geofferd. Dat was, met het dagelijksch uitzenden van de boot dat doorging
of ik nooit was aangekomen, ik dacht er niet aan dat dit geringschatting voor mij
inhield, het eenige wat van godsdienst 〈+ en overgeleverde cultuur〉 was
overgebleven.
41
□ Tusschen namiddag en avond kwamen bijna alle/n,/ mannen en vrouwen op
het strand en gaven zich over aan de spelen waarin zij lust hadden Een enkele keer
werd een wedkamp gehouden en de winnaar bekranst.
Men zag dat zij behagen in het leven schiepen, hun tred over 't zand was licht en
zwevend, hun gezangen gerythmeerd, stijgend naar het einde. plotseling afgebroken,
nimmer smachtend en treurend uren lang herhaald.
Maar ze riepen wel bij 't spel maar spraken uiterst weinig met elkaar, jonge mannen
stonden soms aan de rand van 't water te discussieeren, maar braken spoedig af
alsof ze niet verder wisten, soms bleef een turend naar de overkant staan alsof hij
weg wilde maar niet wist hoe of waarheen eenmaal kwam een bij mij om te hooren
van de andre landen van de aarde maar ik kon hem niets verklaren.
Ik nam deel aan werk en maaltijden was 's avonds toeschouwer aan de rand van
het melodieuze meer en het toegenegen bosch, bij de samenleving van het heele
volk maar
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kon geen behagen vinden in dit leven van rustige lusten. waarin een deel mij wilde
opnemen een ander niet zoodat ik in ledig bleef.
Ook hier was de liefde het eenige middel om zich met een ander menschelijk
wezen te verstaan waar taal en gemeene belangen in gebreke bleven.
De nieuwsgierigheid van de vrouwen naar de eenige man die niet uit hetzelfde
land en een bekend gezin voortkwam zooals zij was mijn machtige bondgenoot. □
Kalinna wierf om mij, Rhodocleia hield zich achteraf.
Er bloeiden weinig bloemen in Gandara Alleen velden groote violen 〈- met donkere
kleuren〉 tusschen kust en bosch in 〈- weelderige〉woekerende menigte.
Op een avond ging de zon zoo onder dat hun donkere kleuren papaverrood
werden. □ Ik lag toe te zien een dergelijk gevoel als in het westelijk paradijs van
hopelooze uitkomstlooze weelde overstelpte mij. Ik wilde opstaan en weggaan,
42
waarheen de steppe in, was 〈- a〉/A/ndara ergens gelegen?
+
Bij een balspel kwam Rhodocleia in mijn nabijheid en verloor haar evenwicht.
+
ontwrichtte haar enkel 〈- en〉 Ik legde haar zacht neer en verbond haar voet.
[34]
□ Na enkele dagen bezocht ik haar 's nachts.
43
Bij haar was het anders dan bij alle vorigen, die zochten zich zelf [of] /,/ dienden
een belang of gaven liefde om loon als een goed aangeleerd en nauwkeurig
toegepast systeem.
44
Bij haar voelde ik mij voor 't eerst niet 〈- even〉 alleen blijven verloor mijn zelf
herhaalde malen met angst wel maar ook met ongekend genot. □ Als ik wilde kon
ik met haar als een dubbelwezen verder leven.
En toch had zij een zoo duidelijke niet ontwijkende maar sterk sprekende op mij
toekomende verschijning: onder de haarwrong de nek, haar borsten verwant aan
haar sterke schouders hieven het kleed zooals de knieën de rand van 't gewaad en
gaven uitdrukking aan haar gestalte zooals de 〈- tr〉oogen aan 't gelaat, oogen die
mij niet bespiedden tusschen halfgeloken oogleden maar mij aanzagen open en
blauw, haar uitleverend, mij inroepend tot haar.
□ De ban van eenzaamheid tusschen de menschen was opgeheven, later voegde
ik mij met haar bij de werkenden en feestvierenden, en het leven was liefelijk en
behaaglijk overdag in de zon tusschen woud en meer, 's nachts in een open vertrek
in warm donker met haar samen niet op een smalle strakke mat maar een breed
rustbed.
Ik geloof dat dit was wat andre stervelingen het geluk op aarde noemen, terwijl
zijzelf door haast en begeerte er steeds voorbijgrijpen had ik het, bij ongeluk ten
einde rampen tot het uiterste gedreven was ik erbij terecht gekomen. Maar om er
mijn verder leven door te brengen, mijn einde rustig af te wachten, daarvoor was
het voor mij te laat. Alles wat ik tot en met Tschong King had beleefd zou mij nog
wel met rust hebben
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gelaten maar daarna was de dood te diep in mijn leven doorgedrongen en reikte
mijn leven al te ver in de dood.
In een idylle te wachten op het einde dat vreesloos is en schoon als een leege
zomerlucht, daarvoor was ik zelf te veel een schepping geworden van verschrikkingen
vervuld.
En gaandeweg nam mijn onvoldaanheid met het leven in Gandara weer de
gedaante aan van verlangen naar het land der Sneeuwen.
Toch bleef ik nog lang terwijl het mij al sterker trok, geen menschelijk wezen was
mij zoo na geweest als Rhodocleia en ik ging eerst toen ik zeker was dat er leven
van mijn leven zou blijven bij haar. Ik hoopte dat het daardoor geheel haar leven
zou worden en dat mijn roep in Gandara zou zijn uitgestorven tegen de tijd dat het
zelfbewustzijn van het kind, Rhodocleia's kind ontwaakte, zoodat geen spoor van
mijn bestaan in zijn levenslust verderfbrengend zou kunnen kiemen.
Enkele mannen brachten mij weg tot aan de rand van de bergpassen tusschen
het land der Sneeuwen en het rijk van het midden. Ik zag nog even om of Wan
Tschen mij nog wenken zou maar hij was er niet, de sneeuwvelden lagen leeg 〈neer〉weg te hellen ik zag zelfs geen klooster of tent.
En ik 〈- trok〉/ging/ weer het rijk binnen waar ik verder zou blijven rondtrekken
zonder mij nog ergens op te houden tot het einde, europeanen vermijdend de
chineezen niet meer trachtend te naderen tot ik ergens liggen bleef tusschen beide
in, een tijd in de steppen een tijd in de steden, soms meereizend met een karavaan
soms de stroomen met een breede jonk bevarend.
En verder nam ik geen deel meer aan het leven op aarde.
Voor hen die dat wel doen kan het maar een zin hebben andre levens 〈+
verwekken of〉 voortbrengen zooveel mogelijk, of andre levens verdelgen bij menigten.
plaats makende voor andren komenden.
De bewoners van het rijk hebben deze zin begrepen en behouden, zij brengen
voort en verdelgen, zien onbewogen kindren 〈- bewogen〉 /geboren/ worden,
landstreken verwoesten, legers elkaar vernielen 〈+ bloedverwanten sterven〉 en
vieren feest bij begrafenissen en bruiloften.
+
Ik had de zin grootendeels ondanks mijzelf, door mijn lotgevallen volbracht, mij
bevrijd uit de samenzwering van afstamming en belagende geesten en verwekt +[35]
tot de smalle rest van een eigen bestaan. □ Ik hoefde mij niet voortijdig te
verwoesten.
Een lage lange bergrug liep terug naar 't land der Sneeuwen, de top waartegen
ik had opgezien rondde zich op het eind, de zon lag er naast, het was niet groot en
overweldigend, niet meer dan een pijp met de lange steel en 't lampje dat er naast
45
gloeit. En de wolken dreven erboven als de rook die de gelukzalige heeft geademd.
Ook dat begeerde ik niet meer.
Ik zou soms terugverlangen naar het kind dat in de idylle opgroei〈- de〉t. naar,
naar Wan Tschen, weer in jarenlange meditaties verzonken of in 〈- h〉stage strijd
tegen het geestenleger.
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Zou hij mij niet als ik mijn jaren in het rijk had rondgezworven ergens opwachten?
Het had geen zin, de demonen die mij belaagden had ik overwonnen, tegen hen
die hij bestreed was ik machteloos. Toch verlangde ik naar hem als mijn laatste
metgezel. Maar wellicht gaan in het rijk vele schimmen rond zooals ik, en zullen wij
elkaar menschelijk begroeten, in berookte herbergen bijeenzitten om slechte maar
warme wijn gedachten wisselen en inschriften lezen die vroeger voorbijtrekkenden
daar in de muren hebben gegrift, die de tijd niet kan uitwisschen en waaraan de
levenden zich nooit zullen vergrijpen. □ Zoo zal het verder niet eens zoo eenzaam
zijn en zal ik tenslotte, niet alleen Tai Hai en Tschong King maar ook 〈+ het westelijk
paradijs〉 Rhodocleia en Gandara vergeten en zal er niet eens rouw overblijven dat
ik geen andre zin dan mijzelve vond voor mijn leven op aarde.
Ik hoop alleen dat ik zal overgaan, niet zittend in een zaal of op de rand van een
ravijn turend naar een verre bergtop onder bewegelooze wolken, maar onderweg,
op marsch door de bergen of drijvend op een rivier.
Misschien zal ik dan toch in de vaart het land van Wan Tschen bereiken om daar
de strijd voort te zetten van hem die niet kan sterven noch deelen het kommer- en
vormloos bestaan van de ware onsterfelijken.

Commentaar
In het tweede gedeelte van Het leven op aarde wordt de lama Wan Tsjen meer en
meer de centrale figuur naast Cameron. Hij blijkt Camerons goeroe te zijn geworden.
Op verzoek van Kia So is hij als tulpa, maar onzichtbaar, aanwezig bij de ontvangst
van de vreemdelingen in Tsjong King (cf. de commentaar bij document C-V). Vanaf
de demonstratie van het radiotoestel neemt hij persoonlijk deel aan de
gebeurtenissen. Lama's van het formaat van Wan Tsjen worden op blad [28] van
document C-VII (dat is Verzamelde Werken, VI, blz. 218) tulka's genoemd, wat een
verschrijving moet zijn voor tulkous. Zowel deze Tibetaanse woorden, als ook de
naam zelf van Wan Tsjen zijn afkomstig uit het boek van Alexandra David-Neel,
Mystiques et magiciens du Thibet.
Op blz. 109-124 van haar boek wordt de tulkou uitgebreid behandeld. Direct hierop
aansluitend, op blz. 125-148, gaat David-Neel in op het verschijnsel van de tcheud.
Deze termen komen beide ook voor in document C-VII, de eerste zoals gezegd op
blad [28], de tweede op blad [30]. In verband nu met de tcheud vertelt Alexandra
David-Neel, op blz. 131-132, over haar ontmoeting met de heremiet Wantchén.
Maar eerst de tulkou. David-Neel zegt hierover onder meer:
‘D'après la croyance populaire, un tulkou est soit la réincarnation d'un saint ou
d'un savant défunt, ou bien l'incarnation d'un être autre qu'humain: dieu, démon,
etc.
‘Le nombre des tulkous de la première catégorie est de beaucoup la plus
nombreuse [sic].’ (blz. 110-111)
De tcheud is een rite die ten doel heeft de demonen te bezweren. De officiant
biedt in trance zijn lichaam de demonen aan als voedsel, beleeft ook dat hij wordt
verscheurd, en leert zodoende - tenzij hij aan deze beleving ten onder gaat - dat de
demonen een
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illusie zijn, voortgekomen uit zijn eigen angsten, en daarom kunnen worden
overwonnen, dat wil zeggen dienstbaar gemaakt. Aan de ene kant immers is, volgens
het tantristisch boeddhisme, de ons omringende wereld geen werkelijkheid, maar
een illusie, ze bestaat alleen in onze voorstelling; aan de andere kant behoudt ze
voor de nog niet verlosten een zekere geldigheid. Onze geestelijke energie kan
verschijnselen van allerlei aard oproepen, waaronder de demonen van onze angst;
vervolgens kunnen deze verschijningen vat krijgen niet alleen op hun verwekker,
maar ook op anderen: de geestelijke energie verschaft aan de wereld haar
(voorbijgaande) realiteit. (Cf. de commentaar bij document C-V naar aanleiding van
de tulpa.) Alexandra David-Neel:
‘Malgré leur aspect parfois grotesque ou même repoussant, à notre sens, ces
rites visent des buts utiles ou élevés tels que: affranchir de la peur, susciter des
sentiments d'extrême charité, conduire au détachement complet de soi et, finalement,
à l'illumination spirituelle.
‘Le plus fantastique d'entre eux, dénommé tcheud (“couper”, “supprimer”) est une
sorte de “mystère” macabre joué par un seul acteur: l'officiant. Il a été si savamment
combiné pour terrifier les novices qui s'y exercent que certains sont frappés de folie
ou de mort subites au cours de sa célébration.
‘Avant que lui soit conférée l'initiation, sans laquelle tcheud ne peut être pratiqué
avec fruit, le disciple doit, souvent, subir diverses épreuves préparatoires. Celles-ci
varient suivant le caractère et le degré d'intelligence de ceux à qui elles sont
imposées.’ (blz. 126)
‘Ce sont des idées de ce genre qui ont dicté le choix des endroits propres à la
célébration de tcheud. Ceux-ci: - cimetières ou sites sauvages capables de produire
l'effroi, - sont jugés préférables s'il existe à leur sujet une légende terrifiante ou si
un événement tragique y a vraiment eu lieu.
‘La raison de cette préférence est que l'effet du rite ne dépend pas seulement
des sentiments éveillés dans l'esprit du célébrant par les macabres paroles liturgiques
ou le décor naturel impressionnant dans lequel il les prononce. Il s'agit, surtout, de
mettre en mouvement les forces mystérieuses ou les êtres conscients qui, d'après
les Thibétains, existent en de tels lieux, soit comme résultat des actes qui y ont été
accomplis, soit comme celui de la persistante concentration de pensée de nombreux
individus, sur des faits imaginaires.’ (blz. 132)
De volgende passage is door Slauerhoff grotendeels aangestreept:
‘(...) la partie essentielle du rite consiste en un banquet qui peut être sommairement
décrit comme suit:
‘Le célébrant souffle dans le kangling (la trompette faite d'un fémur humain)
conviant les démons à la fête qui se prépare.
‘Il imagine une déité féminine qui personnifie sa propre volonté. Celle-ci s'élance
hors de sa tête, par le sommet du crâne, tenant un sabre à la main. D'un coup
rapide, elle lui tranche la tête. Puis, tandis que des troupes de goules s'assemblent,
dans une attente gourmande, elle détache ses membres, l'écorche, et lui ouvre le
ventre. Les entrailles s'en échappent, le sang coule à flot et les hideux convives
mordent, déchirent et mastiquent bruyamment, tandis que l'officiant les excite à la
curée par les paroles liturgiques:
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‘“Pendant d'incommensurables périodes de temps, au cours d'existences répétées,
j'ai emprunté à des êtres sans nombre - aux dépens de leur bien-être et de leur vie
- ma nourriture, mon vêtement et toute espèce de services pour entretenir mon
corps en santé, en joie et pour le défendre contre la mort.
‘“Aujourd'hui, je paie mes dettes, offrant, pour être détruit, ce corps que j'ai tant
aimé et choyé.
‘“Je donne ma chair à ceux qui ont faim, mon sang à ceux qui sont altérés, ma
peau pour couvrir ceux qui sont nus, mes os comme combustible à ceux qui souffrent
du froid.
‘“Je donne mon bonheur au malheureux et mon souffle vital pour ranimer les
mourants...
‘“Honte à moi, si je recule devant ce sacrifice. Honte à vous tous si vous n'osez
pas l'accepter.”
‘Cet acte du drame est appelé le “banquet rouge”. Il est suivi par le “banquet noir”
dont la signification mystique n'est révélée qu'à ceux des disciples qui ont reçu une
initiation du degré supérieur.
‘La vision du diabolique festin rouge s'évanouit, les rires et les cris des goules
s'éteignent. La solitude complète dans les ténèbres et le silence succèdent à la
sinistre orgie, et l'exaltation causée par son sacrifice dramatique s'abat, peu à peu,
chez le célébrant.
‘Il doit imaginer, maintenant, qu'il est devenu un petit tas de restes carbonisés,
émergeant d'un lac de boue noire - la boue des souillures spirituelles qu'il a
contractées et des mauvaises actions qu'il a accomplies pendant d'innombrables
vies successives dont l'origine se perd dans la nuit des temps.
‘Il faut qu'il comprenne que l'idée de sacrifice qui vient de l'exalter n'est qu'une
illusion, née d'un orgueil aveugle, dénué de fondement. En réalité, il n'a rien à donner
parce qu'il n'est rien.
‘Le renoncement silencieux de l'ascète qui rejette l'ivresse vaniteuse engendrée
par l'idée de sacrifice, clôt le rite.’ (blz. 133-135)
Deze passages zijn interessant, omdat zij waarschijnlijk mede het materiaal
hebben geleverd waaruit Slauerhoff het motief van de ‘demonie’ in zijn roman heeft
gevormd. Hoe belangrijk dit materiaal voor hem was, blijkt wel hieruit, dat hij er ook
de figuur van Wan Tsjen aan heeft ontleend. Even vóór de door Slauerhoff
aangestreepte passage, hierboven geciteerd, schrijft David-Neel:
‘(...) Mais tous les phénomènes perçus par les célébrants de ces rites doivent-ils
être classés parmi les hallucinations? Les Thibétains affirment que non.
‘J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un ermite de Ga (Thibet oriental), nommé
Kouchog Wantchén [Kouchog: van eerbied getuigende titulatuur], des cas de mort
subite survenue pendant les évocations d'esprits malfaisants.
‘Ce lama ne paraissait guère enclin à la superstition et je crus qu'il allait
m'approuver lorsque je lui dis:
‘- Ceux qui sont morts, sont morts de peur. Leurs visions sont l'objectivation de
leurs propres pensées. Celui qui ne croit pas aux démons ne sera jamais tué par
eux.
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‘A mon grand étonnement, l'anachorète répliqua d'un ton singulier:
‘- D'après vous, il doit suffire aussi de ne pas croire à l'existence des tigres pour
être certain de ne jamais être dévoré par l'un d'eux, si l'on passe à sa portée.
‘Et il continua:
‘- Qu'elle s'opère consciemment ou inconsciemment, l'objectivation des formations
mentales est un procédé très mystérieux. Que deviennent ces créations? Ne peut-il
pas se faire que comme les enfants nés de notre chair, ces enfants de notre esprit
échappent à notre contrôle et qu'ils en viennent, soit avec le temps, soit
soudainement, à vivre d'une vie propre?
‘- Ne devons-nous pas aussi considérer que s'il nous est possible d'engendrer
ceux-ci, d'autres que nous possèdent le même pouvoir et, si de tels tulpas (créatures
magiques) existent, est-il extraordinaire que nous prenions contact avec eux, soit
par la volonté de leurs créateurs, soit parce que nos propres pensées ou nos actes
produisent les conditions requises pour que ces êtres manifestent leur présence et
leur activité.
‘- Comme comparaison, imaginez une rivière et, à quelque distance de sa rive,
une pièce de terre sèche où vous demeurez. Les poissons ne s'approcheront jamais
de votre habitation. Mais creusez un canal entre la rivière et l'endroit où vous vivez
et, au bout de ce canal, un étang. Alors, avec l'eau qui coulera et remplira ce dernier,
les poissons viendront aussi de la rivière et vous pourrez les voir nager devant vous.
‘- Il faut se garder d'ouvrir des “canaux” à la légère. Peu de gens se doutent de
ce que contient le grand fond de l'univers qu'ils mettent en perce inconsidérément.
‘Et, plus légèrement, il conclut:
‘- Il est nécessaire de savoir comment se défendre contre les “tigres” dont on est
le père et, aussi, contre ceux que d'autres engendrent.’ (blz. 130-132)
Deze passage maakt tevens de verschrijving begrijpelijk, die Slauerhoff beging
op blad [28] van document C-VII. Kennelijk is Wantchén een tulkou, een begrip dat
vlak vóór de tcheud door David-Neel wordt besproken. In zijn gesprek met David-Neel
gebruikt Wantchén zelf het woord tulpa (magisch opgeroepen verschijning).
Slauerhoff nu moet bij het schrijven van blad [28] deze beide woorden, misschien
vaag, in het hoofd hebben gehad; in ieder geval heeft hij zijn bron daarbij niet
geraadpleegd. Hij verwarde beide woorden en liet ze samenvloeien. Ook bij het
schrijven aan document C-V ging hij slordig te werk. Ook daar verwarde hij de termen
en schreef tulpa waar tulkou was bedoeld, waarschijnlijk juist doordat hij zich tulpa
herinnerde uit het betoog van Wantchén. Omgekeerd zijn het deze vergissingen,
die het waarschijnlijk maken dat de figuur van Wan Tsjen uit de roman is ontleend
aan het boek van David-Neel.
Vanaf het moment dat Cameron Tsjong King binnenkomt, begint er een geheimzinnig
contact te ontstaan tussen Wan Tsjen en hem.
Als Cameron nog maar kort bij Velho is gehuisvest, staart hij verlangend naar de
besneeuwde bergtop in de verte: ‘Maar was ik het zelf die dit wilde?’ (Verzamelde
Werken, VI, blz. 163; niet in een document overgeleverd.)
Wanneer hij de lampen uit de tempel heeft bemachtigd en verborgen, voelt hij
‘geen
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vreugde of verlichting meer, alleen een vreemd ijl gevoel, of het mij eigenlijk niet
meer aanging, of het al voorbij was.
‘〈- En of ik een nieuwe kennis had gekregen.〉
‘Of er iemand in Tschong King aanwezig werd, die ik nooit had gezien, wiens
lichamelijke gedaante ik niet kende, wiens taal en gedachtengang de mijne niet
was, en die zich nu mijn lot had aangetrokken.
‘〈- Het tegendeel dus was zijn bestaan van dat van Ngan Tse.〉
‘Was hij het ook die het naar de tempel had geleid?’ (Document C-IV, blad 30;
cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 188-189, welke tekst hier gelijk is aan die van
document C-VII.)
Wanneer Cameron een korte inleiding houdt voordat hij zijn radiotoestel
demonstreert, ziet hij Wan Tsjen op de voorste rij onder zijn gehoor zitten:
‘Dit moest de man zijn die onzichtbaar tusschen de Toe Tsjoen en Kia So had
gezeten; ik zag dat hij alles wist - van begin tot eind.
‘〈- Zou hij mij goedgezind zijn zooals de Toe tsjoen, of giftig vijandig zooals Kia
So?〉
‘En zou het niet zijn aanwezigheid zijn die ik eerst vaag en ver, de laatste dagen
hoe langer hoe sterker had gevoeld - zoodat hij eindelijk zichtbaar voor mij zat?’
(Document C-IV, blad 42; cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 195-196, met vrijwel
dezelfde tekst als document C-VII.)
Misschien hoort hier ook de ingeving bij, die Cameron krijgt, om de boormeesters
op te dragen op de plek waar hij heeft gezeten te gaan boren: ‘Ik gaf aan een
opwelling gehoor (...)’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 182; deze zin komt ook al voor
in document C-VI, op blad [7], niet echter in document C-IV).
Ook dit gedachtencontact, deze telepathische leiding van de kant van de goeroe,
wordt door David-Neel behandeld:
‘La télépathie est l'une des branches de la science secrète des Thibétains. Elle
semble remplir dans les hautes régions du “Pays des Neiges” le rôle que la
télégraphie sans fil joue depuis peu en Occident.’ (blz. 231)
De interpretatie die H.A. Gomperts heeft gegeven van de marconist in Het
verboden rijk: ‘the wireless operator here obviously has to be taken as a symbol for
a writer, reduced to a mechanical instrument’ (zie de commentaar bij document B-I,
blad [2]), zou dus voor wat betreft Het leven op aarde kunnen worden uitgebreid.
David-Neel gaat dan verder:
‘Les maîtres mystiques déclarent que celui qui aspire à devenir habile dans l'art
de la télépathie doit être à même d'exercer un contrôle parfait sur son esprit, de
façon à pouvoir produire à volonté la puissante concentration de pensée sur un
unique objet, d'où dépend la réussite du phénomène.
‘Le rôle de “récepteur” conscient, toujours prêt à vibrer au choc subtil des ondes
télépathiques, est considéré comme presque aussi difficile que celui de “poste
émetteur”. Tout d'abord, celui qui veut devenir “récepteur” doit avoir été “accordé”
avec celui dont il attend plus spécialement des messages.’ (blz. 232)
‘Certains ermites contemplatifs sont parvenus à saisir les messages télépathiques
de leur guide spirituel sans s'y être entrâinés systématiquement. Ce fait est considéré
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comme un effet de la profonde vénération qu'ils lui ont vouée. Un nombre plus
restreint de mystiques passent pour être, spontanément, devenus capables d'émettre
des messages.’ (blz. 233)
‘Il paraît prouvé que ces grands contemplatifs peuvent, à volonté, communiquer
par télépathie avec leurs disciples, et certains disent même avec n'importe quel être
animé; mais (...) leur pouvoir est tenu pour un résultat accessoire de leur profonde
connaissance des lois psychiques et de leur perfection spirituelle.
‘Il est dit que lorsque, par l'illumination résultant de ces investigations mentales,
l'on a cessé de considérer soi-même et “autrui” comme des entités absolument
distinctes et dépourvues de point de contact, la télépathie devient facile.’ (blz. 236)
Volgens David-Neel moet de ‘leerling’ dus reeds enigermate ingewijd zijn in de
geestelijke wereld van de lama's, wil hij in staat zijn de berichten van zijn goeroe
op te vangen. Dit nu is inderdaad met Cameron het geval. Hiervan getuigt Kia So
in zijn brief aan Wan Tsjen, waar hij over Cameron schrijft: ‘Zoo zien de anachoreten
er uit, die na drie jaren afzondering in het duister hun kluis nog éénmaal verlaten,
nog éénmaal het aardsche leven proeven, waarna zij zich afwenden en voorgoed
ondergaan.’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 135; ook in document C-VI.)
Een tweede blijk van Camerons innerlijke groei als toekomstige volgeling van
Wan Tsjen wordt gegeven in het verhaal van de ontvangst van de vreemdelingen
door de Toe Tsjoen van Tsjong King. Cameron is daar de enige die de onzichtbare
aanwezigheid van Wan Tsjen kan waarnemen, in een op een trance gelijkende
bezwijming (Verzamelde Werken, VI, blz. 157-158).
Het gebied waar Wan Tsjen vandaan komt en waarheen Cameron zich later begeeft,
wordt in de documenten het land der Sneeuwen genoemd. Ook deze benaming is
afkomstig uit het boek van David-Neel. Al direct aan het begin van de ‘Préface’,
geschreven door A. d'Arsonval, staat: ‘Pour nombre d'Occidentaux, le Thibet est
enveloppé d'une étrange atmosphère. Le “Pays des Neiges” est pour eux la patrie
du Mystérieux, du Fantastique, de l'Impossible.’ Verderop in het boek wordt deze
naam nog vele malen gebruikt. In document C-VII is hij zonder meer vernederlandst,
in de meervoudsvorm, pas in Forum en in de boekuitgave luidt de vertaling het Land
der (of van de) Sneeuw.
Het is opmerkelijk, dat noch in de roman, noch in de documenten dit gebied Tibet
heet. Wel wordt in document C-IV Wan Tsjen nog herhaaldelijk de Tibetaan
genoemd, maar deze aanduiding blijkt vervolgens stelselmatig te zijn weggewerkt.
Daar begint Slauerhoff al mee in document C-IV. Ongetwijfeld is dit gebeurd om de
term ‘het land der Sneeuwen’ volledig zijn symbolische betekenis te geven. Deze
handelwijze sluit aan bij hetgeen we al meer dan eens hebben opgemerkt over
Slauerhoffs eigenzinnige geografie van China.
In verband hiermee kan nog gewezen worden op de titel van het eerste deel van
de trilogie, Het verboden rijk, wat aanvankelijk waarschijnlijk zelfs de titel voor de
gehele trilogie had moeten zijn (cf. document B-III). Natuurlijk heeft Slauerhoff heel
goed geweten, dat dit eigenlijk de aanduiding was voor Tibet, en niet voor China.
In Mystiques et magiciens du Thibet treffen we haar verscheidene malen aan: ‘la
terre
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interdite’ (blz. 23), ‘le sol interdit’ (blz. 86), ‘le pays interdit’ (blz. 78). Vooral in Voyage
d'une Parisienne à Lhassa (1927) wordt ze veel gebruikt, maar er zijn geen
aanwijzingen dat Slauerhoff ook dat boek heeft gelezen. Sinds lang was Tibet voor
alle vreemdelingen verboden gebied; wie er zich in waagde, werd onmiddellijk over
de grens gezet. Alleen in vermomming is het sommigen gelukt in het land door te
dringen.
Dat Slauerhoff deze bijnaam voor Tibet heeft gebruikt als titel, wijst andermaal
op de symbolische strekking van de trilogie. Niet China is ‘het verboden gebied’,
maar het land als zodanig, als tegenstelling van de zee, dat in ‘het Land der Sneeuw’
zijn ‘hoogste’ uitdrukking vindt. (Zie hiervoor ook het artikel van Dina van
Berlaer-Hellemans, ‘Slauerhoffs “Reisverhalen”: een poging tot interpretatie’, in
Spiegel der Letteren, XIX (1977), nr. 2, vooral blz. 133-139; voorts W. Blok, ‘Het
China van Slauerhoff’, in Juffrouw Idastraat 11. Huisorgaan van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, VII (1981), nr. 3, vooral blz. 10-12.)
Wanneer de ramp zich over Tsjong King heeft voltrokken, begeeft Cameron zich
naar, of in de richting van ‘het Land der Sneeuw’. In de oorspronkelijke opzet (zie
document B-I, blad [1]) wordt dit de ‘ideële tocht naar het binnenland’ genoemd. In
het slot van Hoofdstuk XVI en in de ‘Epiloog’ uit Het leven op aarde is het begin van
deze oorspronkelijke opzet waarschijnlijk verkort uitgewerkt.
Wat moeten we hierbij verstaan onder ‘ideëel’? Het kan hier niet de bedoeling
zijn een zo volledig mogelijke interpretatie van de ‘Epiloog’ te geven. We moeten
ons beperken, zoals we tot nu toe steeds hebben gedaan, tot een analyse van de
teksten in verband met Slauerhoffs bronnen, uiteraard voor zover deze voor ons
achterhaalbaar zijn gebleken. Deze bronnen zijn door Slauerhoff gebruikt als
materiaal, om er een roman van te maken. Dat wil zeggen, dat de gegevens eruit
niet zonder meer in de roman zijn overgebracht. Ze zijn geselecteerd, met het oog
op hun bruikbaarheid. In de roman hebben ze een andere functie gekregen dan ze
in de bron vervulden, en daarmee (vaak) een andere betekenis. Niettemin blijft
overeind staan, dat Slauerhoff ze voor selectie heeft waardig gekeurd, dat hij er
kennelijk door getroffen is geweest. En daarmee vertonen ze een zeker belang,
juist ook met het oog op een uiteindelijk bredere interpretatie van de romans. We
zullen dan ook trachten de term ‘ideëel’ in te vullen voor zover de bronnen daartoe
aanleiding geven. Een interpretatie vanuit de gehele roman, en vanuit het oeuvre,
zal aan deze invulling noodzakelijk andere accenten, zo niet een andere strekking
verlenen. Zònder deze invulling vanuit de bronnen echter loopt de interpretator
gevaar enige door Slauerhoff mogelijk bedoelde accenten en betekenissen over
het hoofd te zien.
In de documenten C-IV en C-V is het niet duidelijk hoe Cameron aan de ramp
ontkomt. ‘En zoo was hij de brand ontkomen, hoe wist hij niet. Misschien had hij
zijn halve leven wel achtergelaten op de eenzame wachttoren, steeneiland in de
vuurzee, misschien had de Toe Tsjoen gelijk als hij hem zag.’ (document C-V)
Cameron is op weg naar ‘een bergtop waarnaar hij vroeger had gestaard en die
hem op 't laatste moment als reisdoel was ingevallen, toen hij al dacht op aarde
niets meer te zoeken te hebben.’ (ibidem) Over dat ‘laatste moment’ vernemen we
verder niets. Gezien
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hetgeen de Chinezen overkomt, een uiterst vage beschrijving. De zinsnede
‘misschien had de Toe Tsjoen gelijk als hij hem zag’ (die, aan het eind van de
bladzijde, de indruk wekt niet geheel af te zijn), is zelfs mysterieus. Is Cameron dus
tòch omgekomen?
In document C-VII staat het iets uitgebreider: ‘hij klom naar beneden om de lont
te verleggen (...). Op dat moment had de mijn besloten, toch maar te ontploffen.’
Of Cameron zich op het moment van de ontploffing op het desbetreffende muurstuk
bevindt, wordt niet duidelijk. De Toe Tsjoen overweegt in ieder geval: ‘De vreemdeling
(...) was verdwenen, ondergegaan met het door hem ontketend geweld, en ook dat
was een reden tot opluchting.’ (blad [20]) Maar hij vergist zich: ‘En de vreemdeling,
die door de ontploffing teruggeworpen was en gekneusd en verdoofd met moeite
op de wachttoren was teruggekomen, had deze ook verlaten. Terwijl hij
stervensbereid was, viel hem de bergtop in waarnaar hij vanuit de stad had gestaard,
en een woord dat hij vroeger eens ergens had gehoord, luidend: Het westelijk
paradijs, als reisdoel, toen hij dacht op aarde niets meer te zoeken te hebben. En
dat had hem door de walm over de gracht en de geblakerde steppe heen gebracht.’
(blad [21]) De mysterieuze zinsnede is verdwenen, maar de wonderlijke ontsnapping
is gehandhaafd: op wonderbaarlijk snelle wijze moet Cameron, niet erg geschokt
bovendien, de gracht overgestoken èn de steppe doorgetrokken zijn.
In de roman luidt de toedracht weer anders. Daar bevindt Cameron zich wel
degelijk op het op te blazen muurstuk: ‘Hij liep naar het midden van het ontruimde
deel van den muur’ (blz. 207). Weer denkt de Toe Tsjoen, dat de vreemdeling ten
gevolge van de explosie omgekomen is, maar hij vergist zich: ‘De vreemdeling was
door de ontploffing naar den overkant van de gracht geworpen, gekneusd en
verdoofd, en had toen hij bijkwam, besloten te blijven liggen en zijn verderen dood
af te wachten. Hij had op aarde niets meer te zoeken. (...) Hij stond op, het gaan
viel hem gemakkelijk (...)’ (blz. 210).
Het klinkt allemaal erg onaannemelijk. Hoe is het mogelijk dat iemand zo iets
overleeft en er dan bovendien zo goed van afkomt? Het vage in de beschrijving uit
de documenten C-IV, C-V en C-VII geeft al te denken. Bij nauwkeuriger lezing echter
wordt het duidelijk dat Cameron de explosie inderdaad niet zo maar overleeft. In de
roman staat niet dat Cameron ‘zijn dood’ afwacht, maar ‘zijn verderen dood’. En
met het landschap is plotseling iets vreemds aan de hand: ‘(...) zag hij den bergtop
vóór zich waarheen hij vroeger had gestaard, nu met een rooden gloed overtrokken,
niet van avondrood.’ En als hij opstaat, valt het gaan hem gemakkelijk ‘alsof hij niet
een helling op maar af liep’; toch begeeft hij zich de bergen in!
In de ‘Epiloog’ worden deze aanwijzingen voortgezet, zowel in de romantekst als
in document C-VII. ‘Ben ik niet met hen meegestroomd over het land, zou ik anders
ooit dit gevreesde vreemde element hebben bereikt? En een anderen dag, ik weet
niet meer in welk seizoen, in welk jaar, want in de stilte na de rampen zijn alle jaren
gelijk (...), bereikte ik tegen den avond den bergtop (...).’ ‘En toch, hoe onwrikbaar
de bodem ook scheen, nog voelde ik mij er mee in de ruimte zweven. Kon ik dan
ook hier niet, zelf eindelijk tot stilstand gekomen, het leven van de aarde aan mij
voorbij laten trekken voordat het gedaan was, met mijn lichaam de sensatie genieten
waarvoor de andere menschen leven?’ (blz. 211) En de snelheid waarmee hij zich
voortbeweegt, is wel heel
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groot en lijkt op die van de ‘loung-gom-pa’ Wan Tsjen (cf. de commentaar bij
document C-V).
Er zijn, op het niveau van de concrete handeling, in eerste instantie twee
mogelijkheden. Òf Cameron blijft bewusteloos liggen, en alles wat hij in het vervolg,
in de ‘Epiloog’, meemaakt, beleeft hij in die toestand van bewusteloosheid, in een
droom; òf hij is wel degelijk overleden, en het vervolg beschrijft wat hem ná zijn
sterven overkomt. In het eerste geval mag men veronderstellen, dat Cameron pas
aan het eind van de ‘Epiloog’ weer bij kennis komt: ‘En ik ging weer het rijk binnen
(...)’ (blz. 222; we kiezen de romantekst tot uitgangspunt van onze overwegingen;
hoe de Gandhâra-episode uit document C-VII erin past, komt verderop ter sprake).
De tweede opvatting dwingt tot de conclusie, dat Slauerhoff hier op enigerlei wijze
het reïncarnatieproces heeft willen weergeven. Het volgende leven van Cameron
vangt dan aan bij diezelfde woorden: ‘En ik ging weer het rijk binnen (...).’
Voor de tweede opvatting pleiten een paar zinsneden aan het slot, die binnen de
eerste interpretatie moeilijk zijn onder te brengen: ‘Ik had den zin (...) volbracht, mij
bevrijd uit de samenzwering van afstamming en belagende geesten en verwekt tot
de smalle rest van een eigen bestaan’; ‘Maar wellicht gaan in het rijk vele schimmen
rond zooals ik, en zullen wij elkaar menschelijk begroeten (...)’; en de slotzin:
‘Misschien zal ik dan toch in de vaart het land van Wan Tsjen bereiken om daar den
strijd voort te zetten van hem die niet kan sterven noch deelen het kommer- en
vormloos bestaan van de ware onsterfelijken.’
We kunnen echter ook nog een derde mogelijkheid overwegen, een combinatie
van de beide andere. Cameron raakt zozeer buiten kennis, dat hij ten dode
opgeschreven is. In deze toestand heeft hij een doodservaring, zoals sommigen
wel hebben die door de artsen al opgegeven zijn. Zij zijn klinisch dood. Het sterven
maken zij in essentie inderdaad mee, maar desalniettemin keren zij terug uit het
bereik van de dood. Binnen dit bereik ervaart Cameron dan voor een deel wat
anderen tussen hun sterven en hun wedergeboorte moeten ondergaan. Wellicht
komt deze interpretatie de bedoelingen van Slauerhoff in de definitieve tekst het
meest nabij. Degeen die voortleeft is immers een volwassen Cameron; bij
reïncarnatie zou men iets als een geboorte verwachten. De geciteerde zinnen uit
het slot van de roman behouden hierbij hun zin.
Dat we hier te maken hebben met een verbeelding van het leven na het sterven,
met inbegrip van voorstellingen uit de reïncarnatiegedachte, is niet zo vreemd
wanneer we in het interview dat G.H. 's-Gravesande in 1933 Slauerhoff heeft
afgenomen, lezen:
‘“Ben je theosoof?”
‘“Neen. Ik ben niet overtuigd van de reïncarnatie zoals de theosofen zich die
denken, maar het lijkt er wel erg veel op. Ik geloof wel dat sommige eigenschappen
van een vroeger leven in een ander overgaan. Ik hou me niet voor een reïncarnatie
van Camoës. Noteer dat vooral in verband met Het verboden rijk. (...)”’ (Geciteerd
naar: Ik had het leven me anders voorgesteld. J. Slauerhoff in vraaggesprekken en
herinneringen, blz. 17-18.)
Ook de door Slauerhoff gebruikte bronnen wijzen in die richting. Al eerder hebben
we het artikel vermeld van H. Hackmann, ‘Chinesischer Jenseitsglaube’, in het
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tijdschrift China (1931, blz. 89-107; cf. de commentaar bij document B-II, blad [5]).
Na erop gewezen te hebben dat de Chinees zich het land aan gene zijde van het
sterven voorstelt als ‘ein Gegenbild des Diesseits’ (blz. 91), schrijft Hackmann: Men
kent ‘genau die Stelle, wo der Weg aus der irdischen Welt in die Unterwelt und das
Jenseits hinausführt. Es ist die Stadt Fêng tu [Feng-tu, Fengdu; cursivering door de
auteur] am oberen Jangtze im östlichen Teile der Provinz Szïchuan [Szechwan].
Die Stadt liegt sehr hübsch unmittelbar über dem Fluss, umgeben von malerischer
Berggegend, ist aber freilich im Innern - wenigstens als ich sie besuchte, im Jahre
1903 - schmutzig und verfallen. Ueber der Stadt erhebt sich ein Hügel, bedeckt mit
einer grossen Anzahl Tempel, und ziemlich auf der Höhe, wo ein weiter Umblick
auf die reizvolle Landschaft das Auge erquickt, befindet sich ein mauerumschlossener
freier Platz und in dessen Mitte ein tiefer Brunnenschacht. Hier steht man am Eingang
in die Unterwelt.’ (blz. 93)
Wanneer men de Yangtse stroomopwaarts volgt, bereikt men in Szechwan eerst
Feng-tu, vervolgens Tsjoengking (Ch'ung-ch'ing, Chongqing). Zoals al in de
commentaar bij document B-II, blad [3], werd opgemerkt, is Cameron in ‘Szechwan’
op weg naar een stad waar het verschil tussen leven en dood geen rol meer speelt.
(Zie ook Verzamelde Werken, VI, blz. 95-96.) Inderdaad lijkt Feng-tu met Tsjong
King in de roman te zijn samengevallen. Ook in de laatstgenoemde stad vormt ‘ein
tiefer Brunnenschacht’ de verbinding met het generzijds. Voor de Chinezen is het
geel van de petroleum de kleur van de onderwereld, waarmee ook Cameron nu te
maken krijgt.
De weg naar dit (tijdelijk) hiernamaals is niet moeilijk begaanbaar. Hackmann
deelt hierover mee: ‘Die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits ist (...) nicht streng
geschlossen [cursivering door de auteur]. Beide Gebiete gehen unmerklich in
einander über, wie auch die Bewohner herüber und hinüber gehen und mit einander
an Verkehr stehen können.’ (blz. 94) Er is dus geen eenrichtingsverkeer. Hackmann
haalt dan ook verscheidene volkssprookjes aan over mensen die uit het land van
de dood weer zijn teruggekeerd (blz. 98-102). Dat we de ‘Epiloog’ in dit licht mogen
interpreteren, vindt steun in twee andere bronnen van Slauerhoff.
In de eerste plaats komt in aanmerking Mystiques et magiciens du Thibet van
Alexandra David-Neel. Bovendien is, zoals verderop nog uitvoeriger zal blijken, voor
de ‘Epiloog’ van belang: The Tibetan book of the dead van W.Y. Evans-Wentz
(London, 1927), hier geciteerd naar de Duitse editie: Das Tibetanische Totenbuch,
oder die Nachtod-Erfahrungen auf der Bardo-Stufe, nach der englischen Fassung
des Lama Kazi Dawa-Samdup herausgegeben von W.Y. Evans-Wentz. Voor meer
algemene informatie over het boeddhisme zij verwezen naar: Alexandra David, Le
modernisme bouddhiste et le Bouddhisme du Bouddha (Paris, 1911); Edward Conze,
Buddhism. Its essence and development (Oxford, 1951); en Hajime Nakamura,
Ways of thinking of Eastern peoples: India - China - Tibet - Japan (Honolulu, 1964).
David-Neel spreekt in haar eerstgenoemd werk eerst in het algemeen over ‘La
mort et son au-delà’. Daaruit blijkt dat de populaire opvattingen over reïncarnatie,
ook die in Tibet, niet door de elite van het (tantristisch) boeddhisme worden gedeeld.
De ontwikkelde lama houdt er een subtielere mening op na:
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‘Les profanes imaginent, en général, que les bouddhistes croient à la réincarnation
de l'âme, voire même à la métempsycose. C'est là une erreur. Ce que le bouddhisme
enseigne, c'est que l'énergie produite par l'activité mentale et physique d'un être,
cause l'apparition de nouveaux phénomènes mentaux et physiques, après que cet
être a été dissous par la mort.’ (blz. 24)
‘Sans qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point, l'on comprend que les conceptions
des philosophes ne sont comprises que par une élite. Quant aux masses, bien
qu'elles répètent le credo orthodoxe: “Tous les agrégats sont impermanents, il
n'existe aucun “moi” dans la personne”, elles demeurent attachées à la croyance
plus simple en une entité indéfinie qui pérégrine de monde en monde, revêtant des
formes diverses.’ (blz. 24)
‘Selon la croyance populaire, le défunt renaît dans une condition plus ou moins
heureuse d'après les actes bons ou mauvais qu'il a accomplis. Les lamas, plus
éclairés, enseignent que, par ses actions et ses pensées, l'homme, ou n'importe
quel autre être, développe en lui des affinités qui le conduisent tout naturellement
vers une condition d'existence en rapport avec elles. D'autres disent, enfin, que par
ses actes et, surtout, par son activité mentale, un être modifie la nature de la
substance dont il est composé et se transforme ainsi, lui-même, en dieu, en bête,
en damné, etc...’ (blz. 25)
‘(...) les lamaïstes supposent qu'il est possible à celui “qui sait comment s'y
prendre” de modifier et d'améliorer son sort post mortem, de renaître dans une
condition aussi agréable que possible.
‘Je dis: aussi agréable que possible, parce que, malgré toute leur confiance dans
les effets de l'habileté, le poids des actes passés (nieun las) [Karma] demeure
toujours, croient-ils, une force considérable, si considérable parfois que tous les
efforts du défunt, ou même ceux d'un initié thaumaturge qui s'intéresse à son sort,
sont impuissants à arrêter “l'esprit” qui se précipite vers une renaissance misérable.’
(blz. 25-26)
‘Aber es besteht folgender Unterschied: die nachtodliche Verwandlung ist nur das
Resultat des angehäuften vergangenen Karmas und schafft nicht, wie im irdischen
Leben, neues Karma, für das ein physischer Körper notwendig ist.’ (Das Tibetanische
Totenbuch, blz. 72)
‘Les initiés sont censés connaître ce qui les attend quand ils mourront, et les
contemplatifs ont vu et éprouvé d'avance les sensations qui accompagnent la mort.
Ils ne seront donc ni surpris, ni troublés lorsque leur personnalité présente se
désagrégera et cela qui doit poursuivre sa route, entrant conscient dans l'au-delà,
y cheminera avec une pleine connaissance des routes, des sentiers et des lieux où
ils conduisent.
‘Qu'est-ce que cela qui poursuit sa route après que le corps est devenu cadavre?
C'est l'une des multiples “consciences” que distinguent les lamaïstes: la conscience
du “moi”, ou, suivant une autre expression, “le désir de vivre”.
‘Je me permettrai de désigner par le terme “esprit” le voyageur dont nous allons
suivre les pérégrinations dans l'au-delà. (...)’ (David-Neel, blz. 26).
De leken worden bij hun sterven bijgestaan door een lama, die hen wijst op wat
hun te wachten staat. Ook ná het sterven blijft hij hen begeleiden en ‘toezingen’,
hoe zij zich het beste kunnen gedragen. Dit betekent dat de dode op zijn tocht door
het land van de dood (Bardo) nooit zonder gids is.
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‘Le lamaïsme n'abandonne pas ces ignorants à eux-mêmes. Tandis qu'ils agonisent
et après qu'ils ont expiré, un lama leur enseigne ce qu'ils n'ont pas appris pendant
leur vie. Il leur explique la nature des êtres et des choses qui leur apparaissent, les
rassure et, surtout, ne cesse de leur indiquer la bonne direction à prendre.’
(David-Neel, blz. 27)
‘[De dodendienst] besteht aus einem mystischen Gesang, der Anweisungen für
den Geist des Verstorbenen enthält, damit er den Weg zum Westlichen Paradies
des Amitâbha finde und - falls sein Karma es ihm erlaubt - auf diese Weise dem
unerwünschten Zwischenzustand entfliehe.’ [Das Tibetanische Totenbuch, blz. 94)
‘Während die Bestattungsriten - zu denen das Lesen des Bardo Thödol [het
Tibetaanse Dodenboek] gehört - vollzogen werden, singen im Hause des
Verstorbenen oder am Ort seines Todes andere Lamas, sich ablösend, Tag und
Nacht das Totenamt als Hilfe für den Geist des Verstorbenen, damit er das Westliche
Paradies des Amitâbha erreicht.’ (Das Tibetanische Totenbuch, blz. 96)
Dan begint voor de dode (l'esprit désincarné) de tocht door het dodenland.
‘(...) Bien que la croyance populaire fasse de celui-ci un véritable voyage à travers
des lieux réels, peuplés d'êtres également réels, les lamaïstes plus instruits le
considèrent comme un défilé de visions subjectives, un rêve que l'esprit lui-même
confectionne sous l'influence de ses diverses tendances et de son activité passée.
‘Certains affirment qu'immédiatement après sa désincarnation, l'esprit a l'intuition,
fugitive comme l'éclair, de la réalité suprême. S'il est capable de saisir cette lumière,
il est définitivement libéré de la “ronde” des renaissances et des morts successives.
Il a atteint l'état de nirvâna.
‘Ce cas est rare. En général, l'esprit est ébloui par cette clarté soudaine. Il recule,
entraîné en arrière par ses fausses conceptions, son attachement à l'existence
individuelle, au “moi” et aux plaisirs éprouvés par le moyen des sens. Ou, même,
la signification de ce qui lui apparaît lui échappe totalement, tout comme les faits
se produisant autour de lui échappent souvent à un homme absorbé par ses
préoccupations.’ (David-Neel, blz. 27-28)
De volgende passage uit het boek van David-Neel toont aan dat niet alleen de
tweede, maar ook de derde interpretatie-hypothese past in de Tibetaanse opvattingen
‘Mais, dira-t-on, qu'est-ce que cet “esprit” qui a des pieds? Ce n'est point l'esprit
qui en est pourvu, mais le corps éthéré auquel il demeure encore attaché.
‘Les Thibétains croient au “double” tout comme y croyaient les anciens Égyptiens.
Pendant la vie, à l'état normal, ce double demeure étroitement uni au corps matériel.
Cependant, certaines circonstances peuvent l'en éloigner et il lui est alors possible
de se montrer ailleurs que dans l'endroit où se trouve le corps matériel ou
d'accomplir, invisible, diverses pérégrinations.
‘Cette séparation du corps et de son double s'opère involontairement cliez
quelques individus et ceux qui ont pratiqué un entraînement ad hoc peuvent, disent
les Thibétains, l'effectuer à volonté. La séparation n'est toutefois pas complète, un
lien subsiste qui relie les deux formes et persiste pendant un temps plus ou moins
long après la mort. La destruction du cadavre entraîne généralement, mais pas
nécessairement, celle du “double”, dans certains cas il peut lui survivre.
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‘On rencontre au Thibet des gens qui, après être demeurés pendant plus ou moins
longtemps en léthargie, dépeignent, ensuite, divers lieux qu'ils disent avoir parcourus.
Certains se sont bornés à visiter des pays habités par des hommes, mais d'autres
relatent des pérégrinations effectuées dans les paradis, les purgatoires ou le Bardo,
cette région intermédiaire où l'esprit erre après la mort, en attendant qu'il se
réincarne.
‘Ces singuliers voyageurs sont dénommés délogs, ce qui veut dire “revenu de
l'au-delà”.
‘Si les récits des délogs diffèrent quant aux lieux parcourus et aux péripéties du
voyage, ils s'accordent généralement pour dépeindre les impressions du pseudo-mort
comme assez agréables.
‘Une femme que je rencontrai dans un village de Tsawarong et qui, quelques
années auparavant, était demeurée pendant toute une semaine inanimée, racontait
qu'elle s'était trouvée agréablement étonnée par la légèreté et l'agilité de son nouveau
corps qui se mouvait avec une rapidité extraordinaire. Il lui suffisait de vouloir se
transporter dans un endroit pour y être immédiatement rendue, elle pouvait traverser
les rivières en marchant sur l'eau, passer à travers les murailles, etc. Une seule
chose lui était impossible, c'était de trancher un cordon de matière presque
impalpable qui la rattachait à son ancien corps qu'elle voyait parfaitement, étendu
sur sa couche. Ce cordon s'allongeait indéfiniment, mais gênait sa locomotion. “Elle
s'y empêtrait,” disait-elle.’ (blz. 29-30)
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Slauerhoff met het materiaal uit deze bronnen heeft
gewerkt bij het schrijven van de ‘Epiloog’. Op zijn tocht door het land van de dood
heeft Cameron zijn goeroe Wan Tsjen steeds tot gids en raadgever. Toch blijft het
steeds aan hem om te beslissen, te kiezen, een keuze die bepaald wordt door het
Karma dat hij gedurende zijn leven heeft verzameld:
‘Wenn die Seele Freiheit der Wahl hat, dann gibt es [na de dood] keine
Bestimmung durch Karma. Der Hinduismus nimmt an, daß (trotz des Einflusses von
Karma) das Âtman im wesentlichen frei ist. Hier [in het tantristisch boeddhisme]
scheint die Antwort eine zweifache zu sein. Abgesehen von dem, was weiterhin
behauptet wird, mögen die gegebenen Anweisungen durch ihre Suggestion eben
jene der verschiedenen latenten Tendenzen aufrufen, die zu der angeratenen
Handlung tendiert. Weiterhin räumt dieses System ein, daß eine Seele der anderen
helfen kann.’ (Das Tibetanische Totenbuch, blz. 74)
Cameron deinst ten slotte terug voor de taak die in het Land der Sneeuw van
hem verwacht wordt. Hij is daarvoor nog niet rijp. De volgende, door Slauerhoff
grotendeels aangestreepte passage zou als het ware hierop een toelichting kunnen
zijn. Voor een goed begrip ervan zij erop gewezen dat het hier niet het leven na de
dood betreft, maar dit leven, gezien als resultaat van vorige levens.
‘Néanmoins, certains lamas voient une différence considérable entre la
réincarnation du commun des hommes et celle de ceux qui sont spirituellement
éclairés.
‘Ceux, disent-ils, qui n'ont pratiqué aucun entraînement mental, qui vivent comme
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les animaux, cédant inconsciemment à leurs impulsions, peuvent être assimilés à
un homme errant à l'aventure, sans suivre aucune direction définie.
‘Par exemple, il entrevoit un lac à l'est et, étant altéré, le désir de boire le pousse
à marcher vers celui-ci. Lorsqu'il en approche, il sent l'odeur de la fumée qui éveille,
en lui, l'idée d'une maison ou d'un campement. Il serait agréable, pense-t-il, de boire
du thé au lieu d'eau et d'avoir un abri pour la nuit. Il laisse donc le lac avant d'en
avoir atteint le bord et, l'odeur venant du nord, il tourne ses pas dans cette direction.
Comme il chemine, avant qu'il ait aperçu aucune maison ou aucune tente, des
fantômes menaçants surgissent devant lui. Terrifié, le vagabond fuit à toute vitesse
vers le sud. Lorsqu'il juge être assez loin des monstres pour n'avoir plus rien à
craindre d'eux, il s'arrête. Alors, d'autres chemineaux de son espèce viennent à
passer. Ils vantent les charmes d'un quelconque pays béni, une terre d'abondance
et de joie vers laquelle ils se dirigent. Plein d'enthousiasme, l'homme errant se joint
à eux et repart vers l'ouest. Et sur cette route encore, d'autres incidents le feront
changer de direction avant d'avoir même entrevu le sol où le bonheur règne. [Deze
alinea is in haar geheel door Slauerhoff aangestreept.]
‘Ainsi, changeant continuellement de direction toute sa vie, ce fou n'atteindra
jamais aucun but.
‘La mort le prendra au cours de ses folles pérégrinations et les forces antagonistes,
nées de son activité désordonnée, seront dispersées. La somme d'énergie nécessaire
pour déterminer la continuation d'un même courant n'ayant pas été produite, nul
tulkou ne peut être formé. [De laatste zin is weer aangestreept.]
‘Au contraire, l'homme éclairé est comparé à un voyageur qui sait clairement où
il veut aller et est bien informé quant à la situation géographique de l'endroit qu'il a
choisi comme but et des routes qui y conduisent. L'esprit entièrement fixé à sa tâche,
aveugle et sourd aux mirages et aux tentations surgissant sur les côtés de son
chemin, rien ne le détourne de sa voie. Cet homme canalise les forces engendrées
par sa concentration de pensées et son activité physique. La mort peut dissoudre
son corps sur la route, mais l'énergie psychique dont ce corps a été à la fois le
créateur et l'instrument demeure cohérente. S'obstinant vers le même but, elle se
pourvoit d'un nouvel instrument matériel, c'est-à-dire d'une nouvelle forme qui est
un tulkou.’ (David-Neel, blz. 113-114)
Tot aan de laatste alinea, zou men kunnen zeggen, lijkt hier het portret te zijn
gespiegeld van de Cameron uit Het verboden rijk en het begin van Het leven op
aarde. De laatste alinea spiegelt dan Cameron zoals hij zou moeten zijn, maar zoals
hij in de ‘Epiloog’ nog net niet is.
Tot hier is een overzicht gegeven van het materiaal dat Slauerhoff waarschijniijk
gebruikt heeft om het algemene kader van de ‘Epiloog’ aan te brengen. Voor een
nadere invulling van dit kader moet hij zich echter (mede) van het Tibetaanse
Dodenboek hebben bediend. De reeds geciteerde passages daaruit wijzen al in die
richting: vooral de voorstelling van het westelijk paradijs moet uit dit boek stammen.
De functie van dit Dodenboek was, de officiant van de dodenritus te leren wat hij
de
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geest van de overledene moest voorhouden, opdat diens tocht door het land van
de dood, de Bardo, zo gunstig mogelijk zou verlopen. De gunstigste uitslag zou zijn,
dat de geest van de overledene een van de (vele) mogelijkheden zou aangrijpen
om een reïncarnatie te voorkomen en onmiddellijk in het rijk van Boeddha te worden
opgenomen.
De geest van de overledene (door David-Neel aangeduid met ‘l'esprit’) wordt in
de uitvoerige inleiding tot het Dodenboek door Evans-Wentz meermalen der Wisser
genoemd (bij voorbeeld blz. 104). Hij is immers in de gelegenheid zijn ganse leven
te overzien en te doorzien. Waarschijnlijk is dit voor Slauerhoff aanleiding geweest
te spreken van de ziener: ‘Later, als de winter nadert, ontwaart de ziener op den
Dapsang (...).’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 215) In een van de vele voetnoten bij
de eigenlijke Dodenboek-tekst merkt Evans-Wentz nog op, dat ‘der Wisser im
Bardo-Zustand des Gleichgewichts ist, bevor karmische Neigungen in Aktivität
ausgebrochen sind’ (blz. 175). Deze opmerking herinnert aan de toestand waarin
Cameron zich aan het begin van de ‘Epiloog’ bevindt: ‘hoe onwrikbaar de bodem
ook scheen, nog voelde ik mij er mee in de ruimte zweven’ (Verzamelde Werken,
VI, blz. 211). Pas daarna begeeft hij zich in de richting van Wan Tsjen.
Het is eigenlijk onjuist de Bardo het land van de dood te noemen. Het woord
betekent ‘tussen (Bar) twee (do)’ en geeft de toestand aan waarin de geest van de
overledene zich bevindt. Niet alleen de wereld van zijn levensdagen, maar ook alles
wat hij in die Bardo-toestand aanschouwt, komt uit hemzelf voort, is volgens het
boeddhisme geheel een subjectieve voorstelling. Er is alleen dit verschil dat hij in
zijn leven voortdurend nieuw Karma verzamelt, maar in de Bardo uitsluitend met
het resultaat daarvan wordt geconfronteerd, zonder nieuw Karma eraan ‘toe te
voegen’. Niettemin heeft hij het gevoel door een ‘gebied’ een ‘tocht’ te moeten
ondernemen, en zo wordt het ook in het Dodenboek voorgesteld. Op die tocht
ontmoet hij al de mogelijke aspecten van zijn geestelijk bestaan, goede en kwade.
Het goede kiezen wordt echter níet gepresteerd door ernaar te verlangen en te
streven, noch door voor het kwade terug te schrikken, maar alleen door ieder
verlangen èn iedere afkeer te overstijgen, alles te aanvaarden, goed en kwaad, zo
als het is. Wie dank zij zijn contemplatie hiertoe in staat is, wordt gered uit de
kringloop van de wedergeboorte, of dat nu al bij de eerste ‘verschijning’ gebeurt, of
pas bij een latere. Wie dit niet volbrengt, moet doorgaan naar de volgende
‘verschijning’, tot hij ze alle heeft ontmoet en het eigenlijke reïncarnatieproces in
gang komt.
Er worden drie Bardo's onderscheiden (blz. 105). De eerste heet de
Tschikhai-Bardo, door Evans-Wentz vertaald met ‘Übergangszustand vom Augenblick
des Todes’. Hier ontwaart de geest van de overledene een bijzonder helder licht,
aanvankelijk van oorspronkelijke reinheid. Als hij niet in staat is deze eerste
‘verschijning’ in zich op te nemen zo als het op hem toekomt, verdonkert het.
‘Wenn der Erste Bardo endet, beginnt der “Wisser” (...) den Zweiten Bardo zu
erfahren, den man Tschönvi-Bardo nennt oder “Übergangszustand (der Erfahrung
und des Aufleuchtens) von Wirklichkeit”. Dieser geht über in den Dritten Bardo,
genannt der Sipa-Bardo, oder “Übergangszustand der (oder auf der Suche nach)
Wiedergeburt” (...).’ (blz. 105)
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Het is verleidelijk deze opeenvolging van drie Bardo's te vergelijken met de drie
fasen van de handeling in de ‘Epiloog’: eerst het opklimmen naar het Land der
Sneeuw, vervolgens de episode van het ‘westelijk paradijs’, en ten slotte de episode
waarin Wan Tsjen Cameron zicht geeft op de wereld en op de strijd tegen de
demonen. De verschijning van het heldere licht moet dan een parallel vinden in het
streven naar de verre bergtop, ‘nu met een rooden gloed overtrokken, niet van
avondrood’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 210, en voorts blz. 211-212, eerste alinea).
Aan het einde van de derde Bardo komt Cameron dan weer tot leven, zowel indien
men de ‘Epiloog’ wil interpreteren als een verbeelding van het reïncarnatieproces
zelf, als indien men daarin de ervaring wil zien van iemand die het stervensproces
voor een groot deel heeft doorgemaakt, maar vervolgens weer bij kennis komt. Dat
deze overeenkomst geen toeval hoeft te zijn, blijkt uit Slauerhoffs behandeling van
de tweede en derde episode uit de ‘Epiloog’.
De overgang van de eerste naar de tweede Bardo, en in de tweede Bardo de
opeenvolging van de diverse verschijningen, wordt in het Dodenboek voorgesteld
als een tocht naar beneden, een ‘Abstieg’. ‘Das Gleichnis einer Nadel, die auf einem
Faden balanciert wird und dann ins Rutschen kommt, wird von den Lamas gebraucht,
um diese Lage zu erläutern. Solange die Nadel ihre Balance hält, bleibt sie auf dem
Faden. Schließlich jedoch wird das Gesetz der Schwerkraft wirken, und sie fällt.’
(blz. 172) Deze voorstelling van zaken komt overeen met die in de ‘Epiloog’. De
overgang van de eerste naar de tweede episode wordt voorgesteld als een val: ‘Ik
sloot de oogen, deed den stap, verwachtend in een snellen val door Wan Tsjen te
worden aangetrokken en naast hem tekomen. En ik viel, maar niet diep (...).’
(Verzamelde Werken, VI, blz. 212) En de overgang van de tweede episode naar de
derde wordt beschreven als een verder afglijden naar de diepte: ‘De branding der
droomen wentelt mij om en om als een schelp van het zachte strand meegesleurd
naar het ziedende midden van een cycloon (...). Maar de schelp dwarrelend in den
storm kan niet breken en zinkt eindelijk na geluwd geweld langzaam naar de diepere
lagen.’ (blz. 218; cf. de commentaar bij document D-V.)
In de Tschönvi-Bardo wordt de geest van de overledene, in veertien
opeenvolgende ‘dagen’, geconfronteerd met veertien verschijningen, te verdelen in
twee groepen van zeven. In grote lijnen is iedere groep gerangschikt in een afdalende
reeks van mogelijkheden tot redding uit de karmische kringloop. De eerste zeven
dagen verschijnen ‘vreedzame’ godheden, de tweede zeven ‘toornige’. Uit dit
materiaal heeft Slauerhoff een keuze gemaakt. Uit de eerste zeven heeft hij alleen
de vierde gekozen, en daaraan elementen uit de zesde en zevende toegevoegd,
aldus de geschiedenis van ‘het westelijk paradijs’ vormend. Aan het tweede zevental,
dat van de ‘toornige’ godheden, is hij geheel voorbijgegaan.
Het eerste zevental verschijningen is in het Dodenboek weer verdeeld in twee
groepen, een van vijf en een van twee. De groep van vijf bestaat achtereenvolgens
uit de verschijning van de vijf boeddha-aspecten. Ieder boeddha-aspect wordt
uitgedrukt in een mannelijk principe, dat de desbetreffende boeddha-naam draagt,
en tegelijk in zijn vrouwelijk principe, de prajñâ in het Sanskrit; samen worden zij
het ‘Vader-Moeder-aspect’ genoemd. Ieder van deze boeddha's wordt bovendien
gekenmerkt
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door een helder licht van speciale kleur. Maar tegelijk daarmee verschijnt een valer,
grauwer licht van dezelfde kleur, dat de zwakte van de geest van de overledene ten
aanzien van het onderhavige boeddha-aspect symboliseert; dat licht komt uit de
zogenaamde loka, de wereldse bestaansvormen. Zo mogelijk moet de geest opgaan
in het heldere licht en het grauwe vermijden. AIs dit lukt, is hij verlost uit de kringloop
der wedergeboorte; zo niet, dan gaat hij door naar de volgende verschijning.
Als eerste boeddha-aspect verschijnt dan Vairocana, wit van kleur, de centrale
boeddha, die de universele wet representeert.
De tweede is Vajrasattva, de boeddha van de oostelijke hemelstreek, die de
werkelijkheid-spiegelende wijsheid vertegenwoordigt; zijn kleur is diep-blauw.
De derde boeddha is Ratnasambhava, verschijnend in een geel licht; hij is de
boeddha van de zuidelijke hemelstreek en vertegenwoordigt de wijsheid van de
eenheid van alle dingen.
De vierde verschijning is die van Amitâbha, de boeddha van de onderscheidende
wijsheid; zijn hemelstreek is het westen, zijn kleur is rood.
Dan verschijnt als vijfde de boeddha Amoghasiddhi, die de alles-bewerkende
wijsheid representeert; zijn hemelstreek is het noorden, zijn licht is groen.
Op de zesde dag verschijnen alle hiervoor genoemde boeddha-aspecten te zamen.
Ten slotte, op de zevende dag, ontmoet de geest van de overledene de godheden
van de kennis; deze hebben veel weg van de vijf boeddha-aspecten, maar hun
status is lager (waarschijnlijk zijn ze een relict uit de vóórboeddhistische periode in
Tibet).
Uit deze zeven verschijningen lijkt Slauerhoff vooral de vierde, die van Amitâbha,
in de ‘Epiloog’ te hebben verwerkt. Volgens Das Tibetanische Totenbuch wordt bij
deze verschijning de officiërende lama, als begeleider van de overledene, het
volgende voorgeschreven (onze toelichtingen, tussen teksthaken geplaatst, zijn
ontleend aan de commentaar van Evans-Wentz):
‘Wenn man so von Angesicht-zu-Angesicht gesetzt wird, erreicht man, wie schwach
auch die geistigen Fähigkeiten sein mögen, sicherlich Befreiung. Dennoch gibt es
Menschen, die, obgleich oft von Angesicht-zu-Angesicht gesetzt, so viel böses
Karma geschaffen oder ihre Gelübde nicht gehalten haben, oder deren Los (für
höhere Entwicklung) völlig fehlt, trotzdem nicht erkennen können: ihre
Verdunkelungen und ihr schlechtes Karma aus Begehren und Geiz erzeugen Schauer
vor den Klängen und Strahlungen, so daß sie fliehen. (Wenn man zu dieser Sorte
von Menschen gehört), werden dann am vierten Tag der Bhagavân [de verhevene]
Amitâbha und die begleitenden Gottheiten, zusammen mit dem Lichtpfad aus dem
Pretaloka [de wereld van de hongerige, begerende geesten, waarvan een doffer
rood licht uitgaat], der aus Geiz und Anhaften kommt, einen ebenfalls empfangen.
‘Wieder geschieht das Von-Angesicht-zu-Angesicht-Setzen, indem man den
Verstorbenen beim Namen ruft, folgendermaßen:
‘O Edelgeborener, höre gesammelt zu. Am vierten Tag scheint das rote Licht,
das die Urform des Elementes Feuer ist. Zu dieser Zeit scheint auf dich aus dem
Roten Westlichen Reich des Glücks [ook ‘het westelijk paradijs’ genoemd] der
Bhagavân Buddha Amitâbha, rot an Farbe, einen Lotus in der Hand, auf einem
Pfauenthron sitzend und von der Göttlichen Mutter Gökarmo [zijn prajñâ; betekent:
de
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Wit-geklede] umarmt, (zusammen mit) den Bodhisattvas [de ‘verlichten’, de
bijna-boeddha's] Avalokiteśvara [de belichaming van de barmhartigheid en het
medelijden; in China is hij de godin Kuanyin geworden, die voorgesteld wordt met
een kind in de arm] und Mañjuśri [‘de heerlijke met de zachte stem’, de
boeddhistische Apollo], begleitet von den weiblichen Bodhisattvas Ghirdhima und
Âloka [respectievelijk de personificaties van de muziek en het gezang, en van het
licht; hun kleur is rood]. Die sechs Körper der Erleuchtung scheinen mitten aus
einem Regenbogenlichtkreis auf dich.
‘Die Urform der Gesamtheit der Wahrnehmung (...), als das rote Licht
Alles-unterscheidender Weisheit, glänzend rot, mit Sternenwelten und
Satellitensternenwelten verherrlicht, hell, durchsichtig, herrlich und blendend, das
vom Herzen des Bhagavân Amitâbha im Vater-Mutter-Aspekt ausgeht, trifft dein
Herz (so strahlend), daß du es kaum anzusehen vermagst. Fürchte es nicht.
‘Zugleich damit scheint auf dich ein trübes rotes Licht aus dem Pretaloka, das
Seite an Seite mit dem Licht der Weisheit kommt. Hüte dich, es lieb zu gewinnen!
Gib Anhänglichkeit (und) Schwäche (für es) auf.
‘Zu dieser Zeit wirst du unter dem Einfluß starker Anhänglichkeit vor dem
blendenden roten Licht erschrecken und vor ihm fliehen (wollen). Und du wirst eine
Zuneigung zu jenem trüben roten Licht des Pretaloka gewinnen.
‘Fürchte dich dann nicht vor dem herrlichen, blendenden, durchsichtigen,
strahlenden roten Licht. Wenn du es als Weisheit erkennst und deinen Geist im
Zustand der Entsagung verharren läßt [dat wil zeggen zonder begeerte en zonder
afkeer], wirst du unzertrennlich (darein) eingehen und Buddhaschaft erreichen.
‘Wenn du es nicht erkennst, denke: “Es sind die Gnadenstrahlen des Bhagavân
Amitâbha; zu ihnen will ich meine Zuflucht nehmen”, vertraue einfach darauf und
bete zu ihm. Das ist der Haken der Gnadenstrahlen des Bhagavân Amitâbha.
Vertraue demütig darauf; fliehe nicht. Selbst wenn du fliehst, wird es dir unzertrennlich (von dir selbst) - folgen.
‘Fürchte es nicht. Laß dich nicht von dem trüben roten Licht des Pretaloka
anziehen. Das ist der Lichtpfad, der aus den Ansammlungen deines starken
Verhaftetseins (mit saṃsârischen Existenz [het gebonden zijn in de kringloop van
de wedergeboorten]) herrührt, der gekommen ist, dich zu empfangen. Wenn du dich
daran klammerst, wirst du in die Welt Unglücklicher Geister fallen und unerträgliches
Elend von Hunger und Durst [dit is van onvervuld begeren] erleiden. Du wirst keine
Möglichkeit haben, (darin) Befreiung zu erreichen. Jenes trübe rote Licht ist eine
Unterbrechung, um dich vom Pfad der Befreiung abzuziehen. Klammre dich nicht
daran, und gib gewohnte Neigungen auf. Sei nicht schwach. Vertraue dem hellen,
leuchtenden roten Licht. Setze dein Vertrauen zielstrebig auf Bhagavân Amitâbha,
im Vater-Mutter-Aspekt, und bete so:
‘“Ach, wandernd im saṃsâra [de kringloop der wedergeboorten] - ob der Macht
starker Anhänglichkeit ‘Auf den leuchtenden Lichtpfad der Unterscheidenden Weisheit
‘Führe mich der Bhagavân Amitâbha,
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‘Die Göttliche Mutter, Sie, die Weißgewandete, sei (meine) Deckung,
‘Möge (ich) sicher geführt werden durch den gefährlichen Hinterhalt des Bardo
‘Und versetzt werden in den Zustand Allvollkommener Buddhaschaft.’
‘Wenn du also demütig und ernstlich betest, wirst du in das Herz des Bhagavân
Amitâbha im Vater-Mutter-Aspekt, im Regenbogenlichtkreis eingehen und
Buddhaschaft im Sambhogakâya [schouwend bewustzijn] erlangen, im Westlichen
Reich, das da heißt “das Glückliche”.’ (blz. 188-191)
De belangrijkste verschuiving die Slauerhoff in dit materiaal heeft aangebracht,
is dat hij de raadgeving aan de overledene om zich tot de boeddha van het westelijk
paradijs te wenden, heeft vervangen door een onmiddellijke beleving van dit westelijk
paradijs zelf, voor zover de overledene daartoe in staat is gezien zijn geestelijk
ontwikkelingsstadium. Als we deze beleving interpreteren vanuit de tekst van het
Dodenboek, dan zouden we moeten zeggen dat Cameron ten offer valt aan de
pretaloka, aan het troebele rode licht. Hij is niet rijp voor de beleving van Amitâbha
zelf. Zijn opgezameld Karma verhindert hem het westelijk paradijs in zijn essentie
te beleven. Voor hem zijn er geen lotusbloemen, maar papavers, de bloemen die
slechts het surrogaat voor de verlossing verschaffen. En in plaats van op te gaan
in de allesomvattende liefde van deze boeddha, beleeft hij niet meer dan de wereldse
afspiegeling daarvan, zij het op een tot dan ongekend niveau. Een voor een neemt
de vrouw van zijn liefde hem de bladen uit zijn levensboek af: ‘(...) werden mijn
vorige ervaringen langzamerhand van mij afgenomen’ (blz. 213). Zij kan aan dat
boek natuurlijk niets meer toevoegen (blz. 214). Cameron blijft echter zijn tekort
voelen: hij behoudt aan de ene kant het verlangen in zijn boek alsnog over het
westelijk paradijs te schrijven, aan de andere kant wil hij nog steeds de bergketenen
overtrekken (blz. 214). De vrouw van zijn liefde is daarbij duidelijk een subjectieve
voorstelling van Cameron: die bergketenen bestaan niet voor haar, maar alleen
voor hem (blz. 218).
Ook lijken er elementen uit de zesde en zevende dag in de ‘Epiloog’ te zijn
opgenomen. De zesde dag van zijn verblijf in de tweede Bardo verschijnen aan de
geest van de overledene alle vijf boeddha-aspecten tegelijk. Het Dodenboek zegt
hier onder andere:
‘Wenn du vor den reinen Strahlungen der Weisheit erschrickst und dich von den
unreinen Lichtern der Sechs Lokas [wereldse bestaanswijzen] anziehen läßt, wirst
du einen Körper in einem der Sechs Lokas annehmen und saṃsârisches Elend
erleiden, und du wirst niemals aus dem Ozean des saṃsâra [de wereld van de
kringloop der wedergeboorten] befreit, sondern darin herumgewirbelt werden und
alle Leiden dort zu kosten haben.’ (blz. 201)
Deze beeldspraak vinden we misschien terug in de vorm van het lustverblijf in de
papaverweide, een zeshoekig huis, en in de reeds geciteerde passage over het
verloren gaan uit het westelijk paradijs: ‘De branding der droomen wentelt mij om
en om als een schelp (...)’ (respectievelijk blz. 212 en 218).
Op de zevende dag, ten slotte, verschijnen ‘die Wissenshaltenden Gottheiten’, in
de ‘verschiedenfarbigen Strahlung der gereinigten Neigungen’. Deze godheden
lijken in het boeddhistisch pantheon als een lagere verschijningsvorm van de eerder
genoemde
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vijf boeddha-aspecten te zijn opgenomen. Tot hen behoort dus ook de oorspronkelijk
Tibetaanse evenmaat van Amitâbha. Zij verschijnen in een mandala [magische
cirkel]: één godheid in het midden, de andere ieder in een der windstreken van de
cirkel.
De negatief-geladen ‘tegenkleur’ van de veelkleurige straling die van deze
godheden uitgaat, is blauw, een zelfde blauw als de ‘tegenkleur’ van Vajrasatta, de
boeddha van de werkelijkheid-spiegelende wijsheid. Hier is dit blauw de kleur van
de ‘dierenwereld’, van de dorst en de honger, dat wil zeggen van de hartstochten
en onvervulde begeerten. (Cf. Das Tibetanische Totenbuch, blz. 203, noot 91, en
blz. 332, s.v. Preta.)
‘Gleichzeitig scheint ein trübes blaues Licht aus der Tierwelt neben den
Strahlungen der Weisheit. Du fühlst dann durch den Einfluß der Trugbilder deiner
Neigungen Angst vor der Strahlung der fünf Farben, und da du vor ihr fliehen (willst),
fühlst du dich zu dem trüben Licht der Tierwelt hingezogen. Hab keine Angst vor
jener leuchtenden Strahlung der fünf Farben, fürchte dich nicht, sondern erkenne
die Weisheit als deine eigene.
‘Innerhalb dieser Strahlungen hallt der natürliche Ton der Wahrheit wie tausend
Donner wider. Der Ton kommt wie ein rollender Widerhall, (wozwischen) man hört
“Erschlaget! Erschlaget!” und schauererregende Mantras [machtswoorden]. Fürchte
dich nicht. Fliehe nicht. Erschrick nicht. Erkenne sie (d.h. diese Töne) als (von) den
geistigen Fähigkeiten deines eigenen (inneren) Lichtes (kommend).
‘Laß dich nicht von dem trüben blauen Licht der Tierwelt anziehen.’ (blz. 206)
Het lijkt erop dat Slauerhoff aan deze passage de blauwe kleur der klokjes heeft
ontleend, die Cameron in het westelijk paradijs zozeer hinderen. De muziek van de
klokjes gaat waarschijnlijk terug op Amitâbha's begeleidende godheden Man̂juśri,
Ghirdhima en Âloka (zie het vorige citaat). In het paradijs staat een pagode, met
een rood dak, de kleur van Amitâbha. Zoals bij iedere pagode in China en Tibet,
hangen aan de dakpunten ook hier klokjes: ‘Aan de twaalf spitsen hangen kleine
klokjes in papavervorm, (...) maar ze zijn blauw, boosaardig kobaltblauw: waarom?
(...) Ze herinneren mij aan den tijd dat ik in een rampzalige stad, aan het eind van
een onmenschelijk bestaan een toestel maakte dat stemmen uit de lucht opving.
En ze vangen de stemmen op, die roepen van den overkant, uit het Land der Sneeuw
met zijn levenbedreigende koude die eischt dat ieder zelf zijn inwendig vuur voedt
met uiterste concentratie, niets afstaande voor genieting van het lichaam.’ (blz. 217)
Het gaat hier dus om Camerons onvervuld en ambivalent verlangen naar de stemmen
uit het Land der Sneeuw, een verlangen dat, door zijn onvervuldheid, hem herinnert
aan zijn persoonlijke tekortkomingen. (Of het blauw waarin de boeren en koelies in
Het leven op aarde gekleed gaan - zie bij voorbeeld Verzamelde Werken, VI, blz.
168 en 175 - een vooruitwijzing inhoudt naar deze passage uit de ‘Epiloog’, is
onduidelijk. Het is per slot hun gewone dracht: cf. A. Gervais, Aesculape en Chine,
blz. 30.)
In de derde episode van de ‘Epiloog’ geeft Wan Tsjen Cameron een uitzicht op
de wereld en op het verblijf in het Land der Sneeuw, dat een voortdurende strijd
tegen de demonen meebrengt. Ook voor deze episode lijkt het Tibetaans Dodenboek
materiaal te hebben verschaft. Het gaat om passages uit de inleiding op de derde
Bardo, de
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Sipa-Bardo. De daaropvolgende voorbereidingen op de uiteindelijke reïncarnatie
zijn door Slauerhoff ter zijde gelaten.
‘Bis vor kurzem warst du unfähig, den Tschönyi-Bardo zu erkennen, und hast so
weit hinunterwandern müssen. Wenn du dich jetzt fest an die wirkliche Wahrheit
hältst, mußt du deinen Geist gesammelt in der Verfassung des Nichtstun,
Nichtshaltens des unverdüsterten, ursprünglichen, hellen, leeren Zustands deines
Geistes verharren lassen, zu dem du durch deinen Guru geführt worden bist.
(Dadurch) wirst du Befreiung erreichen, ohne daß du die Pforten des Schoßes zu
betreten hast. Wenn du aber unfähig bist, dich zu kennen, so meditiere über deine
Schutzgottheit und deinen Guru, wer sie auch sein mögen, in einem Zustand großer
Zuneigung und demütigen Vertrauens, so als ob sie die Krone deines Kopfes
umschatten würden. Dies ist von großer Bedeutung. Laß dich nicht ablenken.
‘(Anweisungen für den Offizianten): Also sprich, und wenn Erkenntnis daraus
folgt, wird Befreiung erreicht, ohne daß man in die Sechs Lokas wandern muß.
Wenn jedoch durch den Einfluß schlechten Karmas die Erkenntnis erschwert wird,
sage darauf wie folgt:
‘O Edelgeborener, höre wieder zu. “Ausgestattet mit allen Sinnesfähigkeiten und
der Macht zu ungehinderter Bewegung” bedeutet, (daß, obgleich) du während des
Lebens augenblind, taub oder lahm gewesen bist, trotzdem deine Augen auf dieser
Nachtod-Ebene Formen sehen und deine Ohren Töne hören und alle deine anderen
Sinnesorgane ungeschwächt und sehr scharf und vollständig sein werden. Deshalb
wird von dem Bardo-Körper als “mit allen Sinnesfähigkeiten ausgestattet”
gesprochen. Jene (Art von Existenz, in der du dich jetzt befindest), ist ein Zeichen
dafür, daß du verstorben bist und im Bardo wanderst. Handle entsprechend diesem
Wissen. Erinnere dich der Lehren; erinnere dich der Lehren.
‘O Edelgeborener, “ungehinderte Bewegung” bedeutet, daß dein jetziger Körper,
da er ein Wunschkörper ist - seit dein Geist von seinem Sitz [het lichaam] getrennt
worden ist -, nicht ein Körper von grobem Stoff ist, so daß du jetzt die Macht hast,
durch jede Felsenmasse, Hügel, Felsblöcke, Erde, Häuser und selbst durch den
Berg Meru [een mythische berg, de naaf van het heelal; soms vereenzelvigd met
het Kun-lun-gebergte, cf. de commentaar bij document D-IV] ohne Hindernis einfach
hindurchzugehen. Bodh-Gayâ [plaats in India, waar Gautama verlicht werd; hier als
psychisch centrum gedacht] und den Mutterschoß ausgenommen, kannst du jetzt
sogar durch den König der Berge, den Berg Meru selbst, geradeaus und rückwärts,
ungehindert hindurchgehen. Auch das ist ein Zeichen dafür, daß du im Sipa-Bardo
wanderst. Erinnere dich der Lehren deines Guru und bete zu dem Barmherzigen
Gott.
‘O Edelgeborener, du bist tatsächlich ausgestattet mit der Kraft, deine Gestalt,
Größe und Zahl zu verändern, was jedoch nicht die Frucht irgendeines Samâdhi
[toestand van volkomen verinnerlijking, waarin iemand één wordt met het object
van zijn meditatie] ist, sondern eine Kraft, die dir natürlich kam, und deshalb ist es
die Natur karmischer Macht. Du bist fähig, in einem Augenblick die vier Kontinente
rund um den Berg Meru zu durchschreiten. Oder du kannst unverzüglich in jedwedem
Platz erscheinen, wo du auch wünschest. Es liegt in deiner Macht, innerhalb der
Zeit dort zu erscheinen, die ein Mensch braucht, um sich zu bücken oder seine
Hand
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auszustrecken. Diese verschiedenen Täuschungs- und Formverwandlungskräfte
wünsche jedoch nicht, wünsche sie nicht.’ (blz. 236-238)
In de eerste plaats lijkt hier de nadruk die juist op de rol van de goeroe is komen
te liggen, door Slauerhoff te zijn overgenomen. Bovendien vinden we bij hem het
gegeven van de ‘ongehinderde beweging’ duidelijk terug. Het duidelijkst is dit het
geval in document C-VII: ‘Maar Wan Tschen voerde mij om het Land der Sneeuwen
heen, snel voortglijdend over de kam van de buitenste ketens tot wij aan de andre
kant uitkwamen en weer op een plateau stonden (...)’ (blad [30]). Zoals de geest
van de overledene de mythische berg Meru kan doortrekken en de vier continenten
rondom die berg kan doorschrijden, zo trekt Cameron, met Wan Tschen, om het
gehele centrale bergmassief van Azië heen, om ‘het dak van de wereld’, zodat hij
Gandhâra bereikt.
De Sipa-Bardo wordt dan als volgt beschreven:
‘Es wird da ein graues, dämmergleiches Licht sein, sowohl nachts als am Tag
und zu allen Zeiten. In dieser Art des Zwischenzustands wirst du entweder für eine,
zwei, drei, vier, fünf, sechs oder sieben Wochen verweilen, bis zum
neunundvierzigsten Tag. Man sagt, daß das Elend des Sipa-Bardo gewöhnlich
zweiundzwanzig Tage lang erlebt wird, aber infolge des entscheidenden Einflusses
des Karma kann keine bestimmte Periode mit Sicherheit angegeben werden.
‘O Edelgeborener, ungefähr zu dieser Zeit wird der heftige Wind des Karma, der
schrecklich und schwer zu ertragen ist, dich von hinten (weiter) treiben, mit
furchtbaren Stößen. Fürchte das nicht. Das ist dein eigenes Trugbild. Dicke,
schauervolle Finsternis ist dauernd vor dir, und mitten aus ihr heraus kommen solch
schreckenerregende Ausrufe wie “Schlage! Erschlage!” und ähnliche Drohungen.
Fürchte sie nicht.
‘In anderen Fällen, bei Menschen mit sehr schlechtem Karma, stoßen karmisch
erzeugte, fleisch-essende Râkṣasas (oder Dämonen), die verschiedene Waffen
tragen, (den Ruf) aus “Schlage! Erschlage!” und Ähnliches und machen einen
entsetzlichen Tumult. Sie kommen auf einen zu, als ob sie es um die Wette täten,
welcher (von ihnen) einen zuerst packen wird. Auch dämmern schemenhafte
Trugbilder, daß man von verschiedenen schrecklichen Raubtieren verfolgt wird.
Schnee, Regen, Dunkelheit, heftige (Wind-)stöße, und Halluzinationen, daß man
auch von vielen Leuten verfolgt werde; (auch) Getöse wie von Bergen, die
zusammenbröckeln und von zornig überschäumenden Meeren und Geheul von
Feuer und von (plötzlich) auffahrenden, wütenden Winden.
‘Wenn diese Klänge kommen, flieht man erschreckt vor ihnen, nach jeder Richtung,
ganz gleich wohin. Aber der Weg ist von drei schrecklichen Abgründen versperrt (einem) weißen, (einem) schwarzen und (einem) roten. Sie sind schreckenerregend
und tief, und es ist einem, als ob man sogleich in sie hinunterfiele. O Edelgeborener,
sie sind in Wirklichkeit keine Abgründe, sie sind Zorn, Wollust und Dummheit.’ (blz.
240-241)
Daarop volgt over de geest van de overledene een gericht: het goede en het
kwade worden tegen elkaar afgewogen. ‘Darauf schlingt (eine der Ausführenden
Furien des) Todesgottes ein Seil um deinen Hals und zerrt dich weg; sie schneidet
deinen Kopf ab,
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nimmt dein Herz heraus, reißt deine Eingeweide heraus, leckt dein Hirn aus, trinkt
dein Blut, ißt dein Fleisch und nagt an deinen Knochen; du aber bist unfähig zu
sterben. Selbst wenn dein Körper in Stücke zerhackt wird, erholt er sich wieder. Das
wiederholte Zerhacken bereitet furchtbaren Schmerz und Qual.’ (blz. 245)
Slauerhoff moet dit materiaal verbonden hebben met hetgeen hij in Mystiques et
magiciens du Thibet van Alexandra David-Neel heeft gelezen over de ritus van de
tcheud (cf. document C-VII, blad [30]). Het gevecht van de lama's met de demonen
is voor een deel hun strijd om de eigen zuiverheid van geest: Cameron neemt hen
in zijn ‘Bardo’ waar, ongeveer zoals Dante de zielen in de Divina Commedia. Maar
ook is het een tcheud van de lama's om de zuiverheid van Camerons geest,
geobjectiveerd in het beeld dat zijn goeroe hem doet zien. Deze strijd staat ook hem
te wachten als hij het Land der Sneeuw zou betreden.
Zover komt het echter niet, Cameron deinst terug. In de roman treedt hij nu binnen
in het ‘rijk van het midden’, als een wezen tussen de sterfelijken en de onsterfelijken
in. De interpretatie dat het hierbij gaat om iemand die als het ware uit de dood is
teruggekeerd, kan hier volledig gelden.
In document C-VII is de toedracht in het laatste gedeelte van de ‘Epiloog’ anders
dan in de roman: Cameron daalt eerst af naar Gandhâra. Deze episode heeft
Slauerhoff op het laatste moment geschrapt; in de Forum-publikatie komt zij niet
voor.
Terwijl men bij de definitieve tekst met vrij veel zekerheid geneigd is het slot te
interpreteren als de verbeelding van een schijndood waaruit Cameron ontwaakt,
leidt de voorlaatste versie tot twijfel dienaangaande. Hier zou zeer wel de verbeelding
van een wedergeboorte aan de orde kunnen zijn. Cameron daalt eerst klauterend
en glijdend af van het bergplateau in een oerbos, een ‘uitgestrekte katakombe van
fossiele planten en dieren’ (blad [31]), en bereikt vervolgens enn groot meer: ‘De
laatste hinderpaal leek onoverkomelijk als een prikkeldraadversperring, gejaagd
liep ik heen en weer, opeens zag ik toch een opening en wrong mij er doorheen en
ijlde over het breede strand op het water in de verte toe (...). Maar de angst dat het
woud nog plotseling vooruit zou groeien en mij omsingelen en terugzuigen bleef,
en ik zag uit naar een middel om zoo spoedig mogelijk aan de andre oever te komen.’
(blad [31])
De (weder)geboorte-symboliek is in deze passage manifest. Die wordt nog verder
gevoerd door wat erop volgt. Cameron vindt een boot: ‘(...) nu was het een groote
vreugde weer door het water te worden gedragen (...). De boot was even leeg als
de holte van het zeil, een boomstam die misschien sinds zijn bewerking tot schip
niet meer met menschenhanden in aanraking was geweest’ (blad [32]).
In verband met de reïncarnatiegedachte is de herkomst, de functie, van deze boot
van groot belang. In vroeger tijden is de aanvoerder van de Grieken, de
legendarische Erybates, ‘op een dag over 't meer vertrokken en niet teruggekeerd’.
Hij is overgestoken naar het land van de dood, naar het ‘westelijk paradijs’ misschien
wel. Sindsdien zenden de achtergeblevenen iedere dag een lege boot uit, in de
hoop dat Erybates eens hiermee zal terugkeren. Dit verhaal over de dood van
Erybates doet sterk denken aan de legende over de dood van koning Arthur, die
stervend in een boot

Het China van Slauerhoff

270
werd opgenomen en naar de eilanden overzee gevoerd (zie bij voorbeeld Morte
d'Arthur van Alfred Tennyson). Met zo'n dodenschip nu steekt ook Cameron over,
maar naar de wereld der levenden: de geboorte-symboliek is verbreed tot de
verbeelding van een wedergeboorte (maar hij wordt níet voor de wedergeboren
Erybates aangezien). Slauerhoffs belangstelling voor dit onderwerp blijkt onder
andere ook uit de kleine cyclus ‘Wedergeboorte’, in de afdeling ‘Al dwalend’
(Verzamelde gedichten, zesde druk, blz. 743-749).
Deze verbeelding van sterven en terugkeer uit de dood op een dodenschip is niet
in strijd met de tantristisch-boeddhistische opvattingen. ‘Eines jeden Menschen
Nachtod-Erfahrungen hängen, wie der Bardo Thödol [het Dodenboek] lehrt, ganz
ab von seinem (oder ihrem) eigenen geistigen Inhalt.’ (Das Tibetanische Totenbuch,
blz. 109) Daarom zullen de Bardo-ervaringen van een moslim, een hindoe, een
christen, een Griek overeenstemmen met de voorstellingswereld waarmee zij tijdens
hun leven hebben kennis gemaakt (cf. ibidem).
Het is in dit verband opmerkelijk, dat Evans-Wentz in de inleiding op Das
Tibetanische Totenbuch uitgebreid aandacht schenkt aan de opvattingen over de
wedergeboorte bij de Grieken (blz. 124-128). ‘Mit Hilfe von Symbolen und Metaphern
haben auch Pindar, Empedokles, Pythagoras und Sokrates wie Plato und die
griechischen Mysterien die Idee der Wiedergeburt gelehrt.’ (blz. 128) Vooral het slot
van Plato's Politeia wordt hier met de boeddhistische inzichten vergeleken. Het is
niet zonder belang dat hierbij - zij het zijdelings - ook verwezen wordt naar de
Arthur-cyclus: ‘Die Schrift Jâtaka der Südlichen [boeddhistische] Schule wiederum
- ein Gemisch aus Volkswissen, Volksglauben und populärer Mythologie um den
Buddha und seine vielen Inkarnationen, die sich während des 3. Jahrhunderts nach
Seinem Tod um Seine Persönlichkeit kristallisierten - ähnlich wie der Stoff der
Arthus-Legenden um König Arthus -, schreibt ihm [Gautama] viel frühere Geburten
in untermenschlicher Form zu (...)’ (blz. 129).
In een uitgebreide voetnoot bij een passage uit het Dodenboek zelf, die handelt
over ‘de veertiende dag’ in de tweede Bardo, wordt nogmaals naar de Arthur-legende
verwezen. Op die dag verschijnen de ‘toornige’ godheden, ‘eine (karmische) Merktafel
in der Hand’; de voetnoot hierbij vermeldt onder meer: ‘In der großen tibetischen
Arthus-ähnlichen Sage, die im Tibetischen Ge-sar-bsgruṅs (sprich: Ke-sar-dûng)
oder Kesar-Sage heißt (Autor unbekannt, aber wahrscheinlich aus dem 8. oder 9.
Jahrhundert n. Chr. stammend), und die so volkstümlich ist, daß viele Tibeter sie
auswendig können, kommt ein Knabe von dreizehn Jahren vor (...)’ (blz. 224).
Weliswaar strekt de overeenkomst zich nu juist níet uit over Arthurs dood, maar er
zijn geen aanwijzingen dat Slauerhoff de Tibetaanse sage gekend zou hebben.
(Afgezien van enkele wetenschappelijke edities, zou alleen in aanmerking komen:
Alexandra David-Neel et le lama Yongden, La vie surhumaine de Guésar de Ling,
le héros thibétain, racontée par les bardes de son pays, Paris, 1931.) Wel is het
aannemelijk dat de verwijzingen naar de Arthur-legende op zich hem op de gedachte
hebben gebracht, deze legende met recht in document C-VII te kunnen verwerken.
Blijft de vraag, waarom Slauerhoff op het laatste moment de gehele
Gandhâra-episode heeft geschrapt. Onze overwegingen leiden tot het antwoord,
dat hij de
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suggestie van een wedergeboorte uiteindelijk toch heeft willen vermijden en gekozen
heeft voor een Cameron die na een schijndood weer bij bewustzijn komt. Zekerheid
hieromtrent hebben we natuurlijk niet.
In de commentaar bij document B-II, blad [5], hebben we als de waarschijnlijke bron
voor de Gandhâra-episode het boek van René Grousset aangewezen, Sur les traces
du Bouddha (Paris, 1929). In verreweg het grootste gedeelte van dit boek vertelt
Grousset over de reis naar India van de Chinese pelgrim Hiuan-tsang (Hsüan Tsang),
in de zevende eeuw na Christus. Het materiaal hiervoor ontleende hij aan de
levensbeschrijving van Hiuan-tsang door diens discipel Hwui-li, die de editeurs
hebben geraadpleegd in de vertaling van Samuel Beal. In zijn uitgebreide
commentaar behandelt Grousset voor een breed publiek van lezers bovendien
telkens weer de geschiedenis van het boeddhisme in vergelijking met die van Europa.
Waarschijnlijk is Slauerhoff in 1933 op dit boek attent gemaakt door een voetnoot
in de tweede druk van China tegen de Westerkim van J.J.L. Duyvendak (Haarlem,
1933; de eerste druk is van 1927, de studie van Grousset was toen nog niet
verschenen). Aan een opmerking over de Zoroasterdienst in Tsj'ang-an voegt
Duyvendak namelijk de notitie toe: ‘Men zie vooral het mooie boek van R. Grousset,
Sur les traces du Bouddha, Paris, 1929.’ (blz. 5) Dat Slauerhoff dit boek van
Duyvendak heeft gekend, blijkt uit zijn recensie van een andere studie van
Duyvendak, De hangende drievoet (Critisch Bulletin, VII (1936), blz. 287-290), waarin
hij opmerkt: ‘“China tegen de Westerkim” b.v. bevat een paar hoofdstukken die tot
het beste behooren wat in het Nederlandsch over het reuzenrijk (...) werd
geschreven.’ (blz. 287) Uit dit alles ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat Slauerhoff
Grousset bestudeerd zal hebben in 1933, toen hij zich bij uitstek documenteerde
voor het tweede en derde deel van zijn trilogie.
Dat Slauerhoff juist Grousset heeft benut, kan blijken uit een passage op blad
[33] van document C-VII: ‘Er bloeiden weinig bloemen in Gandara. Alleen velden
groote violen tusschen kust en bosch in woekerende menigte. Op een avond ging
de zon zoo onder dat hun donkere kleuren papaverrood werden. Ik lag toe te zien,
een dergelijk gevoel als in het westelijk paradijs van hopelooze, uitkomstlooze
weelde overstelpte mij. Ik wilde opstaan en weggaan. Waarheen? De steppe in?
Was Andara ergens gelegen?’ (Citaat met verbeterde interpunctie.) Andara is hier
kennelijk geen verschrijving voor Gandara; Slauerhoff heeft de aanvankelijk met
een kleine beginletter getypte naam met inkt voorzien van een hoofdletter A. Er is
een ander land mee bedoeld, dat overigens niet meer in de ‘Epiloog’ genoemd
wordt. Hoe is Slauerhoff aan die naam gekomen?
In geen enkel ander boek over Gandhâra wordt, voor zover wij hebben kunnen
nagaan, óók over ‘Andara’ gesproken. Ook niet door Beal. Grousset is de enige. In
de eerste eeuwen van onze jaartelling, zo getuigt Plinius de Oudere in zijn Naturalis
Historia (boek VI, caput XXII), woonden de Andarae in de grote bocht aan de oostkust
van India (boven het huidige Madras). Grousset schrijft erover: ‘Aux premiers siècles
de notre ère, à l'époque où l'Inde du Nord subissait pour l'art comme au point de
vue politique des dominations étrangères, - grecque et scythique, -
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l'Andhra avait conservé intacte, avec son indépendance, la tradition de l'esthétique
indienne [dat wil zeggen boeddhistisch] (...).’
‘(...) OEuvres bouddhiques, certes, par la douceur de l'inspiration, mais d'une
facture si délicatement païenne qu'on sent passer ici l'éternelle jeunesse de la nature
hindoue. Quelle fraîcheur, quelle sève printanière, quel sentiment du jeu des formes
vivantes, quelle joie naïve de vivre, quel velouté aussi dans la scène de la vie de
plaisirs du bodhisattva au gynécée, fidèlement modelée d'après le texte même du
Lalitavistara. “Rêveries d'un païen mystique” qui nous montrent à quel point la
doctrine bouddhique du renoncement savait, dans la pratique, s'adapter à une
mentalité toute proche de celle de l'antique Hellade, - et non point l'Hellade des
tragiques et des philosophes, mais celle de l'Anthologie. Du reste, l'art gréco-romain
lui-même n'a pas été sans faire sentir son influence à Amarâvatî [een plaats in
Andara], comme pouvaient le laisser supposer les relations commerciales attestées
à l'époque de Pline entre les “Andarae” et le monde classique, comme le prouvent
les monnaies des Césars et la tête de Bouddha au masque impérial trouvées par
M. Jouveau-Dubreuil dans cette même région.’ (blz. 168-169)
Slauerhoff zal de naam Andara niet van Plinius hebben. In de eerste plaats is
Plinius als bron voor Slauerhoff niet erg waarschijnlijk, en in de tweede plaats spreekt
Plinius over dit land uitsluitend in termen van militaire macht en commercieel belang.
Grousset daarentegen tekent Andara als een bijna paradijselijk land, een land dat
voor Cameron kennelijk een waarde vertegenwoordigt vergelijkbaar met die van
Gandhâra.
Zoals al besproken is in de commentaar bij document C-II, koos Hiuan-tsang als
startpunt voor zijn pelgrimstocht Leang-tcheou, dat hij via Lan-tcheou bereikte (we
volgen hier de Franse schrijfwijze van Grousset). Beide plaatsen liggen in het
noordwesten van China, in de provincie Kansu. Met een grote boog reist de pelgrim
dan, langs de noordelijke karavaanroutes, om het enorme bergmassief van
Centraal-Azië heen. Dit is ongeveer de weg waarlangs Wan Tsjen Cameron naar
Gandhâra voert: ‘Maar Wan Tschen voerde mij om het land der Sneeuwen heen,
snel voortglijdend over de kam van de buitenste ketens tot wij aan de andre kant
uitkwamen (...)’ (blad [30]).
Grousset: ‘Au delà du Kan-sou, la Chine finissait et le Grand-Ouest commençait,
avec la steppe de l'A-la-chan et les sables du Gobi. C'était une contrée terriblement
inhospitalière. Un siècle plus tard, malgré les conquêtes effectuées depuis par les
armées des T'ang, les poètes de la cour de Ming-houang laissaient percer dans
leurs vers l'effroi millénaire de l'âme chinoise devant ces solitudes ennemies (...).
‘Plus loin encore, c'était la cime neigeuse des T'ien-chan, du K'ouen-louen et des
Pamirs, où des périls plus grands encore attendaient le soldat et le pèlerin.’ (blz.
29-30)
Gandhâra wordt door Grousset beschreven als een heerlijk oord, waar het
boeddhisme een grote bloei heeft doorgemaakt, rijkelijk beïnvloed door de Griekse
cultuur. Vandaaruit verbreidde het zich over Tibet en China.
‘Toute cette région, par suite de la piété d'Açoka, de l'opportunisme religieux des
Indo-Grecs et de la dévotion de Kanishka, était en effet devenue pour le bouddhisme
comme une nouvelle Terre Sainte.’ (blz. 89)
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‘Le Gandhâra est une des régions les plus fameuses de l'histoire orientale. Déjà
connu des Macédoniens sous le nom de Gandaritis, il devint un des bastions de la
puissance gréco-bactrienne. Ce fut là que les rois grecs, après leur expulsion de
Bactriane, trouvèrent asile et se maintinrent pendant près d'un siècle encore.’ (blz.
96)
‘S'étonneront seuls d'une telle fécondité ceux qui oublieront que pendant près de
six siècles sans interruption cette vieille province de Peshawar avait été comme
une nouvelle Hellade, miraculeusement protégée par son cercle de montagnes et
de rivières contre le remous des invasions. Tout d'abord deux siècles de domination
grecque directe, sous les purs Hellènes que furent les Hélioklès et les Antialkidas,
princes que leur numismatique nous atteste aussi complètement nôtres que les
Antioches de Syrie ou les Ptolémées d'Égypte. Puis, près de quatre siècles d'imitation
gréco-romaine sous les rois indo-scythes de la famille kushâṉa, les Kadphisès, les
Kanishka, les Huvishka, les Vâsudêva et leurs successeurs, qui furent à coup sûr
les plus constants philhellènes que l'Orient ait connus: n'est-ce pas sous leur
gouvernement et à leur cour, bien plutôt que sous leurs prédécesseurs
gréco-bactriens, que l'école gréco-bouddhique prit son essor? Le reliquaire de
Kanishka, trouvé en 1908 à Shâh-jî Kî Dhêrî près de Peshawar, ne porte-t-il pas,
avec l'image du “Clovis indien”, le nom de l'orfèvre qui le fondit, le Grec Agésilas?
Les innombrables Bouddhas gandhâriens qui sont venus peupler nos musées sont
aussi les témoins fidèles de ce touchant philhellénisme. Profils d'une pureté tout
apollinienne sous le dessin des cheveux ondés, draperies impeccables, souvent si
agréables dans leur traitement mouillé, les pèlerins chinois qui durent les voir encore
en place pouvaient-ils se douter qu'ils avaient là, devant leurs yeux, les premières
images, sorties de la main des hommes, de l'apôtre de leur religion? Savaient-ils
que jadis, - il y avait sans doute déjà six siècles, - à une époque où nul n'osait encore
figurer le Bouddha, sinon par de difficiles symboles, un de ces artistes yavana,
comme disaient les Indiens, un homme du lointain Ta-ts'in, comme on disait en
Chine, avait osé, pour la première fois, représenter sous une forme humaine l'image
du Bienheureux? Et toutes les images bouddhiques étaient sorties de celle-là, depuis
celles qu'on vénérait dans les sanctuaires de Ceylan jusqu'aux statues de la Chine
et du Japon elles-mêmes, jusqu'à Long-men et à Nara...’ (blz. 96-97).
‘“Des sources douces et des fruits exquis, écrit Song Yun [een andere pelgrim
uit China], se trouvent sur la colline. Ses ravins sont d'une agréable tiédeur, ses
arbres restent verts durant la mauvaise saison. A l'époque de notre visite, c'était le
premier mois de l'année. Une brise tempérée nous éventait. Les oiseaux chantaient
dans les arbres printaniers, les papillons volaient sur les parterres de fleurs...”’ (blz.
100).
‘Son souvenir [namelijk de herinnering aan koning Menander van Gandhâra], en
tant que conquérant, devait être aboli, comme l'était celui d'Alexandre, comme allait
l'être le nom de tant d'autres princes du siècle sur cette terre sans mémoire qui
méprise les souvenirs temporels pour ne se rappeler que les visions éternelles.’
(blz. 110)
In het romanontwerp lijkt het verblijf in Gandhâra een aards equivalent te zijn voor
Camerons ervaring van het westelijk paradijs. De bewoners leven er in een toestand
van egocentrisch geluk, waarin Cameron zich lange tijd thuis voelt. Vanuit het
Dodenboek geredeneerd kan men zeggen, dat Camerons verblijf in het westelijk
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paradijs hem heeft voorbereid op een reïncarnatie te midden van juist dit volk. Zijn
leven daar herinnert hem er uitdrukkelijk aan, zoals blijkt uit de hiervoor geciteerde
passage, naar aanleiding van Andara. Zelfs het papaverrood keert in zijn gedachten
terug. Aan het slot van document C-VII worden beide gebieden dan ook in één adem
genoemd: ‘Zoo zal het verder niet eens zoo eenzaam zijn en zal ik tenslotte, niet
alleen Tai Hai en Tschong King, maar ook het westelijk paradijs, Rhodocleia en
Gandara vergeten en zal er niet eens rouw overblijven dat ik geen andre zin dan
mijzelve vond voor mijn leven op aarde.’ (blad [35])
Met Rhodocleia hoopt Cameron nog aanvankelijk ‘als een dubbelwezen’ verder
te leven (blad [34]). In hoeverre we in deze woorden een reminiscentie aan het Yin
en het Yang hebben te zien, of zelfs aan de prajñâ uit het Dodenboek, is niet duidelijk.
Het balspel, dat de aanleiding is tot hun nadere verstandhouding, lijkt naar het
Nausikaä-verhaal uit de Odyssee te verwijzen; niet verwonderlijk als we in
aanmerking nemen dat het hier om een Griekse gemeenschap gaat, en ons
herinneren dat Slauerhoff in document B-II, blad [5], ook Odysseus in verband heeft
gebracht met Gandhâra.
Uit het bovenstaande moge blijken, dat veel uit het boeddhistisch ideeëngoed in de
eerste twee delen van de trilogie moet zijn verwerkt. In hoeverre hierbij ook
theosofische literatuur een rol heeft gespeeld, hebben we niet kunnen nagaan. Een
boek als De sleutel tot de theosophie van H.P. Blavatsky vertoont onnoemelijk veel
invloed uit Oosterse bronnen. Heeft Blavatsky alleen de (een) weg gewezen, of
heeft zij een directe invloed uitgeoefend? Haar sterke neiging tot systeembouw slechts gedeeltelijk aan het boeddhisme ontleend - en haar ‘sweeping statements’
en op associaties berustende redeneertrant lijken echter allerminst congeniaal met
Slauerhoff. Hetzelfde geldt voor de theosofische interpretatie van het boeddhisme
als door B. Jasink is gegeven (Die Mystik des Buddhismus, 1920; de tweede druk
uit 1922 is door J. van de Velde vertaald, in overleg met de auteur: De mystiek van
het boeddhisme, 1977).
Hoe dit ook zij, het is van belang op te merken dat het boeddhisme niet zozeer
een godsdienst is, als wel een weg om verlossing te vinden uit het lijden. ‘The
Buddhist point of view will appeal only to those people who are completely
disillusioned with the world as it is, and with themselves, who are extremely sensitive
to pain, suffering, and any kind of turmoil, who have an extreme desire for happiness,
and a considerable capacity for renunciation.’ (Edward Conze, Buddhism. Its essence
and development, blz. 22) Dat voor Slauerhoff nu juist het laatstgenoemde, de
‘renunciation’, het meest problematisch was, zal duidelijk zijn. Maar dat de tocht
van de zee naar het binnenland, te beginnen in Het verboden rijk met Farria en
Camões, en in Het leven op aarde voortgezet door Cameron, een ‘spiraalvormige
neergang’ te zien zou geven, zoals Dina van Berlaer-Hellemans zegt (‘Slauerhoffs
“Reisverhalen”: een poging tot interpretatie’ in Spiegel der Letteren, XIX (1977), blz.
145), lijkt onjuist. Het mag gelden voor het eerste deel van de trilogie, niet echter
voor het tweede deel. Weliswaar bereikt Cameron het Land der Sneeuw niet, maar
een ontwikkelingsgang in positieve zin heeft hij bepaald wel doorgemaakt. Bovendien
weten we niet precies wat
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Slauerhoff met het derde deel heeft voorgehad. Dat hierin ook Camões weer een
rol moest spelen, maakt in ieder geval duidelijk dat niet van een opéénvolging
Farria-Camões-Cameron sprake is, zoals Van Berlaer denkt. Dat de gehele cultuur
ten slotte ten onder gaat, zegt wel iets over Slauerhoffs cultuurpessimisme, maar
niet over Camerons ontwikkelingsgang. Wat wij daarover weten uit document B-II,
blad [4] verso, wijst eerder op een min of meer positief slot, althans voor Cameron.
Zie hiervoor ook de commentaar bij document D-VIII.
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Document C-VIII
Beschrijving
Zeven bladen van kwartoformaat, ruitjespapier (rechthoekige ruitjes), met als
watermerk een wapen waaromheen binnen twee cirkels met een kroon: EXTRA FINE
PAPER FOR LETTERS. Aan één zijde beschreven met inkt.
Op het eerste blad na zijn de bladen door Slauerhoff genummerd: 2 tot en met
7.

Inhoud
Voorontwerp voor het begin van de ‘Epiloog’ uit Het leven op aarde: Verzamelde
Werken, VI, blz. 211.

Datering
Ongeveer januari 1934.

Tekst
+

Hoofdstuk -1
Na de brand.

+

[1]

Waarom? 〈+ alles?〉
Om de menschen te vermijden ben ik uit mijn dorp naar Dublin gegaan van daar
naar Londen. waar ik ze vond in grooter massa maar van 〈- kwaadaardiger〉
/misschien goedaardiger/ gehalte: niet meer wreed nieuwsgierig, maar bruut
verdringend elkaar martelend en ombrengend =
En toen naar zee. In Londen in de mist, in de metro, in de straten van de City, en
de sloppen van Soho. waar ik werkte en woonde hamerde het steeds in mij weg
van de menschen weg van de menschen.
Ik vond ze aan boord terug - gering in getal. eender van soort. □ Wat is dan de
uitweg als men niet in de diepzee wil en geen kans heeft op een hemelvaart, daar
de wonderen voorbij zijn, en de zee juist toen weer vrijwel geheel van mijnen was
gezuiverd en er nog geen kans was op een zeeoorlog.
/In/ Een ander land het geluk beproeven. Dat doet ieder mensch die van de
meerpalen van geboorte en gewoonte en bestaan〈- g〉angst is losgeslagen van tijd
tot tijd al is er diep in hem een instinct - dat hem zegt dat hij daar ook niet slagen
zal, dat hij het daar ook niet vinden zal.
Daarom heeft het voordek van 〈- he〉 [een] emigrantenschip 〈- a〉ook altijd iets van
een menigte die een complot heeft gesmeed om een massale wanhoopsdaad te
begaan.
〈- En natuurlijk moest ik met zoo'n schip in China komend aa〉
1

Titel dubbel onderstreept.
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Hoe komt het dat ik juist /aankwam/ in het land wat de meeste menschen op aarde
herbergt, waar zij elkaar op vele plaatsen verstikkend verdringen. het voedsel of in
hongerporties verdeelend - of in stage strijd elkaar ontroovend, waar het menschzijn
in zoo'n pijnlijke beknellende code is vastgelegd dat iedere levensdaad volgens
vaste regelen geschied[t], waar het familieleven zoo intens is dat niemand 〈- intensief〉
onbespied en voor zichzelf leven kan -?
Hoopte ik in de massa te verdwijnen, of hoopte ik toch weer op het land dat achter
d〈- ie〉e overwoekerde 18 provinciën lag - ondanks zijn grootheid van bijna Europa
+
toch || niet meer dan een kuststrook en aanslibsel van de grootste rivieren op aarde?
+
Niet het ware land van het midden?
2
Of schaamde ik mij zelf voor mijn schuwheid mijn vrees, en wilde ik de
menschen niet ontvlieden maar mij in hun midden handhaven, toonen dat ik niet
voor hen uit de weg ging 〈- net〉
Maar, was het schande om menschenschuw te zijn? Als men ze kent en door ze
heen ziet zooals ik?
〈- En〉 〈- Neem een dame. die wandelt in〉 De menschen wandelen g〈- a〉raag in
bloementuinen. De kleuren doen hun oog aangenaam aan, de geur streelt hen en
beide samen brengen hen in de stemming die mijn [lees: men] romantisch of
amoureus noemt. Of ze zeggen “het is prettig buiten.”
En als ze zagen dat al deze bloemen eigenlijk monsters zijn, tot roerloosheid
gedoemd, maar die hen zoo haten dat er in hun sap en cellen een gisting ontstaat.
〈- v〉die omzetting van atoomketens geeft, zoodat tenslotte die 〈- geur g〉 kleuren
afzichtelijk zullen zijn en die zoete. bedwelmende romantische geur giftig Als ze dat merkten.
O ze zouden wegvluchten, in paniek - al eeuwen van te voren.
En wat is mijn lot. Ik zie hoe de menschen zijn zoo duidelijk als zag ik de 〈- darmen
en〉 kronkelende darmen de vuilbruine lever. de matroode milt en het wanstaltig hart
onder de 〈- witte gepoederde〉 dure fashionable kleeren onder de witte gepoederde
huid liggen - 〈- zoo duidelijk dat〉 Zoo zie ik hun wezen: onder de glimlach de grijns
van begeerte onder trek van droefheid het fel plezier over 〈- de〉 het leed van de
ander. onder hun vroomheid - de vrees de lust tot assurantie ook op geestelijk
gebied.
+
Dit en nog veel meer zie ik ervaar ik En waarom zou ik dan met dit soort verachtelijke schepsels blijven leven alleen +3
omdat ik geboren ben als een der hunnen te midden van hen En wat heeft mij zoolang weerhouden het te doen?
De vrees voor de demonen. Eerst ja, maar als men eenmaal hun gewoonten kent,
nog beperkter en vooruitberekenbaar[der] dan die van de aardsche menschen, dan
kan men veel beter met hen omgaan. □ De vrees - voor mijzelf?
Ik weet het veel van datgene wat men zelf hoont en waant - bestaat alleen in
betrekking tot en afhankelijkheid van de soortgenooten de gelijken de even
beperkten?
Ach zoovèr staat de mensch nog niet van het weekdier af, ook hij wil zich steeds
ergens aan vastklemmen, ook hij wil steeds zwermen van gelijken om zich zien, en
als een natuurramp door die zwermen vaart - als een snelle haai - velen verdelgend
- velen
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laten levend [lees: latende leven] - dan verheugt hij zich om de dood van die andren
om 't behoud van hem zelve.
Ook hij voelt graag een vastgekalkte schelp van fossiele vooroordeelen 〈- levens〉
beginselen meeningen - van andren van vorigen om zich heen --- □ Nu die schelp
heb ik verloren - als ik in een zwerm van mijn naasten ben dan voel ik mij bedrukter
en 〈- --〉/benarder/ dan alleen □ Tot vrij zwevend protoplasma kon ik niet worden. □
Maar misschien wèl nu ik zoo gereduceerd ben, bijna onzichtbaar. en mij zeer snel
voortbewegend En zoo kan ik niet alleen van mijn eenzaamheid eindelijk genieten zonder
gehinderd te worden door 〈- dat gemis aan〉 die schelp -- die gewoonteloosheid - 〈ik kan〉
Ik voel me al ben ik voor t oog van de menschen nu nog onaanzienlijker dan
+
vroeger - de grauwe pij van de tibetanen heb ik ook al aange- || trokken, machtiger
+
dan ooit. Heb ik die voor de minst gevaarlijke van de vreemdelingen werd
4
2
gehouden. (behalve door Ki〈- o〉a Su. die de blik van Lau tsche tot lens diende)
niet de verwoesting van Tschong King teweeggebracht.
Daar ligt het, een bruine troebele poel, waar hulpeloos daken en muren uitsteken.
waar de walm van alles wat brandbaar was nog overdrijft!
Eigenlijk doet het mij leed - Men heeft mij, ook hier, met vijandigheid en
onverschilligheid bejegend - het volk ging mij uit den weg - ik heb mij nooit als
opgegaan in hun midden /ge/voelt [lees: gevoeld], altijd het vreemde element. 〈naa〉 van uit het centrum naar de oppervlakte - klaar om te worden uitgestooten De Toe tsjoen 〈-h〉 die vriendelijk was, heeft mij als een werktuig beschouwd dat
een 〈- geval〉 interessant experiment voor hem kon helpen uitvoeren.
〈- En ----? Heeft ooit een vrouw een man gezien anders dan als een middel tot
3
macht aanzien geld - een gevaarlijk lastig maar een onontbeerlijk middel .〉
En... mijn lotgenooten? Ze waren evenals ik buiten het bestaan geslingerd - door
〈- hun〉 de ondeugden die alleen met zekere mate worden geduld - door diezelfde
zouden ze steeds in de nabijheid ervan blijven rondwentelen. tot de totale vernietiging
zich over hen ontfermde. □ En ik ben er uit losgeraakt omdat mijn verlangen
recht[s]streeks[ch] er op was gericht buiten dien kring en los van de
aantrekkingskracht van de massa te komen. □ Eenmaal vaart hebbend was dat
verlangen sterk genoeg om de verwijdering recht[s]streeks[ch] te laten doorgaan □
Hier stond ik nog aan de rand zooals Neptunus of Uranus een van de buitenste
+
planeten zijn zoo was Tschong King een stad 〈- wel het allerv〉 al ver genoeg van
+
de binnenbrand van het menschelijk bestaan afgelegen. Het had zich ook vrij
5
genoeg in de eigen baan kunnen bewegen - nu was het ook verwoest Het was mogelijk dat buiten Tschong King nog verder van de samengang der
menschelijke machten af. nog dichter bij de leegte, nog een stad bestond.
Ik was niet meer bevreesd. Die stad zou ik voorbijgaan of ze zou ook worden
verwoest - evenals Tschong King. □ Als eenmaal de olievloed een bedding had
gevonden 〈+ en de

2
3

Lau tsche: betekent eigenlijk ‘de oude meester’; wordt hierna door Slauerhoff dan ook met
een lidwoord geschreven.
middel: onderstreept.
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bron geregeld was gaan vloeien --〉 dan zouden 〈- hier〉 tusschen die resten van
gebouwen en huizen die men goedgevonden had over te laten. en tusschen nieuwe
bungalows en hangars de boortorens en de tanks van de Shell of hoe dat lichaam
4
in de 〈- komende〉 toekomst heeten zal - de tempels en de bonzeri[e]ën hebben
verdrongen =
De streek zou er levendiger uitzien en doodscher zijn dan ooit, de kiem van 't
bederf zichtbaar dragend - als industrieele bloei en bloei die geen andere vrucht
draagt dan zelfvernietiging.
Ik keerde mij af van Tschong King. Ik had geen haat geen medelijden geen
heimwee terug geen hoogmoed ook dat de eerste stoot door mij, onwillens maar
wetens, was toegebracht.
5
Maar toen ik mij naar de Dapsang richtte 〈- en〉 die opstak uit de keten waarachter
de landen lagen waar nog wel menschen waren, maar deze als slaven van hoogere
machten - als overwonnenen die men had laten leven om een latergekomen ras,
om de overweldigenden te dienen 〈- als〉 〈- naar het land van de〉 toen zag ik dat ik
niet alleen was.
6
R. [open ruimte] ging voor mij uit - Hij ging zooals de lieden uit zijn land die
+
ontboeid zijn gaan, niet met || schreden maar in een zwevende gang waarin
+
sprongen als golven die hen telkens een groote afstand verder brengen 6
En spoedig had hij een groote voorsprong op mij, maar nooit verloor ik hem
heelemaal uit het oog. ≡
En tegelijk had ik de overtuiging dat ik nog een metgezel had een deel van mijzelf
- die het niet eens was met deze tocht, die Tschong King als eindpunt van de
aardsche baan had bestemd, die daar had willen blijven leven: 〈- tussc〉 binnen de
wallen tusschen de muren, in de nauwe. walmheete huizen. tusschen de warme
meestal van zweet glimmende bewoners. om daar rust te vinden in een bijna
7
dierlijk[?] bestaan; in het zich dringen tusschen de drommen op de markt in het
afrukken van vleesch van stokjes waaraan t geregen was, aan t gulzig in de keel
slingeren van rijstklonten en aan t ingieten van lauwwarme brandewijn. en die de
pijp niet eens meer verlangde Ik moest deze gezel dankbaar zijn. Hij had mij de kracht gegeven naar Tschong
King te gaan 〈- toen〉 /terwijl/ mijn geestelijke wil nu en dan bezweek = En, kon ik
hem nu afdanken? Neen deze niet. □ Wel bleef het 〈- b〉gevaar bestaan dat hij de
overhand kon krijgen. Nu wat dan nog? In het sneeuwland - of daarachter zou hij
die behoeften 〈- toch〉 naar zatheid toch niet kunnen vervullen, en genoeg van mij
krijgen en heengaan of afsterven, of zich er bij neerleggen en wie weet mij weer
sterken in een bestaan dat aan de ijle substantie van 〈- de〉 〈+ mijn〉 geest weer te
groote eischen stelde. □ Want dit wist ik - ik kon een zuivere geest worden maar
nooit een die

4
5
6
7

bonzerieën: lama-kloosters.
Dapsang: een der toppen van het Karakoroem-gebergte, dat de noordgrens vormt van Kasjmir.
Zie de commentaar bij dit document.
Boven dit zeer onduidelijk geschreven woord staat een later aangebracht kruisje; kennelijk
kon Slauerhoff dit woord niet meer lezen.
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〈- tegelijk〉 op de aarde troont en er over heerscht en tegelijk boven de wolken van
t bestaan uitkomt en overgaat in de verheven sfe[e]ren.
Ik kon leven in beide beurtelings[ch]. sneller en sneller overgaand als een
ruhmkorff[f] 〈- x〉vonk misschien met de intermittentie van minder dan een duizendste
seconde.
+
En misschien zou ik na talloos overspringen in een van beide blijven, steeds
verwant en 〈- vo〉 niet vrij van heimwee naar de andere. □ Tenzij -- dat verre land +7
mij nie[u]we krachten toevoerde.
〈- Maar -〉 Ik ging voort 〈- en〉 kwam nu en dan nog een verlaten huis tegen -- ook
in een omtrek van 50 mijl zelfs op de hooggelegen hellingen waren de bewoners,
na de explosie en de inundatie gevlucht〈-, maar〉 en de beesten van enkele
verstrooide kudden. Verder scheen dit deel van de aarde al zoo leeg. als het in de
komende tijden overal zijn zal.
Maar ik wist dat dit [lees: ik] niet blijven zou, 〈- ik〉 niets noodde mij ook te blijven
- De 〈- laustch e〉 lautsche ging voort en de gezel achter mij scheen mij aan te drijven
tot meerdere spoed. Het kon hem hier ook moeilijk bevallen - Maar wist hij wat hij
tegemoet ging?
〈- Miss〉 Bijna berouwde ik het dat er niet een klein deel tenminste van Tschong
King nog bestond - zoodat hij onderkomen kon vinden. □ Maar neen - ik hoopte toch
dat hij mij zou blijven volgen. □ Had ik soms nog een geheime gedachte - dat ik
eens - misschien heelemaal in hem zou 〈-v〉 willen vluchten?
De zon stond nu naast de top van 〈- D〉de Dap-Sang - de lau tsche ging over de
steenen 〈- als een〉 die ik van hier niet kon zien als een zwarte stip.
En ik huiverde in de grauwe pij, en voelde mij ondanks de schatten van de
vrijgeleiden die ik in mijn zak droeg arm, en ondanks de gebeurtenissen die achter
mij lagen leeg.
ondanks de vaste wil er te komen
8
toch wegverloren en verlaten -

Commentaar
Wanneer we deze tekst vergelijken met wat ervan geworden is in de roman, valt
vooral de zoveel bredere opzet op van dit fragment. Van blad [1] tot en met blad 3
is niet meer overgebleven dan de eerste zeven regels uit de ‘Epiloog’ (Verzamelde
Werken, VI, blz. 211); blad 4 tot en met 7 vinden we terug in regel 8 tot en met 30.
Belangrijk is ook dat Slauerhoff hier kennelijk nog niet heeft overwogen zijn roman
met een ‘Epiloog’ af te sluiten. Boven het fragment staat Hoofdstuk --. Het nummer
is niet aangegeven, wat wel betekent dat de voorafgaande hoofdstukken nog niet
precies vaststonden en nog niet waren uitgeschreven.
Alles wijst erop dat Slauerhoff hier begonnen is aan de ‘Tocht naar het binnenland,
ideëel’ (zie document B-I, blad [1]) en nog steeds van plan was er een breed
uitgewerkte episode van te maken, breder dan nu de ‘Epiloog’. De terugblik naar

8

Naast de laatste vijf regels staat een accolade.

Het China van Slauerhoff

281
Camerons vroeger leven, waarmee het fragment begint, doet bovendien denken
aan het Zesde Hoofdstuk van Het verboden rijk. Misschien heeft het dus in de
bedoeling gelegen een soortgelijke tweedeling aan te brengen als in die roman. De
eerste vijf hoofdstukken daarvan handelen uitsluitend over Camões, de volgende
vier over Cameron en Camões beiden. Gelet op document B-I, kan het Slauerhoffs
bedoeling zeer wel zijn geweest deel II van de trilogie uitsluitend over Cameron te
laten handelen, en deel III weer over Cameron en Camões beiden. Het onderhavige
document zou dan opgezet kunnen zijn als het begin van dat laatste deel, maar dan
met deel II in één band verenigd. Dit vermoeden wordt gesteund door een passage
die een vooruitwijzing lijkt in te houden naar de algehele vernietiging van de cultuur
waarmee de cyclus had moeten eindigen: ‘De streek zou er levendiger uitzien en
doodscher zijn dan ooit, de kiem van 't bederf zichtbaar dragend - als industrieele
bloei en bloei die geen andere vrucht draagt dan zelfvernietiging.’ (blad 5) Zo gezien,
zou dit document ook in de D-groep kunnen worden ondergebracht.
We treffen een paar passages aan waarin de symbolische bedoeling van het
verhaal wordt onderstreept. Cameron noemt China: ‘ondanks zijn grootheid van
bijna Europa toch niet meer dan een kuststrook en aanslibsel van de grootste rivieren
op aarde’, en ‘Niet het ware land van het midden’ (blad [1]-2). Op blad 4 worden de
avonturen van hem en zijn lotgenoten in Tsjong King metaforisch beschreven, in
termen van rondwentelende planeten, ‘tot de totale vernietiging zich over hen
ontfermde’. Ook het lot van de stad zelf wordt in dit perspectief gezien, maar
tegelijkertijd beschreven in termen van de menselijk existentie: ‘zooals Neptunus
of Uranus een van de buitenste planeten zijn, zoo was Tschong King een stad al
ver genoeg van de binnenbrand van het menschelijk bestaan afgelegen.’ (blad 4-5)
Deze nadruk op de ‘ideële’ betekenis van de tocht is waarschijnlijk met overleg juist
op dit punt in het verhaal aangebracht.
Opmerkelijk is voorts dat Camerons tocht naar het Land der Sneeuw nog niet
wordt beschreven als zich afspelend in zijn geest, in een toestand van
bewusteloosheid, of na zijn sterven. Wel zijn er passages die hierop als het ware
preluderen: ‘Tot vrij zwevend protoplasma kon ik niet worden. Maar misschien wèl
nu ik zoo gereduceerd ben, bijna onzichtbaar en mij zeer snel voortbewegend’ (blad
3). ‘Want dit wist ik - ik kon een zuivere geest worden, maar nooit een die op de
aarde troont en er over heerscht en tegelijk boven de wolken van 't bestaan uitkomt
en overgaat in de verheven sferen. Ik kon leven in beide beurtelings, sneller en
sneller overgaand als een ruhmkorff-vonk misschien met de intermittentie van minder
dan een duizendste seconde. En misschien zou ik na talloos overspringen in een
van beide blijven, steeds verwant en niet vrij van heimwee naar de andere.’ (blad
6-7)
De namen van de personages staan nog niet vast. Kia So wordt hier Kia Su
genoemd (blad 4), maar misschien is dit slechts een verschrijving. Belangrijker is
dat Wan Tsjen zijn naam nog niet heeft gekregen. Hij wordt hier aangeduid met de
lautsche, dat is: de oude meester (blad 4 en 7). Zoals we hebben gezien, zal
Slauerhoff de naam Wan Tsjen aan Alexandra David-Neel hebben ontleend (zie de
commentaar bij document C-VII). Toch moet Slauerhoff op het moment van schrijven
aan dit fragment al Mystiques et magiciens du Thibet hebben gelezen. (De druk van
Slauerhoffs exemplaar is van 1932.)
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De eerste regels van blad 6 spreken over ‘een zwevende gang’ van de goeroe,
‘waarin sprongen als golven, die (hem) telkens een groote afstand verder brengen’.
We verwijzen hiervoor naar de commentaar bij document C-V, waar de passage
over de loung-gom-pa uit het boek van David-Neel (blz. 201 e.v.) wordt geciteerd.
Onmiddellijk daarop is er sprake van ‘een metgezel’ van Cameron, die een aspect
is van hemzelf, en ‘die het niet eens was met deze tocht’. Deze passage doet wel
sterk denken aan David-Neels verhandeling over ‘le double’, geciteerd in de
commentaar bij document C-VII (zie blz. 29-30 van haar boek). Het is dan ook niet
onwaarschijnlijk dat de open gelaten ruimte in: R. [open ruimte] ging voor mij uit
(onder aan blad 5), ingevuld kan worden met behulp van David-Neel. Hooggeplaatste
lama's, zo blijkt uit haar boek, worden vaak aangesproken met Rimpotché, door
David-Neel in een voetnoot toegelicht met: ‘“Précieux”, un terme très respectueux’
(blz. 145). Deze aanspreekvorm komt ook voor in haar tekst op blz. 294 e.v.,
geciteerd in de commentaar bij document C-V.
Op blad 5 wordt verteld dat Cameron zich allereerst naar de Dapsang begeeft.
Dit suggereert dat met de bergtop waarop Cameron in Tsjong King telkens weer
het oog richt, aanvankelijk deze berg is bedoeld. In document B-I, blad [2], werd de
Dapsang ook al genoemd, als de berg met het klooster waarin Cameron enige tijd
zijn intrek neemt. In de ‘Epiloog’ wordt dit verband met Camerons ‘bergtop’ echter
niet meer gesuggereerd: ‘Wie op den top van den Dapsang staat (...)’ en ‘Later (...)
ontwaart de ziener op den Dapsang (...)’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 215). De
Dapsang is de op een na hoogste bergtop ter wereld, alleen de Mount Everest is
hoger (respectievelijk 8619 en 8880 m). Hij ligt in het Karakoroem-gebergte, aan
de noordgrens van Kasjmir. In de documenten en in de roman heeft hij geen
geografische, maar een symbolische betekenis.
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De D-groep
In deze groep zijn de overgebleven fragmenten ondergebracht. Men kan hierin twee
subgroepen onderscheiden. De eerste drie fragmenten (D-I tot en met D-III) zijn
misschien voorontwerpen voor Het leven op aarde, maar zeker is dit niet. Hun plaats
in de genese kan dan niet worden bepaald. Misschien ook heeft Slauerhoff ze
bewaard omdat hij ze van belang achtte voor het derde deel. Datering is niet mogelijk.
De vijf overige fragmenten (D-IV tot en met D-VIII) zijn zeker wèl voorontwerpen
voor deel III. Ook hier hebben we geen gegevens kunnen vinden om ze te dateren.
Het enige wat in dit verband gezegd kan worden, is dat ze geschreven moeten zijn
tussen 1929 (document B-I) en 1934, toen Het leven op aarde verscheen. In het
najaar van 1934 logeerde Slauerhoff bij Terborgh in Madrid. Zoals reeds gezegd,
bericht laatstgenoemde hierover: ‘Hij had nieuwe ideeën voor een omvangrijk
prozawerk. “Het Verboden Rijk” en “Het Leven op Aarde” beschouwde hij als de
beide eerste deelen van een trilogie. Voor een derde deel, dat een synthese had
moeten brengen, waren er wel vage plannen, maar hij achtte zich voor de uitwerking
ervan nog niet rijp.’ (F.C. Terborgh, Slauerhoff. Herinneringen en brieven, blz. 41)
Dat deze ideeën geheel nieuw waren, is onjuist. Zoals uit de documenten B-I en
B-II blijkt, bestonden de plannen voor een trilogie van het begin af aan. Wel heeft
Slauerhoff in de loop der tussenliggende jaren de stof over de drie delen anders
gerangschikt, en wellicht zijn ook de accenten daardoor anders komen te liggen. In
grote lijnen is hij echter aan zijn oorspronkelijke opzet trouw gebleven.
Twee ingrepen zijn de belangrijkste geweest. De eerste hield in, dat Het verboden
rijk niet uitsluitend aan Camões werd gewijd; ook Cameron komt er al in voor. Het
parallelle optreden van deze twee personages zou in het derde deel herhaald moeten
worden. De tweede ingreep betreft het slot van Het leven op aarde. De zogenoemde
‘ideële tocht naar het binnenland’ werd ingekort tot een ‘Epiloog’. Wat hiervan precies
de consequenties zouden zijn voor deel III, is niet te zeggen. In ieder geval zouden
de terugkeer van Camões naar Portugal, en de vernietiging van Lissabon door een
aardbeving of door de pest, gespiegeld moeten worden in de terugkeer van Cameron
naar ‘het rijk van het midden’, zijn verdere avonturen in het Land der Sneeuw, en
de vernietiging van de cultuur ten gevolge van natuurrampen.
Zowel de Camões-lijn als de Cameron-lijn zijn in de vijf overgebleven
voorontwerpen voor deel III vertegenwoordigd. Gezien de documenten B-II en D-VIII
was de uit de ‘Epiloog’ geschrapte Gandhâra-episode misschien ook voor deel III
bestemd.
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Document D-I
Beschrijving
Eén blad van een schrijfblok van kwartoformaat, gelinieerd; aan één zijde
beschreven, tekst in paars potlood.

Datering
Niet vast te stellen.

Tekst
1

Goede dood
2

Verhaal
H
2
3
verwezenlijkt eindelijk de reis naar Ts. sjow .
Daar wordt hij door bandieten gevangen genomen.
Zij gaan hem dooden
4
En hij weet dat hij daarom zijn leven lang naar Tj sjow wilde
=
Hij is zoo blij en opgewekt dat ze hem laten leven Teleurgesteld weet hij met zijn leven verder geen raad. zwalkt wat rond en komt
tenslotte via een verblijf in zijn vaderstad weer in Ts. sjow terecht waar ditmaal de
beul genadiger is ---

Commentaar
De aanduiding Verhaal lijkt erop te wijzen, dat het een verhaal betreft binnen de
romangeschiedenis. Het gaat over iemand die aanvankelijk als het ware door de
dood wordt afgewezen. In zoverre spiegelt dit fragment Camerons belevenissen in
de ‘Epiloog’ van Het leven op aarde. Het kan in die roman een vooruitwijzende
functie zijn toegedacht. In deel III zou het echter ook passen: zie document B-II,
blad [4].
De aanduiding H zal de afkorting zijn van ‘Hoofdstuk’; cf. document B-I, blad [2].

1
2
2
3
4

Titel onderstreept.
Verhaal en eindelijk: onderstreept.
Verhaal en eindelijk: onderstreept.
Ts. sjow: misschien een afkorting voor Tsjeng Chow (Cheng-chou, Zhengzhou); cf. document
B-II, blad [4], de noten 7 en 10, en document C-I, noot 7.
daarom: onderstreept.
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Document D-II
Beschrijving
Bovenste gedeelte van een blad van een schrijfblok van kwartoformaat; aan één
zijde beschreven. Tekst in machineschrift (doorslag), de kop in potlood.
Rechts boven het cijfer 18, aanvankelijk door een der editeurs met potlood
aangebracht en later abusievelijk niet uitgewist alvorens het document werd
gefotografeerd (zie facsimile op blz. 286).

Datering
Niet vast te stellen.

Tekst
1

Alg.

2

China is het innigste mengsel van hemel en hel dat op aarde bestaat
□ Lang ik weet niet hoelang leef ik in het nauwe donker van een steeg een van
de tallooze vertakkingen van het riolenstelsel waarin de chineezen leven In de vuilste
stank die een verrotte afstervende wereld uit kan ademen
En dan door dat labyrinth omsloten de verboden tuin die achter sneeuwwitte
muren leeft De enkele toegelatenen weten nooit hoe zij er in kwamen bijna stervend
door de zaligheid van het suaaf aroom dat zij nu moeten inademen omstuwd door
bloemen die een eeuwenoude kultuur veredelt [lees: veredeld] heeft tot
bovenaardsche schepselen welker geuren glimlachen over de rampzalige
stervelingen en ze vergiftigen
Wel draagt ook het menschelijk geslacht soms een schoone bloesem maar die
3
ontaard te en kan zich nooit bestendigen De bloemen bestuiven zich en planten
zich al zuiverder voort generatie na generatie
4
Waarom kan een mensch niet in deze wellust leven te neg [lees: eng] omsloten
Een gure morgen trokken wij weer door de verre steppen waar de oude huid der
5
aarde in harde rimpels is getrokken en de graven dichter bijeen liggen
1
2
3

4
5

Tekstdeel in potlood; afkorting van Algemeen.
Tekst in machineschrift; de meest in het oog springende typefouten zijn bij de transcriptie
stilzwijgend verbeterd.
die ontaard te: lees die ontaard[t,] te eng omsloten. Eerst na het typen van de verderop
staande zin Waarom kan een mensch niet in deze wellust leven ontdekte Slauerhoff, dat hij
twee regels eerder een paar woorden had overgeslagen. Deze tikte hij alsnog, zodat ze op
een verkeerde plaats terechtkwamen en wel vrijwel direct na die laatste volzin, die eindigt
met leven. De herhaling van het woord te is waarschijnlijk opzettelijk: om des te duidelijker
te laten uitkomen waar de toevoeging gelezen diende te worden.
te eng omsloten: zie de vorige noot.
De tekst eindigt achter in de regel, maar loopt nog met een volle regel door. Daarvan is de
inkt deels niet, deels gedeeltelijk doorgekomen. Halverwege die regel tot het eind is nog te
lezen: Na eenige jaren wordt de zwerver.
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12. Facsimile van document D-II (verkleind).

Commentaar
De kop van dit fragment, Alg., is kennelijk naderhand, met potlood, door Slauerhoff
toegevoegd. Waarschijnlijk bedoelde hij hiermee aan te geven, dat het een
commentaar-gedeelte van de verteller betreft. Vergelijk de opschriften boven de
documenten B-II, blad [3] en [4], en D-III, en de letter A rechts boven document
D-IV, blad [1] en [3].
Het is onduidelijk waar dit fragment tussen de overige papieren ingelast moet
worden.
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Document D-III
Beschrijving
Eén blad van een schrijfblok van kwartoformaat, met watermerk: EXTRA STRONG;
aan één zijde beschreven. Tekst in inkt, de kop in paars potlood.

Datering
Niet vast te stellen.

Tekst
1

Alg

Bij dit alles beving mij steeds - op de momenten. waar alles keeren kon vooral - een
onverschilligheid voor het eigen lot. iets dat achter of naast mij lag scheen altijd
meer de moeite waard. □ 〈- E〉Ik wendde mij af, t was weg - lette weer op 't eigen
leven - dat was weer verward en gebroken. Ik moest kiezen een van beiden, maar naar beide kanten werd ik even sterk
getrokken.

Commentaar
De kop van dit fragment, Alg, is kennelijk naderhand, met potlood, door Slauerhoff
toegevoegd. Waarschijnlijk bedoelde hij hiermee aan te geven dat het een
commentaargedeelte van de verteller betreft. Vergelijk de opschriften boven de
documenten B-II, blad [3] en [4], en D-II, en de letter A rechts boven document D-IV,
blad [1] en [3].
Het papier is van dezelfde soort als dat van document D-IV, met als watermerk:
EXTRA STRONG. Ook het handschrift van beide documenten vertoont opvallend veel
overeenkomst. De tekst zal vermoedelijk op dezelfde dag geschreven zijn. Omdat
document D-IV waarschijnlijk een voorontwerp voor het derde deel van de trilogie
bevat, rijst het vermoeden dat ook dit fragment zo'n voorontwerp is.

1

Alg: dubbel onderstreept; afkorting van Algemeen.
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Document D-IV
Beschrijving
Vier bladen van een schrijfblok van kwartoformaat, met watermerk: EXTRA STRONG.
De bladen zijn door de editeurs op inhoudelijke gronden genummerd: [1] tot en met
[4]. De bladen [1] en [3] zijn door Slauerhoff gemerkt met paars potlood: A.
De tekst is met inkt geschreven. Blad [1] en blad [4] zijn elk tot op tweederde
beschreven, blad [2] tot op eenderde en blad [3] geheel.

Datering
Niet vast te stellen.

Tekst
+

1

Er ligt een klooster in de Kun Lun bergen . waar de lucht rein is als de adem van
de Boeddah [lees: Boeddha]. d〈- at〉e bergen hard zijn en 〈- in〉gegrond als 〈- het +[1]
leven〉 〈+ de spreuken〉 van Lao Tse □ Het is 〈- gr〉 niet groot het is open naar alle
zijden - er wonen twaa〈+ l〉f〈- l〉 bonzen in rijzige gedaanten stoere kerels. Zij zorgen
voor zich zelf zij sleepen water op hun berg zij planten 〈- groot〉 groenten in hun tuin,
zij oogsten schrale koren van hun loodrecht liggende akkers □ Er staat maar een
2
beeld. niet in de binnenplaats v/h klooster.
De gebeden zijn er kort en krachtig en ijl en klaar als klokken die even worden geluid
door een frissche windstoot - als bevelen die door god zijn gegeven en door zijn
3
dienaren worden uitgesproken steeds bezield door de goddelijke adem
+

Er ligt een ander klooster in de laagvlakte. tusschen sappige rijstvelden.
+
Het is uitgestrekt als een stad. het is gebouwd van hout dat vermolmd [lees:
[2]
vermolmt] en geurt.
Overal in de gangen in de heilge hallen 〈- in〉op de daken in de kelders in de
raamnissen staan godenbeelden allen van hout en van steen. die sneller vervalt
dan --- □ Steeds zijn deze goden ziek elke dag sterven er en worden omgeworpen
blijven liggen in 't zand weldra bedolven nieuwen nemen steeds de vrijgekomen
nissen in, nieuwen vragen steeds nieuwe 〈- a〉offers; rijst graan mais - yakmest 's
winters

1
2
3

Kun Lun bergen: (K'un-lun Shan, Kunlun Shan) bergketen langs de gehele noordgrens van
Tibet.
Hierna een witruimte van drie regels; aan het begin van de eerste en de derde regel een
liggend haakje, vermoedelijk om aan te geven dat uit de gebruikte bron iets werd overgeslagen.
Naast deze alinea staan, in de linker marge, drie verticale strepen in blauw kleurpotlood.

Het China van Slauerhoff

289

13. Facsimile van document D-IV, blad [3] (fragment, vergroot) en blad [4] (fragment,
verkleind).
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+

4

Dat klooster wordt bewoond door drie〈- z〉duizend ge[e]le monniken die 〈- dor〉
+
moeten leven van 10.000 --- □ De meesten zijn dik door de ondeugd der
[3]
vraatzucht. □ De overigen zijn 〈- lijk〉 skeletmager. Door de 〈- on〉deugd van het
vasten? Door de slo[o]pende ziekten? □ Door ---De monniken zijn gemeen als trage kruipende dieren. niet als die welke de zondvloed
hebben overleefd, die zijn nog slank en gracieus en edel gevormd, als 〈- men〉 ze
5
vergeleken worden met de vadzige [lees: vadsige] padachtige megatherium's ---De
kwalachtige voortsle[e]pende. ---〈- Dat zijn alle monniken〉 〈- 〈+ Die
zijn〉〉
D〈- it〉at

levend in de varenbosschen met de
vleeschplanten waar het hun niet gemaklijk
wordt
gemaakt, door mammoethen menschen,
en

Toen het hun gevaarlijk werd hebben
ze hun logge rompen verlaten en zijn
monniken geworden.

waar het 〈- voed〉 plantenvoedsel in verstikkende overdaad 〈- kiemt〉 woekert op
de lijken van alle weekdieren die in
millioe6
nen eeuwen zijn neergeregend . uit
mijlendiepe oceanen 〈- op〉 in een tot ontvangenis bereide weeke 〈- dr〉bodem
7

Dag en nacht duurt er het om mani padme [h]um snorren de gebedsmolens
schuifelen en spuwen de vieze priesters = slaan zich met de handen op de dikke
buik of rammelen met de loszittende dorre beenderen
+
□ Het heiligdom is giftig en gemeen. goede menschen worden er kwaadaardig
krankzinnig na een uur gebed. □ Van alle kanten grijnzen met gouden smaragden. +[4]
beryllen amathysten oogen de goden de dem[en]onen er brandt een walgelijk〈en〉zoete wierook.
8
vier priesters blazen op een meter lange trompen .
□ daarboven worden klokken geluid de lucht is in een voortdurend bibberende
beweging als een onzichtbaar gemarteld monster Dan worden menschenoffers gebracht - afzichtelijke grijsaards 〈- of〉in
praalgewaden gekleed Jonkvrouwen op palen gesp〈- l〉ietst - gedefloreerd en vernield ineens de beenen

4

5
6
7
8

gele monniken: de Ge-lug-pa (Conze) of Gelougs-pa (David-Neel), de Tibetaanse sekte der
Geelmutsen, in 1392 gesticht en sinds 1718 de belangrijkste in het land; voordien, sinds 770,
waren de Roodmutsen, Nying-ma-pa, het machtigst. De Dalai-lama behoort tot de Geelmutsen.
Zie Alexandra David-Neel, Mystiques et magiciens du Thibet, blz. 106-109; Edward Conze,
Buddhism. Its essence and development, blz. 65 en 207-210.
megatherium: reuzenluiaard.
Vanaf de witregel tot hier staan in de linker marge een zestal in elkaar lopende rode
kleurpotloodstrepen.
om mani padme hum: boeddhistische gebedsformule (Sanskrit): ‘O, gij juweel in de lotusbloem’,
waarmee Boeddha is bedoeld.
meter lange trompen: cf. document B-VII, blad [18], noot 9.
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gestrekt in kramp = de armen gekromd in wanhoop - de oogen opengesperd - de
monden vertrokken en kermend zoo diep dat het getier uit de kolfvormig opgezette
keel meer uit de stuiptrekkende borsten schijnt te komen Maar de gemarteldste offers zijn zij die machteloos toezien in een waanzinnig
begeeren dàt 〈+ te nemen〉 vernield en bedorven 〈- 〈+ te〉 ont〉 waarvan zoo denken
9
zij tevens [zij] naakt lang genoeg hadden -

Commentaar
De letter A rechts boven aan de bladen [1] en [3] staat kennelijk voor Algemeen en
is door Slauerhoff later met potlood toegevoegd. Waarschijnlijk bedoelde hij hiermee
aan te geven, dat het een commentaar-gedeelte van de verteller betreft. Vergelijk
de opschriften boven de documenten B-II, blad [3] en [4], D-II en D-III.
Vooral omdat er verband lijkt te bestaan tussen dit document en document D-V,
is het waarschijnlijk dat we te maken hebben met een voorontwerp voor het derde
deel van de trilogie. Het zou dan zijn plaats kunnen krijgen in wat volgens document
B-I, blad [2], Hoofdstuk 5 moest worden: ‘Cameron trekt weg naar den top, begint
zijn voornemen toch weer onzin te vinden, weifelt of hij niet weer naar de kust zal
gaan en komt in het klooster terecht, waar hij weer droomen gaat.’ Het fragment
zou bedoeld kunnen zijn als een beschrijvende inleiding tot dit hoofdstuk. Er worden
in het Land der Sneeuw twee kloosters beschreven; Cameron begeeft zich naar het
eerste, het kleinere, dat het hoogst gelegen is. Wat de rol van het tweede klooster
had moeten worden, dat hier toch de meeste aandacht krijgt, is niet duidelijk.
Dat het eerste klooster, het kleine en kennelijk positief gewaardeerde, in de
Kun-lun-bergen is gesitueerd, is niet verwonderlijk. Het is het enorme bergmassief
dat de noordgrens van Tibet vormt en waarlangs Wan Tsjen Cameron voert om
Gandhâra te bereiken: ‘Maar Wan Tschen voerde mij om het land der Sneeuwen
heen, snel voortglijdend over de kam van de buitenste ketens, tot wij aan de andre
kant uitkwamen en weer op een plateau stonden, uitziend over een groene weide
(...).’ (Document C-VII, blad [30]) In het uiterste westen van Tibet gaat dit gebergte
over in de Karakoroem; daar ligt de Dapsang. De Kunlun Shan speelt ook een
belangrijke rol in Die drei Sprünge des Wang-lun van Alfred Döblin. Voor de ‘waarlijk
zwakken’ ligt daar de hemelpoort, de toegang tot het Westelijk Paradijs; bij voorbeeld:
‘Man meinte, man könne allmählich in dem geschlossenen Ring der Wahrhaft
Schwachen durch die Gewalt der Versenkung jenes Letzte erreichen, das man bald
das Westliche Paradies auf dem Kun-lun nannte, bald den fünften Maitreya [de
toekomstige Boeddha], bald das Kin-tan-Pulver, welches ewiges Leben gewährt.’
(blz. 127; 119; cf. de commentaar bij document B-VII, blad [18].) De mythische berg
Meroe, of Soe-Meroe (Gouden Meroe), wordt wel met de Kunlun Shan vereenzelvigd
(E.T. Chalmers Werner, Mythen en legenden van China, deel I, blz. 2-3, en 157).

9

Deze zeer lastig te translittereren volzin wordt onder voorbehoud aldus weergegeven; zie het
facsimile van dit gedeelte van de tekst op blz. 289.
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Opnieuw zou Mystiques et magiciens du Thibet van Alexandra David-Neel een bron
kunnen zijn. In het derde hoofdstuk (blz. 87-124) gaat zij nader in op het kloosterleven
in Tibet. Eerst vertelt zij dat zij veel tantristisch-boeddhistische kloosters heeft
bezocht, die niet alleen in Tibet worden aangetroffen, maar ook daarbuiten, onder
meer in Mongolië en Korea. In Korea heeft zij een klein klooster bezocht:
‘Séjour en Corée, à Panya-an (le monastère de la Sagesse), ermitage caché au
milieu des forêts, où quelques penseurs solitaires vivent une vie de tranquille
ascétisme sans emphase.
‘Lorsque je m'y rendis pour solliciter mon admission temporaire, des pluies
torrentielles venaient d'emporter le chemin. Je trouvai les religieux de Panya-an
réparant la brèche. Le jeune moine chargé de me recommander, de la part de son
abbé, s'arrêta devant l'un des travailleurs, boueux comme tous ses compagnons,
le salua profondément et lui dit quelques mots. Le “terrassier” appuyé sur sa pelle
me considéra attentivement pendant un instant, puis inclina la tête en signe
d'acquiescement et se remit à l'ouvrage sans plus s'occuper de moi.
‘- C'est le supérieur, dit mon guide. Il vous permet de venir.
‘(...)
‘Le programme quotidien comprenait huit heures de méditation, divisées en quatre
périodes, - huit heures d'études et de travail manuel, - huit heures consacrées aux
repas, au sommeil et à des récréations selon les goûts individuels.
‘Chaque matin, avant 3 heures, un des moines faisait le tour du bâtiment en
frappant sur un instrument de bois, pour réveiller ses frères et tous se rendaient à
la salle commune où ils s'asseyaient le visage tourné vers la muraille, pour méditer
pendant deux heures.
‘Que dire de l'austérité du régime... du riz et quelques légumes cuits à l'eau...
encore ces derniers manquaient-ils souvent et le riz, tout seul, constituait le repas.
‘Le silence n'était point enjoint, comme chez les trappistes, mais les moines
n'échangeaient que rarement une phrase très brève. Ils n'éprouvaient pas le besoin
de causer ni de dépenser leur activité en gestes extérieurs. Leur pensée s'attachait
à des problèmes intimes et leurs yeux, comme ceux des images du Bouddha,
regardaient “en dedans”.’ (blz. 87-88)
Op blz. 89-90 vertelt David-Neel over haar reis van dit kleine klooster in Korea
naar het grote ‘Koum-Boum’ in de provincie Tsinghai. Daarna volgt een beschrijving
van het leven in dit klooster en van het kloosterleven in het algemeen:
‘A Koum-Boum et en d'autres plus grands monastères, plusieurs milliers de moines
[de laatste drie woorden zijn door Slauerhoff onderstreept] se trouvent souvent
réunis. Foule malodorante et dépenaillée [de laatste drie woorden zijn onderstreept]
parmi laquelle ressortent singulièrement les costumes somptueux [de laatste drie
woorden zijn onderstreept], aux vestes en drap d'or, portés par les grands-lamas
et les manteaux ornés de pierres précieuses des chefs élus qui gouvernent la gompa
[het klooster].
‘Quantité de bannières pendues au plafond, aux galeries et accrochées le long
des hauts piliers, suspendent au-dessus de l'assemblée tout un peuple de Bouddhas
et de
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déités, tandis que les fresques, dont les murailles sont couvertes, l'enserrent entre
d'autres cohortes de héros, de saints et de démons aux attitudes bénignes ou
terribles.
‘Au fond du vaste hall, derrière plusieurs rangées de lampes d'autel, luisent
doucement les statues dorées des grands-lamas défunts et les reliquaires d'or et
d'argent gemmés contenant leurs cendres ou leurs momies.
‘Tenant les religieux sous leurs regards persuasifs ou impérieux, les dominant
par leur nombre, tous ces personnages peints, sculptés ou matériellement
représentés par leurs restes, élargissent [dit woord is onderstreept] singulièrement
le cadre de la réunion. Ancêtres et divinités [de laatste drie woorden zijn onderstreept]
semblent s'y mêler aux hommes: une atmosphère mystique enveloppe les gens et
les choses, voilant les détails vulgaires, idéalisant les attitudes et les visages.
‘Quelque conscient que l'on puisse être de la médiocrité intellectuelle et morale
de beaucoup des moines présents, la vue de l'assemblée elle-même est
profondément impressionnante. [De laatste drie alinea's zijn in de kantlijn
aangestreept.]
‘Chacun est assis les jambes croisées à la manière orientale, les dignitaires sur
leurs trônes respectifs, dont la hauteur diffère suivant le rang du lama, et la masse
du bas clergé, sur de longs bancs recouverts de tapis, presque au niveau du
plancher.
‘La psalmodie commence sur un ton de basse profonde et un rhythme très lent.
Des clochettes, des gyalings à la voix plaintive, d'énormes et tonitruantes trompettes
thébaines, des tambourins, les uns minuscules et les autres gigantesques, marquent
la mesure du choeur et accompagnent, de temps en temps, le plain-chant.
‘Les novices-enfants placés à l'extrémité des bancs, près de la porte, osent à
peine respirer. Ils savent que le tcheutimpa aux cent yeux est prompt à saisir le
moindre bavardage ou le plus petit geste joueur, et redouté est le fouet suspendu
à portée de sa main, au pilier contre lequel son haut siège s'accote.
‘Cet instrument n'est point à l'usage des petits garçons seulement; tout membre
du monastère - dignitaires et vieillards exceptés - peut, à l'occasion, faire
connaissance avec lui.
‘J'ai assisté à quelques flagellations de ce genre, l'une d'elles dans une gompa
[klooster] de la secte des Sakyapas.
‘Près d'un millier de moines se trouvaient réunis dans le hall, psalmodie et musique
habituelles emplissaient la grande salle de leur harmonie sévère, lorsque trois
membres du choeur se communiquèrent quelque chose par gestes. Sans doute se
croyaient-ils suffisamment masqués par les religieux assis devant eux pour que les
coups d'oeil qu'ils échangeaient et le léger mouvement de leurs mains puissent
échapper au surveillant en chef. Mais, très probablement, les dieux protecteurs des
lamaseries douent ces fonctionnaires d'une vue supra-normale. Celui-ci avait vu
les coupables. Il se leva immédiatement.
‘C'était un gigantesque Khampa au teint sombre; debout sur les degrés de son
trône, il ressemblait à une statue de bronze. Majestueusement, il décrocha son
fouet, puis, le regard et la démarche terribles, tel que l'on peut imaginer l'ange
exterminateur, il s'avança à grands pas à travers le hall. [Deze alinea is in de kantlijn
aangestreept.]
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‘Parvenu près des délinquants, il les saisit l'un après l'autre par la nuque, les
soulevant de leur banc.
‘Nulle possibilité n'existait d'échapper au châtiment, les moines résignés se
frayèrent un passage à travers les rangs de leurs collègues et se prosternèrent dans
une allée, le front contre le plancher.
‘Quelques coups de fouet résonnèrent sur le dos de chacun d'eux et le grand
surveillant, toujours avec la même majesté farouche, regagna son siège.
‘Seul, le manque de tenue est ainsi puni immédiatement au milieu de l'assemblée.
Les pénalités encourues pour des fautes graves ou commises en dehors du choeur
sont appliquées dans un endroit spécial et seulement après une enquête et un
jugement rendu par les autorités judiciaires du monastère.’ (blz. 91-93)
Over het eten deelt David-Neel onder meer het volgende mee:
‘Certains jours, quelques poignées de tsampa [cf. document B-V, blad [14], noot
9] et un petit morceau de beurre sont distribués avec le thé quotidien; d'autres fois,
ce dernier est remplacé par une soupe. Enfin, il arrive que le repas gratuit comprenne
thé, soupe et un morceau de viande bouillie.
‘Les membres d'un monastère jouissant d'un grand renom sont fréquemment
conviés à des banquets de ce genre, offerts par de riches pèlerins laïques ou par
des lamas opulents.
‘En de telles occasions, des montagnes de tsampa et de pièces de beurre cousues
dans des estomacs de mouton remplissent les cuisines et débordent hors de leurs
portes et plus d'une centaine de moutons entrent, parfois, dans les chaudrons géants
où se confectionne la soupe gargantuesque.’ (blz. 94)
Over het uiterlijk en de ligging van deze kloosters schrijft David-Neel:
‘Campés sur des sommets battus par le vent, les monastères du Thibet présentent
une physionomie agressive [deze twee woorden zijn door Slauerhoff onderstreept],
semblant défier d'invisibles ennemis aux quatre coins de l'horizon. Ou bien, lorsqu'ils
se blottissent dans les hautes vallées solitaires, ils offrent souvent l'inquiétante
apparence de laboratoires suspects [deze twee woorden zijn onderstreept] où des
forces occultes seraient manipulées.’ [Deze alinea is in de kantlijn geheel
aangestreept.] (blz. 96)
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Document D-V
Beschrijving
Eén blad van een schrijfblok van kwartoformaat; aan de rectozijde rechts boven in
potlood het nummer 155.
Tekst: zowel recto als verso. Aan de rectozijde is de tekst grotendeels getypt;
alleen de laatste drie zinnen zijn met inkt geschreven. Geheel onderaan staat z.o.z
in potlood. Van de versozijde is alleen de tweede helft benut; de tekst is met potlood
geschreven.

Datering
Niet vast te stellen.

Tekst
+

155
+

[r]

1

Twee kale monniken in goudgele pijen nemen hem in hun midden □ zij vragen
niets brengen hem door de kale bergtuin naar het paviljoen waarin een leger is
gespreid
〈- Van〉Het dak wordt door zes slanke pilaren gedragen verder is het open naar
alle windstreken.
De top is nu weer zichtbaar aan den overkant van een groen dal het is alsof een
zeearm onderaards[ch] hier is doorgedrongen. □ Hij wil weer weggaan maar de
monniken begrijpen dat hij het heiligdom zien wil
In een nevelige tempelhal troont een afzichtlijke zwaarlijvige Boeddha als een
koning die in zijn troon is vastgegroeid er nooit meer afkomt maar van zijn verheven
zitplaats alles beheerscht wanstaltige boosaardige goden en godinnen omringen
hem
Hij voelt al het wee waaraan hij zich ontkomen waande met een golf weerkeeren
alle aardsche ellende wreedheid verdeeldheid tegenstrijdigheid is in deze goden
belichaamd. □ Hulpzoekend wendt hij zich naar de monniken deze zijn teruggeweken
in de hoeken een draait een gebedstrommel de ander heeft een groot masker op
en buigt op en neer.
Oogen en ooren vol afgrijzen wankelt hij naar buiten en tast langs de muur maar
vindt de poort gesloten de nacht is gevallen
Alleen het paviljoen is nog zichtbaar aan de overkant van de tuin door een hoornen
lamp die halverwege afhangt
Het lijkt een wanstaltig monster op te dunne ongelede pooten □ de eedle zwier
van het gewelf is door de nacht
nu moet hij daar blijven ruikt vermolmd hout en vochtige steen - □ Vannacht zal
het leger der droomen weer op hem afkomen. □ Hij worstelt urenlang wentelt zich
1

Tekst in machineschrift; op twee plaatsen heeft Slauerhoff aan het eind van de regel een
ontbrekende letter met potlood toegevoegd; de meest in het oog vallende typefouten zijn bij
de transcriptie stilzwijgend verbeterd.

Het China van Slauerhoff

wondt zich dan als een plotseling stijgende vloed overdonderd [lees: overdondert]
hem de slaap en de branding der droomen wentelt zich over hem heen als over een
schelp die
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van het veilige strand wordt meegesleurd naar het kokende midden van een cycloon
waar ook de grootste schepen de strijd tegen de draaikolken verliezen.
2
De strijd der schepen duurt kort. als hun hout en romp is uiteengerukt zijn ze
weergekeerd.
3
De kleine schelp kan niet breken en blijft even oud als hij al was in de 〈- azoisch 〉
[open ruimte] en al t geruisch dat hij in zijn binnenste heeft moet hij teruggeven
4

z.o.z[.]

+5

Smeekend rijst hij van zijn leger op.
De eerste monnik drukt hem 〈- de trommel〉 [in d] het gebedswiel in de hand - +[v]
als een bezetene gaat hij draaien - De ander zet hem het masker op. De derde
zegt;
Het helpt niet meer het gebed is het goede niet de demonen hebben hem herkend
het helpt hem niet zijn gelaat te verbergen achter het masker □ De maalsteen heeft
hem beet. hij moet mede. □ De grootste omwenteling kan hem terugbrengen.
〈- Ja〉 Hij helpt hem op en zet hem op het pad. het eenige dat steil en strak en ver
6
naar de laagvlakte terugvoert.
Vergeet niet dat dit pad ook terugleidt niet dat waarvan je 't verste verwijdert [lees:
verwijderd] 〈- bent〉 〈+ voelt〉 je t dicht〈- bij〉ste bij bent.

Commentaar
Het blad draagt op de rectozijde rechts boven het nummer 155. Het is niet
waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met een paginanummer uit een
omvangrijk voorontwerp. In dat geval zouden ongetwijfeld meer fragmenten zijn
overgeleverd dan we nu tot onze beschikking hebben. Aannemelijker is dat het cijfer
verwijst naar een bladzijde uit een of andere bron, maar we hebben die niet kunnen
vinden.
Wanneer we dit document in verband brengen met D-IV, lijkt het erop dat de hier
beschreven scène zich afspeelt in het daar als eerste genoemde klooster. Dat ligt
hoog in de Kun-Lun-bergen, en in het onderhavige fragment is sprake van een pad
dat als enige steil en strak en ver naar de laagvlakte terugvoert. Hiertegenover staat
dat volgens document D-IV maar één beeld zich in dat klooster bevindt, terwijl in
D-V Cameron(?) geconfronteerd wordt met een Boeddha-beeld dat omringd is met
allerlei goden en godinnen. Het is echter mogelijk dat deze groep als één beeld
moet worden opgevat.
De beeldspraak onder aan de rectozijde, te beginnen bij de branding der droomen
wentelt zich over hem heen als over een schelp, doet sterk denken aan die op blz.
218 van Verzamelde Werken, VI. Zie hiervoor de commentaar bij document C-VII,
blz. 262.

2
3
4
5
6

Tekst in inkt.
azoisch: zonder overblijfselen van dierlijk leven.
Tekstdeel in potlood.
Tekst in potlood.
Links in de marge staan drie blauwe kleurpotloodstrepen.
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Document D-VI
Beschrijving
Een half blad van een schrijfblok van kwartoformaat, gelinieerd, en vijf bladen van
een schrijfblok van kwartoformaat, ongelinieerd. De bladen zijn door de editeurs
genummerd: [1] tot en met [6]. Blad [2] is door Slauerhoff genummerd: 10.
Tekst geschreven aan één zijde, blad [1] met potlood, de bladen [2] tot en met
[6] met inkt.

Datering
Niet vast te stellen.

Tekst
+

/Kaap Adamastor
Camões./

+

[1]

+

10
Het stampen en slingren wordt heviger. mijn lichaam wordt op en neer gesmakt +[2]
en mijn gedachten die toen ik stil lag al door mijn hoofd wervelden worden nu
zoo snel dooreengeschud, 〈- dat ik bevrijd neerlig〉.
1
□ Heitor komt mij halen - het schip zal wel vergaan het maakt water op drie
plaatsen - de zeilen zijn 〈- af〉 stukgewaaid. □ Iedereen pompt.
Ik kom op een zwart dek onderscheid[t] de kale masten 〈+ ra's〉 en rafelig want
onder een stroomenden regen. Zwarte gedaanten staan over de rand allen in een
zelfde steeds herhaalde beweging - 〈- op〉 de romp〈+ en〉 gaa〈- t〉n op en neer. □ 〈Een van〉 〈- Ik str〉 〈- Een der〉 Heitor bukt zich ook gaat mede in deze beweging. Ik
houd mij vast aan de verschansing. □ Vaag zie ik 〈- achter op t schip〉 door de
regenstralen achter op het schip een man staan die zich vasthoudt als ik. □
Waarschijnlijk ziet hij mij en denkt, waar komt die man vandaan? waarom helpt hij
niet het schip boven water te houden.
2
Vlak bij mij valt een man voorover. 〈- Ik schu〉 en blijft liggen □ Ik schuif hem op
zijde en neem zijn plaats in =.
O. deze beweging. een weldadige verdooving - eerst doen mijn leden pijn
langzamerhand wen ik aan het rythme.
Toen ik op dek kwam 〈- was het〉 hing er nog een vaal gebroken licht achter de
regen - nu is het donker. en in dat donker houden wij het schip 〈- boven water〉.
zwevend tusschen het water dat over de afgrond golft. en dat uit de hemel valt.
Langzaam zinkt het schip.
Ik verlangde een ruim graf - Maar dit - van donker water - steeds opengewoeld
door stormen. En alleen -- daarin. □ En zij daarginds!!
1
2

Heitor: Heitor da Silveira, een vriend van Camões.
Van hier af tot onder aan het blad staat in de linker marge een dubbele haak in potlood.
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+

〈- En ik? Moet ik verlangen - hier om te komen? □ Ik weet wat mij te wachten staat.
+
〈- Een〉 Gevangenis eerst, even een dag van glorie, als de Lusiaden gelezen
[3]
wordt. en koning en volk bevestigd vinden dat zij groot zijn - vergetelheid weer.
Dan zal ik voor een steen staan - en ervaren dat twee meter aarde een grooter
3
afstand zijn dan een halve wereld zee en lucht!〉
Maar ik sta op dek de wind steekt op - de Santa Clara heeft een goede kans op
schipbreuk.
Zal men in mij niet den onheilbrenger herkennen en mij over boord werpen?
In drie dagen zijn de nevelen niet opgetrokken. Zullen wij de Kaap wel 〈- te〉 zien 〈krijgen〉 Zullen wij niet onder bedekking van de nevelen voorbijvaren en in veiligheid
zijn àls het weer licht wordt? Ik hoop het niet neen ik hoop het niet - ik wil hem zien.
De nevel wordt van zwart weer grauw.
De vierde morgen Plotseling breekt de nevel in tweeen - als〈- of het〉 [een] 〈- ijsberg〉 een
doorgesmolten ijsberg - een helft drijft weg - een breede groene vlakte wordt
zichtbaar - de zee - wij waren bijna vergeten wat zee was. en daarachter de Kaap.
Neen, niet de Kaap - een ineengehurkte reus - een vierkant hoofd met warrig haar
bedekt ingetrokken tusschen de schouders en aan weerszijden twee wolkenbanken
4
〈- nem〉 〈+ zoodat voorbij hem geen vergezicht meer open is.〉
+
〈- twee〉 〈- een geweldig vleugelpaar reikend tot de kim〉
Niets is er meer dan de wanstaltige gevleugelde - de 〈+ afgrond〉groene zee - +[4]
het schip is in de nevelbank teruggewekens, ik sta alleen - tegen de nevel.
Wij staan 〈+ vlak〉 tegenover elkaar.
Zijn gelaat is versteend. alleen zijn oogen bergme[e]ren 〈- lev〉 en zijn haren 〈- le〉
--- leven.
Ik wacht. hij komt los uit de steenklomp Ik weet wat hij verhalen zal.
‘〈- Aan〉 〈- a〉Allen die hier op schepen voorbijvaren en trachten 〈- Indië〉 de verre
gewesten te bereiken. 〈versper〉 kom ik den doortocht versperren.
Eerst waarschuwde ik alleen vroeger waagde het geen mij voorbij te varen. Later.
〈- toen〉 tracht[t]en ze toch mij voorbij te streven - De goeden en reinen liet ik 〈aan〉omkomen - de begeerigen liet ik voorbij - □ Indien gij op het dek van de Sao ...
had gestaan was het schip vergaan.
Nu is het andersom - gij wilt naar Portugal terug nu moet ik de goeden. die rein
van begeerte naar goud zijn laten omkomen.

3
4

De tekst op blad [3] is van boven af tot hier doorgestreept.
Dit tekstdeel is toegevoegd nadat de eerste regel van blad [4] was geschreven en geschrapt.
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Eens 〈- ook〉 was ik ook een man. wel grooter en sterker dan alle anderen, maar
niet wanstaltig en versteend zooals nu = □ Ik voer met schepen over alle zeeen.
Eens voer ik een 〈- s〉 breed wit strand voorbij dat mij aanlokte. Ik hield dicht langs
de kust. en zag Thetis met haar nymphen dartel en naakt neen de nymphen zag ik
niet alleen Thetis zag ik. □ Ik hield recht op t strand aan. mijn schip stiet op een rots,
ik zwom verder. toen ik het strand bereikte waren de nymphen gevlucht. Thetis zag
ik in een grot verdwijnen. Ik ging binnen ik moest mij diep bukken na een langen
+
tocht zag ik in 〈- e〉en onder een smaragden gewelf, weerspiegeld in || kristallen
+
wanden - Thetis, slank naakt en schoon in de armen van een oud man.
[5]
Ik wilde toespringen maar de grot stortte over mij in. ik had dagen lang om mij
uit de puinhoopen te bevrijden, mijn vloot was verder gevaren mijn eigen schip
stukgeslagen. ik dook in de golven onder. en vroeg Doris. w〈- ij〉ie zij waren. en
waarom die oude haar 〈- bezitten〉 〈- ko〉had.
De oude is Zeus en heeft haar alle juweelen gegeven die op aarde te vinden zijn.
En heeft zij daarvoor zich laten schenden. liefdeloos?
□ Doris zeide mij dat voor juweelen 〈+ en goud〉 alle vrouwen veil zijn - dat daarom
5
steeds schepen uitvaren naar 〈- de〉 Ophir en China. - de man die ze bezit - heeft
macht over alle vrouwen alle vorsten 〈- Ik wist wel dat ik〉
Ik bezat alle diamanten die in diepzee liggen - maar wilde ze niet toonen.
Het zuiverst juweel 〈- wa〉 had immers voor mij zijn glans verloren. Toch wilde ik
haar nog bezitten〈-?〉 Waarom a □ Ik bleef kruisen voor de kusten en een maannacht
zag ik haar weer op het witte strand, nu was zij alleen naakt en.., zij ging op en neer.
en streelde soms met de maan haar vacht.
Ik kon niet meer gelooven dat deze leden anders dan door de maneglans waren
aangeroerd Toen ik uit de golven oprees zag ik dat zij niet volkomen naakt was - Een
parelsnoer hing om haar hals. een gouden gordel omspande haar middel.
Toen stond ik voor haar. Zij schrok en legde de hand beschermend op haar
sieraden.
Ik 〈- vroeg〉 zei haar ze weg te werpen 〈+ op een toon die haar vrees deed omslaan
6
in trots Zij hoonde 〈- mijn〉 de liefde die weerloos maakt〉
Zij lachte trad achteruit, en vroeg mij dan eerst de schatten uit zee op te brengen.
+
Toen zag ik dat zij alleen om deze versteende glans gaf. □ Ik greep haar [r]aan
+
slaakte het snoer en de gordel wierp ze in zee. haar wierp ik achterover.
[6]
Maar Zeus kwam tusschenbeide - en deed mij versteenen de golven wierpen
de gordel en het snoer op het strand terug en. terwijl zij mij omspoelden weken zij
samen in de smaragdgro〈- nd〉t.
Hier ben ik gebleven. nog vaak komt Thetis en [lees: met] haar nymphen op het
strand en moet ik het aanzien Zeus vertoont zich niet meer. 〈- zo〉 eerst zond hij nog zijn bliksem maar de mijne
is

5
6

Ophir: het land waar Salomo onder meer goud liet halen voor de bouw van de tempel; de
ligging kan niet worden vastgesteld; zie vooral 1 Kon. 9:28.
Dit tekstdeel is toegevoegd nadat de eerste vier woorden die erop volgen, waren geschreven.
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geduchter en ook mijn orkaan en ik gebruik ze om de vloten die uitgaan gedreven
door de begeerte naar goud en [open ruimte] te doen omkomen.
□ Maar Uw schip wil ik doen omkomen. om U het leed dat U in Lisboa wacht te
besparen.[”]
Wees gerust, Adamastor
Juweelen heb ik niet heb ik nooit bezeten, zij die zich overgaf om ze te bezitten
is allang dood Dat mij in Lisboa geen vreugde wacht weet ik - maar ik wil er heen gaan - Een
ding op aarde wil ik volmaakt en dat is mijn eigen lot.
Ik wil het niet ontijdig in de golven beeindigen □ Laat het schip voorbij.
Adamastor verkeerde in hevige toorn - zijn haren bewogen als een woud dat door
de wind bewogen en verward wordt en steenen tolden langs zijn flanken neer.
Hij sprak niet meer.
Ineens rolde de nevel vooruit - over de strook groene zee en omhulde de Kaap
als een mantel -

Commentaar
Dit fragment is een voorontwerp voor de episode die Slauerhoff zich in document
B-I, blad [1], had voorgenomen met de woorden ‘Terugkeer naar Portugal’. Volgens
blad [2] van dat document had deze episode een plaats moeten krijgen in hoofdstuk
6: ‘Storm aan de Kaap’.
Evenals voor document B-IV, de bladen [7] en [8], heeft Slauerhoff voor dit
document gebruik gemaakt van: Camoens, Les Lusiades, Traduction nouvelle de
F. d'Azevedo. Wanneer hij het geschreven heeft, is niet uit te maken. Blad [7] van
document B-IV is van 1930, gezien het citaat aldaar uit Reinhold Schneider.
Slauerhoff kan toen zeer zeker zijn doorgegaan met de inleiding en de vertaling van
d'Azevedo te bewerken. Zijn interesse voor Camões is echter nooit verflauwd. Nog
in 1934 schrijft hij, vanuit Tanger, aan M. de Jong: ‘Kent u nog interessante werken
over de persoon [van Camões]?’ (M. de Jong, ‘Slauerhoff en Portugal’, in: Groot
Nederland, november 1936, blz. 416) Ook het feit dat Slauerhoff op blad [4] van het
onderhavige document de naam van het schip waarop Camões van Lissabon naar
Goa voer, níet heeft ingevuld - Indien gij op het dek van de Sao ... had gestaan,
was het schip vergaan - helpt ons niet verder. Volgens Het verboden rijk, èn volgens
d'Azevedo (blz. VII), heette dit schip de São Bento. Hieruit concluderen dat Slauerhoff
de editie van d'Azevedo nog niet had gelezen toen hij dit fragment schreef, zou
onjuist zijn. De naam Heitor (blad [2]) moet hij immers aan dit boek hebben ontleend
(zie hieronder), evenals de naam van het schip op de terugreis, de Santa Clara (blz.
XII). Waarschijnlijk kon Slauerhoff zich de eerste naam, bij het schrijven aan het
fragment, niet met zekerheid herinneren en liet hij daarom de plaats oningevuld.
We hebben daarvan wel meer voorbeelden gezien. Zich onmiddellijk vergewissen
van een naam of een term, lag kennelijk niet in zijn aard. Liever schreef hij door.
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Het cijfer 10, rechts boven op blad [2], doet vermoeden dat minstens negen
bladzijden over Camões' terugtocht verloren zijn gegaan. Of wilde Slauerhoff hiermee
een hoofdstuk aangeven?
Eveneens op blad [2] komt de naam Heitor voor. In de inleiding op zijn editie
schrijft d'Azevedo: ‘En 1569 la flotte qui venait de Goa vers Lisbonne amenait
plusieurs amis du poète, dont l'histoire nous a laissé les noms’ (blz. XII). Als eerste
wordt dan ‘Heitor da Silveira’ genoemd. Deze vriend is volgens d'Azevedo een der
gasten aan het door Camões aangeboden diner, in Goa, waar iedereen, in plaats
van spijzen, een gedicht op zijn bord aantreft (zie document B-IV, blad [8]). Kort
voordat Camões op de terugreis het vaderland bereikt, komt Heitor te overlijden:
‘son intime ami Heitor da Silveira se mourait devant les hauteurs de Cintra, au
moment même où Camoens apercevait les collines bleuâtres dont il avait emporté
depuis si longtemps le regret dans des pays lointains’ (blz. XIII). Vergelijk met deze
passage de eerste strofe van ‘Camoës' thuiskomst’ uit Eldorado (Verzamelde
gedichten, zesde druk, blz. 369):
Geluk, te lang gehoopt, wendt steeds in leed.
Toen wij 't eerst landmerk: Cintra's heuvels zagen,
Werd Heitor ook naar 't achterdek gedragen
En gleed in zee van onder 't rood-groen kleed.

Intrigerend is de passage midden op blad [2]. Tijdens de storm ziet Camões op het
achterdek vaag een man staan die zich vasthoudt als ik. Zou hiermee de schim zijn
bedoeld van Cameron? Juist als in Het verboden rijk blijven dan beiden, Camões
en Cameron, zich in deel III bewust van elkaars bestaan.
Op blad [3] merkt Camões op: ik wil hem zien (namelijk de Kaap), en op blad [4]:
Ik weet wat hij verhalen zal (namelijk Adamastor). Dit impliceert dat Camões al van
het bestaan van Adamastor op de hoogte is. Hoe hij hiervan heeft kennis kunnen
nemen, wordt niet helemaal duidelijk. Uit de woorden van de reus blijkt dat Camões
zich op de heenreis niet op het dek bevond; in Het verboden rijk wordt alleen verteld
dat hij op bevel van de admiraal, ingevolge de lastbrief van de koning, zijn hut niet
mag verlaten (Verzamelde Werken, V, blz. 156). Toch moet hij toen zoveel over
Adamastor te weten zijn gekomen, dat hij diens geschiedenis in zijn epos heeft
kunnen verwerken.
Over het doel van zijn wraakzuchtig optreden drukt Adamastor zich enigszins
verward uit (blad [4]). De woorden Nu is het andersom lijken alleen betrokken te
mogen worden op het feit dat Camões zich nu naar Lissabon begeeft in plaats van
naar Indië.
Het verhaal over Adamastor is een bewerking van het beroemdste gedeelte uit
Canto V van Os Lusíadas. Slauerhoff zal het epos voornamelijk uit de vertaling van
d'Azevedo hebben gekend. Zijn kennis van het Portugees was niet toereikend. Aan
M. de Jong schreef hij, in antwoord op de ontvangst van een voordrachtstekst over
hem, die deze kenner van de Portugese literatuur hem had toegezonden: ‘Het spijt
mij dat ik (en Schreuder) zoo in gebreke zijn gebleven bij de vertaling van Amaro
[Eça de Queiroz, De misdaad van Pater Amaro, uit het Portugeesch vertaald door
J.
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Slauerhoff en R. Schreuder, Amsterdam, 1932]. Mijn kennis van het Portugeesch
is inderdaad niet diep...’ (M. de Jong, o.c., blz. 420).
Hieronder volgen de desbetreffende strofen uit d'Azevedo's vertaling (blz. 156-163).
Verklarende noten zijn, zo nodig, meteen per strofe opgenomen. De verteller is
Vasco da Gama, de held uit het epos.
‘Cependant, il y avait cinq jours que nous étions partis de là, en parcourant les mers
où personne ne s'était jamais aventuré; un vent favorable soufflait sur nos voiles,
lorsqu'une nuit, pendant que nous veillions sur la proue aiguisée, un nuage
obscurcissant les airs apparaît tout à coup au-dessus de nos têtes.
‘Il était si effrayant et si épais, que nos coeurs en tremblèrent d'épouvante; au loin
la mer irritée mugit avec fracas, comme si elle frappait vainement quelque roche
immobile. “Souveraine puissance! m'écriai-je, quelle menace divine ou quel secret
merveilleux, quel phénomène plus terrible qu'une tempête cette mer et ces climats
vont-ils nous montrer?”
‘J'avais à peine prononcé ces mots, que nous apercevons dans les airs un fantôme
imposant, d'une taille robuste et gigantesque, au visage abattu, à la barbe inculte.
Les yeux de ce géant étaient creux et enfoncés, son maintien terrible et menaçant,
son teint pâle et terreux; ses cheveux crêpus étaient couverts de poussière, et sa
bouche toute noire laissait entrevoir des dents jaunes.
‘Ses membres étaient si puissants, qu'on pouvait facilement le prendre pour un
nouveau colosse de Rhodes, l'une des sept merveilles du monde: à le voir et à
entendre sa grosse voix, qui semblait sortir du profond océan, mes compagnons et
moi nous sentîmes un frisson parcourir nos veines et nos cheveux se hérisser.
‘“Téméraires, s'écria le géant, peuple le plus hardi de tous ceux qui ont illustré
l'univers; vous à qui les guerres sanglantes et les travaux héroïques n'accordent ni
repos ni trêve; vous qui franchissez sans crainte les bornes prescrites et osez
naviguer sur les mers immenses, que moi, de ma vigilance perpétuelle, j'ai toujours
préservées contre l'arrivée de tout navire venu de l'étranger ou même de ces
parages;
‘“Puisque vous venez voir les occultes secrets de la nature et de l'élément humide,
secrets qu'aucun homme, quelque illustre ou immortel qu'il fût, n'a pu découvrir,
écoutez le récit des châtiments réservés à votre audace excessive sur l'océan
immense et dans les pays que plus tard vous subjuguerez par la force de vos armes.
‘“Apprenez que tous les vaisseaux qui oseront faire ce voyage et vous imiter
trouveront dans ces parages ennemis des vents contraires et des tempêtes
effrayantes; à la première flotte qui traversera ces vagues indomptables je préparerai
soudain une punition si terrible, qu'après avoir été en butte à un grand danger, elle
subira un désastre plus grand encore.”’
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14. De reus Adamastor. Uit een editie van Os Lusíadas van 1900 (Lisboa), geïllustreerd
door M. Macedo en Roque Gameiro.
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[Adamastor beschrijft dan drie schipbreuken die de Portugezen door zijn toedoen
in de toekomst zullen moeten lijden.]
‘Ainsi s'exprimait le monstre horrible, en nous présageant notre avenir, lorsque je
me levai et lui dis: “Qui es-tu donc, toi, dont le corps surprenant me remplit
d'admiration?” A ces mots, tordant sa bouche et ses yeux noirs, et poussant un
épouvantable cri, il me répondit, d'une voix lente et amère, comme si ma question
l'avait affligé:
‘“Je suis ce grand et occulte cap à qui vous donnez le nom de cap des Tourmentes,
et que jamais Ptolémée, Pomponius, Strabon, Pline ni aucun mortel n'ont aperçu.
Ici, dans ce promontoire inconnu aux humains, et que votre audace a tant irrité, je
finis toute la côte africaine, en m'étendant jusque vers le pôle antarctique.
‘“Je fus un des terribles enfants de la Terre, comme Encelade, Égéon et Briarée
aux cent mains; on me nommait Adamastor, et je pris part à la guerre organisée
contre celui qui lance la foudre de Vulcain. Je ne mis point montagne sur montagne,
mais après avoir conquis les ondes de l'océan, je fus le capitaine de la mer, où
voguait la flotte de Neptune, que je cherchais.
[Het slot van de laatste zin is door Slauerhoff aangestreept. Enceladus is een der
Giganten, die tegen Zeus opstonden, maar de strijd verloren; Enceladus werd onder
de Etna opgesloten. Aegaeon, ook Briareos geheten, is een der Centimani, reuzen
met honderd armen; zij hielpen Zeus in de strijd tegen de Titanen.]
‘“Ce fut mon amour pour l'illustre épouse de Pélée qui me fit entreprendre une
pareille oeuvre; pour la reine des eaux, j'ai méprisé toutes les déesses du ciel. Un
jour je la vis, suivie des filles de Nérée, sauter sans vêtements sur la plage: aussitôt
je sentis mille désirs m'embraser à tel point, que jamais encore jusqu'à ce jour je
n'ai rien convoité de la sorte.
[De vrouw van Peleus is Thetis, een Nereïde, de moeder van Achilles. De Nereïden
zijn zeenimfen, dochters van de zeegoden Nereus en Doris.]
‘“Comme il m'était impossible de l'obtenir, à cause de ma taille et de ma forme
hideuse, je résolus de la prendre par la force des armes, et je racontai à Doris mes
intentions. La déesse, craignant de m'irriter, lui parla pour moi; mais elle, avec un
sourire charmant et pudique: ‘Quelle est la nymphe, dit-elle, dont l'amour suffirait
pour répondre à celui d'un géant?
‘“‘Cependant, afin de délivrer l'océan d'une guerre si funeste, je ferai en sorte que
mon honneur ne soit pas la cause de grandes calamités.’ Telle fut la réponse que
m'apporta la messagère. Moi, qui ne sus pas en pénétrer l'artifice (tant est grand
l'aveuglement des coeurs qui aiment), je sentis ma poitrine se gonfler de désirs et
d'espérance.
[Noot van d'Azevedo bij de woorden van Thetis: ‘Cette phrase paraîtra sans doute
très ambiguë au lecteur; c'est que le vers portugais ne l'est pas moins, et nous avons
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tâché de traduire, non pas littéralement, ce qui était impossible, mais par un tour
de phrase analogue, cette sorte de jeu de mots que contient le texte.’]
‘“Victime de mon erreur, déjà j'avais renoncé à la guerre; une nuit, comme Doris
me l'avait promis, je vois apparaître au loin la blanche Thétis, seule et sans
vêtements; comme un fou, je m'élançai, en ouvrant de loin les bras, vers celle qui
était la vie de ce corps, et je commençai à baiser ses yeux charmants, ses cheveux
et ses joues.
‘“Ah! la rage et le dégoût m'empêchent presque de le raconter: croyant avoir entre
mes bras celle que j'aimais, je me vis accolé à une montagne pierreuse, couverte
d'âpres broussailles et d'une épaisse verdure: me trouvant face à face avec un dur
rocher que je serrais contre mon sein, le prenant pour un visage angélique, je n'étais
plus un homme, non, mais, muet et immobile, je devins une roche réunie à l'autre
roche.
‘“Ô nymphe! la plus belle de tout l'océan, puisque ma présence ne te plaisait pas,
que te coûtait de me laisser dans mon erreur, eût-elle été un mont, un nuage, un
songe ou un rien? Aussitôt, furieux et insensé de tant de douleur et de la honte que
j'avais subie en ce lieu, je m'éloignai de là pour aller chercher un autre monde, où
je ne verrais personne qui pût rire de mes pleurs et de mes souffrances.
[Slauerhoff heeft het slot van de laatste zin aangestreept. Zie ook document B-IV,
blad [7].]
‘“En ce temps mes frères, déjà vaincus, se trouvaient dans une extrême situation;
quelques-uns d'entre eux, pour plus de sûreté, avaient été enterrés sous diverses
montagnes par les orgueilleux immortels. Et comme nulle force ne peut atteindre
le ciel, moi qui ne cessais de pleurer sur mes malheurs, je commençai à éprouver
la punition que l'impitoyable Destin imposait à mon audace.
‘“Je sentis ma chair se convertir en une terre dure et mes os devenir des rochers:
ces gigantesques membres que tu vois s'étendirent le long de ces eaux; enfin mon
corps immense fut changé par les dieux en ce promontoire éloigné, et, pour redoubler
mes chagrins, Thétis m'entoure toujours de ses eaux.”
[Het slot van de laatste zin is door Slauerhoff aangestreept.]
‘Ainsi parlait-il, et, en poussant un terrible gémissement, il disparut subitement;
aussitôt l'obscur nuage se défit, et au loin on entendit mugir la mer en courroux.
Alors, levant les mains vers le choeur sacré des anges qui nous avaient menés si
loin, je priai Dieu d'éloigner de nous les événements qu'Adamastor avait présagés.’
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Document D-VII
Beschrijving
Eén blad van een schrijfblok van kwartoformaat, gelinieerd, aan één zijde
beschreven. De tekst, in inkt, is met enkele potloodhalen doorgestreept.

Datering
Niet vast te stellen.

Tekst
Ik sta op de hoogste berg - en zie niets dan zand. en roode papavertuinen en groene
rijstvelden
Macao. en alle andre steden waar ik bestond. zij zijn weg achter de verte.
Aan het eind van een smal slingerend pad - aan de rand van een beek staat een
klein paviljoen met oprankend. rood dak. en gelakte werandahs [lees: warandahs
of verandahs] rondom.
□ Ik weet dat het mij wacht.
Ik aarzel even voordat ik het pad opga.
een omwenteling voltrekt zich.
De berg 〈- stort in〉 〈+ schokt〉. de huizen vallen voorover - de laatste levenden
rennen door de instortende straten de aardbeving is 〈- voltrok〉 gekomen. een
vloedgolf trekt het land in, lucht zee en aarde wreken zich 1
Neen. ik ben er niet. Ik ben niet in Lisboa ik ben hier.
Ik ben een ander, ik 〈- heette L〉 was Luiz de Camoes. nu ben ik
Hoe heb ik hier kunnen slapen aan de rand van de afgrond op honderd passen
afstand van het paviljoen der zeven duizend zaligheden □ Een beweging en ik was
te pletter gevallen □ Ik sprong op. en nam een bad in de beek

Commentaar
Dit fragment wijst in twee opzichten terug naar onze bevindingen tot nu toe. In de
eerste plaats lijkt het inpasbaar in het overzichtsschema op blad [2] van document
B-I, en wel in ‘Hoofdstuk 6’: ‘(...) agonie in Lisboa. Leven op de Dapsang dat niet
duurt.’
In de commentaar bij dat document veronderstelden we al, dat hier op een of
andere manier de parallellie aan de orde zou zijn tussen de geschiedenis van
Camões en die van Cameron. Deze veronderstelling wordt hier bevestigd. Het
fragment handelt over Camões, maar de geschiedenis is die van Cameron. Die
twee lijken hier weer te zijn
1

Lisboa: Lissabon.
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samengevallen, zoals in Het verboden rijk. Het is niet onaannemelijk dat in de open
ruimte achter Ik ben een ander, ik was Luiz de Camoes, nu ben ik iets moet worden
ingevuld dat naar Cameron verwijst. Hiermee is ook het geografisch onderscheid
tussen de twee geschiedenissen komen te vervallen. Camões ziet de ondergang
van Lisboa, maar bevindt zich (waarschijnlijk) op de Dapsang. Men zou kunnen
zeggen, dat hier de samenval plaatsvindt tussen Lissabon en China als de
exponenten van de cultuur.
In de tweede plaats wijst dit fragment terug naar de ‘Epiloog’ in document C-VII.
Gelet op de volgorde van ontstaan der documenten, wijst het daarnaar vooruit.
Camões bevindt zich in een streek die in hoge mate herinnert aan ‘het westelijk
paradijs’: roode papavertuinen en een klein paviljoen met oprankend rood dak en
gelakte warandahs rondom. Weer een aanwijzing dat oorspronkelijk het westelijk
paradijs was gesitueerd op de Dapsang, in het uiterste westen van Tibet. De inkorting
van de ‘ideële tocht naar het binnenland’ tot een ‘Epiloog’ moet bij het schrijven aan
dit fragment dus nog niet zijn overwogen.
Hoe Slauerhoff, na de publikatie van Het leven op aarde, zich de inpassing van
dit document in deel III ongeveer heeft voorgesteld, is niet duidelijk. Het ligt voor de
hand te veronderstellen, dat de aansluiting van deel III bij de tweede roman op
ongeveer gelijke wijze zal zijn gedacht als die van Het leven op aarde bij Het
verboden rijk. De tweede roman eindigt met de zin: ‘Misschien zal ik dan toch in de
vaart het land van Wan Tsjen bereiken (...).’ Het begin van deel III moest dan laten
zien, hoe Cameron/Camões opnieuw in het Land der Sneeuw aankomt.

Het China van Slauerhoff

308

Document D-VIII
Beschrijving
Vier kwartobladen postpapier en twee bladen (het vierde en het vijfde) van een
schrijfblok van kwartoformaat. Van het vierde blad is het onderste, onbeschreven
gedeelte schuin afgescheurd.
Het eerste, tweede, derde en vierde blad zijn aan beide zijden beschreven, het
vijfde en zesde aan één zijde.
De voorzijden van het eerste en het zesde blad zijn door de editeurs genummerd:
[1] en [10]. De andere beschreven bladzijden zijn door Slauerhoff genummerd: 2
tot en met 9.
Er is met inkt gewerkt. Hier en daar staan rode of blauwe kleurpotloodstrepen
naast of door de tekst.
Het zesde blad bevat een tekening met enkele toelichtende woorden, alles in inkt.

Datering
Na september 1932.

Tekst
+

Hoofdstuk XIII
Tempelwachteres
en godin.

+

[1]

1

Deze keer kon ik de Taishan naderen van de andere kant. Ik hoefde de vallei der
〈- fossiele〉 duizendjarige boomen niet door, hoefde niet dagen lang te wachten tot
2
de wind mij de whoepan toe zou spelen.
Ik wist de weg. rondde de ravijnen, zonder ooit te hoeven nederdalen. sliep in
groote reine herbergen □ De bevolking woonde hier in holen. Maar deze holbewoners
3
waren 〈- de〉 lichtwezens vergeleken bij de andere [in] China.
--Naar deze kant glooide de Tai Shan zacht en ik volgde een pad alleen moeilijk
te bestijgen door de ve[e]le verlokkingen die mij langs de weg wilden weerhouden.
4
Ik dacht vroeger dat de tuinen door de - .. van Tscheng tsou aangelegd de hoogste
kunst waren
1

2
3
4

Taishan: (T'ai Shan, Tai Shan) is de heiligste berg van China, gelegen in de noordoostelijke
provincie Shantung, boven de monding van de Hoang-ho. Zie ook document B-II, blad [4],
waar de berg echter stroomopwaarts aan de Yangtse is gesitueerd.
whoepan: een soort kleine zeilboot; cf. Verzamelde Werken, VI, blz. 90.
In de linker marge staat hier: löss. klei.
Tscheng tsou: (Cheng-chou, Zhengzhou) ligt niet ver van de Hoang-ho, in het noorden van
de provincie Honan. In verband met document B-II, blad [4], noot 10, is het waarschijnlijk dat
Slauerhoff mede de stad Tscheng tou, in de provincie Szechwan, in de gedachten had.
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Nu ontdekte ik dat de natuur zelf ook in haar luimen de wetten van de tuinbouw
volgen kon.
De tweede dag van de tiende maand de zesde der 〈- opstij〉 bestijging - begon
het weer te veranderen.
De rand van de Tai Shan had ik tot voor de vorige zonsondergang ijl en zuiver;
5
zilver alleen door t avondrood getint. 〈- zijn〉 voor mij gezien.
+
's Nachts sliep ik in een tempel.......
+
en - sinds vele jaren voor t eerst bij een vrouw. □ Zij die het heiligdom moest
2
hoeden.
Ik weet niet goed hoe het gebeurd is Het ging als overal vroeg onderdak kreeg het moest eerst een uur bij de ...
doorbrengen.... wat ik meestal 〈+ reeds〉 in sluimering deed.
Ook hier - 〈- De〉 Maar terwijl ik de aandacht verrichtte starend naar de wanstaltige
goden - kwam door een deur naast de oppergod. Li binnen, zoo dat ik reeds haar
gestalte bewonderen kon.
Ik liet mij niet afleiden denkend dat dit wel een beproeving kon zijn, waaraan de
reizigers blootgesteld werden. Als ik toegaf zou〈- den〉 〈+ ik〉 misschien uitgewezen
worden. en -〈- Daarna 〈- trok zij aan het klokke〉 keerde〉 Ik wachtte tot zij het wateruurwerk
omkeerde en ging in de zijzaal □ Op een estrade van een halve M. hoog 〈- stond〉
〈- 〈- het〉lagen〉 drie dunne matrassen die het 〈- ov〉
En ook daar vond ik haar. Het was zoo donker dat ik haar bijna niet zag, zij was
zoo koel. en glad als een beeld〈+ ,〉 〈- van〉 niet van jade maar van -- □ Zij bracht mij
niet in hevige verrukkingen, maar zij gaf mij iets wat ik te voren nooit had
ondervonden: ik was geen oogenblik. geen seconde. en geen onderdeel van een
6
seconde, alleen.
[open ruimte]
+
De liefde die ik vroeger had gekend, leek 〈- onder〉 op een het meest [lees: het
meest op een] geaccidenteerd 〈- landschap〉 berglan〈- g〉dschap. waar[door] men +3
in snelle vaart door reist, 〈- t〉zachte dalen. duilezingwekkende [lees:
duizelingwekkende] toppen ravijnen van de kilste en duisterste eenzaamheid - dat
alles in een nacht De geliefden van het blanke ras 〈- laten〉 brengen elkaar in de hemel der
gelukzaligheid, laten elkaar dan los en storten elk voor zich, 〈- voor〉 weer neer in
de diepste alledaagschheid. □ Li bracht mij niet in de hoogste hemel - zij was ook
maar een lagere priesteres, maar nooit had ik het an[g]stige gevoel van stijgen in
een snelle brand en vallen terwijl een ijzingw[ekken]de kou langs ooren en 〈- s〉leden
snerpt. dat mij

5
6

Deze bladzijde is diagonaal doorgestreept met blauw kleurpotlood.
Deze alinea heeft in de linker marge enkele haken over elkaar heen in rood kleurpotlood.
Schuin onder deze haken staat, eveneens in rood kleurpotlood, de naam Gandara; er was
geen ruimte meer over om de naam naast de haken te schrijven, wat ongetwijfeld de bedoeling
was.
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vroeger eindelijk - behalve mijn lichamelijke ellende geheel van de liefde afkeerig
7
had gemaakt.
〈- Daarna〉 Het licht kwam daarna als een zacht 〈- go〉 grijs gordijn voor de wanden
van de zaal. Deze 〈- was niet〉 had geen vensters maar dichtbijeenstaande 〈- 〈z〉peilers [lees: pijlers]〉 zuilen〈+ ronden〉 - dicht en open tegelijk.
Li sliep in maar in haar slaap verzuimde zij nog niet haar liefdetaak = 〈- haar〉 mijn
8
hoofd tegen haar schouder, haar adem wiegde het, en evenals de poenkawachter
ook in slaap zijn waaier doet bewegen - bleef haar hand mij streelen en w - Het
werd tijd om de tocht te vervolgen □ Het licht werd nu goudgeel - ik zag de
9
eikenstammen die als breedere zuilen in buitenwacht rondom de tempel stonden
Plotseling stak de storm weer op. het gouden licht verdween. een stortregen 〈10
voegde〉 zich als een derde wering van lood〈- z〉rechte zuilen tusschen die van t
woud en de tempelwand in.
Li bewoog in haar slaap en omvatte mij vaster.
+
Ik dacht na, of ik nu niet aan het einddoel was. □ De werken van de ... aan de
+
kust waren voorgoed vernietigd, ik had de ondergang zelf aanschouw〈- t〉d. 〈4
11
anders〉. 〈- De〉 Waarom zou ik in Paning . de diep gelegen stad. wel het leven
vinden zooals ik het leiden moest? □ 〈- Misschien waren Velho en an〉 [open ruimte]
g
Was het niet hier?
Of was Li een van de vele vermommingen van het vijandig lot dat mij steeds weer
afhield van de weg die ik volgen moest, ondanks mijzelve, naar het grootere lot dat
ik zeker niet had begeerd, waar de eenigste begeerte die mij had bewogen was het
enge lot te verlaten?
De natuur loste de strijd voor mij op, zooals een 〈- modder〉 soms tijdelijk een
ravijn verwischt; drie dagen en nachten hield de regen aan - en werd al dichter
12
zoodat binnen de tempelzaal waar onder het lage dak een grijze schemer heerschte
alleen rondom de drie lampen een ge[e]le lichtplek was. en een roode voor de
houtskoolhaard. De vierde dag kwam het licht terug, sterker dan voorheen. Van het eikenbosch
waren 〈- de helft der stammen ontworteld -〉 hier en daar de boomen neergeslagen
het licht viel door een wak van verwoesting over een kruis --- van stammen.
〈- Ik tuurde er doorheen.〉 Ik liep de zaal rond en tuurde of ik door t bosch heen
de top weer ontdekken kon [open ruimte]
+
Li voelde mijn drang, 〈- sp〉 bleef sprakeloos maar drukte zich tegen mij aan, en
toonde dat zij niet alleen priesteres was, van de voorhal der stilte, maar ook een +5

7
8
9
10
11
12

Naast de eerste twee alinea's van dit blad staan in de rechter marge drie haken in rood
kleurpotlood.
poenka: (in Voor-Indië) aan de zoldering opgehangen waaier, die met touwen bewogen wordt.
Deze alinea is met blauw kleurpotlood doorgestreept.
e

derde: hierboven schreef Slauerhoff: 3 , kennelijk in de veronderstelling dat hij het woord
later niet meer zou kunnen lezen.
Paning: deze plaatsnaam moet door Slauerhoff verzonnen zjn.
Tot hier staat in de linker marge van deze alinea een verticale streep in rood kleurpotlood.
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kunstenares 〈- in de〉 bedreven in de wetenschap der duizend liefkoozingen - □ Dit
boeide mij een dag. deed mij daarna des te vaster besluiten heen te gaan - de wind
loeide - en achter het bosch was een voortdurend gerommel als van een lage donder.
maar ik moest gaan
Te〈- g〉vergeefs[ch] smeekte Li mij nog een dag een week te blijven - Zij wisselde
van gewaden en 〈- sc〉 beschilderde haar gelaat telkens anders, en zoodoende bezat
ik de geliefden die allang door de poort van het graf 〈- de〉 in de onderwereld waren
afgedaald - nog een maal in de onmiddellijke nabijheid van de Tai-Shan de hoogste
top.
Diana had haar hooghartige en toch smachtende houding bewaard, haar bruine
oogen waren 〈- niet〉 〈+ wel〉 doffer niet anders dan vroeger - haar te zwoele mond
was nu toegespitst - haar boezem nog gewelfder - zij had niets van een schim en
overtuigde mij van de waarheid die ik toch steeds had betwijfeld dat het leven in de
13
onderwereld uiterlijk niet verschilde van de onze Pilar daarentegen was vager haar ge[e]le kleur was spoedig vaal, en toen ik een
ongeduldige beweging maakte sloop zij weenende weg. Het leven op aarde, waar
zij gehoor gegeven had aan de wil van [open ruimte] had haar fierheid doen slijten
tot een slappe streng Diana had zich moeten bewaren - 〈- i〉tegen wil en dank. de twintig jaren in het
14
klooster van Alcolaça had〈- den〉 〈- h〉zij op droomen moeten leven, droomen over
mij, voor het grootste deel. +
Ik had geen vrees, maar weerde ze zoo spoedig mogelijk af. en verzocht Li weer
zich zelve te zijn hetgeen ze deed. Toen was ze zoo tenger zoo .. [open ruimte] +6
als een twijg van een esp. en zoo had ik haar lief, maar zij was niet genoeg. Soms
kan een twijg wiegend in de wind voor een azuren lucht, de sneeuwwitte verheven
bergtop daar - erachter en hooger - doen vergeten, maar nu de natuur in sombere
vervoering in zijn hoogste ... verkeerde, niet.
15
En ik nam afscheid. Zij hulde mij in de warmste die zij vinden kon in de sacristij.
en bleef sprakeloos. 〈- tegen〉 tegen een der poortbalken geleund mij nastaren, riep
nog een keer =
Het bosch was alleen een dunne ring om de tempel geweest. □ 〈- Spoedig〉 na[ar]
duizend 〈- st〉 strompel[en]de stappen stond ik op de open helling - Alle plantengroei
was opgehouden - □ Drie, vier dwergheesters, enkele grassen - het was voorbij □ Een steenig pad - de storm daarover - de top van de Tai-Shan in duisternis. De
richting zoo steil mogelijk stijgen
16
In den middag zag ik een lage roode muur voor mij - Ik bleef staan de muur
naderde. Een lavastroom Tschen[g] tsou moest zijn bedolven terwijl ik in de tempel vertoefde --

13
14

15
16

uiterlijk: onderstreept.
Alcolaça: zal moeten zijn Alcobaça, plaats in Portugal, met de grootste (gotische) kathedraal
van het land. Na de verbanning van Camões naar Goa had Diana zich in een klooster
teruggetrokken.
Achter warmste, aan het eind van een regel, moet een woord zijn weggevallen, pij of mantel.
Met een omzettingsteken heeft Slauerhoff aangegeven dat hier een nieuwe alinea begint.
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〈- Maar〉 〈- d〉De hoop dat het hooger gelegen gedeelte gespaard was gebleven
deed mij voortgaan 〈- al〉.
+
Het was een machtige maar rustige eruptie.
De lavastroom was vrij smal - een uur uitwijkend vond ik weer de open helling. +7
Rook noch steenen stegen op over den rand - De lavastroom vloeide voort uiterst
traag. 〈- Misschien zou〉 De tempel van Li zou op zijn weg liggen verwoest worden,
ook daar kon ik nimmer terugkeeren - Als alle schuilplaatsen -- van het Verleden
zoo spoorloos werden weggewischt hoe moeiteloos en licht zou het voortgaan zijn,
ook over het steilste pad - de steenachtigste bodem. door het bijtendst zoutmeer.
de zengendste steppe. □ Nog eenmaal moest ik overnachten - 〈- achte〉
Achter een rotsblok bleef ik wachten op het licht.
[open ruimte]
+
Hijgend 〈- klom ik over〉 steunend. 〈- mijn hart〉 klom ik over de laatste rand en 〈+
wi〉 boog [b]mij over om diep in 't dal neer te zien, te ontdekken hoeveel er nog
8
over was van Tsjeng Tschou. □ En 't was of een golf van steen tegen mijn oogen
sloeg het gezicht verduisterend.
Toen t opklaarde zag ik er was geen dal maar een grijze en roode vlakte flau[w]
〈- ove〉afhellend naar de overkant. Daar bleef de vlakte nog honderd vaam onder
de rand. Daar meende ik nog een torentop te zien opsteken en . . te zien drijven
Maar geen gevoel van verlatenheid 〈- en〉maar een ontzettende verlichting. Tscheng
Tschou - de stad van het Verleden van de duizend moskeeen duizend pagoden
100 kathedralen 〈- was ver〉 bestond niet meer!
[open ruimte]
+
Terwijl, daar, aan de overzijde....
+

9

de godin
+

17

[tekening]

+

[10]

tempeldak
18
hoofdsteun voor de godin
samen heerschen over het rijk der Stilte.

17

18

Schetsje van een berg, met onder de top een pagode in de vorm van een hoofdsteun;
daarboven de bovenkant van een gezicht, met horizontale strepen erdoorheen; aan
de voet van de berg ligt een opiumpijp, waarvan de rook cirkelende lijnen vormt op de
hellingen; in het midden van de cirkelende lijnen een jonk. Zie blz. 313.
hoofdsteun: onderstreept.
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Commentaar
Dat boven dit fragment Hoofdstuk XIII staat, wijst er andermaal op dat Slauerhoff
meer aan deel III heeft gewerkt dan uit de overgebleven documenten blijkt. Ook de
nauwkeurige datering van Camerons bestijging van de berg, onder aan blz. [1],
getuigt hiervan.
Het fragment is inpasbaar in het schema uit document B-II, blad [4]. Dit schema
vat de inhoud van het fragment als volgt samen: ‘Yang tse weer op naar de Tai
Shan. Daar eruptie - statig en kalm stijgt de lava en lost Tsjeng-Chou op - zoodat
de Tai Shan een vulkanische koepel wordt.’ De volzin op blz. 4: De werken van de
... aan de kust waren voorgoed vernietigd, ik had de ondergang zelf aanschouwd,
zal in het schema dus verband houden met: ‘alle oorlog[s]schepen op Chineesche
mijnen schokken en zinken - Steden daarna.’ In het schema volgt nog de notitie:
‘Op de rand blijft alleen over een klein klooster. Daar de Beatitude regel.’ Misschien
mogen we hierbij denken aan het eerstgenoemde, kleine klooster uit document
D-IV.
In verband met deze passages uit document B-II is het onwaarschijnlijk dat in het
onderhavige fragment de Tai Shan gesitueerd dient te worden in de kustprovincie
Shantung, waar deze berg in werkelijkheid ligt, ver van Tscheng Chou. Het zal hier
weer gaan om het begrip ‘heilige berg’, de hoogste top (blz. 5).
Ongetwijfeld bevat de tweede zin: Ik hoefde de vallei der 〈- fossiele〉 duizendjarige
boomen niet door, hoefde niet dagen lang te wachten tot de wind mij de whoepan
toe zou spelen, een herinnering aan Camerons tocht naar Gandhâra. Vergelijk
hiermee blad [31] van document C-VII. De whoepan moet het bootje zijn waarmee
Cameron het meer oversteekt om Gandhâra te bereiken.

Het China van Slauerhoff

314
Blijkens de notitie onder aan blz. 2, Gandara, heeft Slauerhoff misschien nog meer
reminiscenties aan die episode willen inlassen. Wellicht is de zin die aan deze notitie
voorafgaat, zelf zo'n verwijzing. Bij Rhodocleia immers ‘voelde ik mij voor 't eerst
niet alleen blijven, verloor mijn zelf herhaalde malen, met angst wel maar ook met
ongekend genot. Als ik wilde kon ik met haar als een dubbelwezen verder leven’
(document C-VII, blad [34]). Ook is mogelijk dat Slauerhoff deze alinea in een latere
versie van de Gandhâra-episode wilde plaatsen. Vooral de laatste zin van blz. 2,
die extra is aangestreept, zou daarop kunnen wijzen. Het kan ook zijn, ten slotte,
dat hij die notitie en die haken heeft aangebracht ná het schrijven van document
C-VIII toen hij de tekst van D-VIII nog eens overlas, en wel om aan te geven dat hij
de inhoud van de aangestreepte tekst al in C-VIII had gebruikt.
Ons vermoeden dat de Gandhâra-episode in haar geheel een plaats is toegedacht
in deel III, wordt intussen bevestigd. Het is immers niet aannemelijk dat een
herinnering als in de tweede zin van dit fragment is verwoord, zou moeten terugwijzen
naar een passage in het voorafgaande romandeel. Die passage moet niet zo erg
ver vóór het onderhavige fragment zijn gedacht.
Ook in dit document krijgt de plaats Tscheng tsou enige trekken mee van
Tseng-tou in Szechwan. In 1932 en 1933 bestudeerde Slauerhoff Géographie
universelle, tome IX, Asie des moussons, van J. Sion (zie de inleiding op de B-groep).
Daaruit noteerde hij onder meer het een en ander over Tseng-tou, zo over zijn
prachtige ligging te midden van bloemen en bloeiende bomen (zie document B-V,
blad [12], noot 14, en blad [15], de noten 3 en 4). Het is dan ook waarschijnlijk, dat
de opengelaten ruimte in de zin Ik dacht vroeger dat de tuinen door de - .. van
Tscheng tsou aangelegd de hoogste kunst waren, ingevuld moet worden met behulp
van de vierde notitie op blad [15] van document B-V. Volgens Géographie universelle
(blz. 173), en daarmee volgens deze notitie, worden de tuinen in China, uitdrukkelijk
ook die van Tscheng-tou, aangelegd ‘volgens de regelen van fong-chouei - die de
gunsten van geesten van aarde en hemel verzekeren’. Dit betekent dat fragment
D-VIII geschreven moet zijn ná september 1932, toen Slauerhoff aan de bestudering
van Géographie universelle begon.
Een terminus ante quem is echter niet te geven. Dat de Gandhâra-episode volgens
dit document in deel III is ondergebracht, kan betekenen dat het fragment geschreven
is vóór juni/juli 1934 (toen de Gandhâra-episode toch maar een plaats kreeg in de
‘Epiloog’), maar het kan ook ná die zomer zijn gebeurd (toen die episode weer uit
de ‘Epiloog’ verdwenen was). De blauwe strepen, waarmee een tweetal passages
uit het document zijn geschrapt, en de rode strepen, waarmee sommige onderdelen
extra naar voren zijn gehaald, zullen wel geplaatst zijn in de periode toen Slauerhoff
aan De opstand van Guadalajara werkte. In de kladversies voor die roman heeft hij
immers meermalen met die kleuren gewerkt (cf. de commentaar bij document B-VII,
blad [18]).
De beschrijving van Li's gedaanteverwisselingen bij het liefdesspel - althans in
de ogen van Cameron - is weer een aanwijzing voor het samenvallen van Cameron
met Camões: hij herkent in Li nu eens Diana, dan weer Pilar (blz. 5), de beide
tegenspeelsters van Camões in Het verboden rijk. Deze samenval heeft hier niets
van
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de depersonalisatie van de marconist uit het Negende Hoofdstuk van die roman.
Cameron ervaart nu het verleden van Camões geheel vanzelfsprekend als het zijne.
Het persóónlijk verleden vormt voor hem dus geen probleem meer, hoe wij de
uitgestrektheid ervan in de tijd ook zouden moeten begrijpen. Wat hem nog vervolgt,
is het verleden als historisch-cultureel gegeven. Het woord wordt dan ook met een
hoofdletter geschreven: Als alle schuilplaatsen -- van het Verleden zoo spoorloos
werden weggewischt (als de tempel van Li), hoe moeiteloos en licht zou het
voortgaan zijn (blz. 7). Van dit historisch-culturele aspect van het verleden wordt
Cameron vervolgens ook bevrijd, en wel door de vulkanische uitbarsting. Van de
top van de Tai Shan ziet hij hoe Tsjeng Tschou wordt vernietigd, de stad van het
Verleden, van de duizend moskeeën, duizend pagoden, 100 kathedralen (blz. 8).
Cameron/Camões blijft alleen over.
Op blz. 9 staan alleen de beginwoorden van de volgende episode: Terwijl, daar,
aan de overzijde..., met daaronder: de godin. Waarschijnlijk was het de bedoeling
dat dit de laatste episode van de trilogie zou worden. De titel van het fragment:
Tempelwachteres en godin wijst in deze richting, vooral wanneer wij blad [4] verso
van document B-II ernaast leggen. Men krijgt het vermoeden dat Cameron daar,
aan de overzijde, dat is aan de overzijde van het dal met het vernietigde Tsjeng
Tschou, een gebouw ontwaart, waarvan hij de torentop (blz. 8) ziet uitsteken als
boven een nevel. Het zal de verblijfplaats zijn van de godin (blz. 9), die Camerons
laatste tegenspeelster, of beter: helpster, wordt. Gelet op blad [4] verso van document
B-II, kan dit het ‘kleine klooster’ zijn, waarin ‘de Beatitude regel’ heerst.
Dat we het recht hebben dit blad van document B-II in onze beschouwing te
betrekken, bewijst de tekening die bij het onderhavige fragment is gevoegd. Die
tekening brengt nauwkeurig in beeld wat verwoord is in de als eerste bedoelde strofe
van het gedichtje op blad [4] van document B-II:
Droomen komen op en wenken
Als de tempels op de kust
Van het meer dat nu de mist
Van de bergtop in kan drinken

De tekening laat die bergtop zien. De top heeft enigszins de vorm van de bovenkant
van een gezicht. De horizontale strepen die door dat gezicht zijn getrokken, zullen
de mist moeten voorstellen waarvan in de strofe sprake is. Vlak onder de top is een
tempeldak getekend, in de vorm van een hoofdsteun van een legerstede. Onder de
tekening wordt dit tempeldak de hoofdsteun van de godin genoemd. Ook in de strofe
is sprake van een tempel, al heeft Slauerhoff bij nader inzien dit woord in het
meervoud geplaatst. Daar weer onder is een jonk getekend te midden van enige
cirkelende lijnen. Deze lijnen moeten dus het meer aangeven uit de strofe. De lijnen
zijn voorts getekend als voortgekomen uit een opiumpijp. Dit verwijst naar het woord
droomen: ‘Droomen komen op en wenken’.
Welke godin hier is bedoeld, is niet precies na te gaan. Gezien de titel van het
fragment zal men mogen denken aan een godin die alles wat de tempelwachteres
Li
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voor Cameron heeft betekend, in absolute zin vertegenwoordigt. Bovendien moet
zij, gelet op de tekening, vereenzelvigd worden met de bergtop. Cameron en zij
zullen nu samen heerschen over het rijk der Stilte.
De tekening verwijst ook naar twee plaatsen in de ‘Epiloog’. Ten eerste naar de
passage waarin beschreven wordt, hoe de opium van een papaverveld, ‘een rood
meer’, ‘waar de nevelen trekken, tusschen twee toppen’, door ‘een zwarte slang,
die langzaam van het meer wegkronkelt’, naar de vlakte wordt vervoerd. (Verzamelde
Werken, VI, blz. 215; cf. document C-VII, blad [25].) Vervolgens naar een passage
bijna aan het eind van de roman: ‘Een lage lange bergrug liep terug naar het Land
der Sneeuw, de top waartegen ik had opgezien rondde zich op het eind, de zon lag
er naast. Het was niet groot en overweldigend, niet meer dan een pijp met den
langen steel en het lampje dat er naast gloeit. En de wolken dreven er boven als
de rook dien de gelukzalige heeft geademd.’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 223; cf.
document C-VII, blad [35].)
Het beeldmateriaal van bergtop, meer, wolken of mist, en opiumpijp verbindt dus
het slot van Het leven op aarde nauw met het voorgenomen slot van deel III. Toch
mogen we niet van een herhaling spreken, er is eerder een tegenstellend verband.
Op het tweede citaat uit de ‘Epiloog’ volgt onmiddellijk: ‘Ook dat begeerde ik niet
meer’, waarmee de gelukzaligheid is bedoeld die door het roken van opium wordt
bereikt. Tegenover deze negatieve formulering staan aan het slot van deel III de
positieve woorden van het gedichtje. Cameron vindt de echte gelukzaligheid. Een
analyse van het gedicht kan dit duidelijk maken.
Starend over het niet Droomen 〈- is〉komen op en wenken
Als 〈- een〉de tempels op de kust
Van het meer dat 〈- in een〉 〈+ nu de〉 mist
Van de bergtop in kan drinken
al het leed is weggezonken
Stad en wereld is verwoest.
Vuur en water zijn gebluscht.
Doen is 〈- voortaan〉 onderdaan van denken.
rust

Er zijn drie toegangswegen die naar een interpretatie leiden, en die in elkaars
verlengde liggen. Eerst bezien we het gedicht als het eindpunt van het
verhaalverloop. Alle woorden behouden daarbij zoveel mogelijk hun letterlijke
betekenis. Met het niet uit de ‘titel’ moet dan de toestand bedoeld zijn waarin de
wereld rondom Cameron, zo ver hij zien kan, zich bevindt. Starend over dit
voorwereldlijk landschap, kan hij zich nu ongehinderd en geheel passief overgeven
aan zijn droomen. Het zijn verheven dromen, die voor hem opdoemen als de tempels
op de kust | van het meer. Vanwege de lidwoorden de bij ‘tempels’ en het bij ‘meer’
kan de vergelijking die met als begint niet
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15. Facsimile van het onvoltooide gedicht ‘Starend over het niet’ (zie document B-II, blad
[4] verso).
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worden geparafraseerd met: zoals tempels die op de kust van een meer liggen. De
betekenis moet zijn: net zoals de tempels daarginds, vlak bij de top van de berg, op
de kust liggen van het meer dat van Camerons standplaats af zichtbaar is. Het is
het enige meer en het zijn de enige gebouwen die gespaard zijn gebleven,
waarschijnlijk omdat zij zo hoog liggen en omdat zij zijn beschermd door de godin.
Zij zijn ‘te hoog’ voor vernietiging. Omdat Camerons dromen vergeleken worden
met deze reëel aanwezige tempels, wordt hier gesuggereerd dat zijn dromen
realiteitskarakter bezitten, het karakter van een ‘hogere’ realiteit.
Aan dit karakter wordt meer inhoud gegeven door de toevoeging: (het meer) dat
nu de mist | Van de bergtop in kan drinken. De mist van wolken rond de top zakt
(gedeeltelijk?) naar beneden en bereikt het meer, vormt een verbinding tussen top
en meer, en wel zodanig dat het is alsof het meer die mist in zich opzuigt. Doordat
deze regels een deel zijn van de vergelijking die begint met als, geldt ook voor
Camerons dromen dat zij zich als het ware voeden met de mist om de bergtop. En
dit gebeurt nu. Vroeger was dit dus niet het geval. Door deze impliciete evocatie
van een ‘vroeger’ worden we herinnerd aan de bergtop waarop Cameron gedurende
zijn verblijf in Tsjong King voortdurend het oog heeft gehouden, maar die hij toen
niet bereiken kon:
‘(...) een witte zachte bergtop, soms maanbeglansd, soms door wolken verborgen,
soms schijnend door eigen licht. (...) (Ik kon) mijzelf en de bedreigingen vergeten
door te staren naar den verren witten top. (...) De maan taande, de wolken dreven
weg, zeker door een wakker geworden morgenwind daarginds en onder den top
zag ik nu een zachtroode zone. Was het morgenrood of was het een rood meer?
Als ik daar leven kon, op dien witten top aan de oevers van dat meer, zou ik veilig
zijn en niet verder willen gaan.’ (Verzamelde Werken, VI, blz. 161-163)
Op de tempels na vinden we in deze passage alle kernwoorden uit de strofe terug:
bergtop, wolken (mist), meer. Datgene waarnaar Cameron steeds heeft verlangd,
heeft hij eindelijk bereikt. De geciteerde passage suggereert dat hij nu ‘(zich)zelf en
de bedreigingen’ voorgoed vergeten kan. Met het wegvallen van de wereld voelt hij
zich niet langer bedreigd, en is zijn ik-gevoel verdwenen. Nergens in het gedicht
komt het woord ‘ik’ voor! Cameron verenigt zich met zijn omgeving, de bergtop vloeit
als het ware in hem over. En deze ervaring is een realiteit.
In de tweede strofe wordt deze suggestie bevestigd: er is geen bedreiging meer,
al het leed is weggezonken. De daaropvolgende regel grijpt bovendien terug op het
niet uit de titelregel: Stad en wereld is verwoest. Het enkelvoud is wijst er hier op
dat stad en wereld als een eenheid moet worden opgevat. De stad Tsjeng Tschou
staat voor de gehele wereld, of we dienen onder stad de behuizing van de mensen
te verstaan en onder wereld alles wat de mens rondom de stad nog meer heeft
doen ontstaan, uit en ten koste van de natuur: alle maaksel van mensenhand is
verwoest.
In de derde regel, Vuur en water zijn gebluscht, heeft een opmerkelijke
contaminatie plaatsgevonden. De algemene betekenis lijkt te zijn: het vuur is
‘gedoofd’, het water is ‘weggevloeid’ of ‘verdampt’. Er staat níet: ‘het vuur is geblust
door het water’. Niettemin suggereert het woord gebluscht dat het water heeft
ingewerkt op het vuur, zodat dit werd gedoofd. Door de nevenschikking vuur en
water wordt echter meteen
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het omgekeerde gesuggereerd: het vuur heeft ook het water doen verdampen. Deze
overwegingen leiden tot de interpretatie, dat het vuur van de vulkanische uitbarsting,
de lava, is geblust, gestold, (mede) door het water van meren en rivieren; en het
water in de dalen is tegelijkertijd verdampt.
De laatste regel, Doen is onderdaan van denken, grijpt terug naar de eerste van
het gedicht, zowel naar de inhoud als door het volle rijm: Droomen komen op en
wenken. In de laatste regel wordt dus de gehele situatie waarin Cameron is komen
te verkeren, nog eens samengevat. Nu alle leed geleden is, is hij meester van
zichzelf geworden; zijn handelen kan nu volledig door zijn geest worden bepaald,
is onafhankelijk geworden van de wereld. Hij wordt nog slechts door de godin
geïnspireerd. Als we hierbij het rijmwoord van de overigens ongeschreven gebleven
volgende strofe mogen betrekken, kunnen we zeggen: Cameron heeft zijn rust
gevonden.
Deze interpretatie laat echter een paar problemen onopgelost. In de eerste plaats
ligt het weergeven van de vernietigde wereld met het niet allerminst voor de hand.
Vervolgens lijkt het woord droomen in deze gedachtengang eerder in oppositie te
staan tot denken dan dat ze op hetzelfde zouden wijzen. In de derde plaats is het
op zijn minst opmerkelijk dat de tempels aan de kust van het meer, en het meer
zelf, gespaard zijn gebleven bij de eruptie; in onze interpretatie hebben we dan ook
moeten binnensmokkelen dat alleen de meren en rivieren in de dalen zijn verdampt.
Trouwens, de verklaring van Vuur en water zijn gebluscht bevredigt toch ook niet
helemaal. Al mag, als sluitstuk van het verhaalverloop, de notie van het stollen van
de lava en de verdamping van het water meespelen bij het lezen van deze regel,
de formulering daarvoor in het gedicht lijkt toch wel gezocht. En ten slotte blijft het
woord onderdaan in de laatste regel onverklaard; niet alleen blijft onduidelijk wat
de zin is van de verbetering van voortaan tot onderdaan, maar ook de keuze van
juist dit woord is opmerkelijk.
Lezen we het gedicht opnieuw, dan dient zich een tweede toegangsweg aan. Uit
de voorafgaande commentaren is duidelijk geworden dat Slauerhoff zich hogelijk
heeft geïnteresseerd voor het boeddhisme. Vanuit deze interesse zijn de titel en de
tweede strofe opnieuw interpreteerbaar.
In de eerste regel van de tweede strofe, al het leed is weggezonken, staat precies
datgene uitgesproken waarom het iedere boeddhist is begonnen. Het uitgangspunt
van Boeddha is de opvatting geweest dat het leven uiteindelijk alleen maar leed
meebrengt. De enige weg om aan dit eeuwige leed te ontsnappen, is de weg van
het inzicht, en wel het inzicht dat niets op deze wereld blijvend, onveranderlijk, dat
wil zeggen werkelijk is. Ook, ja vooral, het ik, het ego. Verdieping van dit inzicht
door middel van bepaalde disciplines en meditatie, leidt uiteindelijk tot verlossing
uit het leed. Kern-Mannoury formuleert deze grondstelling aldus: ‘(...) de Boeddhist
streeft naar een geestestoestand, die boven alle waarheid of onwaarheid verheven
is, waarin alle onderscheid als schijn is erkend, en tegelijk met dien schijn alle onrust,
alle leed is opgeheven.’ (Het Boeddhisme. Overzicht van leer en geschiedenis, blz.
128-129; dit boek heeft deel uitgemaakt van Slauerhoffs boekerij.)
De titel van het gedicht bevat de woorden het niet. Zij lijken de weergave te zijn
van het begrip nirvana, de toestand waarin de wijze, de ‘arhat’, verkeert wanneer
hij de

Het China van Slauerhoff

320
verlossing heeft bereikt, men zegt wel: verlicht is geworden. In deze betekenis moet
misschien al een van de laatste zinsneden van document D-VIII worden gelezen:
Maar geen gevoel van verlatenheid, maar een ontzettende verlichting (blz. 8). In
ieder geval moet men, volgens deze interpretatie, bij het niet uit de titel juist niet
denken aan de vernietigde wereld die zich rondom Cameron uitstrekt, althans niet
in de eerste plaats. Veeleer blijkt deze vernietigde wereld het beeld te zijn voor de
toestand van verlossing waarin Cameron is geraakt. Zijn (innerlijke) ervaringen
hebben van hem iemand gemaakt die doet denken aan de boeddhistische wijze,
de ‘arhat’. Dit wordt nader gepreciseerd in de vierde regel van de tweede strofe:
Doen is onderdaan van denken. Deze regel kan op twee manieren worden begrepen.
In de eerste plaats verwijst hij naar het resultaat van een der disciplines die op de
verlossing voorbereiden. Daarbij streeft de boeddhist ernaar iedere handeling bewust
uit te voeren, bij voorbeeld de ademhaling:
‘“De monnik”, zo luidt de vaak terugkerende samenvatting der leerstellingen [beter:
terugkerende uitspraak], “ademt bewust in, hij ademt bewust uit; wanneer hij lang
inademt, dan weet hij: ik adem lang in; wanneer hij lang uitademt, dan weet hij: ik
adem lang uit; wanneer hij kort inademt, dan weet hij, dat hij kort inademt; wanneer
hij kort uitademt, dan weet hij, dat hij kort uitademt.”’ (B. Jasink, De mystiek van het
boeddhisme, blz. 137)
Deze bewustheid van al zijn doen en laten behoudt de monnik bij iedere hogere
trap van meditatie waarin hij zich achtereenvolgens oefent. Zo heet het aangaande
de derde en vierde meditatietrap:
‘En voorts (...), als hij zich van vreugde heeft losgemaakt, is de bedelmonnik
indifferent, waakzaam en welbewust, hij voelt welbehagen in zijn lichaam, hij bereikt
de derde meditatietrap, waarvan de edelen zeggen: “Hij is indifferent en waakzaam
en verkeert in welbehagen”, en in die meditatietrap verblijft hij.
‘(...)
‘En voorts (...), als hij welbehagen heeft losgelaten en smart heeft losgelaten en
van te voren opgewektheid en neerslachtigheid zijn verdwenen, bereikt de
bedelmonnik de van welbehagen en smart ontdane, volledige indifferentie en
waakzaamheid, de vierde meditatietrap, en verblijft daarin.’ (Geciteerd in J. Ensink,
Over de verlossende kennis in het Indische denken, blz. 8)
Maar niet slechts deze ‘waakzaamheid’ kan in de vierde regel van de tweede
strofe bedoeld zijn; we kunnen hierin ook de toestand zèlf beschreven zien, waarin
de verloste zich bevindt. Het denken moet dan niet begrepen worden als ‘discursief
denken’, en ook niet als ‘bewust gericht denken’, zoals in het citaat van Jasink
beschreven wordt, maar als het pure bewustzijn, waaruit ieder bewust handelen is
weggevaagd, zowel de handeling van ‘zich iets voor te stellen’, als die van het
betrekken van wat dan ook op een (als leeg ervaren) ‘ik’. Hiermee is in
overeenstemming dat nergens in het gedicht het woord ik voorkomt. Bovendien
wordt nu duidelijk waarom Slauerhoff niet tevreden was met de eerste versie, of
aanloop van deze regel, Doen is voortaan [denken]. Voortaan vertegenwoordigt
een tijdnotie. De toestand echter waarin Cameron nu verkeert, wordt juist gekenmerkt
door een gevoel van tijdloosheid.
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Dit ‘denken’, als puur bewustzijn, dat het laatste woord vormt van de tweede strofe,
treffen we ook aan het begin van het gedicht aan, in het woord Droomen. Over de
inhoud van die dromen wordt, zeer kenmerkend, niets gezegd, alleen over de wijze
waarop zij ontstaan: zij komen op en wenken, en wel op de wijze van de tempels
aan het meer. Zoals we hebben gezien, verkrijgen de dromen hiermee de waarde
van een hogere realiteit. Het meer is hierbij de representant van Camerons
bewustzijn. In dit bewustzijn kan hij nu de mist van de bergtop, het uitvloeien van
de godin, ontvangen. Volgens deze interpretatie lijkt de godin begrepen te kunnen
worden als de schenkster van het Nirvana, de droom van Cameron. Op het blad
met de schets van de berg uit document D-VIII is de top getekend in de vorm van
een (boeddha?)hoofd.
Hoe kan dit ‘nirvana’ nader worden begrepen? Allereerst moet worden opgemerkt
dat in het boeddhisme twee vormen van nirvana worden onderscheiden. ‘De Heilige
Schrift onderscheidt twee soorten van Nirwana: het eerste, Nirwana oepadisesa
duidt een heilstaat aan, die ook bij het leven kan worden verkregen, het Nirwana
niroepadisesa daarentegen kan slechts na den dood worden bereikt. Het is de
opheffing van alle lijden door de opheffing der persoonlijkheid. Het Nirwana-begrip
heeft zich onder den invloed van het oorspronkelijk niet-Boeddhistische
reïncarnatie-dogma omgevormd tot de vernietiging van het leven zonder vrees voor
weder-geboorte.’ (Kern-Mannoury, Het Boeddhisme. Overzicht van leer en
geschiedenis, blz. 48-49) De leek kent de ene, noch de andere vorm. Dat hij de
eerste vorm niet kent, spreekt ook voor de Europeaan vanzelf. Ten aanzien van de
tweede vorm is dat misschien anders. Bij zijn sterven bereikt de leek slechts de fase
van zijn dood, die evenals de fase van zijn leven tijdelijk, voorbijgaand is, want hij
blijft in de greep van de eeuwige veranderlijkheid van het bestaan. Hij blijft onderhevig
aan het leed en zal opnieuw worden geboren. Wedergeboorte veronderstelt niet
dat het ‘ik’ uit het vorige leven wordt gecontinueerd. Ook het ‘ik’ is immers
niet-werkelijk. Wedergeboorte is alleen een blijk van de wet van de causaliteit, die
zich in de voortdurende verandering der voorbijgaande dingen openbaart, het Karma.
De ervaring die in het gedicht tot uitdrukking komt, doet vermoeden dat hier sprake
is van de eerstgenoemde vorm van nirvana. Aan het eind van de trilogie heeft
Cameron de staat van ‘arhat’ bereikt. Of de trilogie slechts één leven van Cameron
beschrijft, dan wel twee, valt niet met zekerheid uit te maken. We hebben reeds
eerder opgemerkt dat Slauerhoff aanvankelijk geneigd was Cameron twee levens
te laten doormaken. Aanvankelijk had hij immers in de ‘Epiloog’ van Het leven op
aarde de Gandhâra-episode ingelast, een episode die met het proces van
wedergeboorte aanving. Vervolgens heeft hij deze episode daar geschrapt en haar
bewaard voor het derde deel. Hoe zij in dat laatste deel zou zijn verwerkt, is niet
bekend. Het is heel goed mogelijk dat het aspect van wedergeboorte als niet
bruikbaar zou zijn weggelaten.
Een nadere precisering van het begrip ‘nirvana’ is overigens moeilijk te geven.
Per definitie onttrekt het zich aan de kennis van de leek. Slechts wie het heeft
ervaren, heeft er weet van. Maar deze ervaring is niet overdraagbaar. De enige
manier om er kennis van te krijgen, is zich te begeven op de weg ernaar toe. (Cf.
Frits Staal, Exploring mysticism. A methodological essay.) Dat dit begrip en al wat
er in boeddhistisch opzicht mee annex is, voor Slauerhoff steeds van belang is
geweest, blijkt niet alleen uit
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zijn romans, maar ook uit zijn gedichten. Zonder volledigheid te pretenderen, kan
men in zijn Verzamelde gedichten wijzen op ‘Het boegbeeld: de ziel’ (zesde druk,
blz. 45), ‘Verschijning’ (blz. 47), ‘De pelgrim’ (blz. 182), ‘Ode’ (blz. 271), ‘Captain
Miguel’ (blz. 312), ‘Uiterste kust’ (blz. 338), ‘Wedergeboorte’ (blz. 743), ‘Samenval’
(blz. 754) en ‘Van voren af aan’ (blz. 876). Daarom volgen hier nog enige passages
over dit onderwerp uit het boek van Alexandra David, Le modernisme bouddhiste
et le Bouddhisme du Bouddha (1911). Of Slauerhoff dit boek heeft gelezen, is niet
bekend. Vestdijk heeft het wel gekend en het warm aanbevolen aan Theun de Vries
(Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries, blz. 101).
‘L'étymologie du mot Nirvâna nous donne le sens d'extinction ou plus exactement
celui de souffler une lumière pour l'éteindre.’ (blz. 201)
Op de vraag, wat nu eigenlijk het nirvana is, antwoordt een discipel van Boeddha:
‘L'anéantissement du désir, l'anéantissement de la haine, l'anéantissement de
l'égarement, voilà, ô ami, ce qu'on appelle le Nirvâna.’ (blz. 202)
‘Ce n'est pas la mort qui “souffle sur la flamme” de la vie personnelle. Elle ne le
peut. Cette tâche appartient à l'homme. Lui seul est apte à “souffler sur sa flamme”
à l'éteindre dans le Nirvâna. Cette doctrine rigoureusement orthodoxe est professée
par les plus éclairés des Bouddhistes contemporains.’ (blz. 205)
Over de weg die naar de verlichting voert: ‘Il s'agit, ici, non point de l'inaction
corporelle, à la façon de certains ascètes hindous, que le Bouddhisme réprouve,
mais du détachement d'esprit provenant de la connaissance de la non-valeur en
soi, de toutes les choses impermanentes, de la compréhension du caractère
conventionnel et relatif de la morale, (...), de l'inutilité du culte, des sacrifices et de
tous les exercices religieux.’ (blz. 202-203)
‘C'est bien dans un “au-delà” que nous devons chercher le Nirvâna, mais cet
“au-delà” n'est point comme nous sommes portés à le croire, l'au-delà de la mort.
Il est proche de nous, nous le côtoyons à chaque minute; c'est l'au-delà d'une
conception fausse, d'un aveuglement qui étend un voile opaque entre l'existence
universelle et notre vision rétrécie aux limites d'une forme et d'un nom que chaque
minute modifie et que nous croyons notre “Moi”.’ (blz. 204)
‘Le Nirvâna n'est pas la mort, mais un état de non-existence, d'absolue délivrance
de la vie et de la mort.’ (blz. 212)
De etymologie van het woord ‘nirvana’: het uitblazen van de vlam van een kaars,
zou als achtergrondinformatie kunnen dienen bij de derde regel van de tweede
strofe: Vuur en water zijn gebluscht. Deze vlam-symboliek komt ook voor in een
vaak geciteerde boeddhistische tekst, die handelt over het lijden:
‘Evenals, monniken, door middel van olie en pit een olielamp zou branden, en
een mens daar niet van tijd tot tijd olie bijvulde en de pit vernieuwde, deze olielamp,
aangezien de eerste brandstof opraakt en geen nieuwe meer erbij gedaan wordt,
bij gebrek aan brandstof zou uitgaan, aldus, monniken, zal in hem, die in de dingen
dezer wereld, welke slechts kluisters zijn, niets dan kwaad ziet, de begeerte
onderdrukt worden. Uit de onderdrukking der begeerte volgt onderdrukking van het
verlangen naar bestaan (...). En dit leidt tot de onderdrukking van deze ganse massa
lijden.’ (Geciteerd in: B. Jasink, De mystiek van het boeddhisme, blz. 74.)
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Aldus kan het vuur, of de vlam, worden opgevat als het symbool voor de schijnbare
continuïteit van het leven.
Water heeft in de boeddhistische teksten geen vergelijkbare betekeniswaarde.
Het woord moet dus een ‘toevoeging’ zijn van Slauerhoff. Bij onze eerste interpretatie
van deze strofe hebben we al gewezen op de eigenaardige constructie van deze
regel. Water is met vuur nevenschikkend verbonden. De betekenissen van deze
woorden kunnen niet ver uiteenlopen, omdat beide betrokken zijn op het voltooid
deelwoord gebluscht. Dit doet vermoeden dat water, juist door de boeddhistische
betekenis van vuur, de betekenis moet hebben van ‘panta rhei’, ‘alles stroomt’.
‘Water’ is dan het symbool voor de steeds veranderende stroom van het leven.
Slauerhoff kan op deze betekenis van water zijn gekomen door zijn lectuur van
Het Boeddhisme. Overzicht van leer en geschiedenis, naar prof. Kern's Manual of
Buddhism en onder diens toezicht bewerkt door G. Mannoury. Het boek wordt
vermeld in de inventaris die van zijn bibliotheek is opgemaakt door een employée
van het Haags Gemeentearchief (cf. de Inleiding). In het Nederlands Letterkundig
Museum, waarin de boekerij is ondergebracht, ontbreekt het echter. Deze studie
eindigt met een vergelijking tussen het boeddhisme en de westerse godsdiensten
en filosofie, vooral de Griekse filosofie: ‘(...) evenals het heraklitische “panta rei,
oedèn menei” (alles vloeit, niets blijft) den grondtoon van de Grieksche dialektiek
uitdrukt, is de formule “sarvam anityam” (niets is bestendig) als de philosofische
samenvatting van het Boeddhisme te beschouwen.’ (blz. 129) Slauerhoff zou dan
dus het boeddhistische ‘sarvam anityam’, via het Griekse ‘panta rhei’, hebben
weergegeven met water.
De stroom van Camerons levensgang heeft ertoe geleid dat hem het nirvana ten
deel is gevallen. Hij is gaan inzien dat de continuïteit van zijn leven, en van zijn ‘ik’
(men denke aan zijn verhouding tot Camões, zowel in deel I als in deel III!), slechts
schijn is. Hij heeft de vlam ‘uitgeblazen’, het ‘vuur’ is in zijn levensstroom ten slotte
‘gedoofd’, ‘geblust’. Maar ook het omgekeerde is geldig. Op het moment zelf van
dit inzicht beleeft hij het nirvana; daarmee heeft ook de stroom van het leven voor
hem opgehouden te bestaan.
Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn geworden, dat vooral de tweede strofe
door boeddhistisch gedachtengoed is geïnspireerd. De eerste strofe is dat vrijwel
niet. Wat wij daarover hebben gezegd, is eigenlijk afgeleid uit de tweede strofe en
berust niet op typisch boeddhistische beeldvorming. Om deze strofe op evenwaardige
wijze te kunnen behandelen als de tweede, moeten we naar een andere
inspiratiebron omzien. Onze derde toegangsweg naar het gedicht loopt over het
oude Chinese wijsheids- en orakelboek I Tjing. Het Boek der Veranderingen.
Slauerhoff heeft dit boek goed gekend. Albert Helman bericht hierover: ‘Toen
Slauerhoff de allereerste keer in mijn woning kwam en in de toen nog rijk voorziene
bibliotheek snuffelde, met een onverschillig en ietwat laatdunkend gebaar heel
belangrijke boekwerken weer wegschoof, klaarde hij plotseling op, en begon te
stralen. “Je hebt hier nog meer chinezen staan dan ik ken! Die ga ik allemaal lezen.”
Het waren zowat de enige boeken die meegenomen werden op onze tocht naar het
onbekende. Speciaal de “I-ging”, dat raadselachtige boek van getallenmagie en
symbolische cosmologie was daarbij, en zou nog menig gesprekthema opleveren
in
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tijden dat wij geheel op elkander aangewezen waren. (‘Herinneringen aan Slauerhoff’,
De Boekenkrant 1940/1941, blz. 2; ook in: Ik had het leven me anders voorgesteld.
J. Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen, blz. 143)
Het is dan ook begrijpelijk dat Helman, in zijn artikel ‘Bij Slauerhoffs proza’, de
inleiding tot de prozadelen uit de Verzamelde Werken (deel IV, blz. VIII), zich
verwonderd afvraagt: ‘Wat blijkt er in zijn werk van het feit, dat tijdens het schrijven
van Het Leven op Aarde de “I-ging”, juist dìt ondoorgrondelijke tooverboek met zijn
cryptische uitspraken over Yin en Yang, tot zijn dagelijksche lectuur behoorde?’
Waarschijnlijk is de I Tjing ongeveer 1000 jaar vóór Christus ontstaan. ‘(...) tot op
de huidige dag houden de grootste geleerden van China er zich mee bezig. (...) Het
is dan ook geen wonder, dat de beide takken van de Chinese philosophie, het
Confucianisme en het Tauïsme, hier hun gemeenschappelijke wortels hebben.’ (I
Tjing, naar de editie van Richard Wilhelm, 1980, blz. XXXVI) ‘Veel belangrijker nog
dan het gebruik van het Boek der Veranderingen als orakelboek is echter het gebruik
ervan als wijsheidsboek geworden. Lau-tse kende dit boek en sommige van zijn
diepste aphorismen werden erdoor geïnspireerd. Zijn hele gedachtenwereld is zelfs
doordrongen van de denkbeelden van dit boek. Confucius kende het Boek der
Veranderingen en wijdde er zijn aandacht aan. Waarschijnlijk schreef hij enkele van
zijn verklaringen erover op, terwijl hij andere mondeling doorgaf aan zijn leerlingen.
Deze door Confucius uitgegeven en van commentaren voorziene versie van het
Boek der Veranderingen is het, die tot in onze tijd bewaard is gebleven.’ (o.c., blz.
XL-XLI)
Van de twee door Wilhelm genoemde filosofen heeft Lao-tse de meeste indruk
op Slauerhoff gemaakt. In zijn bibliotheek bevinden zich twee uitgaven van
Tao-te-king, de ene van F. Fiedler, de andere van Alexander Ular. Van Confucius
treffen we er niets aan.
De leer van Lao-tse, het taoïsme, doet in veel opzichten sterk aan het boeddhisme
denken zoals dat in China vorm heeft gekregen. Deze twee filosofieën zijn in China
nauw verstrengeld geraakt. Telkens zien we in de door Slauerhoff geraadpleegde
werken dat hierop de nadruk wordt gelegd. Zo wijst Ernst Grosse, in Die ostasiatische
Tuschmalerei (1923, blz. 9-11) op de grote overeenkomst tussen Lao-tse en het
Zen-boeddhisme, dat in China is ontwikkeld en toen naar Japan is overgebracht.
En in de toelichting op zijn editie van de Chinese roman Der Traum der roten Kammer
schrijft Frans Kuhn (blz. 786-787):
‘Taoismus ist in kurzen Worten gesagt eine Art Seelenhygiene. Fühlen und
Trachten verzehrt Seelensubstanz. Der Weise enthält sich des Fühlens und
Trachtens, er übt Inaktivität, chinesisch wu weh (...). [Cf. de commentaar bij document
B-VII.] Vom buddhistisch-taoistischen Standpunkt hieße die Antwort etwa: (der
Roman) ist die Geschichte von der stufenweisen Erweckung, Läuterung und
endlichen Verklärung einer ursprünglich im Dreck und Schlamm weltlichen Trachtens
versunkenen Seele.’ Beide passages zijn door Slauerhoff in de kantlijn aangestreept.
Ook Richard Wilhelm stelt telkens weer het boeddhisme op één lijn met de leer
van Lao-tse. Alleen Alexander Ular beklemtoont de eigen aard van Lao-tse's filosofie:
de enige wijsgeer die met Lao-tse te vergelijken zou zijn, is volgens hem... Nietzsche
(Die Bahn und der Rechte Weg des Lao-Tse, blz. 103-105).
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In zijn Chinesische Lebensweisheit (1922) karakteriseert Richard Wilhelm het
Chinese denken vanuit de Tao-te-king en de I Tjing:
‘Das Nichtsmachen der chinesischen Lebensweisheit ist jedoch keineswegs bloße
Untätigkeit, die den Dingen ihren Gang läßt, ohne sich weiter darum zu kümmern.
Vielmehr handelt es sich gerade darum, die Grundlagen zu gewinnen für ein richtiges,
von Erfolg begleitetes Handeln. Dazu ist es nötig, daß man das schicksalmäßige
Geschehen erfaßt und sein Handeln dem Schicksal anpaßt, ja, soweit es möglich
ist, durch sein Handeln sein Schicksal selbst gestaltet. Für dieses Wirken ist es aber
unbedingt notwendig, das Schicksal in seiner Entwicklung zu kennen.’ (blz. 87)
‘Hier ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Buddhismus und Taoismus
einerseits und Konfuzianismus andrerseits zu konstatieren. Der Buddhismus
verzweifelt schlechthin und wirft die Welt weg, um sich loszulösen von allem irdischen
Geschehen. Der Taoismus versucht mit Hilfe der okkulten Kräfte des eignen Innern
sich selbst ein Himmelreich, eine Insel der Seligen zu schaffen und läßt nun die
Welt gehen, wie sie gehen will, wenn nur er das ewige Leben findet. Der Konfuzianer
jedoch will sein Wesen wahren auch unter Verzicht auf das Glück.’ (blz. 102-103)
‘(Die chinesische Weisheit) kennt den Fortschritt, die Entwicklung. Aber sie hat
es nicht entfaltet als absolutes Prinzip des Weltgeschehens, sondern nur als ein
Prinzip, das beschlossen ist unter den polaren Kreislauf der Wiederkehr. Ihre
Entwicklung ist wie die Entwicklung der vegetativen Natur im Kreislauf des Jahrs.
Es gibt kein Vorwärts über eine bestimmte Grenze hinaus, sondern von dem
äußersten Punkte setzt die Gegenbewegung wieder ein, die den Pendelschlag des
Geschehens rückwärts führt. (...) Aber letzten Endes ist (die chinesische Geschichte)
nur ein Wechsel zwischen Frühling und Herbst, Aufstieg und Niedergang immer
neuer Reiche nach den alten Gesetzen des Geschehens.’ (blz. 106-107)
Voor zijn karakteristiek van de I Ging (I Tjing) gaat Wilhelm in deze zelfde studie
uit van het begrip Tao (letterlijk: weg), dat hij vertaalt met ‘Sinn’. Hij zegt dan:
‘Für die chinesische Auffassung ist es nun sehr wichtig, verständlich zu machen,
wie der Sinn sozusagen in Bewegung kommt, wie es möglich wird, daß das in sich
ruhende, dauernde Gesetz die unmerklichen Übergänge hervorbringt, auf denen
das Geschehen beruht. Denn der Sinn ist eben nichts außerhalb der Natur
Befindliches, das zu ihrer Summe etwas hinzufügte, sondern er ist in der Bewegung
selbst zu erfassen. (...) Die wesentliche Einheit ist der Sinn. In diesem Sinn ist nun
eine polare Zweiheit enthalten, und zwar so, daß diese Zweiheit aus einem
Ursprünglichen und einem Abgeleiteten besteht.
‘(...) Durch Übergang der Möglichkeit in die Wirklichkeit, durch einfache Setzung,
ist diese Zweiheit gleichzeitig gegeben. Das naturgegebene Bild, von dem dieses
polare Gegensatzpaar seine Bezeichnung erhalten hat, ist Licht und Schatten. Indem
die Südseite eines Berges vom Sonnenlicht getroffen und hell wird, wird die Nordseite
mit Notwendigkeit in den Schatten gerückt und dunkel sein. Eine analoge Erfahrung
ergibt sich, wenn man an den Ufern eines Flusses steht: Blickt man von Norden
aus auf den mittäglich erleuchteten Fluß, so erscheint er licht; blickt man von Süden
aus darauf, so erscheint er dunkel. Das Helle, Lichte heißt auf Chinesisch Yang,
das Dunkle, Schattige heißt Yin. Yin und Yang sind also die polaren Gegensätze,
die in der
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Einheit gegeben sind, sobald aus der bloßen Möglichkeit (Chinesisch: Wu Gi) die
Wirklichkeit (Chinesisch: Tai Gi) wird. Aber nicht nur gleichzeitig sind diese Pole
gegeben, sondern in jedem ist keimhaft der andere mit enthalten, wie sich schon
aus der primären Anschauung ergibt, daß dieselbe Seite, die südliche, die mit
Beziehung auf das angeschaute Gebirge als licht, Yang, bezeichnet werden muß,
mit Beziehung auf einen etwa vor dem Gebirge vorüberfließenden Fluß dunkel, Yin,
ist. (...)
‘(...)
‘Tai Gi heißt vielmehr ursprünglich der große Firstbalken des Hauses und wurde
dargestellt einfach durch einen Querstrich.

Dieser ungeteilte Querstrich ist zugleich das Symbol des Yang-Poles. Dieser Pol
bezeichnet eine Kraft, die in der Zeit wirkt als etwas Dauerndes, als reine Aktualität.
Er ist ferner das Lichte, das Starke, das Feste, das Positive, das Männliche, der
Gehalt. Als kosmisches Prinzip ist er das Schöpferische.
‘Aber durch die Verwirklichung dieses ungeteilten Poles wird nun gleichzeitig eine
Teilung gesetzt. Einerlei wie man diesen Strich in den räumlichen Dimensionen legt,
stets ist mit der Grenze ein Begrenztes gegeben, mit der Einheit eine Zweiheit, sei
es die Zweiheit vorn-hinten, oder oben-unten oder rechts-links. Diese Zweiheit ist
das Abgeleitete, das aber doch zugleich mit der Einheit gesetzt ist. Dieser Pol wird
symbolisch dargestellt durch eine gebrochene Linie, das Symbol des Yin-Poles.

(blz. 71-73)
In zijn editie van I Tjing. Het Boek der Veranderingen bespreekt Wilhelm, hoe uit
deze ‘grondlijnen’ de tekens zijn afgeleid waarvan in het wijsheidsboek voortdurend
sprake is.
‘Reeds zeer vroeg schijnt men behoefte gevoeld te hebben aan een grotere
differentiëring, en uit de enkelvoudige lijnen ontstonden door verdubbeling meerdere

combinaties

,

,

,

, waaraan dan nog een derde lijnelement werd toegevoegd,
waardoor de zogenaamde acht tekens of trigrammen ontstonden. Deze acht
trigrammen werden beschouwd als beelden van al wat in de hemel en op aarde
gebeurt. Men ging daarbij uk van de voorstelling, dat deze beelden voortdurend in
elkaar overgaan, evenals in de wereld een voortdurende overgang van het ene
verschijnsel in het andere plaats vindt. Dit vormt de grondidee van het Boek der
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Veranderingen. De acht trigrammen zijn symbolen voor elkaar afwisselende
overgangstoestanden, beelden, die aan voortdurende verandering onderhevig zijn.
Het oog was niet gericht op de dingen in hun zijn - zoals dat in het Westen
hoofdzakelijk het geval was - maar op de beweging der dingen in hun verandering.
De acht trigrammen zijn dus geen afbeeldingen der dingen, maar afbeeldingen van
hun bewegingstendensen.’ (blz. XXXVII-XXXVIII)
Deze acht trigrammen, of oertekens, zijn:
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Naam
het
Scheppende

Eigenschap
sterk

Beeld
hemel

☰

Tj'ièn,

☷

K'oen,

het
Ontvangende

toegewijd

aarde

☳

Tsjen,

het
Opwindende

bewegend

donder

☵

K'an,

het Onpeilbare gevaarlijk

water

☶

Ken,

het Stilhouden rustend

berg

☴

Soen,

het
indringend
Zachtmoedige

wind, hout

☲

Li,

het
lichtend
Zich-Hechtende

vuur

☱

Twéi,

het Blijmoedige vrolijk

meer

De eerste twee zijn de eigenlijke oertekens, de zes andere zijn de afgeleide
oertekens. Wat het gedicht betreft, herkennen we hier de woorden berg en meer
uit de eerste strofe, en vuur en water uit de tweede.
Deze trigrammen werden, om een grotere differentiatie te verkrijgen, uitgebreid
tot hexagrammen, en wel door elk trigram te verdubbelen, dan wel door de
trigrammen met elkaar te combineren. Hierdoor ontstonden vierenzestig tekens, de
vierenzestig hexagrammen van het Boek der Veranderingen. Deze hexagrammen
kregen volgens drie principes hun betekenis. In de eerste plaats doordat ze
beschouwd werden als samengesteld uit een onderste trigram en een bovenste.
Vervolgens omdat - alweer van onder af gerekend - de tweede, derde en vierde lijn
samen opnieuw als trigram werden beschouwd, en evenzo de derde, vierde en
vijfde lijn; dit zijn de zogeheten kern-trigrammen. Ten slotte omdat iedere lijn, de
doorlopende zowel als de gebroken lijnen, zelf ook in beginsel als veranderlijk kan
worden opgevat. Een gebroken lijn kan ‘veranderen’ in een doorlopende, een
doorlopende in een gebroken lijn. Is dat het geval, dan ontstaat vanzelf een nieuw
hexagram, dat aangeeft in welke richting het oorspronkelijke hexagram geneigd is
zich te wijzigen. Aangezien ieder trigram zijn eigen verzameling van
betekeniswaarden bezit, evenals de structuur van de hexagrammen - de onderlinge
relatie tussen de hele en de gebroken lijnen -, kan uit ieder hexagram worden
afgelezen, in welke richting het zin-complex van het teken zich ontwikkelt.
‘De acht trigrammen zijn beelden, niet zozeer van voorwerpen als van
veranderingstoestanden. Daarmee is de opvatting verbonden, die zowel in de leer
van Lau-tse als in die van Confucius tot uiting komt: dat alles wat in de zichtbare
wereld geschiedt het uitvloeisel is van een “beeld”, een idee in de onzichtbare wereld.
In zoverre is al het aardse gebeuren als het ware slechts een afspiegeling van een
bovenzinnelijk gebeuren, die zich wat de tijd betreft ook later afspeelt dan dat
bovenzinnelijke gebeuren. De heiligen en wijzen, die met deze hogere sferen in
contact staan, hebben door hun intuïtie directe toegang tot deze ideeën, en zijn
daardoor in staat in de wereldgebeurtenissen beslissend in te grijpen. De mens is
verbonden met de hemel, de bovenzinnelijke wereld der ideeën, en met de aarde,
de materieel zichtbare wereld, en vormt daarmee een drieëenheid der oermachten.
(...) Het Boek der Veranderingen toont de beelden van het gebeuren en daarmee
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het worden der toestanden in statu nascendi. Doordat men nu met behulp van het
Boek de kiemen onderkent, leert men de toekomst vooruit te zien, evenals men het
verleden leert begrijpen. De bedoeling
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van deze beelden, waarop de hexagrammen gebaseerd zijn, is juist: in de door hen
aangeduide situaties het voorbeeld te geven, hoe men in overeenstemming met de
tijd dient te handelen.’ (blz. XLII)
Op grond van deze inzichten raadpleegden de Chinezen de I Tjing dikwijls als
orakelboek, niet echter om te ontdekken wat in de toekomst onvermijdelijk stond te
gebeuren, maar om te ontdekken wat in een gegeven situatie zinvol verborgen lag
en hoe men zou dienen te handelen in overeenstemming met de zin der
veranderingen. Om deze reden werd de I Tjing vooral gezien als een wijsheidsboek.
Het is dan ook mogelijk het boek niet alleen te bestuderen om wat het te zeggen
heeft over wat men de syntagmatische verbanden in het wereldgebeuren zou kunnen
noemen; Wilhelm spreekt hier van de ‘Binnenwereldlijke Rangorde’. Men kan zich
ook deze Binnenwereldlijke Rangorde ‘als transparant voorstellen, waarbij de
Voorwereldlijke Rangorde doorschemert’ (blz. 187). Met andere woorden, men kan
het boek ook bestuderen met het oog op wat men de paradigmatische verbanden
in de ontwikkelingen zou kunnen noemen.
Om nu terug te keren tot Slauerhoff, of liever: tot Cameron. Het is duidelijk dat in
de eerste strofe het eindpunt van Camerons ontwikkelingsgang wordt beschreven.
Om die reden moeten we letten op wat de I Tjing te zeggen heeft in termen van de
Buitenwereldlijke Rangorde. Dit betekent dat we onze gegevens in de eerste plaats
moeten vinden in de beschrijvingen van de trigrammen, de oertekens, en niet in de
hexagrammen, die immers bij uitstek de predispositie tot verandering symboliseren.
We kunnen de hexagrammen alleen raadplegen voor zover in het gedicht
formuleringen voorkomen die wijzen op een combinatie van trigrammen. Zo vergen
de woorden meer en berg de bestudering van de overeenkomstige trigrammen,
maar de tempels op de kust van het meer die van een hexagram. Zo'n hexagram
levert echter alleen materiaal voor zover het boek er een algemene karakteristiek
van geeft, dat wil zeggen in de onderafdelingen ‘volgorde’ der lijnen, het ‘beeld’ van
het hexagram en het algemene ‘oordeel’. En dan nog wordt die karakteristiek voor
een groot deel gegeven in termen die veranderingstendenties aanduiden. Als wij
deze soms toch citeren, is dat omdat ze niet zijn weg te laten zonder de tekst geweld
aan te doen. De behandeling van de afzonderlijke lijnen van de hexagrammen
moeten we geheel buiten beschouwing laten; die is uitsluitend op
veranderingstendenties gericht.
De karakteristieken die in de I Tjing worden gegeven, zijn niet gemakkelijk te
lezen. Ze staan vol met formuleringen die voor een Europeaan niet of nauwelijks te
volgen zijn. Zo luidt ‘het oordeel’ over het hexagram Li, het Vuur (bestaande uit twee
trigrammen Li): ‘Het Zich-Hechtende. Bevorderlijk is standvastigheid. Die brengt
succes. Zorg voor de koe brengt heil.’ Op deze wijze worden talloze verbanden
gelegd, met dieren, planten, seizoenen en allerlei handelingen. Deze verbanden
zijn ons over het algemeen vreemd, ondanks de commentaar daarbij van Richard
Wilhelm. Ze zijn bovendien voor velerlei uitleg vatbaar, ook voor de Chinees. Wat
Slauerhoff hiervan begrepen heeft, is niet na te gaan. We zullen ons daarom
beperken tot die zinsneden uit de I Tjing zelf en uit de commentaar van Wilhelm,
die ons wèl begrijpelijk voorkomen, in de veronderstelling dat ook Slauerhoff ze zo
heeft begrepen. We erkennen hiermee dat onze interpretatie in hoge mate speculatief
blijft.
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Behalve uit de I Tjing zullen we ook nog citeren uit twee andere werken. Het eerste
is Das Geheimnis der goldenen Blüte. Ein chinesisches Lebensbuch, übersetzt und
erläutert von Richard Wilhelm, mit einem europäischen Kommentar von C.G. Jung
(1929). Het is mogelijk dat Slauerhoff hiervan kennis heeft genomen. Met het andere
werk is dat zeker niet het geval: Richard Wilhelm, Lectures on the I Ching. Constancy
and change, translated from the German by Irene Eber (1979). Het is de vertaling
van diens Wandlung und Dauer (1956). De reden dat wij ook hieruit citeren is dat
Slauerhoff ongetwijfeld meer over dit onderwerp heeft gelezen dan alleen de I Tjing,
maar dat wij niet weten welke boeken of artikelen dat zijn. De betekeniswaarden
van de trigrammen en hexagrammen is volgens dergelijke commentaren uitgebreider
en genuanceerder dan door ons alleen uit de I Tjing-editie van Wilhelm valt op te
maken. Willen wij aangeven welke betekenismogelijkheden in de tekens verscholen
liggen, dan moeten wij dus meer citeren dan alleen het Boek der Veranderingen.
Vanzelf zal blijken aan welk werk wij het citaat ontlenen, want onze bronnen zijn
respectievelijk in het Nederlands, Duits en Engels geschreven.
We behandelen de relevante tekens in de volgorde waarin zij in de eerste strofe
voorkomen. Allereerst meer. Het trigram van die naam is ☱, Twéi, het Blijmoedige,
met de eigenschap ‘vrolijk’. Het overeenkomstige lichaamsdeel is ‘de mond’ (blz.
189), wat overeenstemt met de strofe: ‘het meer dat nu de mist | Van de bergtop in
kan drinken’. In de Buitenwereldlijke Rangorde vormt dit teken een paar met Ken,
het Stilhouden, de berg (blz. 184), wat we eveneens in de strofe aantreffen. Het
trigram Twéi symboliseert bovendien ‘Dünste’ en ‘ein Abschlußzustand, und zwar
der Yinseite, daher dem Herbst zugeordnet’ (blz. 108). Ook in de strofe is het meer
met nevels, mist, in verband gebracht; door middel van die mist is het meer daar
met zijn tegenpool de berg verbonden. De notie van afsluiting is in de strofe
aanwezig, omdat het meer daar de bewustzijnstoestand verbeeldt, die Cameron
uiteindelijk heeft bereikt. Wij hebben deze toestand als Nirvana geïnterpreteerd. Dit
vinden we in de volgende toelichting terug, die uitgaat van het betekenisaspect
herfst: ‘Autumn is joyous; it is the time of harvest, the time when the fruit of the field
is brought home. But autumn, notwithstanding its joyousness, is also the time of
judgment. Autumn is the beginning of death. Hence, concealed in this final, gilding
joyousness is a certain severity; still hidden, but deep within already present. The
symbol of Tui [Twéi] in nature is the lake - not the lake as water, but the lake as
shining, mirroring phenomenon, such as the lake at the foot of the mountain (...).
Tui [Twéi] can also be vapors that rise from the lake and spread over the earth:
non-mobile water, misty water, the lake, or the swamp. In other words, all those
aspects of water that differ essentially from K'an, the symbol of active water. Tui is
the resting, or reposing aspect of atmospheric water.’ (blz. 11-12) Deze toelichting
verheldert de keuze van het beeldmateriaal uit het gedicht. De toestand van Nirvana
betekent voor Cameron een toenadering tot verlossing uit het leven. Zijn bewustzijn
weerspiegelt het tijdloze. Afgaande op bovenstaand citaat is de mist die de bergtop
omkringt, afkomstig van het meer, en wordt nu door het meer zelf weer
teruggenomen. Met andere woorden: zijn eigen, verkeerde opvattingen omtrent ‘ik’
en leven verhinderden Cameron tot nu toe de ware, onveranderlijke werkelijkheid
te zien, maar nu hij tot inzicht is gekomen, kan
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hij dit alles ‘terugnemen’. Hij is niet langer ‘water’, maar ‘meer’, geen actie, maar
‘rust’. Hiermee wordt tevens de schijnbare tegenspraak in het gedicht opgeheven,
dat enerzijds zo positief spreekt van (het water van) het meer, maar in de tweede
strofe zegt dat het water is ‘gebluscht’. In feite hebben we hier met twee verschillende
noties te doen. ‘Gebluscht’ betekent daarbij dus niet ‘verdampt’, maar ‘tot rust
gekomen’. Verderop zal het ‘water’ uit de tweede strofe nog ter sprake komen.
Het volgende trigram dat in aanmerking komt, is de berg: ☶, Ken, het Stilhouden,
met de eigenschap ‘rustend’. ‘Het Stilhouden betekent stilstaan’, het overeenkomstige
lichaamsdeel is de hand: ‘de hand houdt vast’ (blz. 189). Paradigmatisch vormt het
een paar met Twéi, het meer (blz. 184). Het is ‘das Bild der Meditation, die durch
Stillehalten des Äußeren die Lebendigkeit der Verinnerlichung bewirkt. Daher ist
Gen [Ken] der Ort, wo Tod und Leben sich berühren, wo das Stirb und Werde sich
vollzieht.’ (blz. 108) We hebben naar aanleiding van het voorgaande trigram gezien,
hoe Cameron juist deze hogere inzichten deelachtig is geworden. Het is vooral het
onderhavige trigram dat ons de betekenis van de godin aan het eind van de trilogie
wat duidelijker maakt. In de tekening van de berg, op het laatste blad van document
D-VIII, wordt zij kennelijk met de bergtop geïdentificeerd. Zij zal het dus zijn die
Cameron aan het eind van de roman het inzicht in ‘Tod und Leben’, in ‘Stirb und
Werde’ verschaft. Dat dit intussen niet hoeft te betekenen dat Cameron komt te
sterven, maakt de volgende toelichting op het trigram duidelijk: ‘(...) in China the
mountain exists within a completely different conceptual context than in Europe. In
China the mountain is seen as part of the surrounding world; as part of the forests,
which grow on it; as part of the plants it permits to sprout; as part of the animals that
reproduce upon it, and as part of the clouds, which are dispatched to supply the
country with the necessary moisture. The mountain is considered as a center of life.
And this is precisely the idea at the basis of Ken, Keeping Still. In this trigram the
Heavenly is concentrated on earth, as it were - below the terrestrial and above the
celestial - and therefore the atmospheric influences are drawn toward earth and life
becomes harmonious.’ (blz. 9) Ons eerder uitgesproken vermoeden dat Cameron
het Nirvana bij zijn leven verkrijgt, en niet na zijn sterven, wordt hiermee bevestigd.
Men zie hiervoor ook de toelichting op het trigram ‘water’ verderop.
In de eerste strofe is voorts sprake van de tempels op de kust | Van het meer.
Het trigram ‘meer’ is reeds besproken. Het meer heeft een kust, omdat het in en op
de aarde ligt. Het trigram aarde, K'oen, het Ontvangende, met de eigenschap
‘toegewijd’, bestaat uitsluitend uit weke lijnen: ☷. K'oen, ‘das Empfangende, ist
eines der beiden Urprinzipien, nämlich das Yinprinzip, das in den Erdkräften
verwirklicht ist. Die Erde ist es, die den Samen des Himmels als Ackerfeld in sich
aufnimmt und gestaltet.’ (blz. 108) ‘K'un, the spatial, does not move, or rather the
movement of K'un is an internal one. The motion is conceived as a self-division,
and the state of resting is thought of as a self-closing. Hence, the movement of K'un
is never directed toward an object, but motion closed within itself.’ (blz. 7-8)
De woorden uit de strofe: op de kust | Van het meer vormen syntactisch een
eenheid. In termen van de I Tjing overgebracht, kan dit worden weergegeven met:
‘Het meer is boven de aarde.’ Hiermee is het beeld geciteerd van het hexagram
Tsw'ei, het
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Verzamelen. Het is samengesteld uit het trigram K'oen, aarde, onderaan en het
trigram Twéi, meer, daarboven.
De beschrijving van de functie die de verschillende lijnen hebben in de structuur
van een hexagram, verloopt steeds in termen van ‘sterk’ en ‘zwak’, van ‘heersen’
en ‘gehoorzamen’. Men telt daarbij de lijnen van onder naar boven. De eerste en
de zesde lijn staan in feite buiten de situatie die door het hexagram wordt
gesymboliseerd. Zo komt het dat de vijfde lijn het belangrijkst wordt geacht, die dan
ook wordt genoemd de ‘heerser’, of de ‘koning’ van het geheel. De derde lijn is de
volgende in de hiërarchie, omdat hij de bovenste lijn is van het eerste (onderste)
trigram; hij heet wel de ‘minister’. De vierde lijn volgt erop in sterkte en wordt de
‘beambte’ genoemd. De tweede lijn is de geringste. Deze hiërarchische waardering
van de lijnen vormt wel de achtergrond voor Slauerhoffs keuze van het woord
onderdaan in de laatste regel van het gedicht.
Het hexagram Tsw'ei brengt ‘het meer boven de aarde’ in beeld. Het wordt als
volgt gewaardeerd: ‘Het Verzamelen. Welslagen. De koning nadert zijn tempel.
Bevorderlijk is het, de grote man te zien. Dat brengt welslagen. Bevorderlijk is
standvastigheid. Grote offers brengen schept heil. Bevorderlijk is het, iets te
ondernemen.’ Het Boek der Veranderingen formuleert hierbij de volgende
Commentaar:
‘Verzamelen beduidt opeenhopen. Toegewijd en daarbij blijmoedig. De sterke
staat in het midden en vindt overeenstemming. Daarom verzamelen de anderen
zich om hem heen.
‘“De Koning nadert zijn tempel.”
‘Dat bewerkt eerbied en welslagen.
‘“Bevorderlijk is het, de grote man te zien. Dat brengt welslagen.”
‘De Verzameling vindt plaats op de juiste grondslag.
‘“Grote offers brengen schept heil. Bevorderlijk is het, iets te ondernemen”;
‘want dat betekent: overgave aan het gebod van de hemel.
‘Als men erop let wat zij verzamelen, kan men de verhoudingen tussen hemel en
aarde en alle wezens doorzien.’
Hierbij wordt door Richard Wilhelm nog een toelichting gegeven: ‘De sterke lijn
op de vijfde plaats stelt de koning voor, de grote man, van wie gezegd wordt, dat
het “gunstig is hem te zien”. Onder hem is het kernteken Ken, dat berg en huis
beduidt. [De tweede, derde en vierde lijn vormen samen opnieuw een trigram, een
kernteken, in dit geval dat van de berg.] (...) De berg duidt op standvastigheid. Berg
en tempel zijn beide plaatsen waar grote offers worden gebracht. De wind, het
bovenste kernteken Soen [gevormd door de derde, vierde en vijfde lijn], beduidt de
invloed van het hogere, met het gevolg dat begonnen werken zullen slagen.’ (blz.
424)
Samen met het hexagram Hwan, de Oplossing, dat is samengesteld uit de
trigrammen ‘water’ en ‘wind’ (blz. 157 en 473), is Tsw'ei het enige teken dat melding
maakt van een tempel in zijn beeldvorming. Omdat in het gedicht ‘wind’ nergens
wordt genoemd of gesuggereerd, en ‘water’ in een andere context is geplaatst,
namelijk die van de tweede strofe, moet hier in de eerste strofe wel het hexagram
Tsw'ei aan de orde zijn. Bovendien is het opmerkelijk dat in het gedicht juist ‘berg’
en ‘tempel’ op elkaar worden betrokken. Men kan inderdaad zeggen dat in het
gedicht ‘de koning zijn
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tempel nadert’. Voorts vindt de ‘Verzameling’ waartoe Cameron is gevorderd, plaats
‘op de juiste grondslag’. In zijn ervaring van het Nirvana geeft hij zich over ‘aan het
gebod van de hemel’; men kan ook zeggen, meer in overeenstemming met het Boek
der Veranderingen: zijn ervaring van de Tao, de eigenlijke zin van het bestaan. Hij
heeft nu ‘de verhoudingen tussen hemel en aarde en alle wezens doorzien’.
Hiermee zijn alle tekens uit de eerste strofe behandeld. Zoals we hiervoor al
hebben opgemerkt, laat de tweede strofe vooral de neerslag zien van boeddhistisch
gedachtengoed. Toch kunnen ook hier twee woorden worden belicht vanuit de I
Tjing, en wel vuur en water. Ook deze twee vinden we terug onder de acht
trigrammen waarop het Boek der Veranderingen is gebouwd. Omdat ‘berg’ en ‘meer’
het eindpunt markeren van Camerons ontwikkelingsgang in de roman, hebben we
bij de verklaring van deze tekens uitsluitend op de oertekens gelet, op de trigrammen.
De regel Vuur en water zijn gebluscht wijst ook op een eindtoestand, maar suggereert
daarnaast dat deze ‘elementen’ juist hun invloed hebben doen gelden vóórdat deze
toestand was bereikt. Daarom zullen we niet alleen de trigrammen, maar ook de
hexagrammen van die naam moeten raadplegen.
Het trigram vuur, ☲, heet Li, het Zich-Hechtende, met de eigenschap ‘lichtend’.
In tegenstelling tot wat de Europeaan zou denken, gaat het hier niet om het vuur in
zijn vernietigende functie. ‘Het Zich-Hechtende betekent afhankelijkheid’, het werkt
‘in het oog’ (blz. 189). ‘Es wohnt in den Augen, es bildet den schützenden Kreis,
und es wirkt die Wiedergeburt.’ (blz. 108) ‘Fire is not a substance but an event, and
its occurrence is based on its relationship to other things. The flame exists because
wood is present. Therefore, clinging to something also means being based on
something, hence, Clarity, Light. (...) And if we transfer the concept to cosmic realms,
we see something unique. For now it is the sun that is dependent on Heaven.
Although it is considered by us as the source of light, in China the sun is not thought
of as primary.’ (blz. 10)
Over het hexagram Li, het Zich-Hechtende, het Vuur, dat uit de twee trigrammen
Li is samengesteld, wordt in de commentaar van Wilhelm bij de I Tjing gezegd: ‘Elk
der beide trigrammen stelt de zon in een dagloop voor. Er wordt dus een zich steeds
herhalende bezigheid van de zon voorgesteld. Daarmee wordt de werking van het
licht in de tijd aangeduid.’ (blz. 83) ‘Zoals het water [K'an] van de hemel naar beneden
komt, zo laait het vuur van de aarde omhoog. Terwijl K'an de ziel symboliseert die
in het lichaam is opgesloten, betekent Li de natuur in haar verheerlijking.’ ‘Een mens,
die onvrij en afhankelijk in de wereld staat, maar deze afhankelijkheid erkent en
zich in dienst stelt van de harmonische en goede krachten van de cosmos, zal
slagen. (...) Als de mens deze volgzaamheid en vrijwillige afhankelijkheid in zichzelf
aankweekt, maakt hij zich klaarheid zonder scherpte eigen, en vindt hij zijn plaats
in de wereld.’ (blz. 83) ‘De psychische natuur moet zich aan de krachten van het
geestelijk leven hechten, om groter glans te krijgen en haar invloed op aarde
bemerkbaar te maken.’ (blz. 372)
Als belangrijkste kenmerk van ‘vuur’ wordt dus de afhankelijkheid genoemd, de
onvrijheid. Wie deze afhankelijkheid erkent en vervolgens aankweekt tot
volgzaamheid, vindt zijn plaats in de tijd, in de wereld en in de gemeenschap. Dit
is nu juist wat
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Cameron niet overkomt (het vuur is ‘gebluscht’), en wat hij ook nooit heeft gewild.
Ook aan de ontwikkelingstendentie dat een wedergeboorte zal worden bewerkt,
ontkomt hij: wie het Nirvana ervaart, wordt uit die eeuwige kringloop juist verlost.
Het trigram water, ☵, K'an, het Onpeilbare, heeft als eigenschap ‘gevaarlijk’. Het
werkt ‘in het oor’. Ook is het het teken van het bloed, het rode. In de Buitenwereldlijke
Rangorde vormt het een paar met Li, het vuur, zijn tegenpool (blz. 184-192). ‘Es
repräsentiert die Region des Eros, wenn Li den Logos repräsentiert. [In zijn
commentaar bij de I Tjing geeft Wilhelm deze betekenis echter aan de trigrammen
“het Scheppende” en “het Ontvangende” (blz. 198).] Wie Li die Sonne, so ist Kan
der Mond. Die Hochzeit von Kan und Li ist der geheime magische Vorgang, der das
Kind, den neuen Menschen, erzeugt.’ (blz. 108) ‘K'an (...) is water and, to be specific,
water in motion: “Toward Heaven it rises, from Heaven it descends, perpetually
changing.” It is the waterfall that rushes downward, is pulverized, rises high above
again as clouds, and descends once more as rain. This is the Abysmal, that knows
no limitations and unhesitatingly plunges into the depths.’ (blz. 9)
Als hexagram, het verdubbelde trigram, ‘stelt K'an het hart voor, de ziel, die in
het lichaam is opgesloten, het lichte dat in het donkere besloten is, het verstand.
De naam van het teken heeft, omdat het wordt herhaald, de toevoeging: herhaling
van het gevaar. Daarmee doelt het teken op een objectieve situatie, waaraan men
dient te wennen, niet op een subjectieve gezindheid.’ (blz. 80) ‘Het teken wordt op
twee manieren verklaard: 1. De mens bevindt zich in het gevaar gelijk het water
temidden van de afgrond. Dan laat het water zien, hoe men zich te gedragen heeft:
het stroomt voort en hoopt zich nergens op, ook op de gevaarlijke plaatsen verliest
het zijn betrouwbare aard niet. Op deze wijze wordt het gevaar overwonnen. Het
trigram K'an betekent voorts het hart. In het hart is het goddelijke wezen temidden
van zijn natuurlijke neigingen en eigenschappen ingesloten; daardoor loopt het
gevaar, te verzinken in begeerten en hartstochten. Ook hier bestaat de overwinning
van het gevaar daarin, dat men de oorspronkelijke goede aanleg weet vast te houden.
(...) 2. Het gevaar dient als beschermingsmaatregel (...). (blz. 369) ‘(...) de heersers
(wenden) het gevaar aan als beschermingsmaatregel, om zich naar buiten toe tegen
agressie, naar binnen toe tegen onlusten te beschermen.’ (blz. 81)
‘Water’ symboliseert dus over het algemeen de gevaarvolle levenssituaties, die
men door goed beleid het hoofd kan bieden. Het gevaar kan zowel van buiten af
als van binnen komen, maar als het hart maar aan zichzelf trouw blijft, komt men
aan zijn doel. In de dichtregel wordt gezegd dat alle gevaar voorgoed bezworen,
‘gebluscht’ is.
Ten slotte de combinatie vuur en water in een hexagram. Aangezien in de
dichtregel het woord ‘vuur’ het eerst verschijnt, moet dit het onderste trigram
aanduiden, en ‘water’ het bovenste. Zo komen we op het hexagram Tji Tji, ‘Na de
Voleinding’. Hiervan wordt gezegd: ‘De sterke lijnen bevinden zich op de sterke, de
zwakke lijnen op de zwakke plaatsen. Dat is een zeer gunstig aspect. Toch geeft
het te denken. Juist wanneer het volkomen evenwicht is bereikt, kan elke beweging
ertoe leiden, dat de toestand van orde wederom omslaat in wanorde.’ ‘In principe
is alles reeds geregeld. Slechts in details valt nog succes te behalen. Daarbij komt
het er echter op aan, dat men steeds de juiste gezindheid weet te bewaren. Alles
gaat zijn gang, als kwam het vanzelf.
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Dat brengt ons maar al te licht in de verleiding, ons minder in te spannen en de
dingen op hun beloop te laten, zonder zich [sic] om al de details te bekommeren.
Deze onverschilligheid echter is de wortel van alle kwaad. Het onherroepelijk gevolg
ervan is, dat zich tekenen van verval beginnen te vertonen.’ (blz. 169) ‘Terwijl vuur
en water hun werkingen nivelleren zodat een evenwichtstoestand wordt geschapen,
bestaat er aan de andere kant gevaar voor instorting. Als het water doorbreekt, dooft
het vuur uit. Vlamt het vuur hoog op, dan droogt het water uit. (...) Het trigram K'an
wijst op gevaar en ongeluk, het trigram Li, klaarheid, op vooruitzien en oplettendheid.
Het bedenken geschiedt in het hart, het zich wapenen in de uiterlijke handelingen.’
(blz. 487)
Zoals alle hexagrammen, symboliseert ook dit een toestand waarin
veranderings-tendenties verscholen liggen. De uitgangspositie is die van (schijnbaar)
evenwicht en kan zich licht manifesteren in onverschilligheid tegenover de eigen
levensloop. Juist die onverschilligheid houdt het gevaar in, dat de orde omslaat in
wanorde. Hiermee lijkt tevens de uitgangspositie van Cameron te zijn getekend:
uiterlijke onverschilligheid, innerlijke tegenstrijdigheid, met alle gevolgen van dien.
Het gedicht nu beklemtoont dat aan deze situatie radicaal een eind is gekomen:
geen tweespalt meer, en ook geen onverschilligheid meer tegenover de eigen
levensloop, want het bewustzijn heeft een dergelijke staat overstegen: het ‘denken
van het hart’ is zo wijd geworden, dat het alle doen overheerst.
Indien wij mogen aannemen dat we enigszins hebben kunnen achterhalen hoe
Slauerhoff hier de I Tjing heeft gelezen, wijst onze totale interpretatie op drie niveaus
in het slotgedicht: het niveau waarop het gedicht functioneert als eindpunt van het
verhaalverloop, het niveau waarop het functioneert als neerslag van boeddhistisch
ideeëngoed, en het niveau waarop het de symboliek van de I Tjing presenteert.
Wanneer wij Richard Wilhelm in zijn commentaar op het Boek der Veranderingen
volgen en in de I Tjing de taoïstische filosofie herkennen, lijkt het derde niveau bijna
de synthese te zijn van de twee andere. ‘Tao’ wordt meestal weergegeven met ‘de
weg’, waarbij echter erkend wordt dat hiermee de betekenis van dit woord niet is
uitgeput. Zo vertaalt Fiedler ‘tao’ steeds met ‘das Gut’, Wilhelm bij voorkeur met ‘der
Sinn’: de wereld der verschijnselen is steeds in beweging, en de zin van deze
beweging is ‘Tao’. Het slotgedicht van de roman brengt tot uitdrukking, welke zin
Cameron aan het eind van zijn tocht heeft gevonden.
Het is niet verwonderlijk dat Slauerhoff er niet toe is gekomen het derde deel van
de trilogie te schrijven. Terborgh bericht dat hij er zich niet rijp toe achtte. Kennelijk
reikte Slauerhoffs ervaring niet verder dan het slot van Het leven op aarde. En
misschien is ook dat niet helemaal waar en moeten we zeggen: zijn ervaring reikte
tot aan de ‘Epiloog’. Dit laatste hoofdstuk vertoont immers in zekere zin een breuk
met alle voorafgaande: de voorstellingswijze is er radicaal anders. In ieder geval
was de ‘Epiloog’ het uiterste waartoe hij kon gaan. Liever dan een boek te schrijven
gevuld met ‘wishful thinking’, deed hij er voorlopig het zwijgen toe, althans wat de
trilogie betrof. Het is echter de vraag of iemand die het Nirvana heeft beleefd, er
ooit over zou schrijven, zou kunnen schrijven. Slauerhoff wijdde zich in ieder geval
eerst aan andere taken, tot twee jaar later de dood hem overviel.
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Overige bronnen
De hieronder vermelde bronnen zijn weliswaar door Slauerhoff voor zijn trilogie
benut, maar de weerslag ervan is voornamelijk te bemerken in die romangedeelten
waarvan geen voorontwerpen of aantekeningen zijn overgeleverd. Het gaat hierbij
vooral om Het verboden rijk.
Van Camões' gedichten zal Slauerhoff zeker het meest befaamde canção hebben
gekend, Vinde cá, meu tão certo secretário (‘Kom hier, mij zo vertrouwde helper bij
het schrijven’; Obras de Luís de Camões, blz. 252-258). Hierin geeft de dichter een
overzicht van zijn leven. Volgens José Maria Rodrigues, in het door hem verzorgde
hoofdstuk over Camões in História da literatura portuguesa, ilustrada (ed. Albino
Forjaz de Sampaio, vol. II, blz. 344; cf. document B-IV, de commentaar bij blad [9],
[10] en [11]) is het gedicht geschreven op Mozambique, dus tussen 1567 en 1569.
Volgens Wilhelm Storck is het geschreven nadat Camões, op 7 april 1570, in
Lissabon was teruggekeerd (Sämmtliche Gedichte, IV, blz. 348). Voor Het verboden
rijk zijn de derde en vierde strofe van belang. In de vertaling van Storck (o.c., blz.
49-51) luiden zij:
41

45

50

55

60

Als ich entstieg dem mütterlichen Grabe
Und kam zur Welt, nahm alsogleich das Walten
Unsel'ger Sterne mich in Frohn und Zwang;
Freiheit des Willens ward mir vorenthalten;
Denn oft erkannt' ich Bess'res schon als Knabe
Und folgte Schlecht'rem, - nicht aus eig'nem Drang.
Und dass sich steig're mit der Jahre Gang
Die Last der Schmerzen, ward in kurzen Stunden,
Als kaum das Licht mein Auge noch erhellt,
Der blinde Gott bestellt,
Ohn' Unterlass das Herz mir zu verwunden.
Des Kindes Thrän' entrann schon im Geleit
Von Liebesträumerei und Herzbedrängniss,
Und aus dem Wiegenbett der Ton der Schmerzen
Klang wie ein Seufzerlaut aus trübem Herzen;
So stand im Einklang Alter und Verhängniss.
Und lullte man mich ein zur Dämmerzeit
Und sang mir vor ein Lied von Lieb' und Leid,
Dann überkam mich gleich ein süsser Schlummer;
So war verwandt mein Herz mit Gram und Kummer.

Mich säugt' ein Wild; denn aller Weibestriebe Das wollten des Geschickes Tück' und Ränke War Jene baar, die ihre Brust mir bot.
So ward ich aufgenährt, auf dass ich tränke
65 In früh'ster Kindheit schon das Gift der Liebe,
Weil ich's im reif'ren Alter unbedroht
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Einschlürfen sollt' und finden nicht den Tod.
Bald trat vor Augen dann von jenem schönen
Menschlichen Wild das Gleichniss mir und Bild,
70 So giftig und so mild,
Das nie der Hoffnung Brust mich wollt' entwöhnen;
Dann kam das Urbild selber, licht und klar,
Das Weh' und Wahn, darein ich je versunken,
In's Herz mir goss, hochmüthig und verkaltet,
75 Ein irdisch Weib - so war ihr Leib gestaltet;
Doch ihrer Seel' entsprühten Himmelsfunken;
In Gang und Haltung, Stirn und Augenpaar
Lag lockend Unheil, reizende Gefahr;
Denn alles gab Natur in holder Einung,
80 Was lieb und schön, der herrlichen Erscheinung.

In de eerste plaats zijn de regels 41-42 opmerkelijk. Rodrigues sluit zich aan bij de
aanvankelijke mening van Storck, dat deze woorden ‘slechts één interpretatie
toelaten: dat de geboorte van Camões het leven van zijn moeder kostte’ (Rodrigues,
o.c., blz. 299). En hij voegt eraan toe: ‘In dit canção klaagt de dichter bitter over het
lijden dat het lot hem veroorzaakte door tussenkomst van de liefde. Daardoor was
zijn leven een pijnlijke tragedie geweest. En vandaar de lugubere toon die de
vertelling aanneemt, en vandaar dat hij de plaats waar hij gedurende de periode
van de zwangerschap “begraven” was, een graf noemt. Zeggen wij niet dat “het
huis het graf is van de levenden”? Zeggen de Italianen niet: “Het lichaam, het graf
van de geest”? Het “moederlijke graf” is “het moederlijke en donkere nest” in de
elegie Que tristes novas [“Welke nieuwe smarten”] r. 147.’ (blz. 299)
In de aantekeningen bij zijn vertaling echter (Sämmtliche Werke, IV, blz. 351)
merkt Storck op: ‘Beirrt durch den Ausdruck: “a materna sepultura” (= das mütterliche
Grab) und durch V. 61, hatte ich früher (...) auf den baldigen Tod der jungen Mutter
geschlossen; (...) doch ist nunmehr dokumentarisch festgestellt, dass Camoens'
Mutter (...) am 5. Febr. 1585 noch am Leben war; (...).’
Wat hiervan echter ook zij, deze eerste twee regels van de derde strofe lijken
rechtstreeks te verwijzen naar de passage in Het verboden rijk, waar de marconist,
achtergelaten en verdwaald in de woestijn, ten einde raad zich verbergt in een graf:
‘Het was niet een graf als zooveel andere. Wel was de baarmoedervorm bewaard.
(...) Lag ik hier niet veilig voor de lotgevallen die mij bedreigden (...)?’ (Verzamelde
Werken, V, blz. 229; zie ook Dina van Berlaer-Hellemans, ‘Slauerhoffs
“Reisverhalen”: een poging tot interpretatie’, Spiegel der Letteren, XIX (1977), blz.
137). Als de marconist dit graf weer verlaat, treedt hij in zekere zin een ander leven
binnen: hij wordt, valt samen met Camões. De relatie tussen deze passage en het
canção coïncideert met het gegeven dat bij de Chinezen de graven worden
aangelegd in de vorm van een baarmoeder.
Ook de vierde strofe is van belang. Bij regel 61-63 merkt Rodrigues op: ‘De vader
van Camões (...) koos [volgens Storck] voor de wees een min, een ongelukkige
keuze,
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want fera [wild, woest] betekent in figuurlijke zin een wreed mens.’ (blz. 299) En
over regel 64-67: ‘Camões werd de borst gegeven door een fera [een woeste vrouw
/ een wild dier], wier melk het liefdesgif bevatte, waardoor hij immuun werd voor dit
gif, dat hem later niet zou doden, maar hem zozeer moest martelen. Dit is de
oorsprong van de mythe van het “wilde dier”.’ (blz. 299-300)
Deze regels bevatten een toespeling op Mithridates VI van Pontos, in Klein-Azië,
(132-63 v. Chr.). Uit vrees voor vergiftiging had hij zijn leven lang zich aan alle
mogelijke giften gewend; toen hij zelfmoord wilde plegen, moest hij zich laten doden
door een van zijn soldaten.
Op blz. 344 e.v. interpreteert Rodrigues dit canção bijna regel voor regel. Over
de passages die voor ons van belang zijn, zegt hij onder meer:
‘De Dichter wilde aan de eerste fase van zijn leven een vreemd, fantastisch aspect
geven: hij komt uit het moederlijke graf; hij staat meteen onder de invloed van funeste
sterren, die hem de vrijheid weigeren; is in de wieg door de Liefde verwond; een
giftig wild dier voedt hem. (...)
‘VV. 68-80. Maar het giftige wilde dier dat Camões voedde, was aanstonds het
beeld en de gelijkenis van een ander wild dier, maar nu menselijk, dat hem voedde
aan de borsten van de hoop. En ook de tweede was, op haar beurt, niets anders
dan een beeld en gelijkenis van een ander, de veroorzaakster van de grote waanzin
van de Dichter, hem beladend met een schuld die hem vervult van trots.
‘Het bovenstaande laat geen twijfel ten aanzien van de identiteit van de twee
menselijke wilde dieren: Isabel Tavares [volgens Rodrigues Camões' geliefde tijdens
diens studie aan de universiteit van Coimbra] en de Infanta D. Maria. Met de
laatstgenoemde nu gaat het canção zich verder bezighouden, terwijl het voor de
eerstgenoemde een weemoedige herinnering bewaart in de laatste strofe.’ (blz.
346)
Zoals al in de commentaar bij de bladen [9], [10] en [11] van document B-IV werd
opgemerkt, heeft Storck over de geliefden van Camões een andere mening. Het
meisje uit Coimbra kan hij niet nader identificeren, en in plaats van de Infanta wijst
hij op Catharina de Ataide. Bij de vierde strofe schrijft hij de volgende commentaar:
‘(...) der Ausdruck “Mich säugt' ein Wild” (...) (kann) nur in bildlichem Sinne d.i.
von einer verwahrlosten und verwilderten Amme verstanden werden (...). V. 68 ff.
“von jenem schönen - Menschlichen Wild” (= Katharina de Ataide) ist “das Gleichniss
und Bild” die ungenannte Coimbranerin (...). V. 72 “das Urbild selber” ist wiederum
Katharina de Ataide, welche des Dichters Herz, nachdem er seit seinem Eintritte in
die Lissaboner Gesellschaft und den höfischen Kreis manche flüchtigen Beziehungen
angeknüpft und viele vorübergehenden Neigungen gehegt hatte, dauernd gefangen
nahm (...).’ (Sämmtliche Gedichte, IV, blz. 352-353)
Waar het hier om gaat, is dat Camões volgens dit canção in zijn geliefden steeds
dezelfde persoon meende te herkennen. Dit nu is door Slauerhoff overgenomen in
Het verboden rijk. Zo bij Camões' eerste ontmoeting met Pilar: ‘Het was Diana, maar
zij had de scheeve oogen van een Chineesche.’ (Verzamelde Werken, V, blz. 171)
In de laatste episode van de roman, waarin verteld wordt over Camerons ontmoeting
met de dochter van de gouverneur, wordt gesuggereerd dat we te doen hebben
met een
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herhaling van Camões' ontmoeting met Pilar (ibidem, blz. 248-249). En in Het leven
op aarde wordt een verband gesuggereerd tussen Solange en Fong Sjen (zie de
commentaar bij document C-IV).
Opgemerkt moet worden dat Slauerhoff dit motief al eens eerder heeft gebruikt,
in Larrios, uit de bundel Schuim en asch. Deze bundel is verschenen in mei 1930,
terwijl zijn kennismaking met de studie van Rodrigues moet worden gedateerd op
december 1930 of januari 1931. Aan Rodrigues zal hij dit verhaalgegeven dus niet
hebben ontleend; op zijn hoogst zal hij door diens studie ertoe gebracht zijn het
nogmaals te gebruiken. Het is echter alleszins denkbaar dat hij al (lang) vóór
Rodrigues' studie het canção heeft gelezen. Hoe dit ook zij, de toepassing van dit
motief in de trilogie lijkt (mede) door het canção te worden verantwoord; het gegeven
is niet alleen Slauerhoffs prerogatief.
Belangrijke bronnen in verband met Het verboden rijk zijn voor Slauerhoff geweest:
Reinhold Schneider, Das Leiden des Camões oder Untergang und Vollendung der
portugiesischen Macht (Hellerau, 1930) en C.A. Montalto de Jesus, Historic Macao.
International traits in China old and new, second edition (Macao, 1926). (Cf. de
inleidingen op de A-groep en de B-groep.) In Over ‘Het verboden rijk’ van J.
Slauerhoff (blz. 50-56) heeft Eep Francken aan beide boeken ruim aandacht besteed.
Ook wijst hij op het slot van het vierde Canto van Os Lusíadas, dat Slauerhoff tot
voorbeeld heeft gestrekt voor de passage waarin Camões' vader de vertrekkende
vloot vervloekt (Verzamelde Werken, V, blz. 149-150). Hij geeft de strofen uit het
epos weer in de vertaling van H. Houwens Post(o.c., blz. 68-69). Hier volgen ze,
enigszins uitgebreid, volgens d'Azevedo, de vertaling die Slauerhoff inderdaad heeft
benut. (Camoens, Les Lusiades, Traduction nouvelle de F. d'Azevedo, blz. 140-143;
zie ook de commentaar bij document B-IV, de bladen [7] en [8].) Vasco da Gama,
de held uit het epos, is aan het woord.
‘Cependant un vieillard à l'aspect vénérable, qui était resté sur la plage au milieu
de la foule, ayant fixé les yeux sur nous et agité trois fois la tête d'un air mécontent,
éleva un peu sa voix grave que nous entendîmes distinctement sur la mer, et, avec
une sagesse que l'expérience seule lui avait donnée, il prononça ces paroles
mémorables:
‘“(...)
‘“N'as-tu pas près de toi l'Ismaélite [de Arabier, de mohammedaan], avec lequel tu
auras toujours plus de guerres qu'il ne t'en faut? Ne suit-il pas la maudite loi d'Arabie,
si tu ne combats que pour la foi chrétienne? Ne possède-t-il pas mille cités et une
terre infinie, si tu désires plus de terres et de richesses? N'est-il pas exercé dans
la science des armes, si tu veux qu'on te loue pour tes victoires?
‘“Ô peuple portugais, tu laisses l'ennemi croître à tes portes, pour aller en chercher
un autre si loin, et dépeupler l'antique royaume, que ces exils volontaires affaibliront.
Tu cherches le péril incertain et inconnu, pour que la renommée t'élève et te flatte,
en

Het China van Slauerhoff

339

16. Titelblad van C.A. Montalto de Jesus, Historic Macao (verkleind).
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t'appelant orgueilleusement le maître de l'Inde, de la Perse, de l'Arabie et de
l'Éthiopie!
[De eerste helft van deze strofe is door Slauerhoff onderstreept; in de kantlijn
heeft hij erbij geschreven: profetisch.]
‘“Oh! maudit soit le premier homme qui dans le monde attacha la voile à l'arbre
descendu sur les flots! Si la belle loi que je suis est une loi juste, celui-là est digne
d'un châtiment éternel. Que jamais génie élevé, que jamais cithare harmonieuse
ne t'en accorde ni gloire ni renommée, mais qu'avec toi finissent ton nom et ton
éclat!
[De eerste volzin van deze strofe is door Slauerhoff onderstreept.]
‘“Le fils de Japet [Prometheus] apporta du ciel le feu qu'il adapta au coeur de
l'homme, feu qui incendia le monde et fut cause de guerres, de morts, de crimes
sans nombre. Erreur impardonnable! Combien il eût mieux valu pour nous, ô
Prométhée, combien il y eût eu moins de dangers pour l'univers, si ta célèbre statue
n'avait pas eu ce feu de désirs qui l'a animée?
‘“Le malheureux Phaéton n'aurait pas osé conduire le char de son père, et le grand
architecte ne se serait pas risqué avec son fils dans le vide des airs, pour que celui-ci
vînt donner son nom à une mer, comme le fils d'Apollon avait donné la renommée
à un fleuve. Aucune entreprise, quelque élevée et ardue qu'elle soit, aucune menace
du feu, du fer, de l'eau, du froid ou de la chaleur, rien n'a jamais effrayé la génération
humaine. Malheureux sort! étrange destinée!”’
[Bij het woord ‘architecte’ staat een voetnoot: ‘Dédale, constructeur du fameux
labyrinthe. Icare, son fils, ayant volé trop près du soleil, vit la cire de ses ailes se
fondre, et tomba dans cette mer qui depuis s'appela mer Icarienne.’]
In zijn inleiding op de prozadelen van de Verzamelde Werken van Slauerhoff merkt
Albert Helman met betrekking tot Het verboden rijk het volgende op: ‘(het verhaal
is) een volkomen nieuwe variant van het eeuwige dubbelganger-thema geworden,
en wellicht het eerste boek, waarvan de dramatische impuls gelegen is in het
zoogenaamde Dunne-effect, - de omkeerbaarheid van den historischen tijd, of liever,
het wegvallen van tijd in ruimtelijkheid.’ (Verzamelde Werken, IV, blz. XVIII) Over
dit ‘Dunne-effect’ heeft een der editeuren reeds eerder geschreven: W. Blok,
‘Expérimentation temporelle dans le roman “Het verboden rijk” de J. Slauerhoff’,
verschenen in: Écriture de la religion, écriture du roman, blz. 123-137. Het
belangrijkste gedeelte van dit opstel heeft de volgende inhoud:
De term ‘Dunne-effect’ verwijst naar het boek An experiment with time, dat de
vliegtuigconstructeur J.W. Dunne (1875-1949) liet verschijnen in 1927 bij A. & C.
Black te Londen. Het boek maakte toentertijd veel opgang, zodat een tweede druk
al in 1929 nodig bleek, en een derde in 1934. Na de oorlog raakte het in vergetelheid,
waarschijnlijk omdat Dunnes theorie intussen onhoudbaar was gebleken. (Zie over
Dunne: C.D. Broad, ‘Dunne's theory of time’, in zijn Religion, philosophy and psychical
research, London, 1953, blz. 68-85; G. Smith, ‘Time alive: Dunne and J.B.
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Priestley’, in South Atlantic Quarterly, LVI (1957), blz. 224-233; Jorge Luis Borges,
‘Time and J.W. Dunne’, in zijn Other inquisitions, 1937-1952, Austin, 1964, blz.
18-21.)
Dat Slauerhoff het boek van Dunne inderdaad heeft bestudeerd, werd bevestigd
in een telefoongesprek dat de eerste editeur op 10 januari 1981 heeft gevoerd met
dr. M. Hille Ris Lambers te Wageningen. Deze deelde mee dat in 1927 te Malang
Slauerhoff het boek van hem heeft geleend en dat zij er toen langdurig met elkaar
over hebben gesproken.
Wat Dunne ertoe heeft gebracht zijn onderzoek uit te voeren, was het feit dat hij
in zijn dromen soms gebeurtenissen zag die pas naderhand werkelijk zouden
plaatsgrijpen. Een kritische analyse van zijn ervaringen leidde hem tot de conclusie,
dat hij niet deze gebeurtenissen zelf voorzag - bij voorbeeld een treinongeluk - maar
het moment waarop hij er later kennis van kreeg: in zijn droom kwam hij over het
ongeluk niet meer te weten dan de informatie strekte die hij later kreeg bij het lezen
van het krantebericht erover. Hij ‘voorzag’ dus uitsluitend bepaalde ogenblikken uit
zijn eigen leven, en niet wat zich buiten zijn gezichtsveld zou voordoen. Voorzichtig
veronderstelde hij dan ook, dat dromen bestaan uit ‘images of past experience and
images of future experience’, en dat ‘the universe was, after all, really stretched out
in Time, and that the lop-sided view we had of it - a view with the “future” part
unaccountably missing, cut off from the growing “past” part by a travelling “present
moment” - was due to a purely mentally imposed barrier which existed only when
we were awake (...). So that, in reality, the associational network stretched, not
merely this way and that way in Space, but also backwards and forwards in Time;
and the dreamer's attention, following in natural, unhindered fashion the easiest
pathway among the ramifications, would be continually crossing and recrossing that
properly non-existent equator which we, waking, ruled quite arbitrarily athwart the
2

whole.’ (J.W. Dunne, o.c., London, 1929 , blz. 54)
Verdergaand onderzoek leerde hem nog twee dingen. In de eerste plaats dat wij
allen deze dromen hebben; maar omdat wij die beelden heel gauw weer vergeten,
zijn wij ons van deze gedroomde aankondigingen niet meer bewust op het moment
waarop de eerder in droom waargenomen gebeurtenis inderdaad plaatsgrijpt. Op
grond van deze gegevens en overwegingen geeft Dunne een voorlopige verklaring
van het verschijnsel van het ‘déjà vu’: het is de herinnering aan een beeld dat eerder
is gezien in een droom. Bovendien kwam hij, langs experimentele weg, tot de
overtuiging dat zijn ‘effect’ evenzeer ervaren kon worden in waaktoestand.
Vervolgens tracht Dunne voor dit alles een wetenschappelijke verklaring te geven.
Hij noemt de tijd de vierde dimensie. Ons waarnemingsvermogen bestrijkt niet meer
dan drie dimensies, tot de vierde dimensie hebben we slechts toegang via de
ervaring, en wel doordat wij een beweging opmerken in de driedimensionale ruimte.
In figuur I is het vierdimensionale stelsel voorgesteld door zijn projectie op een
tweedimensionaal vlak. De driedimensionale ruimte is daar weergegeven door de
lijn C-D: deze lijn vertegenwoordigt het driedimensionaal gezichtsveld van een
driedimensionele waarnemer. Dit gezichtsveld verplaatst zich, als een bewegend
heden, langs de tijd-as (A-A′). (Dunne, o.c., blz. 135)
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Fig. I

Ons inzicht begrijpt de opeenvolgende bewegingen op de volgende manier: ‘A time
dimension, for any observer, is a dimension in which all the events which he
experiences appear to him to follow one another in a definite sequence - a dimension
in which he (or his attention) does not move backwards so as to upset that order of
successive experience. Those dimensions in which his attention can move to and
fro appear to him, therefore, to be at right angles to that Time dimension. Whatever
dimension, then, in our diagrams, actually determines, for the observer moving
therein, that order of successive experience, is that observer's true Time dimension.’
(o.c., blz. 136-137)
Hierop voert Dunne een vijfde dimensie in. Hij noemt die: Tijd-2, en de vierde:
Tijd-1. Dit zijn zijn argumenten: ‘the observing entity, with its field CD (...), is travelling
neither so slowly as to be stationary, nor so rapidly as to be in all places at once;
and every condition between those two extremes must be describable in terms of
Time taken per distance traversed. But the distance traversed is along our
first-considered Time dimension; so the Time which is taken must be a Time which
is not shown anywhere in the diagram. (...) the ultimate Time which times the
movements, real or apparent (...) we may call Time 2.’ (o.c., blz. 137)
Terzijde zij opgemerkt dat Dunne zich hier vergist. Men kan niet spreken van een
‘distance traversed’, omdat deze afstand naar niets overeenkomstigs in de
werkelijkheid verwijst. Deze afstand bestaat uitsluitend in het diagram. Er is dus
geen enkele reden om deze vijfde dimensie een tijd-dimensie te noemen. In deze
dimensie is de beweging eenparig en onmeetbaar. (Voor andere kritische
opmerkingen, zie C.D. Broad, o.c., blz. 77-85, en Jorge Luis Borges, o.c.)
In figuur II (Dunne, o.c., blz. 140) staat de as van Tijd-2 loodrecht op de as van
Tijd-1. Wij vinden de gehele figuur I hier teruggebracht tot een enkele lijn: G-H. O
is de waarnemer, die zich in Tijd-1 verplaatst van G naar H (met een gezichtsveld
C-D zoals in figuur I). De vijfde dimensie, Tijd-2, staat loodrecht op G-H. In deze
dimensie verplaatst het geheel van G-H zich van beneden naar boven. De combinatie
van deze twee bewegingen (van G naar H, en van G′H′ naar G″H″) verschaft aan
O,
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de waarnemer, een gezichtsveld dat wordt vertegenwoordigd door de diagonale lijn
O′-O″. Als waarnemer in de vijfde dimensie ‘ziet’ hij dus zowel het verleden (bij
voorbeeld O′), als de toekomst (bij voorbeeld O″). Of beter: hij ziet zíjn verleden en
zíjn toekomst.

Fig. II

Het is duidelijk dat met de theorie zoals die tot hier is weergegeven, heel wat
gebeurtenissen uit Het verboden rijk al een plaats vinden in een breder begripskader.
De vooruit- en terugwijzende droombeelden, de visioenen en de ervaringen van
een ‘déjà vu’ verkrijgen hiermee in zekere zin een ‘natuurlijke’ verklaring. Van het
begin af heeft Dunne er in zijn boek de nadruk op gelegd, dat het vooruitzien zowel
als het terugzien slechts mogelijk zijn in het verband van de eigen belevingswereld.
Wanneer Pilar de schipbreuk ‘ziet’ van Camões, past haar visioen in de theorie van
Dunne: ‘Zij zag steeds één hand boven de golven uitsteken, zelfs gedurende de
tusschenpoozen waarin zijn hoofd in de golven verdween, en die hand hield een
staaf of een rol, dat kon zij niet onderscheiden.’ (Verzamelde Werken, V, blz. 127)
In werkelijkheid is het anders toegegaan: ‘Ik dreef op een vaatje, sinds lang
klaargehouden. Er in zaten een paar scheepsbeschuiten. En ook... mijn werk.’
(Verzamelde Werken, V, blz. 161) Weliswaar wordt nergens verteld dat Camões de
toedracht aan Pilar meedeelt. Toch moet zij meer over hem te weten zijn gekomen
dan hij haar bij hun eerste ontmoeting heeft meegedeeld: die suggestie gaat uit van
de passage over haar laatste ontmoeting met hem: ‘(...) zij was behalve haar vader
de eenige die hem herkende. Zij zonk haast op de knieën toen zij zag wat uit hem
geworden was. Hij herkende haar niet. (...) Uit haar gewaad haalde zij een bundel
perkament en legde dien voor Camoës neer. Hij scheen ze te herkennen, streelde
ze of ze de huid waren van iemand die hij had
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liefgehad. Zij omhelsde hem voorzichtig, voelde geen antwoord en ging heen.’
(Verzamelde Werken, V, blz. 242-243) Op grond van de theorie van Dunne kan
men zeggen dat Slauerhoff geen slordigheid beging toen hij Pilar de schipbreuk liet
‘zien’ zoals die níet heeft plaatsgevonden volgens Camões' eigen verhaal. Pilars
visioen lijkt overeen te komen met de berichten die zij er zelf later over ontvangen
moet hebben.
De vijfdimensionele waarnemer in O ‘ziet’ dus zijn toekomst, bij voorbeeld in O″
(cf. figuur II). Daarom kan hij, op dat moment in Tijd-1, als het ware maatregelen
nemen die zullen verhinderen dat O″ inderdaad in Tijd-1 zal plaatsgrijpen. O kan
niet voorspellen, maar wel voorzien. Wanneer O, min of meer bewust, O″ voorziet,
in een droom of op een of ander daartoe geschikt ogenblik in waaktoestand, en
wanneer hij, vanwege die kennis-vooraf, al of niet bewust handelend gaat optreden
opdat O″ níet zal gebeuren, zullen de consequenties van deze ‘beslissing’ merkbaar
zijn over het gehele lijnstuk O-O″; het gehele gezichtsveld zal er dus de gevolgen
van ondergaan. Dit betekent dat zich, ingevolge deze wijziging langs het gehele
lijnstuk, niets bijzonders zal voordoen: in de Tijd-1 zal het zijn of alles zonder wijziging
voortgaat. (Dunne, o.c., zie de index onder Intervention.)
De gezichtsvelden in Tijd-2 - in het diagram slechts weergegeven met een enkele
lijn O′-O″ - van verschillende individuen, van hen die leven in een zelfde tijdsgewricht
en van hen die leven in opeenvolgende perioden, kruisen elkaar op talloze plaatsen.
Wanneer een of ander individu zijn toekomst wijzigt door te interveniëren, moet
deze wijziging van de toekomstige situatie alle andere individuen gelijkelijk
beïnvloeden. Deze overweging brengt Dunne ertoe het bestaan van een universeel
gezichtsveld in Tijd-2 aan te nemen. En dit universele gezichtsveld veronderstelt
weer een universele waarnemer, een ‘superlative observer’. (o.c., blz. 200-205)
Binnen deze redenering worden alle ‘contacten’ in de roman, dat wil zeggen alle
vooruitwijzingen en terugwijzingen tussen de marconist en Camões, gerechtvaardigd.
Omdat iemand slechts zelden openbaringen beleeft van zijn bestaan in vijf dimensies,
en omdat zijn waarnemingsvermogen hem overigens slechts toegang verschaft tot
zijn driedimensionale wereld en alleen de ervaring hem toestaat zich rekenschap
te geven van zijn bestaan in vier dimensies, is het begrijpelijk dat Camões en de
marconist moeite hebben hun openbaringen onder woorden te brengen en erdoor
van hun stuk raken. Aan de andere kant mogen we misschien in het optreden van
‘de man’, in het Negende Hoofdstuk, in wie de marconist met Camões is
samengevallen, (mede) de verbeelding zien van Dunnes ‘universele waarnemer’,
een ‘personage’ onafhankelijk van de gewone tijd.
Voor de ‘samenval’ van de marconist met Camões zal het boek van Dunne niet de
enige bron zijn geweest. Ook is de herhaling (in grote lijnen) van hun beider
levensloop er niet door gevoed. Om dit probleem nader te komen, zet Dunne ons
echter wel op het spoor. In een korte, klein-gedrukte passage op blz. 206, dus
onmiddellijk aansluitend bij zijn uitweidingen over de ‘superlative observer’,
confronteert Dunne zijn theorie namelijk met Nietzsches opvattingen over ‘die ewige
Wiederkunft des Gleichen’. Die passage begint als volgt: ‘Disciples of Nietzsche will
note that cyclic-return theories
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(whether these be justified or unjustified) take on very different aspects when viewed
in the light of Serialism [zo noemt Dunne zijn theorie]. Assuming, for the sake of
argument, that a return to some past configuration of the universe of matters occurs,
it no longer follows that such return is a recommencement of a cycle similar to that
which we are actually experiencing now. For intervention can operate towards the
avoidance of unsatisfactory configurations.’ Het is niet onwaarschijnlijk dat deze
bladzijde uit Dunnes studie Slauerhoff mede op de gedachte heeft gebracht zijn
roman uit te werken in de richting van de opzet zoals wij die nu kennen. Ook de
roman zelf laat ons vermoeden, dat Slauerhoff mede aan Nietzsche heeft gedacht.
Zoals bekend is, heeft Nietzsche zijn theorie van ‘die ewige Wiederkunft’ voor het
eerst duidelijk uitgesproken in Also sprach Zarathustra. In Ecce homo vertelt
Nietzsche, hoe en waar hij op die gedachte is gekomen: ‘Ich erzähle nunmehr die
Geschichte des Zarathustra. Die Grundkonzeption des Werks, der
Ewige-Wiederkunfts-Gedanke, die höchste Formel der Bejahung, die überhaupt
erreicht werden kann -, gehört in den August des Jahres 1881: er ist auf ein Blatt
hingeworfen, mit der Unterschrift: “6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit”. Ich ging
an jenem Tage am See von Silvaplana durch die Wälder; bei einem mächtigen
pyramidal aufgetürmten Block unweit Surlei machte ich halt. Da kam mir dieser
Gedanke.’ (Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Karl
2

Schlechta. München, [1960 ]. Zweiter Band, blz. 1128) Het lijkt niet toevallig, dat
de plaats waar de paden van Camões en de marconist elkaar kruisen, nu juist ligt
aan de voet van een ‘zeskantig bazaltbrok’ (Verzamelde Werken, V, blz. 228), het
teken om de weg terug te kunnen vinden naar Macao.
Hierbij zij opgemerkt dat in de bibliotheek van Slauerhoff de werken van Nietzsche
aanwezig zijn: Nietzsches Werke (Leipzig, [1919]), in acht delen. Alle delen zien er
enigszins gebruikt uit en zijn vlekkig. Misschien zijn ze tweedehands gekocht. Maar
veruit het meest gebruikt, zo zelfs dat ze half uit elkaar vallen, zijn de delen zes en
acht. Deel zes bevat onder meer Also sprach Zarathustra deel acht Ecce homo.
Een van de belangrijkste hoofdstukken uit de Zarathustra is getiteld ‘Vom Gesicht
und Rätsel’ (ed. Karl Schlechta, zweiter Band, blz. 406-410). Zarathustra spreekt
hier op een schip de schepelingen toe: ‘(er) war ein Freund aller solchen, die weite
Reisen tun und nicht ohne Gefahr leben mögen.’ Hij vertelt dan hoe hij eens ‘durch
leichenfarbne Dämmerung’ over een bergpad liep: ‘Aufwärts - dem Geiste zum
Trotz, der (meinen Fuß) abwärts zog, abgrundwärts zog, dem Geiste der Schwere,
meinem Teufel und Erzfeinde.’ Zij komen bij een poort. Daar zegt hij tot zijn
kwelgeest:
‘“Siehe diesen Torweg! Zwerg! (...) der hat zwei Gesichter. Zwei Wege kommen
hier zusammen: die ging noch niemand zu Ende.
‘Diese lange Gasse zurück: die währt eine Ewigkeit. Und jene lange Gasse hinaus
- das ist eine andre Ewigkeit.
‘(...) Der Name des Torwegs steht oben geschrieben: “Augenblick”. (...) glaubst
du, Zwerg, daß diese Wege sich ewig widersprechen?’ ‘“Alles Gerade lügt”, murmelte verächtlich der Zwerg. “Alle Wahrheit ist krumm,
die Zeit selber ist ein Kreis.”’
Hierop antwoordt Zarathustra:
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‘“Muß nicht, was laufen kann von allen Dingen, schon einmal diese Gasse gelaufen
sein? Muß nicht, was geschehn kann von allen Dingen, schon einmal geschehn,
getan, vorübergelaufen sein?
‘Und wenn alles schon dagewesen ist: was hältst du Zwerg von diesem
Augenblick? Muß auch dieser Torweg nicht schon - dagewesen sein?
‘Und sind nicht solchermaßen fest alle Dinge verknotet, daß dieser Augenblick
alle kommenden Dinge nach sich zieht? Also -- sich selber noch?
‘Denn, was laufen kann von allen Dingen: auch in dieser langen Gasse hinaus muß es einmal noch laufen! ‘Und diese langsame Spinne, die im Mondscheine kriecht, und dieser Mondschein
selber, und ich und du im Torwege, (...) - müssen wir nicht alle schon dagewesen
sein?
‘- und wiederkommen und in jener anderen Gasse laufen, hinaus, vor uns, in
dieser langen schaurigen Gasse - müssen wir nicht ewig wiederkommen? -”’
Dan hoort Zarathustra een hond huilen. Hij herinnert zich dat hij in zijn jeugd een
hond precies zo heeft horen huilen. Plotseling bevindt hij zich dan alleen op het pad.
‘Aber da lag ein Mensch! Und da! Der Hund (...) - da heulte er wieder (...).
‘Und, wahrlich, was ich sah, desgleichen sah ich nie. Einen jungen Hirten sah ich,
sich windend, würgend, zuckend, verzerrten Antlitzes, dem eine schwarze schwere
Schlange aus dem Munde hing.’
Zarathustra roept de herder toe de slang de kop af te bijten, wat deze ook doet.
In het hoofdstuk ‘Der Genesende’ blijkt dat Zarathustra hier zichzelf heeft ontmoet:
die herder was hij! Als namelijk de dieren hem onderricht hebben met de woorden:
‘In jedem Nu beginnt das Sein; um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort. Die Mitte ist
überall. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit’, antwoordt Zarathustra hen: ‘(...) wie gut
wißt ihr, was sich in sieben Tagen erfüllen mußte: ‘- und wie jenes Untier mir in den Schlund kroch und mich würgte! Aber ich biß
ihm den Kopf ab und spie ihn weg von mir.’ (Friedrich Nietzsche, o.c., blz. 463. Hier
blijkt ook de symbolische betekenis van de slang: ‘Der große Überdruß am Menschen
- der würgte mich und war mir in den Schlund gekrochen (...)’; blz. 464.)
Wanneer we eenmaal op het spoor van Nietzsche zijn geplaatst, lijken deze
passages Slauerhoff mede geïnspireerd te hebben tot Het verboden rijk. Ook de
parasiterende dubbelganger is aanwezig. Misschien mogen we zelfs in de
grafopening, ‘de poort, waardoor ik mijn eigen leven verliet en het verleden
binnenging’ (Verzamelde Werken, V, blz. 229), een reminiscentie zien aan
Zarathustra's poort (náást de derde strofe van het canção Vinde cá, meu tão certo
secretário, hiervoor geciteerd).
Een nogal onopvallend spoor lijkt Slauerhoff te hebben achtergelaten in de
passage waar ‘de man’ inslaapt in het Chinese hotelletje te Macao: ‘Hij strekte zich
uit en bewoog zich niet meer. Een boy bracht onhoorbaar een pot thee binnen. Hij
scheen geen dorst te hebben.’ Dan zakt hij langzaam weg naar het verleden, als in
de schacht van een mijn (Verzamelde Werken, V, blz. 237). Het brengen van de
thee en de mededeling dat de man waarschijnlijk, naar de mening van de boy, géén
dorst heeft, lijken hier enigszins overbodig te zijn. In het hoofdstuk ‘Mittags’ echter
(Nietzsche,
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o.c., blz. 512-515) wordt verteld hoe Zarathustra eveneens in slaap valt, waarbij hij
niettemin vermag te overwegen: ‘Kein Auge drückt (der Schlaf) mir zu, die Seele
läßt er mir wach. (...) Fiel ich nicht - horch! in den Brunnen der Ewigkeit?’ Al zijn de
overwegingen gedurende de slaap in beide gevallen anders - de marconist beleeft
als ‘de man’ de tijd van kort na de stichting van Macao, Zarathustra wordt opgenomen
in een toestand van gelukzaligheid - toch stemt wat aan het in slaap vallen voorafgaat
weer overeen: ‘und sobald er auf dem Boden lag (...), hatte er auch schon seinen
kleinen Durst vergessen und schlief ein.’
Ten slotte, wanneer de marconist aan het eind van de roman binnenbreekt in de
tuin van de gouverneur van Macao, omdat hij daar diens dochter ziet die hem
ongehoord fascineert, staart hij haar ondanks het veroorzaakte tumult als in trance
aan: ‘Over hen heen staarde ik naar de vrouw en zij naar mij. Het was of het geheele
geval ons niet aanging, ik vergat het en ging weer op haar toe. Zij pakten mij bij de
armen, er kwam nog een bediende bij, maar ten slotte maakten wij allen hetzelfde
gebaar, we lieten de armen langs ons lichaam vallen en schudden het hoofd: alles
geeft niets.’ (Verzamelde Werken, V, blz. 248-249) Deze passage lijkt rechtstreeks
te verwijzen naar het hoofdstuk ‘Der Genesende’, waar Zarathustra de betekenis
onthult van de slang in het keelgat van de herder, die hijzelf is: ‘Der große Überdruß
am Menschen - der würgte mich und war mir in den Schlund gekrochen: und was
der Wahrsager wahrsagte: “Alles ist gleich, es lohnt sich nichts, Wissen würgt.”’
(Nietzsche, o.c., blz. 464)
Waarschijnlijk mogen we dus in Dunne en Nietzsche twee inspiratiebronnen voor
Het verboden rijk herkennen, die de gang van zaken in de roman kunnen helpen
verklaren vanuit de auteur. Dunne verantwoordt het verder zien dan het eigen heden.
Nietzsche staat op de achtergrond van de parallellie in de lotgevallen van de twee
hoofdpersonages. De verhouding tot Nietzsche wordt hier zo voorzichtig
geformuleerd, omdat we bij Slauerhoff niet de eeuwige terugkeer ‘des Gleichen’
aantreffen: herhaling treedt bij hem slechts ten dele op. De samenval van de
marconist met Camões kan beschouwd worden als een ineenvoeging van Nietzsche,
vooral diens ‘Vom Gesicht und Rätsel’, en Dunnes interventie-theorie.
Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat deze bronnen een voldoende voorwaarde
zijn voor de interpretatie van Het verboden rijk. Ongetwijfeld heeft Slauerhoffs
scheppende fantasie de grootste rol gespeeld, met alle gevolgen van dien voor de
interpretatie. Dat deze bronnen echter (mede) een noodzakelijke voorwaarde vormen,
moge hier aannemelijk zijn gemaakt.
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